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‘Ik zag het niet meer zitten’, zo begon Klaas. ‘Weet je, het 
leven is zo verrekt moeilijk. Telkens val ik weer terug in 
oud gedrag… ik word er moedeloos van’. Zijn ogen glin-
sterden toen hij dit vertelde en ik werd steeds nieuws-
gieriger naar het vervolg. ‘Ik zag het niet meer zitten. Ik 
dacht toen bij mezelf ‘Als die mensen binnen Ontmoeting 
gelijk hebben, laat ik dan eens uit de Bijbel gaan lezen’. 
En… joh, dat heb ik toen gedaan en ben er niet meer mee 
gestopt. Wat een prachtig boek. Ik wordt er onrustig en 
rustig van, snap je dat?’ Ja, ik snap het, maar waarom 
kwam hij dan al zo lang bij ons? ‘Nou, gewoon omdat 
jullie ko�ie goed smaakt en ik regelmatig trek heb in een 
boterham als ik die zelf niet meer heb’.

Is een stap verder altijd vooruitgang? Ik ben 
geneigd daar bevestigend op te reageren. 
Maar als een organisatie binnen de Maatschap-
pelijke Opvang groeit… is dat dan vooruitgang 
of juist niet? In ben geneigd om te antwoorden 
dat dit niet het geval is. Instellingen binnen de 
Maatschappelijke Opvang zouden eraan moe-
ten werken om zichzelf op te he�en!

INLEIDING
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Een paar maanden later wordt Klaas ziek en de pijn 
in zijn lichaam neemt sterk toe. Naar de dokter wil hij 
niet, want… ‘Nee, dat zie ik niet zitten. Ik ben bang dat 
ze me gaan opereren en dat zie ik echt niet zitten. Veel 
te gevaarlijk’. 

Is Klaas nu een stap verder of niet? Het leven van Klaas 
is wezenlijk veranderd. Medewerkers, vrijwilligers, ko�ie, 
brood en nog veel andere ingrediënten waren nodig om 
Klaas een stap verder te helpen. Tegelijkertijd was er te-
leurstelling waardoor Klaas geen vooruitgang leek te boe-
ken. Het ging alleen maar slechter met hem. Een jaarver-
slag over het jaar 2017. Veel organisatorische onderdelen 
worden erin beschreven. De lezer wordt uitgedaagd om 
kennis te maken met de organisatie Ontmoeting. Toch is 
de organisatie niet meer dan een middel om individuele 
mensen, zoals Klaas, een stap verder te helpen.

Eind 2017 ‘ontmoet’ ik Klaas voor de laatste keer dat jaar. 
Met glinstering in zijn ogen vertelt hij me: ‘Ik weet niet wat 
het met me is, maar…. mijn lichaam doet veel pijn en ik 
ben bang om naar de dokter te gaan… maar ik ervaar heel 
veel rust. Weet je dat ik, na het laatste dieptepunt, nooit 
meer ben teruggevallen in oud gedrag?!’

Ik ben blij voor Klaas, trots op alle vrijwilligers en me-
dewerkers die zich hebben ingezet om ‘ko�ie en brood’ 
klaar te maken en te geven aan mensen zoals Klaas. Ik 
ben dankbaar voor het feit dat het werk van Ontmoeting 
wordt gezegend.

Ed van Hell, directeur-bestuurder
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Ontmoeting biedt met vrijwilligers en professionals 
steun aan kwetsbare mensen die zijn vastgelopen. 
Mensen met sociale, psychische en financiële pro-
blemen, ex-gedetineerden, zwerfjongeren, dak- en 
thuislozen en multiprobleemgezinnen. We bieden 
hen steun, zodat ze weer een stap in de goede rich-
ting kunnen zetten. 

Ontmoetingnetwerken
Voor kwetsbare mensen zonder sociaal netwerk organi-
seren we Ontmoetingnetwerken. Dit zijn sociale netwer-
ken van getrainde vrijwilligers, die cliënten met multi-
problematiek helpen hun leven weer op de rit te krijgen. 
Het primaire doel is het doorbreken van het sociale isole-
ment, een verminderde zorgbehoe�e en minder kans op 
terugval.

Thuishavens
Vanuit verschillende locaties werken we met professio-
nals en vrijwilligers in thuishavens. Naast kantoorruimte 
biedt de Thuishaven (in hetzelfde pand of in de nabije 

omgeving) woonruimte aan mensen die geen vaste ver-
blijfplaats hebben en problemen hebben op het gebied 
van financiën, verslaving, gedrag of psyche. Deze mensen 
krijgen op alle levensgebieden professionele ambulante 
begeleiding bij het re-integreren in de maatschappij.

Waar mogelijk streven we ernaar om deze vormen van 
dienstverlening aan te bieden.

2.1  Dienstencentrum 
Rotterdam

Een laagdrempelig dienstencentrum voor opvang, acti-
vering en begeleiding. Vanuit Rotterdam worden de vol-
gende diensten aangeboden:
- opvang: inloop;
- activering: werktrajectbegeleiding, dagactivering en 

pastoraat;
- begeleiding: zorgcoördinatie, begeleiding en veld-

werk.
Ons werk in Rotterdam valt onder de Openbare Geeste-
lijke Gezondheidszorg (OGGZ). De gemeente hee� een 
ondersteunende rol voor burgers die in deze doelgroep 
vallen. Om te voorkomen dat deze doelgroep buiten de 
boot valt, is het actieprogramma Eerder Thuis ontwik-
keld. Samen met de gemeente zetten we in op een set van 

HOOFDSTUK 2
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maatregelen langs drie actielijnen:
- instroom voorkomen, door voorkomen van huisuit-

zetting en het vroeg beginnen met hulp bij schulden. 
- doorstroom bevorderen, door de inzet van creatieve 

woonzorgconcepten en de inzet van informele net-
werken.

- uitstroom borgen, door het aanleg gen van een flexi-
bele woningvoorraad en bijdragen aan de zelfred-
zaamheid van cliënten in de wijk.

In Rotterdam kampen we met grote woningnood. Volop 
wordt gezocht naar mogelijkheden om onze cliënten te 
huisvesten. De wachtlijst voor een woning was eind 2017 
zo’n 80 cliënten. De woningmarkt staat onder grote druk 
en allerlei partijen en doelgroepen zijn hard op zoek naar 
woonruimte. 

Bemoeizorg 
In 2017 is vanuit het Dienstencentrum de focus geweest 
op de groep mensen die we kennen vanuit het veldwerk 
en de inloop. Voor deze groep mensen is de stap naar het 
wonen in een Thuishaven vaak te groot. Aan hen wordt 
bemoeizorg op maat geboden en per persoon wordt be-
keken welke woonvorm op welke termijn kan passen. Dit 
is niet eenvoudig. Toch zijn er in het afgelopen jaar ver-
schillende personen in een woonvorm geplaatst. Zo hee� 
vlak voor de Kerst de eerste cliënt een plek gekregen in 
een Housing-First woning.

Samenwerking
Er wordt veel samengewerkt met andere opvanginstellin-
gen zoals het CVD, het Leger des Heils, de NAS en de Pau-
luskerk. Daarnaast is intensief samengewerkt met de 
Gemeente Rotterdam. Samen met de GGD en Centraal 

Onthaal kunnen we maatwerk bieden waardoor we ie-
mand toch weer een stap verder kunnen helpen. Nieuw 
in 2017 was onze toetreding als ketenpartner binnen het 
Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond. Wekelijks nemen 
we daar deel aan het overleg waarin allerlei instanties 
samen oplossingen zoeken voor cliënten waarmee het 
heel erg misgaat. Hierbij zijn zowel de GGZ, de politie, 
justitie, de gemeente als andere hulpverleningsorgani-
saties aanwezig. 

Daarnaast wordt er samengewerkt met Stichting Remi-
graid. We proberen EU-burgers terug te leiden naar het 
land van herkomst.

Met een aantal kleinere zorgpartijen (NAS, Corridor, 
Maaszicht, Prokino, Perspektief en Arosa) wordt samen-
gewerkt binnen de Archipelgroep. De Archipelgroep 
neemt deel aan overleggen waar alleen de grote zorg-
partijen uitgenodigd worden. Zo is een directere invloed 
mogelijk op het beleid van de gemeente Rotterdam. 

Veldwerk 
Een dakloze kan zich melden bij Centraal Onthaal. Als 
hij/zij binnen de Rotterdamregeling valt, wordt een pas 

In Rotterdam kampen we met 
grote woningnood. 
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gegeven voor de nachtopvang. Een duidelijke struc-
tuur die voor veel daklozen goed werkt. Er is echter 
een groep op straat die niet bij het loket terecht komt 
door een aantal beperkingen zoals ADHD, autisme, licht 
verstandelijke beperking en verslaving. Bij deze groep 
neemt de vermoeidheid, stress en achterdocht toe, wat 
de contacten met de hulpverlening bemoeilijkt. Eind 
2015 hee� de GGD Ontmoeting toestemming gegeven 
om te zoeken naar alternatieve huisvesting voor de 
groep mensen die buiten slaapt of marginaal gehuis-
vest is. Voor deze groep is de omgeving te druk en zijn 
er teveel prikkels aanwezig. Een keet, container of bo-
tje kan dan de gewenste rust bieden. In 2017 is er een 
droom in vervulling gegaan. Er is een prijs gewonnen, 
binnen ‘win een project’, waarmee er een eenvoudige, 
verrijdbare woonplek is gebouwd. Zo kan iemand warm, 
beschut, veilig en zelfvoorzienend wonen op een rustige 
en afgelegen plek. 

Pastoraat 
Het pastoraat neemt in het geheel van het werk van Ont-
moeting een eigen plaats in. Bezoekers hebben hier de 
mogelijkheid - en maken daar ook gebruik van - om hun 
hart uit te storten, hun levensverhaal te vertellen maar 
ook om levensvragen te bespreken. Dit alles op basis van 
vertrouwelijkheid. Heel mooi is het dat er zo een band 
opgebouwd wordt met mensen die vaak diepe wonden 
opgelopen hebben in het verleden. Bijzonder is het dat 
er situaties zijn geweest waarin herstel plaatsvond met 
de naaste. Het meest bijzondere dat dit ook gebeurde 
in de relatie met God, onze Schepper. Ontroerend om 
te horen en te zien dat gebroken mensen zo een nieuw 
leven mogen beginnen. 

Pastorale bijstand 
De omstandigheden waarin pastorale bijstand werd ver-
leend waren heel divers. Het gebeurde bij vastgelopen 
situaties, bij occulte zaken, bij of na opname in detentie, 
bij ziekte, bij sterfbedden en tijdens begrafenissen. 

Zondagse diensten
Onze laagdrempelige diensten op zondag proberen een 
brug te slaan tussen ‘de straat en de kerk’. Er zijn bezoe-
kers, die soms na jaren onze diensten bezocht te hebben, 
zich aansluiten bij een kerk. Het afgelopen jaar werden 
drie oud-bezoekers voor het eerst in hun leven gedoopt in 
de gemeente waar zij zich aangesloten hadden. 

Iedere zondag was er de mogelijkheid voor onze be-
zoekers een laagdrempelige dienst bij te wonen waar 

Onze laagdrempelige diensten 
op zondag proberen een brug  
te slaan tussen ‘de straat 
en de kerk’. 
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het Woord van God centraal stond. Na afloop werd een 
lunch aangeboden. Naast de vaste medewerkers staan 
iedere zondag ook een aantal vrijwilligers voor gereed. 
Gemiddeld bezochten zo’n 25 personen deze diensten. 
Op 29 oktober jl. mocht met ruim 70 personen niet al-
leen het feit van ‘500 jaar reformatie’ herdacht worden 
maar ook dat we al 15 jaar deze diensten mogen be-
leggen. Ter gelegenheid daarvan kregen de bezoekers 
allemaal een speciaal boekje aangeboden.

Tweede feestdagen en Bijbelstudies
Op de tweede Paas-, Pinkster- en Kerstdag werd er 
een speciale bijeenkomst georganiseerd. De opkomst 
daarvan was gemiddeld 178 bezoekers per keer. 
Daarbij werken op iedere feestdag ruim 50 personen 
mee. Alle bezoekers kregen gratis een chinees buf-
fet aangeboden en een tas met levensmiddelen die 
wij – met grote dank - van ons Ontmoetingscomité 
Zuidplas ontvingen. Vijf keer per week was er gele-
genheid om een Bijbelstudie te volgen. In 2017 werd 
ook een begin gemaakt met het doornemen van de  
Christenreis van Bunyan.

Aantal pastorale contacten, Bijbels en dagboeken
In 2017 zijn er meer dan 7.000 pastorale contacten 
geweest. Vele Bijbels mochten worden uitgedeeld 
met dank aan de stichtingen: GBS en HSV die ze ons 
kosteloos verstrekte. Ook honderden dagboeken – 
een gi� van uitgeverij Den Hertog - vonden hun weg 
onder onze doelgroep. Daarnaast ontvingen onze 
bezoekers ook een agenda met op iedere bladzijde  
een Bijbeltekst.

Thuishavens Rotterdam
In april 2015 zijn er vijf multidisciplinaire thuishaven-
teams gevormd. Deze zijn gesitueerd in de wijken: 
Centrum, Charlois, Delfshaven, Hoek van Holland en 
Kralingen. Inmiddels beschikken de meeste Thuishavens 
over een eigen pand in de wijk. Alleen Thuishaven 
Centrum werkt nog vanuit de ’s Gravendijkwal. Voor 
deze Thuishaven is er inmiddels zicht op een pand. Eind 
2018 zal Thuishaven Centrum hier naartoe verhuizen. 

Centrum
Binnen de Thuishaven is er veel aandacht gegeven aan 
nascholing, zoals een feedback training. Zo wordt de 
eenheid binnen het team versterkt, wat indirect in het 
belang is van de cliënt.

In 2017 is het idee voor een lunchroom ontstaan; een 
project om cliënten toe te kunnen leiden naar de ar-
beidsmarkt, onder begeleiding van Ontmoeting. In het 
afgelopen jaar zijn twee medewerkers een aantal uren 
vrij geroosterd om dit plan verder uit te werken. Gezien 
de hoge (huur)prijzen is het tot nu toe niet gelukt om in 
Centrum een pand te vinden. Inmiddels is er contact met 
een andere partner en het lijkt erop dat er in 2018 een 
werk/leerlocatie in de horeca van de grond gaat komen. 

Als ‘welkom’ hebben nieuwe cliënten een pakketje ont-
vangen met onder andere toiletartikelen, een doosje 

Aantal unieke cliënten 2017

Veldwerk 428

Inloop 1099



12

chocolade en een Bijbel. Met Kerst hebben we alle cliën-
ten een doos boodschappen kunnen geven. Deze actie 
was deels gesponsord. 

Twee keer in de week schenkt supermarkt COOP bood-
schappen die ‘op’ moeten. Een vrijwilliger regelt dat de 
boodschappen bij Ontmoeting komen. Op deze manier 
kunnen cliënten gratis winkelen.

Drie vrijwilligers hebben het team versterkt. Zij helpen 
cliënten bij hun administratie en ondersteunen zo de 
begeleiding. 

Charlois
Het jaar 2017 is het jaar van de stabilisatie geweest. 
Hierdoor konden we ons primair richten op het onder-
steunen van kwetsbare cliënten. 

De gemeente Rotterdam wil in samenwerking met zorg-
aanbieders dakloze Rotterdammers een startarrange-
ment aanbieden zodat zij versneld geholpen kunnen 
worden. De huidige werkwijze neemt soms veel tijd in 
beslag. Men zit soms lang in de nachtopvang of moet 
lang wachten op een indicatie wil de zorg ingezet kun-
nen worden. Het startarrangement is een standaardin-
dicatie voor WMO-ondersteuning, die de gemeente af-
gee� voor 3 maanden. In deze 3 maanden organiseren 
de gemeente en de zorgaanbieder integrale ondersteu-
ning. Zodra een cliënt zich meldt bij Centraal Onthaal 
wordt gekeken of één van de deelnemende zorgaanbie-
ders huisvesting beschikbaar hee�. Er wordt direct een 
startarrangement afgegeven en er kan direct hulp gebo-
den worden. Ontmoeting hee� hiervoor een kamer in 
Thuishaven Charlois beschikbaar gesteld. 

Inmiddels zijn we bijna twee jaar op Zuid gevestigd. 
Hierdoor is er inmiddels meer samenwerking met 
andere organisaties en kerken. Er is geïnvesteerd in 
samenwerking met House of Hope, een christelijke 
Welzijnsorganisatie. We hebben diverse gezamenlij-
ke cliënten die bij House of Hope activiteiten doen en 
door Ontmoeting worden begeleid. Maatschappelijk 
werkers van de House of Hope kunnen rechtstreeks 
zorgcoördinatie benaderen voor aanmelding van cli-
enten of overleg. Daarnaast is er uitwisseling van ken-
nis geweest rond fondsen en is er gekeken of er een 
raamovereenkomst aangegaan kon worden in het ka-
der van onderaannemerschap. Dit proces loopt nog. 
 

Een startarrangement voor Wim
Sinds 10 oktober woont Wim Maas in een 
kamer van Thuishaven Charlois. Wim Maas 
kwam bij ons nietsvermoedend binnen 
voor een intake. Tijdens dit gesprek konden 
we hem direct een sleutel aanbieden 
van een kamer. Wim heeft 1 week in de 
nachtopvang gezeten en kon doorstromen 
naar een eigen plek. De sociale dienst 
kon versneld een uitkeringsgesprek 
organiseren. Inmiddels is Wim 
doorgestroomd naar eigen huisvesting.
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Daarnaast werken we samen met onze overburen; 
Youth for Christ. We delen faciliteiten; zij bieden ons 
ruimte, wij hen een flatscreen. Daarnaast is er een ge-
zamenlijke subsidie-aanvraag ingediend voor het or-
ganiseren van de buurtmaaltijd. Deze aanvraag is ge-
honoreerd en de maaltijd gehouden. 

Met Kerst hebben we dankzij het Oranjefonds alle cli-
enten een kerstpakket kunnen geven. 
 
Wat de instroom van cliënten betre�, wordt samenge-
werkt met diverse wijkteams op Zuid voor overleg en 
wederzijdse aanmeldingen. Daarnaast zijn de vraag-
wijzers in de wijken belangrijke samenwerkingspart-
ners voor het aanvragen van WMO-financiering voor 
cliënten. Voor een aantal cliënten loopt deze aanvraag 
via Centraal Onthaal omdat zij in de nachtopvang ver-
blijven, op straat of wijk-overstijgend op verschillende 
adressen. Ook de diverse reclasseringsorganisaties 
melden cliënten aan. 
Gedurende de trajecten worden contacten onderhouden 
met reclassering over de voortgang en met VraagWijzer 
en Centraal Onthaal voor WMO-herindicaties. Werk en In-
komen en de Kredietbank Rotterdam zijn belangrijke sa-
menwerkingspartners voor uitkeringsaanvragen. Met de 
woningcorporaties is nauw contact over urgentie-aanvra-
gen en het verkrijgen van woningen. De dakpanconstruc-
tie is een nieuwe manier van werken. Vrijwilligers worden 
hiermee nog intensiever ingezet in het zorgtraject. Wan-
neer een zorgtraject wordt afgesloten maar een cliënt 
nog te kwetsbaar is om helemaal los te laten wordt er een 
vrijwilliger aan de cliënt gekoppeld. Deze houdt contact 
met de woonbegeleider en biedt waar nodig administra-
tieve en sociale ondersteuning aan de cliënt.

Delfshaven
Eind 2017 is er gestart met het leerwerktraject  
‘Made4Haven’. De bedoeling is dat mensen binnen  
9 maanden worden klaargestoomd voor een betaalde 
baan. We hopen op goede resultaten. 
Dakpark hee� ons benaderd met de vraag of wij het ope-
nen en sluiten van het Dakpark voor onze rekening willen 
nemen. Dagelijks opent en sluit één van onze cliënten de 
hekken. Dit biedt structuur en gee� vertrouwen. 
 
Er is proef gedraaid met een budgetcoach op basis 
van de ervaringen in Epe. Dit werkte helaas niet op de 
Thuishaven. Er is gekozen om deze werkzaamheden 
breder aan te pakken. Er zijn drie medewerkers vrijge-
speeld voor de regio Zuidwest die als budgetconsulent 
aan de slag gaan. 

Hoek van Holland
Voor het Sociaal Pension is gezocht naar een groter pand. 
Helaas zijn er geen geschikte locaties gevonden. In 2018 
zal deze zoektocht worden voorgezet. Er overleden afge-
lopen jaar vrij onverwachts 2 cliënten kort achter elkaar. 
Dit had grote impact op de bewoners en het team. 

Op 12 december is de tweedehands kledingwinkel ‘Om 
de Hoek’ geopend. Cliënten, zowel intern wonend als 
ambulant begeleid, kunnen hier werkervaring opdoen. 
Het doel is om door te stromen naar vrijwilligerswerk 
en/of betaald werk. Door vrijwilligers mee te laten wer-
ken in de winkel wordt dit een ontmoetingsplek voor 
mensen uit de wijk. 
Vanuit collectegelden konden we iedere (ambulant wo-
nende) cliënt blij maken met een doos boodschappen in 
de maand december. Vanuit de locatie wordt vooral sa-
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mengewerkt met kerken en zorgaanbieders uit de wijk. 
Bijvoorbeeld Evangelische gemeente de Bazuin en de 
PKN gemeente en Christelijke Gereformeerde Kerk uit ’s 
Gravenzande. 

Kralingen
De Nieuwe Hoop hee� opnieuw het contract verlengd. 
Dit betekent dat wij onze cliënten in de kringloopwin-
kel dagbesteding kunnen blijven geven. Naast de kring-
loopwinkel blijven we zoeken naar andere plekken waar 
we cliënten kunnen inzetten. 
Door de goede relatie met onze samenwerkingspartners 
zijn er diverse cliënten doorgestroomd naar betaald werk. 
Zij zijn aan de slag gegaan bij Bunnik Plants Bleiswijk en 
de gemeente Rotterdam. Invistra verzorgt allerlei cursus-
sen zoals BHV en VCA. Dit alles om de cliënten te scholen 
en aantrekkelijk(er) te maken voor de arbeidersmarkt. 
Met de Hoflaankerk zijn wij dit jaar begonnen met pas-
toraat binnen de Thuishaven. Zo is er een Alpha-cursus 
gegeven en worden er nu Bijbelstudies gehouden. 

Aantal unieke cliënten 2017

Thuishaven Centrum 195

Thuishaven Delfshaven 205

Thuishaven Kralingen 221

Thuishaven Charlois 260

Thuishaven Hoek van Holland 58

2.2  Veldwerk Goeree 
-Overflakkee 

Het team veldwerk op Goeree-Overflakkee probeert 
een relatie op te bouwen met jongeren die door een 
opeenstapeling van problemen steeds minder perspec-
tief overhouden. Vanuit deze relatie wordt gezocht naar 
passende zorg en concrete oplossingen op het gebied 
van werk, scholing, zorg en huisvesting.
In 2017 zijn 15 nieuwe casussen gestart, waarbij 
geprobeerd wordt problemen in een zo vroeg mogelijk 
stadium te onderkennen en zo te voorkomen dat de 
jongere verder afglijdt. 
In september is het werk intern overgenomen door  
Gerwin Rikkers en is Jaco Hakkenberg het veldwerk-
team in Rotterdam gaan versterken. 
De samenwerking met de Werkgroep Goeree, die gevormd 
wordt vanuit alle kerken op het eiland, is aangescherpt. 
De taken van de werkgroep zijn opnieuw vastgesteld 
en er is gekeken wat Ontmoeting over kan nemen aan 
taken van de werkgroep. Zo is er gezorgd voor nieuwe 
duidelijkheid en zijn de verwachtingen helder. Hiermee 
wordt deze unieke samenwerking verder gecontinueerd. 
De inkomsten vanuit de Werkgroep zijn stabiel. 

2.3 Nehemia Zorg 
 Heerhugowaard
Nehemia Zorg is een kleinschalige organisatie die profes-
sionele begeleiding biedt aan kwetsbare mensen die als 
gevolg van psychische of psychiatrische klachten om hulp 
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Hij kwam uit Spanje. Zijn ouders 
waren overleden en hij dacht dat 
letterlijk afstand nemen zou helpen om 
het verdriet te verwerken. 

Zijn ouders waren overleden en hij dacht dat letter-
lijk afstand nemen zou helpen om het verdriet te 
verwerken. In Nederland kwam hij in de haven te 
werken. Betaalde huur voor een kamer en had een 
huurcontract. Op zijn loonstroken stond dat er be-
lasting werd betaald. En volgens zijn werkgever was 
hij via het bedrijf verzekerd voor ziektekosten. 

Het ging jaren goed. Totdat hij erg ziek werd. In het 
ziekenhuis bleek dat hij geen ziektekostenverzeke-
ring had.  Na ontslag uit het ziekenhuis volgde ook 
ontslag op het werk. Dat betekende dat hij ook geen 
woonruimte meer had. Hij werd dakloos en kwam 
bij Ontmoeting. Hij kreeg geen toestemming van 
Centraal Onthaal om in de nachtopvang te verblij-
ven omdat hij geen regiobinding had. Hij was al die 
jaren niet geregistreerd. Veertien jaar in Nederland, 
12 jaar hard gewerkt. Op een dag vroeg hij om een 
ticket te boeken. Terug naar Spanje. Teleurgesteld. 

Dit verhaal lijkt op een mislukking, toch hebben 
we deze man enkele jaren kunnen helpen. Bij 
ons kon hij steeds weer terecht. Er was voor hem 
een plek waar hij mocht zuchten en uiting mocht 
geven aan zijn frustratie. 

Terug naar Spanje  
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vragen. Nehemia Zorg is onderdeel van Stichting Ont-
moeting en biedt zowel beschermd wonen als ambulan-
te begeleiding in met name Heerhugowaard en Alkmaar. 
Nehemia Zorg biedt op twee locaties in Heerhugowaard 
Beschermd Wonen en begeleidt daarin 24 cliënten. 

Verder wordt er begeleiding geboden binnen twee 
Thuishavens. Hiermee is in februari een start gemaakt. 
Eind december waren er 9 woningen waarvan er 4 wer-
den bewoond door jonge moeders en 5 door jongeren. 
De verwachting is dat Nehemia Zorg in 2018 door kan 
groeien naar een totaal van 20 woningen. 

Dit jaar is de ambulante tak van Nehemia Zorg in Heer-
hugowaard en Alkmaar gegroeid naar 20 cliënten. De 
verwachting is dat Nehemia Zorg in 2018 doorgroeit 
naar 35 tot 40 cliënten. 

Daarnaast is Nehemia Zorg begonnen met het aan-
bieden van laagdrempelige activering binnen de Be-
schermd Wonen setting. Cliënten die bijna niet uit hun 
woning durven komen worden gestimuleerd om deze 
stap te maken. Deze activering wordt verder uitge-
bouwd buiten de locaties van Nehemia Zorg.

Er is een netwerkbegeleider voor 16 uur per week aan de 
slag gegaan. Dit hee� geresulteerd in en toename van 
het aantal netwerken rond cliënten. Een uitdaging hier-
bij is het vinden van christelijke vrijwilligers. 

Door de snelle groei van het aantal cliënten binnen Ne-
hemia Zorg is het team van medewerkers fors gegroeid. 
Om die reden is er een splitsing gemaakt tussen een am-
bulant team en een beschermd wonen team.

In 2017 is er een nieuw woonconcept ontwikkeld bin-
nen Nehemia Zorg, namelijk Beschermd Wonen Thuis. 
Deze woonvorm voorziet in een gat dat er is tussen be-
schermd wonen en ambulant wonen. Het concept is 
door de gemeente Alkmaar positief ontvangen en er is 
groen licht gegeven om het concept Beschermd Wonen 
Thuis in 2018 daar verder uit te rollen. 

2.4  Epe en omgeving

De locatie in Epe is al sinds de jaren 90 in gebruik. 
Ex-gedetineerde mannen worden hier begeleid in een 
woon-werktraject en worden geholpen bij hun maat-
schappelijke integratie. Speciaal voor cliënten met com-
plexe schuldenproblematiek is een ervaren budgetcoach 
gestart met het geven van begeleiding. Dit hee� een 
positief e�ect op de cliënten. Er is meer rust en minder 
stress in huis. In dit traject wordt samengewerkt met vrij-
willigers die cliënten ondersteunen bij een schuldhulp-
traject, bewindvoering of het weer zelfstandig geldzaken 
beheren. In samenwerking met de budgetcoach wordt 
cliënten de taal geleerd. Dit is belangrijk om te kunnen 
integreren in de maatschappij. Het leren is vooral gericht 
op het organiseren van hun leven. 

In Nederland geldt dat mensen die zorg nodig hebben 
aan moeten kloppen bij hun eigen gemeente. Voor op-

Aantal unieke cliënten 2017

Nehemia Zorg 56
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vang en beschermd wonen hebben cliënten het recht 
om gebruik te maken van beschikbare plaatsen in ande-
re gemeenten. Veel gemeenten zijn zeer rechtlijnig in het 
hanteren van regiobinding, wat het werk zeer moeilijk 
kan maken. Zeker voor cliënten die vanwege verslaving 
of criminaliteit in het verleden een betere start maken in 
een andere gemeente dan die van herkomst. Ontmoe-
ting ondervindt hier problemen van, maar met name 
cliënten hebben moeite met de onduidelijkheid waar-
mee dit gepaard gaat. We zetten ons daarom in om bij 
deze bijzondere en moeilijke situaties zo goed mogelijk 
de cliëntbelangen, en hiermee ook de maatschappelijke 
belangen, voor het voetlicht te brengen bij betre�ende 
gemeenten.

In samenspraak met de gemeente en brandweer zijn de 
appartementen gekeurd op brandveiligheid. In decem-
ber is er voor gezorgd dat de panden en gebouwen weer 
volledig brandveilig zijn ingericht en voldoen aan de 
huidige normen. 

Thuishaven Epe
In 2017 bestond de Thuishaven Epe alweer 5 jaar. Tijd 
voor een likje verf en nieuwe meubels, zodat wij nog 
vele jaren met cliënten hiervan kunnen genieten. In de 
Thuishaven wonen 8 mannen die in een periode van 1-2 
jaar leren om weer zelfstandiger te wonen, een netwerk 
op te bouwen en om hun werk en inkomen verder te 
stabiliseren. De Thuishaven bevindt zich midden in een 
rustige wijk, dichtbij voorzieningen en winkelcentra. 
Ontmoeting is hier deel van de wijk en organiseert bij-
voorbeeld jaarlijks de buurtbarbecue. In Gemeente Epe 
biedt het ambulante team begeleiding en zorgtoelei-
ding aan mannen, vrouwen en gezinnen aan huis. Ruim 

25 mensen hebben in 2017 binnen de gemeente Epe een 
Ontmoetingnetwerk gekregen.

Thuishaven Deventer
Het jaar begon met een enorme klus: het opknappen van 
de Thuishaven in Deventer. Dit is gedaan met collega’s, 
cliënten van het Woonwerktraject in Epe, vrijwilligers en 
bedrijven. Vanaf 1 mei mochten we onze eerste twee cli-
enten verwelkomen in een pand dat nog niet helemaal 
klaar was. Op 29 juni is de Thuishaven o�icieel geopend. 
Het uitdagende in Deventer was vooral het leren kennen 
van de gemeente: welke verwijzers zijn er, hoe lopen de 
lijntjes tussen verschillende partijen en waar liggen de 
behoe�en waarop wij kunnen inspelen. 

Tijdens de zomer realiseerden we ons dat we nog een nieu-
we speler zijn en dus nog gevonden moeten worden. Er zijn 
veel activiteiten ondernomen om te netwerken. De uitda-
ging was om op 31 december vol te zitten; dit is gelukt!

Voorbereiding Thuishaven Apeldoorn
In 2017 zijn de collega’s van het team ambulant ge-
start met de voorbereidingen voor een Thuishaven in 
Apeldoorn.

Aantal unieke cliënten 2017

Intern op locatie 55

Thuishaven Epe 17

Thuishaven Deventer 10
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2.5 Dienstencentrum 
Harderwijk

Een laagdrempelig, kleinschalig dienstencentrum 
waar bezoekers terecht kunnen voor een gezellige  
dagopvang, zinvolle activiteiten en verschillende vor-
men van hulpverlening. In Harderwijk worden de vol-
gende diensten aangeboden:
- opvang: inloop;
- activering: laagdrempelige (arbeidsmatige) dagacti-

vering;
- begeleiding: zorgtoeleiding en ambulante begeleiding;

Het jaar 2017 stond voor het team van Harderwijk in het 
kader van verandering en verhuizing. De huur van het 
pand, waar de inloop was gehuisvest, werd niet meer 
verlengd waardoor we, na 10 jaar, zelf dakloos dreigden 
te worden. De huuropzegging gaf nieuwe mogelijkheden 
en kansen, omdat we als organisatie de ambitie hadden 
om een pand te betrekken dat beter voldoet aan wat be-
zoekers nodig hebben. Halverwege 2016 zijn er gesprek-
ken op gang gekomen tussen Ontmoeting en Woord en 
Daad om samen te gaan werken. Deze samenwerking re-
sulteerde in een gezamenlijke zoektocht naar een nieuw 
pand waar zowel een kringloopwinkel als een active-
ringsinloop gehuisvest kon worden. Het vinden van een 
geschikt pand in Harderwijk bleek een moeilijke opgave. 
Toch hebben we gezamenlijk een pand gevonden. 

Als Ontmoeting Harderwijk werken we samen met de 
Oude Synagoge. Zij runnen met een grote groep vrijwil-
ligers een inloophuis voor alle Harderwijkse burgers, 
waar ook dak-en thuislozen welkom zijn. Door de sa-

menwerking kunnen wij ons richten op het activeren 
van mensen. In december zijn er, in samenwerking met 
comité Nunspeet, ruim 2.000 kerstpakketten ingepakt. 

Afgelopen jaar hebben we samen ruim 150 mensen mo-
gen ontvangen die langs kwamen voor een kopje ko�ie 
en om hun verhaal te doen. Cliënten krijgen weer hun 
eigenwaarde terug en ervaren dat ze meer kunnen dan 
dat ze ooit gedacht hadden. 

Met het Oranjefondsproject Groen Verbindt wilden we 
dak-en thuislozen verbinden aan de buurt. De eerste 
1,5 jaar verliepen goed, maar afgelopen zomer nam de 
overlast in het park snel toe. Daardoor nam het draag-
vlak in de buurt af. Een positieve ontwikkeling hierin is 
dat we nu intensief samenwerken met de gemeente, 
BOA’s en wijkagenten om te komen tot een gezamenlij-
ke aanpak. Dat lijkt nu zijn vruchten af te gaan werpen. 
We hopen in 2018 de draad richting de buurt, samen 
met welzijnwerk, weer op te kunnen pakken. 

Entreecoaches kennen de weg in de maatschappelijke 
opvang en hebben de taak om mensen toe te leiden naar 
passende zorg. Afgelopen jaar zijn er ruim 70 mensen toe 
geleid naar zorg. We zijn blij door deze preventieve ma-
nier van werken verder afglijden te kunnen voorkomen. 
In december is Stichting Noa overgenomen door Ont-
moeting. De doelstelling daarbij is om de mogelijkheid 
te onderzoeken of van deze locatie een nieuwe Thuisha-
ven kan worden gecreëerd.

Aantal unieke cliënten 2017

Inloop 131
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2.6  Woerden
In 2017 is de kern van ons werk ‘Ontmoetingnetwerken 
bouwen rond multi-problemgezinnen’. Deze gezinnen of 
personen hebben meestal al professionele hulp en wor-
den aangemeld door een sociaal makelaar van Woerden 
Wijzer. Cliënten die worden aangemeld door andere or-
ganisaties of instanties verwijzen we eerst door naar de 
sociale makelaars. Zij houden de regie. 
In augustus 2016 zijn de taallessen gestart met vier 
groepen. Deze groepen behandelen verschillende on-
derdelen zoals lezen en schrijven, grammatica en spre-
ken. Inmiddels zijn hieraan 14 vrijwilligers verbonden. In 
2017 hebben we 47 vrouwen bereikt. 

Het jaar hebben we afgesloten met een bezoek aan het 
museum in Woerden. Totaal hebben we met 37 vrouwen 
de expositie ‘Kaas in de kunst’ bezocht. 
De taallessen zijn in 2017 bekostigd door gelden uit het 
Oranje- en Kansfonds en door een eenmalige gi� van 
Woerden Inwoner Initiatieven Budget.

Na de taalles gaan sommige vrouwen door met fietsles. 
Ze willen graag leren fietsen, zodat ze mobieler zijn. Eén 
vrouw komt nu met haar eigen fiets naar de taalles!

2.7 Projecten
Het Open Huis Haarlem
Het Open Huis is een laagdrempelig wijkcentrum mid-
denin de Boerhaavewijk, in Schalkwijk, Haarlem. Met 
een breed aanbod aan activiteiten wordt ingezet op de 
ontmoeting en activering van (vaak kwetsbare) bezoe-
kers. Dit gebeurt door:
-  Ontmoetingsactiviteiten: zoals de inloop, open 

maaltijden, de kledingwinkel
-  Zorgactiviteiten: zoals de voedselbank, het 

HOH-pakket (eigen voedseluitdeling), taallessen, 
huiswerkbegeleiding, de kledingbank en een maat-
schappelijk inloopspreekuur

-  Ambulante woonbegeleiding

In januari 2017 is er een overeenkomst gesloten tussen 
Het Open Huis en Ontmoeting. Het maatschappelijk 
centrum van Het Open Huis is hierdoor onderdeel ge-
worden van Ontmoeting. 

Dit jaar zijn verbeterplannen opgesteld om de organisa-
tie te professionaliseren. Het voldoen aan de HKZ kwa-
liteitseisen, het vrijwilligersbeleid vastleggen en aanbe-
steden van projecten voor subsidie vanuit de gemeente 
Haarlem zijn hier voorbeelden van. Deze plannen hopen 
we in 2018 te realiseren. 
Kenmerkend aan de activiteiten in Het Open Huis is dat 
deze grotendeels uitgevoerd worden door bevlogen 
vrijwilligers. In 2017 hebben ruim 70 vrijwilligers mee-
gewerkt aan de activiteiten. Hierdoor is Het Open Huis 
een laagdrempelige plek waar wekelijks veel bezoekers 
komen voor een luisterend oor, ontmoetingen met wijk-
genoten en vrijwilligers en activiteiten. 

Aantal unieke cliënten 2017

Unieke cliënten 80

Taalles voor vrouwen 47
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Daarnaast is, in samenwerking met Woord en Daad, be-
gonnen met het opstarten van een kringloopwinkel in 
het centrum van Schalkwijk. 

Woningnood project Rotterdam 
In 2017 is gestart met een project om een oplossing te 
vinden voor de grote woningnood voor cliënten in Rot-
terdam. In samenwerking met investeringsmaatschap-
pij FlexxInvestments hee� Ontmoeting besloten dat de 
schaarste op de woningmarkt op een nieuwe en innova-
tieve manier moet worden aangepakt: door zelf wonin-
gen op te kopen en deze voor bepaalde tijd aan onze cli-
enten te verhuren. Hiervoor is door FlexxInvestment een 
BV opgericht, en hee� Ontmoeting onder donateurs een 
wervingsactie gedaan waarbij binnen enkele maanden 
meer dan het dubbele van het beoogde bedrag werd 
binnengehaald. Ruim voldoende om voor de pilot (10 
woningen) te voorzien in het aankoopbedrag. 

In de maanden oktober, november en december 2017 
zijn in totaal 7 woningen aangekocht. In drie van deze 
woningen zijn in december 2017 al cliënten geplaatst. 
De andere plaatsingen volgen in de eerste maanden van 
2018.

Almere
In Almere wordt veldwerk verricht onder thuisloze 
jongeren in Almere-Haven. De veldwerker werkt in op-
dracht van Ontmoeting, maar op verzoek van christe-
lijke gemeente ‘De Wegwijzer’. Met hen zijn we in 2016 
een lunchroom gestart. Stagelopers van Pro Almere en 
cliënten van Ontmoeting zijn hier aan het werk. In de 
eerste hel� van 2017 was de lunchroom twee dagen in 
de week geopend. Na de komst van een ervaren horeca 

vrijwilliger, kon de lunchroom na de zomervakantie vier 
dagen open gaan. 
De straathoekwerker is één dag in de week aanwezig op 
Pro Almere. In de zomervakantie hebben we een vakan-
tieprogramma gedraaid voor deze leerlingen. Daarnaast 
zijn er weerbaarheidstrainingen verzorgd op scholen. 

VIS-project 
In 2017 is het project VIS nagenoeg afgerond. Met dit 
project zijn binnen twee jaar tijd de belangrijkste pro-
cessen van de organisatie in kaart gebracht, vereen-
voudigd en verbeterd. Er is nu één goed functionerend 
financieel systeem. Facturering gaat digitaal. Er draait 
een nieuw donateurssysteem. Met een handige tool is 
managementinformatie direct inzichtelijk en de orga-
nisatie beter bestuurbaar gemaakt. Bij het project is de 
hele organisatie betrokken geweest. Het project VIS is 
binnen de gewenste tijd en het beschikbare budget af-
gerond. We kijken terug op een jaar waarin het grootste 
deel van de beoogde resultaten is behaald en waarbij 
we binnen het beschikbare budget zijn gebleven.

Eigenaarschap en loonfunctiegebouw
Het loonfunctiegebouw is aan herziening toe. De functie-
beschrijvingen zijn gedateerd en niet meer toegesneden 
op de praktijk van alle dag. Om die reden is er in 2017 een 
project gestart om dit aan te pakken. Er zijn interviews 
gehouden met verschillende medewerkers en hieruit 
bleek dat er behoe�e is aan duidelijkheid en visie op een 
aantal thema’s die in het SBP 2015-2018 zijn opgenomen. 
Denk hierbij aan termen als ‘cliënt centraal’ en ‘eigenaar-
schap’. Deze termen worden veel gehoord en gebezigd 
in de organisatie. Echter, hoe we concreet handen en 
voeten gaan geven aan wie waar eigenaar van is, is me-
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debepalend voor de omvang van de herziening van het 
loonfunctiegebouw. Om die reden is het project herzie-
ning loonfunctiegebouw tijdelijk stil gezet. In 2018 gaan 
we aan de slag om een concrete vertaalslag te maken van 
het praten over ‘eigenaarschap’ naar het ervaren en han-
delen vanuit ‘eigenaarschap’. Dit alles binnen het kader 
dat we de cliënt centraal willen (blijven) stellen. Hiervoor 
is een projectteam samengesteld van collega’s uit alle 
lagen en vanuit zoveel mogelijk verschillende teams in 
de organisatie. Een van de personeelsadviseurs is aange-
steld als projectmanager en vrijgemaakt om dit proces in 
2018 te starten en te begeleiden. 

2.8 Personeel

Op 31 december waren er 195 medewerkers in dienst bij 
Ontmoeting (in totaal 136,1 �e) en 18 medewerkers in 
dienst bij Nehemia Zorg (12,23 �e). In de loop van het 

Ziekteverzuim
Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage over 2017 was 
bij Stichting Ontmoeting 5,59%*. In 2016 was het verzuim 
5,78% en in 2015 6,75%. Er is dus sprake van een lichte 
daling van het ziekteverzuim.

Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage van Nehemia 
Zorg over 2017 was 3,39%. Dit was in 2016 9% en in 2015 
6,75%. In vergelijking met voorgaande jaren is het ziekte-
verzuimpercentage bij Nehemia flink gedaald. 

*alle genoemde percentages zijn exclusief zwangerschap 
gerelateerde klachten 

Het aantal vrijwilligers was op 1 januari 913 personen. In 
november is de 1000 ste vrijwilliger verwelkomd. Op 31 
december waren er 964 actieve vrijwilligers betrokken bij 
Ontmoeting.

Overzicht personeel 
in 2017

Medewerkers Fte

Centraal bureau Houten 26 19,07

Locatie Rotterdam en 
Hoek van Holland 100 74,13

Locatie Harderwijk 15 7,84

Project Almere 1 0,94

Locatie Epe 33 21,01

Haarlem 2 0,88

Nehemia 18 12,23

Totaal 195 136,10

jaar namen bij Ontmoeting 20 collega’s afscheid en wer-
den 45 nieuwe medewerkers verwelkomd. 

Bij Nehemia Zorg gingen 3 collega’s uit dienst en werden 
8 nieuwe collega’s aangenomen.
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Het is een doorsnee dag op de inloop. Mensen douchen, 
scheren,  lezen de krant, maken gebruik van de telefoon en 
doen een spel.

Nico is er ook en ik vind hem opvallend rustig. Ik ken hem als een man die vaak 
teveel gedronken hee� en die we vaak moeten corrigeren, vrouwonvriendelijk doet 
hij dan. Nu niets van dat alles. Ik besluit even bij hem te zitten. Ik vraag aan hem 
hoe het met hem gaat. Hij begint te vertellen dat hij opeens scherp ziet dat hij zich-
zelf op deze manier de vernieling inwerkt. Hij huilt. Ik merk bij mezelf dat ik even 
moet zoeken naar woorden, deze kwetsbare Nico is nieuw en onwennig voor me. 
Ik leg mijn hand op zijn arm en zeg dat ik me voor kan stellen dat hij veel verdriet 
hee� van de situatie en dat het me moeilijk lijkt om onder ogen te moeten zien dat 
hij zelf verantwoordelijk is voor een deel van zijn eigen pijn. Hij blij� vertellen en 
spaart zichzelf niet. We proberen samen zijn begeleider te bellen, het is zaterdag 
en dat lukt niet. Hij gee� aan bang te zijn dat de situatie zijn dood gaat worden en 
raakt wat in paniek. Uiteindelijk gaat hij naar de nachtopvang waar hij wel terecht 
kan. We spreken af maandag het een en ander op te pakken.

Op maandag probeer ik me voor te bereiden op zijn komst. Nico stapt binnen en 
ik zie meteen dat hij zich hee� herpakt ten aanzien van afgelopen zaterdag. Hee� 
hoop op de toekomst en gaat medicatie slikken en met een week verwacht hij geen 
alcohol meer nodig te hebben en hij is weer helemaal het mannetje. Een steek 
van teleurstelling gaat door me heen. Ik probeer nog een gesprek met Nico aan te 
knopen maar de Nico van zaterdag is ver weg gestopt achter een façade van zijn 
alcoholische lach. Daar moet hij het weer mee doen van zichzelf. Ook nu ben ik er 
voor hem maar stiekem wacht ik totdat zijn masker weer gaat zakken. 

Teleurstelling
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Fondsenwerving
 - Nasleepmailing, herinnering aan actie in december
 - 5x donateursblad Post inclusief gi�vraag
 - Verschillende telemarketingacties
 - 2x direct mail in maart en mei
 - Insert bij tijdschri�en in december
 - Experiencenight: bewustwording onder jongeren, 

kostenneutraal door sponsoring en gi�vraag
 - Ontmoetingdag in september op locatie Epe: 

bewustwording en verbinden achterban aan het werk 
van Ontmoeting

Inkomsten uit institutionele fondsen zijn gelabeld, dit 
verantwoorden we in projectrapportages.

Bedrijven en kerken
 - Inkomsten kerken is met 9% gedaald
 - Eerste opbrengsten van kledingcontainer bij een kerk
 - Inkomsten bedrijven is met 20% gedaald 
 - Sponsoring in natura is sterk toegenomen; PVC voor 

de thuishavens, prijzen voor fondswervingsacties 
(fiets, trampoline, vakantie), beveiligingsapparatuur 
voor de inloop. Benodigdheden voor inrichting 
Thuishaven Deventer en de keuken op de inloop werd 
tegen gereduceerd tarief geleverd. Daarnaast merken 
we de betrokkenheid van bedrijven doordat zij ook zelf 
acties opzetten voor Ontmoeting. Bijvoorbeeld een 
jassenactie bij Speksnijder. 

 - 2 ondernemersbijeenkomsten
 - Speciale Straatwandeling in januari: gidsen en 

medewerkers van Ontmoeting vertelden in Rotterdam 
op straat over hun werk. Aangeboden als onderdeel 
van een personeelsbijeenkomst van een van onze 
OVO-leden. Avonds muzikaal optreden van cliënten.
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Donateurs
 - 14.706 donateurs
 - 3,22% minder dan in 2016;  de terugloop komt vooral 

door de veroudering in het donateursbestand
 - Van 7 donateurs ontvingen wij klachten over o.a. 

een belactie en postbezorging
 - 4 nalatenschappen € 98.967

Communicatie
 - Medewerkers en vrijwilligers ontvingen 

maandelijks ‘In Verbinding’. In deze 
emailnieuwsbrief worden ze op de hoogte 
gebracht van het laatste nieuws vanuit 
Ontmoeting en de verschillende locaties. 

 - In juni en december konden lezers van het 
RD en ND meedoen met onze puzzel. We 
ontvingen ruim 3.400 inzendingen. 

Comités
 - 26 comités, 223 comitéleden In Ermelo is  

een nieuw comite gestart.
 - Opbrengst: € 187.834
 - Opbrengst collectes: € 53.677 

 - Opbrengst eindejaarsacties: € 24.349

Voorlichtingen
 - 100 voorlichtingen, waarvan 32 bij 

basisscholen en 68 bij o.a. verenigingen, 
JV’s en middelbare scholen

 - Opbrengst: € 21.443
 - Opbrengst scholen: € 19.555
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Inkomsten vanuit fondsen 
en andere instellingen

- Voor het laatste jaar is GroenVerbindt gefinancierd 
door het Oranjefonds. Naast financiële steun ont-
vingen we coaching en kwamen we in contact met 
zorgcollega’s uit het hele land.

 - Het Oranjefonds en het Sint Jacobs Godshuis 
hebben de restyling van de inloopruimte van 
Maatschappelijk Centrum Het Open Huis in Haarlem 
mede mogelijk gemaakt. 

 - Voor het project Taal in de wijk is voor het cursusjaar 
2017/2018 financiering ontvangen van het Kansfonds 
en van het Oranjefonds. 

 - We hebben meegedaan met NLDoet. Voor deze 
vrijwilligersactie hebben we een financiële bijdrage 
ontvangen om materialen aan te scha�en en de 
vrijwilligers van eten en drinken te voorzien.

 - Cliënten uit Rotterdam Charlois ontvingen 
een kerstpakketje. Deze actie is door het 
Sint Laurensfonds mogelijk gemaakt.

Media
 - Het Reformatorisch Dagblad, Nederlands Dagblad, 

lokale kranten en regionale nieuwszenders en diverse 
kerkbladen besteedden aandacht aan Ontmoeting.

Uitgelicht
 - Er is een nieuwe fondsenwerver voor bedrijven en 

jongeren aangenomen. Met de jongeren onderzoeken 
we nieuwe mogelijkheden voor fondsenwerving en 
bewustwording binnen deze groep. 

 - Experiencenight; in juni verbleven 53 jongeren één 
nacht achter tralies

 - In Ermelo is een nieuw comité gestart in samenwerking 
met comité Nunspeet. 

 - Overgang naar een nieuw CRM-systeem. Het systeem 
STB is gebruiksvriendelijker en meer toekomstgericht 
door onlinemogelijkheden. Hierdoor kunnen we 
donateurs beter en gerichter bedienen. 

 - 71 Straatwandelingen in Rotterdam. Ruim 1.000 
mensen hebben zo kennis gemaakt met het werk van 
Ontmoeting. 
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Met een stralend gezicht komt hij me tegemoet. 
‘Ik was er vanmorgen om 9 uur al hoor. De 
zaak moet er netjes uitzien als er klanten 
komen’.

Op het bureau in het kantoor staat een bakje waar zijn kunst-
gebit in zit. Die doet hij straks in als de winkel open gaat. ‘Hij 
schuurt nog op één plekje, dus doe ik hem zo laat mogelijk in’. 
Naast het bakje staat een deodorant voor het geval de inspan-
ning een geurtje gaat krijgen. Zijn broek is schoon en zijn over-
hemd is gestreken. 

Ik ontmoet Henk, een ambulant wonende cliënt. Jaren lang 
kwam hij zo nu en dan even langs om zijn zaken te regelen en 
een bakkie ko�ie te doen. Nu is hij er elke dag als de winkel 
open is. Hij sorteert kleding, helpt klanten en voorziet hen van 
advies. Hij prijst nieuw binnengekomen kleding en hangt het in 
de rekken. Het afrekenen laat hij aan Stefan, de bedrijfsleider 
over. Vroeger hee� hij ook in een winkel gestaan en dat is te 
merken. 

Henk woont alleen en zorgt goed voor zichzelf. Hij hee� een be-
wogen leven achter de rug en veel verdriet te verwerken gehad. 
Verschillende banen hee� hij gehad, maar alle tegenslagen heb-
ben o�ers gevraagd die hij nog dagelijks met zich meedraagt.

Het is weer de moeite 
waard om m’n bed uit 
te komen. 
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In het beleid is STiP2020 de bestemming die we wil-
len bereiken, namelijk de organisatie zodanig om-
bouwen dat de formele zorg de informele zorg on-
dersteunt. De route die wordt gevolgd is te vinden 
in het Strategische BeleidsPlan (SBP) 2015-2018. 
In 2017 is de vraag gesteld: wat komen we op onze 
route tegen?

De zaken die we tegen gekomen zijn, zullen worden ver-
werkt in het SBP 2018-2020. Het hee� betrekking op drie 
onderwerpen:
1. Identiteit, rond de vraag hoe de organisatie de 

christelijke identiteit kan borgen.
2. Cliëntgerichtheid met als kernvraag: hoe kunnen we 

uitblinken in cliëntgericht denken?
3. Eigenaarschap. In het SBP staat dat we eigenaar-

schap willen versterken. Maar wat verstaan we 
onder eigenaarschap? Binnen welke kaders? Welke 
gevolgen hee� dit voor de organisatie? Allemaal 
vragen die beantwoord zullen moeten worden met 
het oog op de verdere toekomst.

3.1  Drijfveer, missie, visie

Drijfveer
Christus leert ons om God lief te hebben boven alles en 
onze naaste als onszelf.

Ook toont Hij ons dat mensen kwetsbaar zijn en behoef-
te hebben aan ontmoetingen.
We geloven dat een ontmoeting tot stand komt wanneer 
mensen, ontdaan van pretenties, er voor elkaar zijn. 

Missie
Kwetsbare mensen die de verbinding met zichzelf en 
hun omgeving zijn kwijtgeraakt, worden door Ontmoe-
ting ondersteund. In een proces van vinden en verbin-
den leren zij door echte ontmoetingen zichzelf te accep-
teren en optimaal te participeren in de samenleving, 
uitgaande van hun mogelijkheden en behoe�en.
Vrijwilligers en professionals zijn daarbij present, gedre-
ven door christelijke naastenliefde.

Visie
Ontmoeting wil een betrouwbare- en professionele 
partner zijn, waarbij de volgende kaders van essentieel 
belang zijn:
1. De cliënt staat centraal.
2. Er is sprake van een sociaal krediet. Ontmoeting wil 

bij cliënten én subsidieverstrekkers een goede naam 
opbouwen.

3. Daar waar nood is, wil Ontmoeting zoeken naar een 
oplossing om de nood te verminderen.

4. Daarbij wil Ontmoeting in die gebieden werken waar 
informele zorg beschikbaar gemaakt kan worden. 
Uitgangspunt hierbij is: informele zorg waar het kan 
en formele zorg waar het moet.

HOOFDSTUK 3
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3.2  Strategische 
 beleidsdoelen

Het strategische beleidsplan 2015-2018 hee� zes strate-
gische doelen. De eerste twee hebben betrekking op het 
primaire proces, namelijk:

1. Formele zorg ondersteunt informele zorg
Het belangrijkste strategisch doel is het vinden en 
verbinden van informele en formele zorg. Tot voor-
heen was de formele zorg leidend en werd zo moge-
lijk ondersteund door de informele zorg (vrijwilligers). 
Dit zal de komende jaren veranderen; informele zorg 
wordt leidend en ondersteund door de formele zorg. 
In 2017 is de manier waarop deze ondersteuning ge-
stalte krijgt verder uitgewerkt en zichtbaar gemaakt 
in de ‘samenwerkingsdriehoek’ zoals deze hieronder 
is afgebeeld.

De bedoeling is dat formele zorgverleners de informele 
zorgverleners zodanig ondersteunen dat het welzijn van 
de cliënt bevorderd wordt en het contact naar tevreden-
heid van de informele zorgverleners verloopt.

Formele- en informele zorgverleners werken vanuit de 
drijfveer (christen-zijn) en zijn op professionele wijze ge-
richt op de ander (present).
Vanuit deze samenwerkingsdriehoek is het van essentieel 
belang dat er op constructieve en transparante wijze wordt 
samengewerkt (verbinding) waarbij er oog is voor elkaar.

Enkele belangrijke uitgangspunten zijn dat zoveel mo-
gelijk informele ondersteuning wordt ingezet en profes-
sionele hulp alleen als dat nodig is. De formele zorgver-
lener hee� de regiefunctie en is eindverantwoordelijk in 
het hulpverleningsproces. De samenwerkingsdriehoek 
beoogt een optimale samenwerking tussen cliënt, vrij-
williger en hulpverlener.

2. Zorg ambulant aanbieden
Het product dat Ontmoeting biedt is ‘ambulante bege-
leiding’. Deze vorm van begeleiding zal worden uitge-
breid in de komende jaren.

Er zijn vier strategische doelstellingen die betrekking 
hebben op het secundaire proces, namelijk:

3. Vormen en toerusten
Om professioneel te kunnen handelen en rekening te 
houden met de twee werelden van zorg en achterban, 
is het vormen en toerusten van mensen belangrijk. Te 
meer omdat het verbinden van informele en formele 
zorg bepaalde vaardigheden vereist.
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4. Profileren en positioneren
Op beide markten (zorgmarkt en achterbanmarkt) wil 
Ontmoeting zich profileren en positioneren. Ontmoeting 
wil zich profileren en positioneren als een specialist in de 
ambulante begeleiding en als een instelling die deze vorm 
van begeleiding wil geven door informele- en formele zorg 
aan elkaar te verbinden ten dienste van de cliënt.

5. Structureel strategische invloed
Ontmoeting hee� te maken met verschillende speelvel-
den waarop het strategisch spel wordt gespeeld. Wan-
neer het ten dienste van de doelgroep relevant is, willen 
we invloed uitoefenen binnen de sector, binnen de poli-
tiek en binnen de achterban.

6. Bedrijfsvoering optimaliseren
De organisatie moet zodanig worden ingericht dat de 
bedrijfsvoering geoptimaliseerd wordt. Daarbij wordt 
gelet op:
• De acquisitie van de zorg
• Het bevorderen van inzicht in resultaten, zodat het 

rentmeesterschap tot uiting komt
• Inrichting van de organisatie zodanig dat het dienst-

baar is aan drijfveer en missie en zo dat de organisa-
tie snel kan inspelen op ontwikkelingen.

3.3  Jaarplan 2017
Jaarlijks worden aan de hand van de zes strategische 
doelstellingen jaardoelen geformuleerd. Voor 2017 zag 
dit er als volgt uit: 

Ik ben Patrick, 41 jaar. Sinds maart 2017 woon ik bij 
Ontmoeting. 
Na 20 jaar van vallen en opstaan, kwam ik bij Ont-
moeting terecht. Op moment van het intakegesprek, 
zat ik in een diep dal. 5 dagen na dit intakegesprek, 
werd ik al opgenomen. Na 6 maanden had ik geen 
justitiële titel meer en moest ik doorstromen. Ik ben 
naar de St. Annaweg in Epe gegaan.

Hier ging het al snel mis. Binnen 3 weken was ik te-
rug gevallen in alcohol en drugsgebruik.  De stap van 
beschermd wonen naar begeleid wonen was te groot 
voor mij. Ik bese�e dat ik niet zelfstandig met veel 
vrijheid kan wonen. Met een crisis WMO werd ik terug 
geplaatst naar de Heerderweg. 

Samen met mijn begeleiders heb ik gezocht naar een 
passende vervolgplek. Dit was een lastig proces met 
veel onzekerheden. 
Uiteindelijk kreeg ik het aanbod om bij  Ontmoeting 
te blijven wonen. Samen met mijn begeleider ben ik 
met de gemeente bezig om mijn WMO rond te krijgen. 
Ik ben blij en dankbaar met de kans die ik hier krijg.  

Met vallen 
en opstaan
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3.4 Risico-inventarisatie
Eind 2017 is een prospectieve risico-inventarisatie op 
organisatieniveau uitgevoerd. Doelstelling van de pros-
pectieve risico-inventarisatie is het in kaart brengen van 
de risico’s en bedreigingen die een calamiteit kunnen 
veroorzaken, waardoor de hulpverlening aan cliënten in 
gevaar komt. De inventarisatie hee� 37 potentiële risi-
co’s opgeleverd, waarvan er drie als hoog zijn ingeschat. 
Dit zijn: ernstige (fysieke) agressie van cliënten naar 
cliënten/medewerkers/vrijwilligers, brand met rook-
ontwikkeling en brand met (gedeeltelijk) verlies van het 
gebouw. Eenentwintig geïnventariseerde risico’s zijn in-
geschat als een gemiddeld risico. De ernst van het risico 
van datalekken is hoger ingeschat dan in de vorige in-
ventarisatie. Er is een totaaloverzicht opgesteld, waarbij 
voor de risico’s met een hoog- en gemiddeld risicoprofiel 
maatregelen zijn vastgesteld. In 2018 zal opnieuw een 
prospectieve risico-inventarisatie worden gehouden.

3.5 Organisatie-
 beoordeling
Voor 2017 is een organisatiebeoordeling gemaakt. De 
bedoeling van een organisatiebeoordeling is om perio-
diek te evalueren en de organisatie zodanig te beoorde-
len dat dit leidt tot verbeterpunten voor de toekomst. 
De volgende verbeterpunten zijn geconstateerd:
1. Financiële rapportage verbeteren door dit op basis 

van de BI-tool zodanig in te richten dat dit beant-
woordt aan de bedoeling.

2. Beoordelingsbeleid formuleren en implementeren.

3. Opstellen van een auditplan voor 2018.
4. Cliënt tevredenheid en Medewerker tevredenheid 

onderzoek uitvoeren in 2018. 

3.6 SWOT

Sterkten
Ontmoeting hee� toegang tot een toegewijde, goed 
bereikbare achterban van mensen die aanspreekbaar 
zijn op de drijfveer. Dit blijkt uit de inzet van vrijwilli-
gers én uit de financiële middelen via Fondsenwerving 
die Ontmoeting ontvangt. Dankzij de mogelijkheid om 
deze middelen in te zetten, is extra ontwikkelslagkracht 
mogelijk.

Jaarlijks worden aan de 
hand van zes strategische 
doelstellingen jaardoelen 
geformuleerd. 
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Zwakten
Een zwakte waar Ontmoeting mee te maken hee� is het 
feit dat er onvoldoende strategische focus is/was waar-
door er onvoldoende eigenaarschap aanwezig is/was. 
Doordat locaties geografisch ver uit elkaar liggen, is er 
onvoldoende onderlinge verbinding tussen de locaties.

Kansen
De toenemende vraag naar informele zorg biedt kansen, 
mede gelet op de krachtige achterban die Ontmoeting 
hee�. Een andere kans hee� betrekking op een groeien-
de aandacht voor sociaal rentmeesterschap, juist onder 
jongeren. Dit is onder andere tot uiting gekomen in de 
gehouden Experience night.

Bedreigingen
De gedachte dat informele zorg geen kostprijs hee�, 
vormt een bedreiging voor Ontmoeting.
Een belangrijke bedreiging hee� te maken met de 
aansprakelijkheid van de organisatie en de onbevan-
genheid van informele zorgverleners. Aan de ene kant 
zijn organisaties volledig aansprakelijk voor de zorg 
die geleverd wordt en moeten zij voldoen aan toene-
mende wettelijke (kwaliteits)eisen. Tegelijkertijd zijn 
informele zorgverleners gericht op de bedoeling (hulp 
aan kwetsbare mensen) en zitten zij niet te wachten op 
allerlei bureaucratische regelingen die risico’s probe-
ren te beheersen.
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Bij het opstellen van en het uitvoering geven aan 
het beleid is informatie vanuit zowel cliënten als 
personeelsleden onontbeerlijk en belangrijk voor het 
totaal van de bedrijfsvoering. Instrumenten om deze 
informatie te ontvangen zijn de zogenaamde MIC-
meldingen, de contacten met de cliëntenraad en de 
ondernemingsraad en tevredenheidsonderzoeken.

4.1  Contacten 
 cliëntenraad
In 2017 hee� de cliëntenraad (CR) verschillende malen 
vergaderd. Hoofdthema is geweest de wijze waarop 
Ontmoeting omgaat met cliëntenparticipatie. Movisie 
beschrij� cliëntparticipatie als ‘het vroegtijdig betrek-
ken van cliënten en gebruikers in het beleidsproces op 
gemeentelijk of instellingsniveau’.

Daarbij kunnen we onderscheid maken tussen formele- 
en informele cliëntparticipatie. Formeel of wettelijk is 
de inbreng van cliënten geborgd middels de CR. Met de 
groei van de organisatie neemt de afstand tussen lande-
lijk beleid en regionaal/plaatselijk beleid toe. Het gevolg 

is dat cliëntparticipatie afneemt. Daarom is met de CR 
nagedacht over de wijze waarop we in een veranderen-
de omgeving (zowel extern als intern) cliëntparticipatie 
kunnen bevorderen. Dit kan alleen door een verbinding 
te leggen tussen de o�iciële CR (formeel) en vormen 
van informele cliëntenparticipatie op regionaal/plaat-
selijk niveau. De betrokken cliënten hebben een veilige 
omgeving nodig, waarin ruimte is voor het maken van 
fouten. Dan is participeren een goed middel om het zelf-
vertrouwen van te versterken en cliënten te helpen uit 
de slachto�errol te komen. Een prachtig voorbeeld van 
informele cliëntenparticipatie is de ‘Meedenkgroep’ in 
Harderwijk, die wekelijks bij elkaar komt rond ontwik-
kelingen die zich voordoen in Harderwijk en die betrek-
king hebben op de cliënten van Ontmoeting. 

HOOFDSTUK 4
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het beleid is informatie vanuit zowel cliënten als 
personeelsleden onontbeerlijk en belangrijk voor het 
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ondernemingsraad en tevredenheidsonderzoeken.
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Vervolgens is met de leidinggevenden binnen Ontmoe-
ting hierover gesproken en is de opdracht gegeven om 
na te denken over de wijze waarop informele vormen 
van cliëntenparticipatie georganiseerd kunnen worden. 
Eén en ander krijgt in 2018 een vervolg. 

4.2  Contacten 
 ondernemingsraad
In 2017 hee� de ondernemingsraad (OR) tien keer ver-
gaderd met de directeur-bestuurder.
De vaste onderdelen zoals jaarplan en begroting, jaarre-
kening en jaarverslag zijn van advies voorzien. Er is in-

stemming verleend aan de wijziging van de gedragsco-
de, de vernieuwde klokkenluidersregeling en het beleid 
voor de flexibele schil.
Om de adviesaanvraag over het eigenrisicodragerschap 
WGA te verhelderen, hee� Robidus een presentatie ge-
geven. Daarin is uitgelegd wat de voordelen zijn van het 
eigen risico dragen in vergelijking met het uitbesteden 
aan het UWV.
De loopbaangesprekken die met iedere werknemer zijn 
gehouden, zijn geëvalueerd.
De OR hee� aandacht gevraagd voor het feit dat in som-
mige teams functioneringsgesprekken worden gehou-
den, waarbij afgeweken wordt van het gangbare evalu-
atieformat.
De opzet van het secretariaat in de regio zuidwest is gewij-
zigd. Na onderzoek bleek er niet voldoende te veranderen 
om een instemmingsaanvraag noodzakelijk te maken.
In juni hee� een delegatie van de raad van toezicht een 
overlegvergadering met de directeur-bestuurder bijge-
woond. De OR hee� kort de ontwikkelingen geschetst 
die binnen de organisatie plaatsvinden, waarna ieder 
lid hee� verteld hoe dat in het eigen werkveld gestalte 
krijgt. De delegatie van de raad van toezicht hee� de OR 
inzicht gegeven in de manier waarop de toezichtvisie tot 
stand is gekomen. De OR hee� in november een delega-
tie van de raad van toezicht ontvangen in Thuishaven 
Kralingen, waarna een bezoek gebracht is aan Thuisha-
ven Hoek van Holland en tweedehands kledingwinkel 
Om de Hoek. Gedurende het jaar is geëxperimenteerd 
met een nieuwe vorm van omgaan met ontwikkelingen 
binnen de organisatie. De directeur-bestuurder houdt 
de OR op de hoogte van de zaken die zouden kunnen 
uitlopen op een advies- of instemmingsvraag. De OR 
houdt bij de betrokken teams een vinger aan de pols 
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of het team in de beslissingen gehoord is. Mocht de OR 
twijfels hebben bij de inspraakmogelijkheden van een 
team, dan wordt het aan de orde gesteld en kan de 
instemmingsprocedure alsnog in gang worden gezet. 
Hee� de OR er alle vertrouwen in dat de personeelsle-
den zich in de gang van zaken kunnen vinden, dan wordt 
volstaan met een mondelinge instemming die in de no-
tulen wordt vastgelegd.
Op 20 april zijn in regio zuidwest verkiezingen gehou-
den. Daarmee is de OR op volledige sterkte.

4.3  Klachten cliënten 

In 2017 is gestart met de inzet van een interne en externe 
cliëntenombudsman. De interne cliëntenombudsman 
is alle teams langsgegaan om hen te informeren over 
de vernieuwde klachtenregeling. Er wordt een folder 
gemaakt en er komt een klachtenformulier op de web-
site, zodat cliënten de weg naar de ombudsman kunnen 
vinden. In 2017 zijn er vier klachten ingediend. De cliën-
ten die een klacht wilden indienen zijn bijgestaan door 
de ombudsman. Dat leidde er toe dat de klachten zijn 
opgelost. Lees op pagina 51 het verhaal van de cliënten-
ombudsmensen. 

4.4  Meldcode huiselijk 
geweld en kinder-
mishandeling

Iedere regio hee� twee aandachtfunctionarissen meld-
code huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij bespre-

ken jaarlijks actuele casuïstiek in alle teams en houden 
zo de kennis van collega’s op peil. Binnen de meldcode 
is extra aandacht voor cliënten die betrokken zijn bij een 
kind of jongere van 0 tot 23 jaar. Deze kinderen worden 
met medeweten van de cliënt in computersysteem SISA 
geregistreerd. De aandachtfunctionarissen hebben het 
advies gegeven om de zogeheten ‘kindcheck’ te doen bij 
de intake en de registratie in SISA bij de overdracht van 
zorgcoördinatie naar woonbegeleiding. De aandacht-
functionarissen geven nieuwe collega’s en stagiaires in de 
inwerkperiode uitleg over het werken met de meldcode.

4.5  Meldingen 
 incidenten

Ontmoeting beschikt over een systeem om incidenten en 
calamiteiten in de cliëntenzorg te melden. Daarbij kan ge-
dacht worden aan zaken als: agressie, seksueel misbruik, 
suïcide, medicatiefouten en (bijna) arbeidsongevallen. 
Door incidenten te melden en te registreren, kunnen pre-
ventieve en corrigerende maatregelen worden genomen 
om zodoende de cliëntveiligheid - en in veel gevallen ook 
de veiligheid van medewerkers - te vergroten. 

In totaal zijn er 305 MIC-meldingen geweest (vorig jaar 
totaal 368). Een overzicht van het soort MIC-meldingen 
ziet u op de volgende pagina:

De meeste MIC-meldingen hebben betrekking op Agres-
sie en Medicatiefouten. Met betrekking tot medicatiefou-
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ten is een digitale cursus aangeboden, waardoor het aan-
tal meldingen is gedaald van 144 in 2016 naar 60 in 2017.
Ten aanzien van het onderwerp Agressie, kan het vol-
gende worden gemeld:
1. Algemeen geldt dat de doelgroep zwaarder aan het 

worden is, zowel binnen de Maatschappelijke Op-
vang als binnen het veld van Justitie. Opvallend is 
dat de meeste meldingen binnen de laagdrempe-
lige voorziening hebben plaatsgevonden (inloop 
Harderwijk en Rotterdam) en daarna binnen het 
WWT in Epe.

2. De neiging is bij medewerkers aanwezig dat men 
‘gewend raakt’ aan agressief gedrag. Daarom is in 
2017 in ieder team aandacht besteed aan het on-
derwerp Feedback.

4.6  Medewerker-
 tevredenheid

In 2017 is de medewerkertevredenheid niet gepeild.

4.7  Vrijwilliger- 
tevredenheid

In 2017 is de tevredenheid van vrijwilligers niet gepeild. 
Aan de verbeterpunten die in 2016 tijdens het tevre-
denheid onderzoek door vrijwilligers benoemd zijn, is 
in 2017 gewerkt. Zo is de communicatie verbeterd door 
een maandelijkse e-mail nieuwsbrief voor de vrijwilli-
gers en beroepskrachten te maken. 
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In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze 
Ontmoeting in 2017 is georganiseerd en hoe het toe-
zicht is geregeld.

5.1  Organisatiestructuur

De organisatiestructuur van Ontmoeting staat gepre-
senteerd op de volgende pagina. De directeur-bestuur-
der (raad van bestuur) gee� leiding aan de stichting en 
draagt integraal de eindverantwoordelijkheid. De uitvoe-
rende werkorganisatie bestaat uit een tweetal hulpverle-
nende afdelingen (Ontmoeting regio zuidwest, Ontmoe-
ting regio noordoost). De directeuren van beide regio’s 
dragen ieder zorg voor een aantal ondersteunende sta-
fafdelingen. De directeur-bestuurder vormt samen met 
de directeuren die leiding geven aan de regio’s het ma-
nagementteam. Het toezichthoudend orgaan is de raad 
van toezicht. De cliëntenraad en de ondernemingsraad 
dienen de directeur-bestuurder van advies.

5.1.1 Adviesraad
Om de directeur-bestuurder te adviseren op het gebied 
van zingeving, ethiek en identiteit hee� Stichting Ont-

moeting een adviesraad, die op dit moment uit zes leden 
bestaat, vanuit diverse kerkverbanden. In 2017 hee� de 
raad een keer vergaderd. In die vergadering hee� de vi-
sie op pastoraat centraal gestaan. De directeur-bestuur-
der hee� de leden bijgepraat over het lopend beleid.
In juni hebben de leden van de adviesraad een werkbe-
zoek gebracht aan het woonwerk-traject in Epe.
In november stond een vergadering gepland die door 
verhindering van meerdere leden niet door kon gaan. 

5.1.2 Ondernemingsraad
De ondernemingsraad bestaat uit zeven leden. 
Deze worden gekozen uit de volgende kiesgroepen: 

• Centraal bureau: één lid
• Regio zuidwest: drie leden
• Regio noordoost: drie leden

De ondernemingsraad vergadert zo’n 15 keer per jaar, 
waarvan maandelijks met de directeur-bestuurder. Over 
de onderwerpen die de ondernemingsraad met de direc-
teur-bestuurder besproken hee� staat meer in § 4.2.

HOOFDSTUK 5
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Ontmoeting is juridisch 
als volgt georganiseerd:

De organisatie ziet 
er als volgt uit:
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5.1.3 Cliëntenraad
De cliëntenraad hee� een oneven aantal leden tussen 
de vijf en negen en is samengesteld uit een onafhanke-
lijk voorzitter en een aantal cliënten en cliëntvertegen-
woordigers. In 2017 bestond de cliëntenraad naast de 
voorzitter uit:
• Vanuit regio oost: 1 cliëntvertegenwoordiger en 2 

vacatures.
• Vanuit regio zuidwest: 3 cliënten.
• Vanuit Nehemia Zorg: 1 cliënt.

De cliëntenraad vergadert eens per kwartaal met de di-
recteur-bestuurder. Over de adviezen van de cliënten-
raad is in § 4.1 meer te lezen.

5.2 Directeur-bestuurder

De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor Ontmoeting 
is in handen van directeur-bestuurder Ed van Hell. Hij 
is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, voor de 
kwaliteit en kwantiteit van de hulpverlening en voor de fi-
nanciële resultaten. De directeur-bestuurder wordt in de 
uitoefening van zijn taak bijgestaan en geadviseerd door 
de regiodirecteuren. 

Beoordeling en beloning
De raad van toezicht hee� op advies van de remunera-
tiecommissie het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de 
directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigings-
componenten vastgesteld. Daarbij volgt de raad van 
toezicht de criteria van de WNT (Wet Normering Topin-
komens) en past de ‘Regeling bezoldigingsmaxima be-

stuurder zorg en welzijn’ toe. Deze regeling schrij� voor 
dat het beloningsmaximum bepaald wordt door een 
weging van de zwaarte van de functie. Hieruit volgt een 
indeling in klasse II met een bijbehorend bezoldigings-
maximum van € 121.000,-. De remuneratiecommissie 
hee� de nieuwe ‘Regeling beloning directeuren van 
goede doelen ten behoeve van besturen en raden van 
toezicht’ naast die van de WNT gelegd. Bij deze regeling 
komt uit de weging dat de functie van de directeur-be-
stuurder zwaarte G hee�, met een bijbehorend maxi-
maal jaarinkomen van € 102.470,-.

Het bruto-jaarinkomen van de bestuurder is vanaf 1 janu-
ari 2017met 0,32% geïndexeerd op basis van de inflatie 
over 2016. Daarmee komt de bezoldiging van Ed van Hell 
(1 �e/12 mnd) uit op € 100.466,11.

De hoogte en samenstelling van de bezoldiging wordt in 
de jaarrekening toegelicht in de toelichting op de staat 
van baten en lasten. Naast het jaarinkomen maken be-
taalde sociale verzekerings- en pensioenpremies en be-
laste vergoedingen deel uit van de bezoldiging.

Nevenfuncties
De heer Van Hell hee� in 2017 de volgende nevenfunc-
tie bekleed:
• Docent cursus Godsdienstige en Pedagogische Vor-

ming te Goes
Naar het oordeel van de raad van toezicht levert de ne-
venfunctie geen risico van belangenverstrengeling op.

Wijze van toezicht en risicobeheersing
Ontmoeting hanteert de Governancecode Zorg als uit-
gangspunt. De raad van toezicht ziet erop toe dat de 
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Naam, geboortejaar 
en functie in bestuur

Eerste benoeming,  
termijn benoeming 
loopt tot en met

Functie en nevenfuncties

N. Gerritsen (1953), lid financiële 
auditcommissie 2017-2020

Wethouder gemeente Putten
• lid Raad van Toezicht Stichting GGZ Eleos 

(bezoldigd)
• lid Gebiedsraad Coöperatie O-gen  

(onbezoldigd) 

W.F. de Groot-van Saane (1970),
contactpersoon voor cliëntenraad 2017-2020

Raad van Bestuur Bethanië
• voorzitter Raad van Toezicht De Oude 

Pastorie

J.W. Keuken MBA (1960), lid financiële 
auditcommissie 2013-2020

Wethouder gemeente Neder-Betuwe
• lid ledenraad Rabobank West-Betuwe, 

sector HID (bezoldigd)
• bestuurslid (penningmeester)  

Wethoudersvereniging (onbezoldigd)
• lid Hoofdbestuur SGP (onbezoldigd)
• bestuurslid St. Greenport Gelderland  

(onbezoldigd)

drs. W.K. Petersen (1964), contactpersoon 
voor cliëntenraad 2010-2017

Locatiemanager Hoornbeeck College te  
Amersfoort
• voorzitter klankbordgroep lectoraat  

Identiteit
• lid stuurgroep sociale veiligheid VGS

J.M. Schalk MSc (1986), 
lid remuneratiecommissie, contactper-
soon voor ondernemingsraad

2016-2019
Senior consultant en MT-lid bij Q-Consult;
• trainer bij Q-Academy

drs. G.C. Verhoeks (1979), voorzitter, lid 
remuneratiecommissie, contactpersoon 
voor ondernemingsraad

2010(feb)-2017

Mede-eigenaar strategisch adviesbureau  
ZorgmarktAdvies
• ouderling in de Gereformeerde Gemeente 

te Bodegraven
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uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de goed-
gekeurde beleidsuitgangspunten. In het jaarplan worden 
enkele kritische beleidsopgaven weergegeven waar de 
raad extra aandacht aan besteedt.

De raad van toezicht wordt door de directeur-bestuur-
der onder meer geïnformeerd over:
• het realiseren van de beleidsopgaven van de stich-

ting. Daarbij gee� hij inzage in de risico’s voor de 
stichting en de waardering hiervan.

• de actuele beleidsontwikkelingen en de wijze waar-
op de organisatie hierop inspeelt. 

• de kwaliteit van zorg en de omgang met ethische 
vraagstukken.

• de beoordeling van de interne beheerssystemen in 
relatie tot de doelstellingen van de stichting.

• het functioneren van de cliënten-, ondernemings- 
en adviesraad. Het is de intentie van de raad van 
toezicht, dat jaarlijks een delegatie de onderne-
mings- en cliëntenraad bezoekt. 

Activiteiten in het afgelopen jaar
Vergaderingen
In 2017 hee� de raad van toezicht zeven keer verga-
derd in het bijzijn van de directeur-bestuurder. Tijdens 
die vergaderingen is lopend beleid besproken, zijn het 
jaarverslag en de jaarrekening over 2016 goedgekeurd 
en zijn het jaarplan en de begroting voor 2018 vastge-
steld. Rond de goedkeuring van de jaarrekeningen is de 
accountant bij de vergadering aanwezig geweest. Elk 
kwartaal is een financiële rapportage en een rapportage 
over het kwaliteitsbeleid besproken. 
In september is een studiemiddag gehouden in het bij-
zijn van het managementteam, over de toekomst van de 
Stichting.

Medio 2016 is een document opgesteld waarin de visie 
op toezichthouden is beschreven. Dit visiedocument is in 
maart 2017 afgerond en vastgesteld.
 
Tijdens een informeel samenzijn is afscheid genomen 
van de vertrekkende leden Van Del� en Akkerman en wer-
den de nieuwe leden Gerritsen en De Groot verwelkomd.

Bezoeken
In juni is de ondernemingsraad bezocht. Tot twee keer 
toe stond een bezoek aan de cliëntenraad gepland, maar 
dat is niet doorgegaan in verband met het annuleren van 
de betre�ende vergaderingen. In 2018 wordt een nieuwe 
afspraak ingepland. In juni is de opening van Thuishaven 
Deventer bezocht. In september hee� een groot deel van 
de raad een werkbezoek gebracht aan Nehemia Zorg in 
Heerhugowaard. Tevens is de Ontmoetingdag in Epe die 
maand door een aantal leden bezocht. In november is 
door de raad van toezicht samen met de ondernemings-

In 2017 heeft de raad van 
toezicht zeven keer vergaderd 
in het bijzijn van de directeur-
bestuurder. 
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raad een werkbezoek afgelegd aan Thuishaven Kralingen 
en Thuishaven Hoek van Holland. Deze bezoeken zijn als 
erg positief ervaren.

Commissies
De raad van toezicht kent twee commissies: de financiële 
auditcommissie en de remuneratiecommissie. De finan-
ciële auditcommissie, die bestaat uit de leden Gerritsen 
en Keuken, is twee keer bijeen geweest rond het goed-
keuren van de begroting van 2018 en de jaarrekening van 
2016, waarvan een keer met de accountant. Twee andere 
bijeenkomsten van de financiële auditcommissie gingen 
over de managementletter en over de inrichting van de 
financiële rapportage.
De remuneratiecommissie, met daarin de leden Verhoeks 
en Schalk, hield in augustus een functioneringsgesprek 
met de directeur. In mei hee� de commissie een voorstel 
gedaan voor de beloning van zowel de raad zelf als van de 
directeur-bestuurder.
De schri�elijke verslagen van beide commissies zijn in de 
raad van toezicht besproken.

Functioneren
De raad van toezicht houdt ieder jaar een zelfevaluatie. 
Uitgangspunt hiervoor is de checklist uit de Toolkit Toe-
zicht Zorginstellingen van de NVTZ. In maart is de toe-
zichtvisie vastgesteld. De leden Keuken en Schalk heb-
ben de cursus Het Nieuwe Toezichthouden gevolgd bij de 
NVTZ. Met die bagage op zak hebben zij in september de 
zelfevaluatie voorbereid. Uit de zelfevaluatie, die op 25 
oktober hee� plaatsgevonden met de voltallige raad van 
toezicht, zijn een aantal verbeterpunten gekomen die in 
de komende periode worden opgepakt.
Aan het einde van elke vergadering wordt kort het eigen 

functioneren tijdens de betre�ende bijeenkomst geëva-
lueerd.

Vergoeding
De leden van de raad van toezicht krijgen een jaarlijkse 
vergoeding en kunnen onkosten declareren. Er is een 
budget voor deskundigheidsbevordering, welke is ge-
bruikt voor training bij de NVTZ. Lettend op het fondsen-
wervende karakter van de organisatie wordt minder dan 
de hel� van de toegestane beloning uitgekeerd.
In lijn met het beloningsvoorstel voor de bestuurder 
wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 de 
beloning van de RvT-leden met 0,32% geïndexeerd. Daar-
mee komt de beloning van de RvT-leden uit op € 2.698,35. 
De beloning van de voorzitter van de RvT komt uit op  
€ 4.047,01.

Wijze van benoeming
De raad van toezicht stelt bij een vacature een profiel-
schets op en informeert de ondernemings- en cliënten-
raad daarover. Na een open werving voert een selectie-
commissie, bestaande uit twee leden van de raad van 
toezicht (met de directeur-bestuurder als adviseur), ge-
sprekken met kandidaten en draagt een kandidaat ter 
benoeming voor aan de voltallige raad. 

Kandidaten hebben zitting voor een termijn van vier jaar 
en kunnen eenmaal benoemd worden voor een tweede 
termijn, mits zij nog steeds voldoen aan het gewenste 
profiel.

Er is een algemene profielschets waarin de kwaliteiten en 
eigenschappen zijn opgenomen, die van een lid van de 
raad van toezicht worden verwacht. Per zetel kan deze 
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worden aangevuld met een specifieke detaillering naar 
achtergrond, discipline en deskundigheid. De algemene 
profielschets omvat de volgende aspecten:
• belijdend lidmaatschap van één van de kerkelijke 

groeperingen die de achterban van de stichting vor-
men;

• algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
• integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een on-

afhankelijke opstelling;
• tenminste HBO-niveau;
• a�initeit met de doelstelling en maatschappelijke 

functie van de stichting;
• het vermogen en de attitude om de directeur-be-

stuurder met raad en als klankbord terzijde te staan.

De leden van de raad hebben allemaal een verklaring 
van het CBF (Reglement CBF-keur artikel 4) ondertekend, 
waarin omschreven is dat de leden onafhankelijk zijn.

Benoemingen 2017
Er is een nieuwe voorzitter en een nieuw lid geworven, 
omdat de heer Verhoeks en de heer Petersen per 31 de-
cember zijn afgetreden. Op 1 januari 2018 treedt de heer 
Kater aan als voorzitter en de heer Heijboer als lid.
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Na een echtscheiding werd Amir dakloos 
en moest hij steeds zoeken naar een 
adres om op de bank te mogen slapen. 
Na verloop van tijd kwam hij bij 
Thuishaven Charlois terecht voor 
een intake. 

Het was duidelijk dat er allerlei problemen 
waren. Amir werd aangemeld voor een 
WMO-ondersteuningsarrangement. Amir 
kreeg een postadres en de administratieve zaken 
konden geregeld worden. Daarnaast werd Amir op 
de wachtlijst gezet van een Thuishaven. Na een aan-
tal maanden kwam er een plek vrij. Ondertussen was 
er al voorbereidend werk gedaan en kon er urgentie 
aangevraagd worden voor een sociale huurwoning. 

Op die manier kon Amir snel doorstromen naar een 
eigen woning waarbij de begeleiding gecontinueerd 
en vastgelegd werd in een huurzorgcontract. Verder 
ontdekte de begeleider dat Amir een heel klein 
netwerk had. Er werd gekeken of Amir open stond 
voor contact met een vrijwilliger die hem zou 
kunnen ondersteunen bij praktische zaken en die 
ook wat met hem kon ondernemen. Amir had de 
neiging om zich terug te trekken en het risico van 
een isolement lag op de loer. In overleg is besloten 
werktrajectbegeleiding via de Thuishaven in te 
zetten zodat Amir op een laagdrempelige manier zou 
kunnen wennen aan een dagstructuur.  

Stap voor stap 
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6.1 Toelichting op 
 jaarcijfers 2017

6.1.1  Vergelijking exploitatie 2017 
met begroting en vorig jaar

De staat van baten en lasten zoals weergegeven laat enke-
le afwijkingen zien ten opzichte van de begroting van het 
jaar 2017 die hiernaast worden beschreven.

Uit deze cijfers blijkt dat de groei in baten en doelbeste-
dingen lager was dan begroot. Het resultaat is ligt lager 
dan begroot.

HOOFDSTUK 6

Baten 2017 
gerealiseerd

2017 
begroot 2016

Som der geworven baten 3.667 3.593 3.990

Baten als tegenprestatie 
voor leveringen 8.008 8.686 7.242

Overige inkomsten 125 57 44

Som van de baten 11.800 12.336 11.276

Bestedingen doelstelling 9.743 10.410 8.839

Kosten werving baten 423 437 449

Kosten beheer en adminis-
tratie 1.532 1.353 1.441

Som van de lasten 1.955 1.790 1.890

Financieel resultaat 1 0 3

Resultaat 103 136 550

Tabel 1: totale baten 2016/2017 in euro’s x 1.000
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De vier voornaamste verhoudingsgetallen luidden als 
volgt:

Hieruit blijkt dat er slechts kleine verschillen bestaan tus-
sen de verschillende jaren.

6.1.2  Analyse balanspositie per 
 31 december 2017

Eigen vermogen
De balans per 31 december 2017 laat een toename 
in de reserves en fondsen zien tot € 2.912.000. Het 
beleid ten aanzien van de continuïteitsreserve is 
als volgt: De VFI-norm (maximaal 1,5 keer de kosten 
van de werkorganisatie) leidt niet tot realistische uit-
komsten omdat de baten fondsenwerving een klein 
deel van de totale baten uitmaken. Kijkend naar de 
risico’s van de totale organisatie is de continuïteits-
reserve bepaald op 15% van de subsidiebaten plus 

 2017 
gerealiseerd

2017 
begroot 2016

Kosten werving baten als 
percentage van som der 
geworven baten

11,5% 12,2% 11,2%

Kosten werving baten 
als percentage van totale 
lasten

3,6% 3,6% 4,2%

Kosten beheer en admi-
nistratie als percentage 
van totale lasten

13,1% 11,1% 13,4%

Bestedingen doelstelling 
als percentage van totale 
lasten

83,3% 85,3% 82,4%

Tabel 2: kosten werving baten

25% van de baten fondsenwerving. De percentages 
hebben betrekking op de begroting van het komen-
de jaar. Deze bedraagt daardoor per 31 december 2017  
€ 2.104.000. In het verleden is een bestemmingsreserve 
gevormd: een projectenreserve. Hierdoor was geld gere-
serveerd voor projecten die Ontmoeting uit wil voeren en 
waarvoor geen of onvoldoende dekking beschikbaar is. 
Eind 2016 was er € 328.000 beschikbaar. Er is € 262.000 be-
steed waardoor het saldo per 31 december 2017 staat op  
€ 66.000. Naast reserves hee� de stichting ook bestem-
mingsfondsen. Het daarin aanwezige bedrag (€ 67.000) 
wordt in 2018 besteed. 

Liquiditeit
De liquiditeitspositie per balansdatum is versterkt. De 
verhouding tussen vlottende activa en kortlopende 
schulden ligt op circa 169% terwijl dat het jaar daarvoor 
nog 167% was. 

6.2 Financieel beleid

6.2.1 Vermogensvorming

Het beleid van de stichting is gericht op het versterken 
van het eigen vermogen; de groei van de organisatie 
vraagt om een vermogenspositie die als bu�er kan funge-
ren voor tegenvallers. Daarom wordt bij het opstellen van 
de begroting uitgegaan van het kunnen opvangen van de 
onderkende risico’s binnen het exploitatieoverschot van 
de begroting van het boekjaar. Het totale eigen vermogen 
als percentage van het balanstotaal bedraagt per 31 de-
cember 2016 49,5% (eind 2015 was dit nog 46,1%).
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Ten aanzien van de continuïteitsreserve hanteert de 
stichting de volgende norm: 15% van de subsidie-in-
komsten plus 25% van de baten fondsenwerving (met 
als uitgangspunt de begroting voor het komend jaar). 
Over het jaar 2017 is € 201.000 toegevoegd.

6.2.2  Liquiditeit 

Ontmoeting hee� te maken met schommelingen in de 
inkomsten uit fondsenwerving. Jaarlijks ontvangen we 
in december ca. 30% van die jaarlijkse inkomsten. Te-
vens zijn de inkomsten vanuit gemeentelijke subsidies 
per gemeente verschillend en worden deze soms onre-
gelmatig uitbetaald. Veelal betalen gemeentes pas na 
afloop van de periode waarin de prestatie zijn geleverd. 
Om gedurende het jaar aan alle lopende verplichtingen 
te kunnen voldoen, is een gezonde verhouding tussen 
kortlopende activa en kortlopende schulden nodig. 
Deze verhouding dient minimaal 1,0 te zijn. Met een sco-
re van 1,69 per 31 december 2017 is dit ruim voldoende.

6.2.3  Normering kosten werving 
baten en beheer en 

 administratie

De norm is dat deze kosten niet hoger mogen zijn dan 
17% als percentage ten opzichte van de totale lasten. In 
2017 bedroeg dit percentage 16,7% waarmee de gestel-
de norm werd  gehaald. 

6.3 Toelichting op  
begroting 2018

Voor 2018 verwachten wij een totale som van de baten 
van circa € 13,8 miljoen. Het kostenniveau ligt op € 13,9 
zodat er een tekort is begroot van € 90.000.

De begroting 2018 gee� op de volgende manier invul-
ling aan de beleidsuitspraken zoals weergegeven in pa-
ragraaf 7.2:
• vermogensvorming: er is een negatief resultaat 

begroot van € 90.000 – het eigen vermogen biedt 
hiervoor voldoende ruimte;

• liquiditeit: investeringen zullen groter zijn dan de 
afschrijvingen; dit vloeit voort uit de beleidskeuzes 
om te groeien;

• het percentage kosten werving baten, beheer en 
administratie komt naar verwachting uit onder de 
17,0% van de totale lasten.

6.4 Meerjarenbegroting

De meerjarenbegroting is opgezet vanuit het perspec-
tief van netto-baten fondsenwerving en luidt voor de 
jaren 2018 tot en met 2022 als op de volgende pagina.

In 2015 is er een Strategisch Beleidsplan 2015-2018 op-
gesteld. De opgestelde meerjarenbegroting gee� inza-
ge in het beleid dat Ontmoeting de komende jaren wil 
voeren. 
1. Er is voorzichtigheidshalve geen groei opgenomen 

als het gaat om de inkomsten FW. 
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 2018 2019 2020 2021 2022

Netto inkomsten FW 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300

Bestaande activiteiten

Cliëntenfonds -20 -25 -30 -35 -35

Noordoost -57 0 0 0 0

Zuidwest 58 0 0 0 0

Bewustwording -178 -178   -183   -189 -195

Bestaande projecten -575 -390 -300 -300 -350

Strategische projecten  -618 -675   -745     -730 -690

Begroot resultaat -90 32   42 46 30

Tabel 3: meerjarenraming 2018-2022 in euro’s x 1.000

2. Er zal de komende jaren geïnvesteerd worden in 
projecten binnen de regio’s die passend zijn in het 
strategisch beleid.

3. De uitgaven vanuit het projectenfonds zijn als totaal 
opgenomen. Reden is dat het momenteel onvol-
doende duidelijk is hoe de meerjarenbegroting op 
de verschillende strategische beleidsdoelstelling er-
uit zal zien. In de loop van 2018 zal daar meer duide-
lijkheid over komen wanneer het strategisch beleids-
plan voor 2019 en volgende jaren wordt opgesteld.  
 

6.5 Risicobeheersing
Binnen de stichting staan we voortdurend stil bij de 
afweging van risico’s en kansen. In een sterk verande-
rende omgeving is dit een absolute voorwaarde om te 
overleven en om te kunnen groeien. Er is al gewezen 
op het omgaan met risico’s voor de langere termijn. Bij 
het opstellen van de begroting wordt jaarlijks een risi-
coanalyse gemaakt, met daarbij een inventarisatie van 
de mogelijkheden wanneer risico’s zich daadwerkelijk 
voordoen. 

Er is een risicoanalyse per subsidie opgesteld. Op grond 
daarvan kunnen we stellen dat een groot deel van de 
subsidies een duidelijk structureel karakter hee�.
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In 2017 heeft Ontmoeting de inzet van een 
ombudsman geregeld. De ombudsman bestaat uit 
een team; Andreas Manuela en Ria Vuik. 

Wij zijn beiden inzetbaar voor alle cliënten van Ont-
moeting en Nehemia. Cliënten kunnen bij ons terecht 
wanneer er sprake is van ontevredenheid over de zorg en 
klachten. 

In 2017 hebben we 4 klachten ontvangen. In twee situ-
aties was de klacht niet gegrond, in één casus was de 
klacht zeker gegrond, maar niet bij Ontmoeting op het 
juiste adres. Eén klacht is na indiening weer ingetrokken.  
Vanuit onze rol als Ombudsman kunnen we zo behulp-
zaam zijn bij het formuleren van de klacht. Als het nodig 
is, kunnen we toestemming vragen om een dossieron-
derzoek te doen om zo tot een weloverwogen advies te 
komen. Omdat we als team samenwerken kunnen we 
elkaar versterken door, wederzijds met respect, gebruik 
te maken van onze kennis en ervaring. Dat verrijkt ons 
beiden.  We hebben een heel diverse achtergrond en daar 
kunnen bewoners en cliënten van Ontmoeting en Nehe-
mia gebruik van maken.

Wanneer we terugkijken op het achterliggende jaar dan 
hebben we op heel laagdrempelige wijze een luisterend 
oor kunnen bieden aan bewoners en cliënten en erken-
ning mogen geven voor hun klachten.

Een luisterend oor



Jaarrekening 7

7.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2017
(na resultaatbestemming) 

Alle bedragen in €

Passiva  Ref. 31-dec-17 31-dec-16

Reserves en fondsen 4

Reserves

Continuïteitsreserve 2.104.237 1.903.131

Projectenreserve 65.924 327.516

Overige reserves 675.044 546.614

2.845.205 2.777.261

Fondsen

Bestemmingsfondsen 67.058 31.667

2.912.263 2.808.928

Voorzieningen 5 404.882 408.805

Langlopende schulden 6 615.600 678.000

Kortlopende schulden 7 1.953.631 2.261.988

Totaal passiva 5.886.376 6.157.721

Activa  Ref. 31-dec-17 31-dec-16

Materiële vaste activa 1

Direct in gebruik voor de 
doelstelling

2.525.876 2.397.125

Bedrijfsmiddelen 53.324 24.476

2.579.200 2.421.601

Vorderingen 2 1.455.472 2.019.616

Liquide middelen 3 1.851.704 1.716.504

Totaal activa 5.886.376 6.157.721
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7.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten 2017
Alle bedragen in €

Ref.          2017 2016
Baten  Exploitatie  Begroting   Exploitatie  
Baten van particulieren 8  976.101  973.500  956.458 
Baten van bedrijven e.d. 9  468.934  532.500  562.884 
Baten van subsidies van overheden 10  2.141.510  2.026.584  2.435.985 

Baten van andere organisaties zonder winststreven 11  80.714  60.000  35.000 
Som van de geworven baten  3.667.259  3.592.584  3.990.327 

Baten als tegenprestatie voor leveringen 12  8.008.397  8.686.775  7.241.555 
Overige baten 13  124.623  57.372  44.486 

Som van de baten  11.800.279  12.336.731  11.276.368 

Bestedingen aan doelstelling
Regio Zuidwest  5.376.560  5.790.395  4.805.501 
Regio Noordoost  2.827.829  2.719.938  2.567.682 
Nehemia  1.170.773  1.145.617  1.084.732 
Strategische Projecten  152.770  584.139  197.905 
Bewustwording  214.683  169.784  183.657 

 9.742.615  10.409.873  8.839.477 

Wervingskosten 14  422.859  436.916  448.497 
Kosten beheer en administratie 15  1.532.124  1.353.628  1.441.291 

Som van de lasten  1.954.983  1.790.544  1.889.788 

Saldo financiële baten en lasten 16  654  -    3.173 

Resultaat  103.335  136.314  550.276 
Het resultaat is toegevoegd c.q. onttrokken aan:
Projectenreserve  -281.592  -    85.550 
Continuïteitsreserve  201.106  -    196.753 
Bestemmingsreserve  20.000  -    -   
Bestemmingsfondsen  35.391  -    -18.206
Overige reserves  128.430  136.314  286.179 
Totaal  103.335  136.314  550.276 
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7.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 
(opgesteld volgens de indirecte methode) 
Alle bedragen in €

            2017            2016
Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatieresultaat 103.335 550.276
Aanpassingen voor:
Afschrijving vaste activa 161.880 158.678
Mutaties voorzieningen - 3.923 -2.245

157.957 156.433
Veranderingen in vlottende middelen:
Vorderingen 564.144 -1.207.251
Kortlopende schulden -308.357 255.535

255.787 -951.716

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 517.079 -245.007

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa 319.479 69.489
Desinvesteringen materiële vaste activa 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -319.479 -69.489

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden 62.400 62.400
Mutatie beslag op bankkrediet 0 0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -62.400 -62.400

Mutatie liquide middelen 135.200 -376.896

Aansluiting liquide middelen                            2017 2016                    2016 2015
Saldo per 1 januari 1.716.504 2.093.400
Mutatie boekjaar liquide middelen 135.200 -376.896

Saldo per 31 december 1.851.704 1.716.504

Vorderingen zijn gedaald doordat financiers hun achterstand met uitbetalen van zorgdeclaraties inliepen. Kortlopende schulden daalden doordat er minder 
terugbetalingsverplichtingen (op subsidies) waren. Door het forse investeringsbedrag bleef de groei in de liquide middelen uiteindelijk beperkt tot € 135.200.
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7.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 
(opgesteld volgens de indirecte methode) 
Alle bedragen in €

7.4 Algemene toelichting en 
 waarderingsgrondslagen

Grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling 
 

Consolidatie 
Consolidatie vindt plaats aan de hand van de integrale methode. Hierbij worden de activa en passiva en de baten en 
lasten voor 100% in de geconsolideerde jaarrekening van de stichting opgenomen. In de consolidatie zijn de volgen-
de stichtingen opgenomen: 
 

Statutaire naam Vestigingsplaats   Doelstelling  
Stichting Ontmoeting Rotterdam - groepshoofd  Hulp aan kwetsbare mensen  
Stichting Ontmoeting Beheer Rotterdam    Beheren onroerend goed  
Stichting Ontmoeting Fondsenwerving Rotterdam     Fondsenwerving; 
     steun Ontmoeting; bewustwording  
Stichting Ontmoeting Activerium Rotterdam   Beheren onroerend goed; 
     faciliteren Ontmoeting  
Stichting Nehemia Beheer Heerhugowaard    Beheren onroerend goed  
Stichting Nehemia Zorg Heerhugowaard    Hulp aan kwetsbare mensen  

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de “Richtlijn ver-
slaggeving fondsenwervende instellingen” (RJ-650). 
In deze jaarrekening is de RJ-Uiting nr. 2016-13 ver-
werkt. Dat betekende ook een herrubricering van de 
inkomsten van het voorgaande jaar.  
 
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de conti-
nuïteitsveronderstelling.

Alle bedragen in de jaarrekening luiden in euro’s. 

Kasstroomoverzicht 
Dit overzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 

Waardering balansposten

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de 
aanscha�ingskosten, onder a�rek van jaarlijkse lineaire 
afschrijvingen op basis van de verwachte economische 
levensduur en eventuele bijzondere waardeverminde-
ringen.    
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Activa die in de loop van het jaar zijn aangescha� wor-
den naar tijdsgelang afgeschreven.

Activa waarbij een WOZ-beschikking is afgegeven 
worden afgeschreven tot de WOZ-waarde is bereikt. Op 
activa waarvan de boekwaarde lager is dan de WOZ-
waarde wordt niet langer afgeschreven.

Activa die gefinancierd zijn met specifieke gi�en van 
derden worden gewaardeerd onder a�rek van deze gi�en. 
Boekwinsten op verkochte activa komen in mindering 
op de aanschafwaarde van het vervangende actief.  
 
Vorderingen
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële 
waarde inclusief transactiekosten (indien materieel) en 
de vervolgwaardering tegen geamortiseerde kostprijs 
onder a�rek van eventuele voorzieningen wegens 
oninbaarheid. Alle vorderingen hebben een looptijd van 
kleiner dan één jaar.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwing-
bare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 
bestaan. Het is daarbij waarschijnlijk dat een uitstroom 
van middelen noodzakelijk is. De omvang moet op be-
trouwbare wijze te schatten zijn. De voorzieningen wor-
den gewaardeerd tegen de contante waarde van de bes-
te schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om 
de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Om 
de lasten van groot onderhoud van gebouwen gelijk-
matig te verdelen over een aantal boekjaren werd voor 
deze uitgaven een voorziening gevormd. Sinds 2016 
wordt aan deze voorziening niet meer toegevoegd.  

Langlopende schulden
Langlopende schulden worden gewaardeerd worden 
tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen spra-
ke is van agio of disagio of transactiekosten is de ge-
amortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde 
van de schuld. De nominale waarde van een schuld is 
de hoofdsom die wordt genoemd in de overeenkomst 
waaruit de schuld is ontstaan.  
 
Overige
Alle overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen 
de nominale waarde, tenzij in de toelichting anders is 
vermeld.

Resultaatbepaling

Baten en lasten zijn toegerekend aan de periode 
waarop zij betrekking hebben. Alle in de jaarrekening 
opgenomen lasten zijn opgenomen tegen de 
historische kostprijs.     
 
De opbrengsten uit hoofde van nalatenschappen 
zijn verantwoord in het boekjaar waarin de omvang 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

De kosten van beheer en administratie worden bepaald 
door de toerekening van de kosten van de Centrale 
Dienst van St. Ontmoeting. Deze toerekening gebeurt 
naar rato van de personele bezetting.

Pensioenen     
Stichting Ontmoeting en Stichting Nehemia Zorg hebben 
voor hun werknemers een toegezegd-pensioenregeling. 
Hiervoor in aanmerking komende werknemers 
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hebben op de pensioengerechtigde lee�ijd recht op 
een pensioen welke afhankelijk is van lee�ijd, salaris 
en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het 
Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De stichtingen hebben 
geen verplichting tot het voldoen van aanvullende 
bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds 
Zorg en Welzijn, anders dan het e�ect van hogere 
toekomstige premies. De pensioenregeling is daarom 
verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en  alleen 
de verschuldigde premies tot en met het einde van het 
boekjaar zijn in de jaarrekening verantwoord.
 
Financiële instrumenten
Voor langlopende leningen met een variabele rente, 
wordt het risico van stijging van de rente afgedekt 
middels een interest rate swap.   De interest rate swap 
wordt gewaardeerd onder kostprijshedge-accounting. 
Dit houdt in dat de interest rate swap wordt gewaardeerd 
op kostprijs zolang geen ongedekte posities worden 
ingenomen met afgesloten interest rate swap-
overeenkomsten, De netto-kasstroom die resulteert uit de  
combinatie van de lening met variabele rente en een 
interest rate swap is vergelijkbaar met een vastrentende 
lening, die ook tegen kostprijs wordt gewaardeerd.  Een 
eventueel lagere reële waarde wordt niet in  de winst-
en-verliesrekening verwerkt. De reële waarde wordt 
vastgesteld volgens de market-to-market methodiek, 
waarbij als waarde geldt de middenkoers tussen de 
interbancaire bied- en laatprijs. Deze waarde wordt 
opgegeven door de bank.
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toekomstige premies. De pensioenregeling is daarom 
verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en  alleen 
de verschuldigde premies tot en met het einde van het 

Voor langlopende leningen met een variabele rente, 
wordt het risico van stijging van de rente afgedekt 
middels een interest rate swap.   De interest rate swap 
wordt gewaardeerd onder kostprijshedge-accounting. 
Dit houdt in dat de interest rate swap wordt gewaardeerd 
op kostprijs zolang geen ongedekte posities worden 
ingenomen met afgesloten interest rate swap-
overeenkomsten, De netto-kasstroom die resulteert uit de 
combinatie van de lening met variabele rente en een 
interest rate swap is vergelijkbaar met een vastrentende 
lening, die ook tegen kostprijs wordt gewaardeerd.  Een 
eventueel lagere reële waarde wordt niet in  de winst-
en-verliesrekening verwerkt. De reële waarde wordt 
vastgesteld volgens de market-to-market methodiek, 
waarbij als waarde geldt de middenkoers tussen de 
interbancaire bied- en laatprijs. Deze waarde wordt 
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7.5 Toelichting op de geconsolideerde balans
Alle bedragen in €

1. Materiële vaste activa

Direct in gebruik voor doelstelling Benodigd voor de bedrijfsvoering Totaal

Stand per 1 januari 2017

Aanschafwaarde 3.543.113 58.294 3.601.407
Afschrijvingen -1.145.989 -33.817 -1.179.806

Boekwaarde per 1 januari 2017 2.397.124 24.477 2.421.601

Mutaties in 2017
Investeringen 276.851 42.628 319.479
Afschrijvingen -148.099 -13.781 -161.880

Totaal 128.752 28.847 157.599

Stand per 31 december 2017
Aanschafwaarde 3.819.964 100.922 3.920.886
Afschrijvingen -1.294.088 -47.598 -1.341.686

Boekwaarde per 31 december 2017 2.525.876 53.324 2.579.200

Afschrijvingspercentages 20-33,33% 0-33,33%

Een deel van de onroerende zaken is ten behoeve van de Rabobank Noord-Veluwe bezwaard met een hypothecaire inschrijving van €1.800.000  
(plus €550.000 wegens dekking rente en kosten).
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2. Vorderingen               31-dec-17              31-dec-16

Debiteuren 104.041 216.386

Subsidies
Subsidieafrekeningen e.d. gemeenten 768.717 742.365
Ministerie van Veiligheid & Justitie 207.834 831.155

976.551 1.573.520
Fondsenwerving
Te ontvangen van kerken, comités en scholen 37.532 43.615
Nalatenschappen 97.500 46.272
Te ontvangen van fondsen 51.250 37.500

186.282 127.387
Overigen
Vooruitbetaalde kosten 81.301 19.169
Waarborgsommen 83.240 51.354
Diversen 24.057 31.800
 188.598 102.323

1.455.472 2.019.616

3. Liquide middelen               31-dec-17               31-dec-16

Kassen en kruisposten  12.296 13.869

Banken  1.839.408 1.702.635

 1.851.704 1.716.504

Er is een bankgarantie afgegeven van €6.759. Als zekerheid voor schulden aan de Rabobank Noord-Veluwe geldt een hypothecaire inschrijving op pan-
den: zie toelichting bij leningen.
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4. Reserves en fondsen 01-jan-17 Resultaat Overige mutaties 31-dec-17

Continuïteitsreserve 1.903.131 201.106  -   2.104.237

Projectenreserve 327.516 -261.592  -   65.924

Overige reserves 546.614 128.430  -   675.044

Totaal 2.777.261 67.944 0 2.845.205

Er wordt een continuïteitsreserve in stand gehouden voor de voortgang van de hulpverlening zoals die door Ontmoeting en Nehemia wordt gege-
ven. Deze is bepaald op 15% van de begrote subsidies in het komende jaar plus 25% van de begrote baten fondsenwerving.  De projectenreserve 
dient ter financiering van projecten die bijdragen aan de realisatie van het SBP ‘15-’18.      

Fondsen
Bestemmingsfondsen 01-jan-17 Toevoeging Besteding 31-dec-17

Noordoost Exploitatie Haarlem 0 9.214 0 9.214

Epe St. Annaweg (verbouwen) 0 4.107 0 4.107

Oranje Fonds Groen Verbindt 25.000 25.000 -25.000 25.000

Exploitatie Harderwijk 0 15.335 0 15.335

Zuidwest Goeree veldwerk 0 30.000 -23.265 6.735

Fondsen taal Woerden 6.667 10.000 -10.000 6.667

31.667 93.656 -58.265 67.058

Exploitatie Haarlem 
In 2017 zijn fondsen ontvangen van Maatschappelijk 
Centrum Het Open Huis te Haarlem. Deze zullen in 2018 
worden besteed.      
      
Epe St. Annaweg (verbouwen)   
Tijdens de Ontmoeting-dag is geld bijeengebracht voor 
een verbouwing. Dit wordt in 2018 besteed.
      
Groen Verbindt (Harderwijk)   
In 2016 is door het Oranje Fonds een budget toegekend 
voor dit project. Dit is besteed in 2017. Voor het derde 

projectjaar is opnieuw geld beschikbaar gesteld; dat zal 
in 2018 worden besteed.     
      
Exploitatie Harderwijk 
De locatie had in 2017 een exploitatie-overschot.  
In afstemming met de gemeente Harderwijk wordt dit in 
2018 besteed.      
     
Goeree veldwerk    
De locatie had in 2017 een exploitatie-overschot.  
In afstemming met de kerkengroep wordt dit in 2018 be-
steed.      
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Taal Woerden  
In 2017 is door twee fondsen opnieuw geld beschikbaar gesteld. Hiervan is 4/12e besteed. Het restant wordt  
in 2018 besteed.      

5. Voorzieningen  Stand per 1-jan-17  Dotatie  Onttrekking  Stand per 31-dec-17

Voorziening groot onderhoud
Rotterdam (Dienstencentrum) 14.288 0 0 14.288

Epe (Woonwerkcentrum) 157.634 0 -3.923 153.711

Epe (Activerium) 25.732 0 0 25.732

Heerhugowaard (Nehemia) 211.151 0 0 211.151

408.805 0 -3.923 404.882

In het verleden zijn onderhoudsvoorzieningen gevormd. In 2016 is besloten om geen toevoegingen meer te doen (toevoegingen werden gebaseerd op 
relatief dure onderhoudsrapporten die in de praktijk maar een beperkte gebruiksduur hadden). Ook is toen besloten om kosten voor groot onderhoud ten 
laste te brengen van deze voorziening voor zover die kosten waren voorzien. Overige kosten komen ten laste van het resultaat. Dat gebeurt ook zodra de 
voorziening door onttrekkingen nihil geworden is.

6. Langlopende schulden 2017 2016

Leningen o/g
Saldo per 1 januari 678.000 740.400

Aflossingen -62.400 -62.400

Saldo per 31 december 615.600 678.000

Een lening is aangegaan bij de Rabobank Noord-Veluwe. De hoofdsom 
bedraagt €1.239.600; looptijd is circa 20 jaar. De maandelijkse aflossing 
van €5.200 wordt achteraf voldaan. Het rentepercentage bedraagt 
4,52% en is vast (via een renteruil) tot 1 augustus 2018. 

De opslag voor debiteurenrisico is in 2012 van 0,65% naar 1,30% opge-
hoogd en sindsdien niet veranderd.

Als gevolg van veranderingen in de rentestand hee¯ het rentecon-
tract per balansdatum een negatieve waarde van €20.603 (vorig jaar 

€54.171). Dit blij¯ binnen de toegestane ruimte van €210.000. Op grond 
van de toepasselijke waarderingsgrondslagen wordt dit bedrag niet in 
de balans verwerkt. 
Als zekerheid voor deze lening is hypothecaire inschrijving gegeven op 
de panden van de Ontmoeting stichtingen namelijk:
‘s-Gravendijkwal 95 te Rotterdam  
eigendom van Stichting Ontmoeting Beheer 

Heerderweg 47, 49 en 49B te Epe  
eigendom van Stichting Ontmoeting Beheer 

Heerderweg 49A te Epe (Activerium) 
eigendom van Stichting Ontmoeting Activerium 

Een deel van de onroerende zaken is ten behoeve van de Rabobank 
Noord-Veluwe bezwaard met een hypothecaire inschrijving van 
€1.800.000 (plus €550.000 wegens dekking rente en kosten).

Jegens de Rabobank zijn ook de te vorderen huurpenningen verpand.
Hoofdelijk aansprakelijk voor de vorderingen van de Rabobank zijn de 
vier Ontmoetingstichtingen.
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7. Kortlopende schulden en overlopende passiva 31-dec-17 31-dec-16

Crediteuren 302.785 252.590

Loonhe°ingen en premies sociale verzekeringen 512.084 452.493

Omzetbelasting 12.369 10.051

Pensioenlasten 66.795 60.630

Vakantiegeld 0 2.581

Vakantieuren en overuren 171.006 160.943

Loopbaanbudget 135.216 103.854

Vooruitontvangen subsidie 53.225 89.738

Waarborgsommen 35.700 27.135

Aflossingsverplichting langlopende schuld 62.400 62.400

Terug te betalen aan subsidieverstrekkers 25.526 273.601

Overige schulden 576.525 765.972

1.953.631 2.261.988

Niet in de balans opgenomen regelingen
Huurverplichtingen  699.000 

Bankgarantie  6.759 



63

7.6 Toelichting op de geconsolideerde 
 staat van baten en lasten
Alle bedragen in €

8. Baten van particulieren Exploitatie 2017 Begroting 2017 Exploitatie 2016

Collecten 53.677 60.000 61.425

Nalatenschappen  98.967 0 52.244

Donaties en gi¯en 667.856 703.500 676.269

Overige baten van particulieren (comités, voorlichtingen) 155.601 210.000 166.520

976.101 973.500 956.458

De daling van overige baten: comités wordt veroorzaakt doordat afdrachten in het nieuwe jaar niet meer als opbrengsten van het afgelopen 
jaar worden aangemerkt.

9. Baten van bedrijven e.d.

Bedrijven 183.648 210.000 230.231

Kerken 265.731 262.500 293.556

Scholen 19.555 60.000 39.097

468.934 532.500 562.884

In 2016 waren de inkomsten uit bedrijven naar verhouding hoog. Dat niveau bleek in 2017 niet haalbaar. Een aantal ondernemingen die grote gi¯en gaf, 
koos om legitieme redenen voor andere doelen. De focus in 2018 zal zich meer richten op binding van ondernemers uit de bestaande achterban.  
    
De daling van inkomsten uit kerken en scholen wordt voor een deel verklaard doordat afdrachten van het nieuwe jaar niet meer als opbrengsten van het 
afgelopen jaar worden aangemerkt. De daling in inkomsten scholen lijkt structureel. We willen aanhaken op projecten die scholen organiseren. 
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10. Subsidies overheden en anderen Exploitatie 2017 Begroting 2017 Exploitatie 2016

Incidenteel (I)
Structureel (S)

Subsidieregelingen NZa I  96.674  59.701  99.102 

Ministerie van Justitie 
(vrijwilligers / DEMO)

I  84.497  47.310  51.900 

Gemeente Rotterdam  S  1.169.575  1.178.248  1.549.482 

Gemeente Harderwijk Basis  S  235.000  215.000  215.000 

Gemeente Zwolle Opvang  S  346.848  353.325  353.413 

Gemeente Apeldoorn Netwerken  I  45.000  45.000  66.216 

Gemeente Epe Netwerken  I  28.000  28.000  7.000 

Gemeente Deventer   I  31.816  -    18.970 

Gemeente Woerden Netwerken  S  104.100  100.000  74.902 

 2.141.510  2.026.584  2.435.985 

11. Baten van andere organisaties zonder winststreven

Oranje Fonds 55.000 30.000 30.000

Kansfonds 5.000 5.000 5.000

Het Open Huis Haarlem 9.214 0 0

Sint Jacobs Godshuis 10.000 0 0

Sint Laurensfonds 1.500 0 0

Overigen 0 25.000 0

80.714 60.000 35.000
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12. Baten als tegenprestatie voor leveringen Exploitatie 2017 Begroting 2017 Exploitatie 2016

DFZ Forensische Zorg 1.516.515 1.875.083 1.792.173

WMO-prestaties gemeenten 5.745.475 6.233.915 4.945.270

Diensten jegens derden 273.964 187.484 166.766

Eigen bijdragen cliënten 472.443 390.293 337.346

8.008.397 8.686.775 7.241.555

13. Overige baten

Huur derden en diversen  51.323  57.372  44.486 

Vergoeding uniform herstelkader rentederivaten  73.300  -    -   

 124.623  57.372  44.486 

14. Kosten werving baten Exploitatie 2017 Begroting 2017 Exploitatie 2016

Personele kosten
Bruto lonen  144.080 165.527 169.558

Sociale lasten  21.966 27.077 26.574

Pensioenpremies  13.128 15.139 14.476

Overige personeelskosten  13.841 17.846 11.758

193.015 225.589 222.366

Personeel niet in loondienst 19.424 0 1.226

212.439 225.589 223.592

Materiële kosten
Communicatiekosten  107.651  102.250  120.770 

Huisvestingskosten  15.698  19.598  20.255 

Kantoorkosten  78.680  76.183  71.821 

Afschrijving en rente  8.391  13.296  12.059 

 210.420  211.327  224.905 

Totaal 422.859 436.916 448.497

In % van geworven baten 11,5% 12,2% 11,2%
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Personeelssterkte: (zie bijlage 3) Exploitatie 2017 Begroting 2017 Exploitatie 2016

Personele kosten
Regio Zuidwest  70,2  79,5  62,3 

Regio Noordoost  27,9  31,4  29,3 

Nehemia  11,0  10,6  8,8 

Strategische Projecten  1,7  3,9  1,3 

Bewustwording  1,0  1,1  1,0 

Werving baten  2,7  3,4  3,2 

Beheer en administratie  13,3  13,0  12,0 

 127,8  142,9  117,9 

15. Kosten beheer en administratie

Personeelskosten  1.129.810  1.002.086  1.059.482 

Huisvestingskosten  40.683  41.775  44.655 

Kantoor- en algemene kosten  361.631  309.767  337.154 

 1.532.124  1.353.628  1.441.291 

16. Financiële baten en lasten

Rentebaten spaargelden 654 0 3.173

De bestedingen aan de doelstelling worden nader uitgewerkt: 
bijlage 4: Toelichting lastenverdeling.    
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Bezoldiging en financiële relaties met bestuurders en toezichthouders

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
De bezoldiging van de functionaris die wegens de WNT verantwoord wordt is als volgt: 
Leidinggevende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700 E. van Hell
1 Functie (functienaam) Bestuurder

2 In dienst vanaf 1-nov-94

3 In dienst tot heden

4 (Fictieve) diensbetrekking? Ja

5 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 ¯e) 100%

6 Brutoinkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 100.466

7 Winstdelingen en bonusbetalingen 0

8 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 0

9 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen (6,7 en 8) 100.466

10 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) 10.968

11 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 111.434
12 Toepasselijk bezoldigingsmaximum 121.000

     
2016

1 (Fictieve) dienstbetrekking? Ja

2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 ¯e) 100%

3 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 100.065
4 Winstdelingen en bonusbetalingen 0

5 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 0

6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 100.065

7 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) 10.843

8 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 110.908

9 Toepasselijk bezoldigingsmaximum    120.000
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Toezichthoudende topfunctionarissen met bezoldiging boven €1.700 G.C. Verhoeks N. Gerritsen

1 Functie (functienaam) Voorzitter RvT Lid RvT

2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1-okt-10 1-jan-17

3 In dienst tot (datum einde functievervulling) heden heden

4 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 4.047 2.698

5 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 0 0

6 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 4.047 2.698
7 Toepasselijk bezoldigingsmaximum 18.150 12.100

W.F. de Groot-
van Saane

M.Schalk

1 Functie (functienaam) Lid RvT Lid RvT

2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1-jan-17 1-jan-16

3 In dienst tot (datum einde functievervulling) heden heden

4 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 2.698 2.698

5 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 0 0

6 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 2.698 2.698
7 Toepasselijk bezoldigingsmaximum 12.100 12.100

2016

1 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 4.035 0

2 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 0 0

3 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 4.035 0
4 Toepasselijk bezoldigingsmaximum 18.000 0

2016

1 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 0 2.690

2 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 0 0

3 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 0 2.690
4 Toepasselijk bezoldigingsmaximum 0 12.000
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Toezichthoudende topfunctionarissen met bezoldiging boven €1.700 J.W. Keuken W.K. Petersen

1 Functie (functienaam) Lid RvT Lid RvT

2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1-jan-13 1-jan-10

3 In dienst tot (datum einde functievervulling) heden heden

4 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 2.698 2.698

5 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 0 0

6 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 2.698 2.698
7 Toepasselijk bezoldigingsmaximum 12.100 12.100

Honoraria accountant 2017

De honoraria van de accountant zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 51.304

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 22.022

3 Fiscale advisering 9.202

4 Niet-controlediensten 0

Totaal honoraria accountant 82.528

2016

1 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 2.690 2.690

2 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 0 0

3 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 2.690 2.690
4 Toepasselijk bezoldigingsmaximum 12.000 12.000

Toelichting:
De Raad van Toezicht hee¯ conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp aan  Stichting Ontmoeting  een totaalscore 
van 8 punten toegekend. De daaruit volgende klasseindeling betre¯ II, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van  
€ 121.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de Raad van Bestuur.   
     
Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 18.150 en voor de overige leden van de Raad van Toe-
zicht € 12.100. Deze maxima worden niet overschreden.  

De beloning van de leden van de Raad van Toezicht is  lettend op het gemengde karakter van de organisatie (namelijk fondsenwerving en zorg) beperkt ten 
opzichte van de normvergoeding (NVTZ). De voorzitter van de Raad van Toezicht ontvangt een toeslag van 50%. 
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7.7 Overige gegevens

1 Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum bekend die hier vermelding behoeven.

2 Resultaatbestemming en vaststelling jaarrekening

De bestemming van het resultaat van het boekjaar is als volgt verwerkt: 
Het resultaat is toegevoegd c.q. onttrokken aan:

Fondsen
Haarlem 9.214

Epe 4.107

Goeree 6.735

Harderwijk 15.335

35.391
Reserves
Projectenreserve -261.592

Continuïteitsreserve 201.106

Overige reserves 128.430

67.944

Totaal 103.335

De jaarrekening is door de Raad van Toezicht goedgekeurd op 25 mei 2018.
De jaarrekening is op basis daarvan door de bestuurder vastgesteld op 25 mei 2018.

w.g.  w.g.

E. van Hell Prof. Dr. M.J. Kater    
Directeur-bestuurder Voorzitter Raad van Toezicht



71

3 Controleverklaring

Verstegen Accountants hee¯ een controleverklaring bij deze cijfers afgegeven.
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Bijlage 1 Overzicht materiële vaste activa
Alle bedragen in €

Aanschaf
waarde 01-01

Investering 
2017

Afschrijvingen
 t/m 2016 en 2017

Boekwaarde
31-dec-17

Benodigd voor de  
bedrijfsvoering:
Inventaris e.d. Centraal Bureau 58.294 42.628 33.817 13.781 53.324

58.294 42.628 33.817 13.781 53.324

Direct in gebruik voor de 
doelstelling:
Terreinen en panden e.d. Ontm. Beheer 1.115.259 0 525.824 2.815 586.620

Installaties en inventaris  
(totaal St. Ontm.)

Ontmoeting 321.177 268.124 186.250 67.411 335.640

Terreinen en panden 
 Activerium Epe

Activerium 1.530.908 0 184.795 48.630 1.297.483

Inventaris e.d. Activerium Epe Activerium 14.674 0 6.646 1.688 6.340

Terreinen en panden Nehemia Beh.  359.475  -    113.859  -    245.616 

Verbouwingen Nehemia Zorg  80.653  -    36.238  8.086  36.329 

Inventarissen e.d. Nehemia Zorg  120.967  8.727  92.377  19.469  17.848 

 3.543.113 276.851 1.145.989 148.099 2.525.876

Totaal vaste activa 3.601.407 319.479 1.179.806 161.880 2.579.200
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Bijlage 1 Overzicht materiële vaste activa
Alle bedragen in €

Bijlage 2  Overzicht langlopende schulden 
   per 31 december 2017
Alle bedragen in €

Bijlage 3  Specificatie personeelskosten
Alle bedragen in €
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Rabobank 
Noord-Veluwe

08-12-08 onderhands 1.239.600 20 jaar 678.000  11 jaar 366.000 5,82% lineair hypotheek 62.400

Regio
zuidwest

Regio
noordoost

Nehemia
Zorg

Strategische
projecten

Bewust-
wording

Werving
baten

Beheer &
Admini-

stratie

 Totaal 

Aantal FTE's 70,2 27,9 11,0 1,7 1,0 2,7 13,3 127,8

Bruto lonen  3.248.848 1.443.793 502.409 98.838 52.142 163.504 871.099 6.380.633
Sociale lasten  504.011 215.007 79.517 15.138 7.215 21.966 97.654 940.508
Pensioenlasten  269.970 119.925 44.076 9.420 4.332 13.128 65.194 526.045
Overige  
personeelskosten

 287.950 159.796 38.671 10.230 2.326 13.841 95.860 608.674

Totaal  4.310.779 1.938.521 664.673 133.626 66.015 212.439 1.129.807 8.455.860
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Bijlage 4  Model toelichting bestedingen 
in euro’s * 1.000

Bestemming Doelstelling Wervingskosten Beheer 2017

Lasten Regio
zuidwest

Regio
noord-

oost

Nehemia
Zorg

Strate-
gische

projecten

Bewust-
wording

Subsidies en bijdragen 0 0 0 0 0 0 0 0

Afdrachten 0 0 0 0 0 0 0 0

Aankopen en verwervingen 0 52 0 0 0 0 0 52

Uitbesteed werk 0 0 0 0 0 0 0 0

Communicatiekosten 0 0 0 0 130 108 0 238

Personeelskosten 4.311 1.938 665 134 66 212 1.130 8.456

Huisvestingskosten 440 205 300 0 4 16 41 1.006

Kantoor- en algemene 
kosten

587 515 179 19 14 79 353 1.746

Afschrijving 38 78 27 0 0 8 9 160

Rentekosten 0 40 0 0 0 0 0 40

Totaal 5.376 2.828 1.171 153 214 423 1.533 11.698

Kostenverdeling fondsenwerving, bewustwording en administratie

De verdeling van deze kosten gebeurt afhankelijk van de inhoud en het doel van de publicatie. Daarin wordt zoveel mogelijk een bestedige gedragslijn 
aangehouden.



77

Bijlage 4  Model toelichting bestedingen 
in euro’s * 1.000 Aan de hand van de “Staat van baten en lasten over 2017” worden de belangrijkste afwijkingen weergegeven tussen de gerealiseerde cijfers en de begro-

ting. De begroting vertoont een overschot van € 136.314.  In werkelijkheid was er een voordelig resultaat van € 110.335. Hierna worden de belangrijkste 
afwijkingen per onderdeel toegelicht.      

              2017   

Baten  Exploitatie  Begroting  Verschil 

Baten van particulieren  976.101  973.500  2.601 

Baten van bedrijven e.d.  468.934  532.500  63.566 -

Baten van subsidies van overheden  2.141.510  2.026.584  114.926 (1)

Baten van andere organisaties zonder winststreven  80.714  60.000  20.714 

Som van de geworven baten  3.667.259  3.592.584  74.675 

Baten als tegenprestatie voor leveringen (WMO/MVJ)  8.008.397  8.686.775  678.378 - (2)

Overige baten  124.623  57.372  67.251 (3)

Som van de baten  11.800.279  12.336.731  536.452 -

Bestedingen aan doelstelling

Regio Zuidwest  5.376.560  5.790.395  413.835 - (4)

Regio Noordoost  2.827.829  2.719.938  107.891 (5)

Nehemia  1.170.773  1.145.617  25.156 

Strategische Projecten  152.770  584.139  431.369 - (6)

Bewustwording  214.683  169.784  44.899 

 9.742.615  10.409.873  667.258 -

Wervingskosten  422.859  436.916  14.057 -

Kosten beheer en administratie  1.532.124  1.353.628  178.496 (7)

Som van de lasten  11.697.598  12.200.417  502.819 -

Saldo financiële baten en lasten  654  -    654 

Resultaat  103.335  136.314  32.979 -

Bijlage 5  Verschillenanalyse

-
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Vervolg bijlage 5 Verschillenanalyse

1. De subsidies waren hoger door positieve afrekeningen uit voorgaand jaar en extra subsidie van de gemeente 
Deventer. 
     

2. Deze baten zijn lager door lagere zorgvolumes dan begroot voor Justitie en de gemeente Rotterdam.  
  

3. De overige baten zijn hoger door een incidentele uitkering van de Rabobank van € 73.300.    
 

4. De begrote groei in deze regio hee� zich niet voorgedaan. Deze lagere bestedingen hangen samen met lagere 
inkomsten uit WMO.  
    

5. In deze regio zijn de kosten fors hoger geweest - vooral bij de locaties Epe en Deventer. 
 

6. De uitgaven aan strategische projecten zijn fors lager vanwege uitstel of annulering van onderdelen. Ondersteu-
ning informele zorg: één van de vier locaties is gestart; Thuishavens: Alleen Apeldoorn en Deventer startten; drie 
anderen gingen niet door. Innovatieve projecten: budget bleef grotendeels ongebruikt.    
 

7. De kosten van beheer en administratie waren in 2017 incidenteel hoger door extra kosten rond project VIS en 
diensten derden.     
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Reserves en fondsen 01-jan-17 resultaat 2017 31-dec-17

Stichting Ontmoeting Fondsenwerving

Reserves Continuïteitsreserve  389.219 - 87.319  301.900 

Reserves Projectenreserve  327.516   - 281.592  45.924 

Fondsen Bestemmingsfondsen  31.667  20.056  51.723 

Stichting Ontmoeting

Reserves Continuïteitsreserve  120.000  125.427  245.427 

Bestemmingsreserve  -    20.000  20.000 

Reserves Overige reserves  108.724 - 106.580  2.144 

Fondsen Bestemmingsfondsen  -    15.335  15.335 

Stichting Ontmoeting Beheer

Reserves Continuïteitsreserve  1.190.000  140.000  1.330.000 

Reserves Overige reserves  57.951   - 56.510  1.441 

Stichting Ontmoeting Activerium

Reserves Overige reserves  26.982  42.737  69.719 

Totaal Ontmoetingstichtingen  2.252.059   - 168.446  2.083.613 

Stichting Nehemia Zorg

Reserves Continuïteitsreserve  203.912  22.998  226.910 

Reserves Overige reserves  100.712  224.278  324.990 

Stichting Nehemia Beheer

Reserves Overige reserves  252.244  24.505  276.749 

Totaal Nehemiastichtingen  556.868  271.781  828.649 

Totaal Ontmoeting en Nehemia 2.808.927 103.335 2.912.262

Bijlage 6  Aansluitoverzicht eigen vermogen 
   en resultaat






