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Zetten zich dagelijks in 
voor onze clienten

In onze Ontmoetingnetwerken, 
op de locaties of in een comité

Alkmaar, Almere, Apeldoorn, Deventer, 
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Hoek van Holland, Houten, Rotterdam, 

Woerden
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Werden ondersteund door 
vrijwilligers en professionals om 

hun stap verder te zetten
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230 comitéleden haalden 
samen € 210.795 op

13.200
Donateurs die in 2018 een 

gift hebben gegeven

- 20181988

€55.780
Opbrengst huis-aan-huis collecte
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Thema
In 2018 bestond Ontmoeting 30 jaar. Al 30 jaar mogen wij naast 

kwetsbare mensen staan vanuit diepgewortelde naastenlief-

de. De meeste mensen die we helpen, blijven anoniem. We 

lopen een eindje met ze op. Soms voor een korte periode, bij 

anderen langer. We doen dit zolang het nodig is, totdat ze zelf 

verder kunnen. We voelen ons rijk gezegend dat we, met alle 

steun, deze mensen al 30 jaar kunnen helpen. 

Opmerking bij het aantal unieke cliënten per locatie: cliënten 

kunnen gebruikmaken van meerdere diensten.

Foto’s: Ontmoeting en In His Image

De personen op de foto’s hebben geen directe relatie tot het 

bijbehorende verhaal.
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Het valt niet mee om een definitie 
van Dienen te geven. De naam 
Ontmoeting is ontleend aan de 
geschiedenis van de ontmoe-
ting van Jezus met de Sama-
ritaanse vrouw. Jezus gaat 
naast haar zitten bij de wa-
terput. Hij is moe, heeft dorst 
en is daarmee hulpbehoe-
vend. De vrouw die komt om 
water te putten, is in staat om 
Hem te helpen. Hij vraagt haar 
of ze Hem wat te drinken wil geven. 
Er ontstaat een gesprek dat haar leven 
verandert. Later, in een ander verband, zegt Jezus 

dat Hij niet is gekomen om gediend 
te worden, maar om te dienen.

Binnen Ontmoeting willen we 
mensen op soortgelijke wijze 
ontmoeten. Niet als hulpver-
lener die de hulp aanbiedt 
aan een hulpvrager. We 
willen de gekwetste mens 
ontmoeten als medemens. 

We doen dit vanuit het besef 
dat Jezus de voeten van Zijn 

leerlingen ging wassen toen ze er 
zelf geen zin in hadden. Hij is geko-

men om te dienen en vanuit Zijn kracht 
en voorbeeld willen we (blijven) dienen!

Het jaar 2018 stond in het kader van het thema ‘Dienen’. Voor dit thema is 

gekozen omdat Ontmoeting 30 jaar geleden, in 1988, is opgericht. We willen 

presentievol aanwezig zijn ten dienste van de medemens in nood. Dienend!

inleiding

30 jaar dienen
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  Er was eens... 
 
 

Er was eens een jongetje, geboren bij vader, moeder en zus. Er was thuis altijd 
ruzie. Datzelfde jongetje zag hoe zijn moeder stiekem vreemd ging en voelde 
constant de spanningen in huis. Op school was het geen haar beter, hij werd 

dagelijks gepest. Het jongetje werd ouder en trok zich terug. Hij paste zich aan 
om zo min mogelijk op te vallen, maar dat mocht niet baten. Zijn zus was alles 
voor hun ouders, het jongetje was het zwarte schaap van de familie. De jongen 

groeide op en was 11 jaar oud toen het seksueel misbruik door vader begon. 
Niemand die het doorhad. De ruzies tussen ouders werden erger en erger en 

liepen steeds vaker uit de hand. Niemand die het doorhad. Op een dag vertrok 
vader plotseling met al zijn spullen. Werd het dan eindelijk beter? Het etteren 
door moeder en zus thuis werd erger en de man die dezelfde middag nog in 

huis kwam wonen was geen haar beter dan zijn echte vader.  
Een paar jaar later... Er was eens een jongen van inmiddels 16 jaar. Hij maakt 
de keuze om bij vader en zijn nieuwe vriendin te gaan wonen, omdat het bij 
zijn moeder en zus echt niet langer meer gaat. Hij verbreekt het contact met 

hen. Een nieuwe stap, een nieuwe stad, nieuwe school, nieuw baantje, nieuwe 
vrienden en vriendinnen... Even lijkt het goed te gaan, totdat de vader plotseling 
ongeneeslijk ziek wordt. Hoewel de jongeman ervan gruwelde en herbelevingen 
kreeg vanwege het misbruik, voelde hij zich verplicht om zijn vader te verzorgen 

tot zijn dood. Via een lotgenotencontact ontmoet hij een meisje waarmee hij 
direct gaat samenwonen. Van een liefdesrelatie is geen sprake, het gaat vooral 
om het er voor elkaar zijn. Hij raakt zijn baan kwijt en na een lange periode van 
overspannenheid wordt hij volledig afgekeurd, ook vanwege al zijn lichamelijke 

klachten. Er volgt 10 jaar van blowen, ruzies met zijn vriendin, financiële 
problemen, therapie in en uit, en eenzaamheid wat resulteert in een sociaal 
isolement met ernstige depressie. Totdat ook dat echt niet meer gaat en de 

man en vrouw besluiten uit elkaar gaan.

7



Een nieuwe stap, een nieuwe stad. Voor het eerst alleen wonen als 36-jarige 
man. De maatschappij is totaal veranderd in een ingewikkelde brij en hij 

heeft geen idee hoe alles werkt. De man ziet het al jaren niet meer zitten. Hij 
gaat naar de huisarts, om euthanasie aan te vragen. Deze aanvraag wordt 
afgewezen waarop hij een plan B maakt en een poedertje bestelt in China. 

Maar: dezelfde 36-jarige man wil zichzelf een laatste kans bieden. Eén keer wil 
hij alles nog proberen om te kijken of het leven ook anders kan.  

Er was eens... een 36-jarige man die bij het wijkteam aanklopt voor hulp. 
Alles mag van hem, behalve een christelijke organisatie, want met gelovigen 
heeft hij slechte ervaringen. Hij krijgt een brief waarin Stichting Ontmoeting 
is toegewezen. De man was in shock toen hij de site bekeek en wilde alles 

afblazen. Maar hij bedacht dat hij zichzelf een laatste kans wilde geven en laat 
de ambulant begeleider toch binnen. Een half jaar later geeft de man in een 

evaluatie aan toch erg blij te zijn met de begeleiding van Ontmoeting. Hij heeft 
weer wat toekomstdromen, ook al gaat het leven met vallen en opstaan.  
Er was eens een bijna 37-jarige man die na 10 jaar de stoute schoenen 

heeft aangetrokken en heeft gesolliciteerd als werkbegeleider bij (jawel, 
een christelijke organisatie) het Leger des Heils 50|50 workcentre. Hij wordt 

aangenomen om als vrijwillig ervaringsdeskundige werkbegeleiding te 
bieden aan cliënten. Een week later komt de begeleider bij de man thuis. Hij 
ziet het werk echt niet meer zitten. Zijn voeten doen enorm veel pijn vanwege 

zijn fybromyalgie en omdat hij geen goede werkschoenen heeft. Vanwege 
zijn financiële situatie kan hij die zelf niet kopen en de schoenen die hij kreeg 

van zijn werkgever passen niet. De begeleider van Ontmoeting schrijft het 
cliëntenfonds aan en na een paar dagen kan hij al goede schoenen kopen. De 
verrassing is geslaagd, hij huilt van blijdschap. In de nieuwe schoenen en met 

zijn tenue van Het Leger des Heils ziet hij eruit als een heertje en gaat hij enorm 
gemotiveerd weer aan de slag.  

En hij leefde…. nog lang en gelukkig? Dat vraag je je misschien af. Maar kunnen 
we als medewerkers ook tevreden zijn dat hij überhaupt nog leeft? Dat hij 
eindelijk weer een beetje onder de mensen komt na 11 jaar? En dat hij de 

eenzame ‘feestdagen’ is doorgekomen?
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Ontmoetingnetwerken
Voor kwetsbare mensen zonder sociaal netwerk 
organiseren we Ontmoetingnetwerken. Dit zijn 
sociale netwerken van getrainde vrijwilligers, 
die cliënten met multiproblematiek helpen hun 
leven weer op de rit te krijgen. Het primaire doel 
is het doorbreken van het sociale isolement, een 
verminderde zorgbehoefte en minder kans op 
terugval.

Thuishavens
Vanuit verschillende locaties werken we met pro-
fessionals en vrijwilligers in Thuishavens. Naast 
kantoorruimte biedt de Thuishaven (in hetzelfde 
pand of in de nabije omgeving) woonruimte aan 
mensen die geen vaste verblijfplaats hebben en 

Ontmoeting biedt met vrijwilligers en professionals steun aan kwetsbare 

mensen die zijn vastgelopen. Mensen met sociale, psychische en financiële 

problemen, ex-gedetineerden, zwerfjongeren, dak- en thuislozen en 

multiprobleemgezinnen. We bieden hen steun, zodat ze weer een stap in de 

goede richting kunnen zetten.

hoofdstuk 1

Maatschappelijke 
impact

problemen hebben op het gebied van financi-
en, 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 vor-
men van dienstverlening aan te bieden.
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THUISHAVEN ALKMAAR

HET OPEN HUIS HAARLEM

DIENSTENCENTRUM ROTTERDAM

THUISHAVEN ROTTERDAM CENTRUM

THUISHAVEN ROTTERDAM CHARLOIS

THUISHAVEN ROTTERDAM DELFSHAVEN

THUISHAVEN ROTTERDAM IJSSELMONDE

THUISHAVEN ROTTERDAM KRALINGEN

THUISHAVEN HOEK VAN HOLLAND

VELDWERK GOEREE OVERFLAKKEE

NAZORG EX-GEDETINEERDEN DORDRECHT

Ontmoeting 
in het land
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NEHEMIA ZORG HEERHUGOWAARD + THUISHAVENS

WOON-WERKTRAJECT EPE + THUISHAVEN

THUISHAVEN DEVENTER

ACTIVERINGSINLOOP HARDERWIJK 
+ THUISHAVEN

THUISHAVENS APELDOORN

ALMERE

CENTRAAL BUREAU HOUTEN

WOERDEN
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liger en een bezoeker. De gerechten variëren van 
stamppot boerenkool tot Marokkaanse tajine.

Naast creatieve activiteiten worden er cursussen 
gegeven, zoals Nederlandse les, computer- en 
gitaarles. Stadstuin de Bajonet is een plek waar 
bezoekers op een rustige groene plek in de stad 
klusjes kunnen doen.

Veldwerk
In het jaar 2018 waren we als veldwerk fulltime op 
straat aanwezig. De tijd dat dit niet meer nodig zou 
zijn, lijkt een utopie. Altijd zullen er mensen tussen 
wal en schip blijven vallen. Mensen bij wie het 
om verschillende redenen niet lukt om binnen de 
gestelde kaders van de samenleving hun draai te 
vinden. Meerdere mensen mochten wij vanaf de 
straat begeleiden naar passende woonvormen.
Voor individuen waar geen passende plek voor 
lijkt te bestaan, werd in samenwerking met de ge-
meente gezocht naar alternatieven. Er werd verder 
gebouwd aan het ‘Tiny House’ door vrijwilligers, 
deze is bijna klaar. Samen met gemeente Rotter-
dam werd gezocht naar een geschikte plek. Zo 
zoeken we steeds naar mogelijkheden die passen 
bij de wens van onze cliënten.

Er werd door ons actief meegedacht over de door-
ontwikkeling van de nachtopvang onder andere 
naar meer maatwerk, privacy en rust voor cliënten. 
We maken deel uit van het Stedelijk Bemoeizorg 
Team dat dit jaar is gestart. Een grote stap vooruit, 
omdat er nu straatpsychiaters beschikbaar zijn 
voor veldwerk- en bemoeizorgcliënten.

regio zuidwest 

1.1 Dienstencentrum 
Rotterdam

Een laagdrempelig dienstencentrum voor opvang, 
dagbesteding en begeleiding. Vanuit Rotterdam 
worden de volgende diensten aangeboden:
- opvang: inloop;
- activering: dagbesteding, georganiseerde 

activiteiten en pastoraat;
- begeleiding: zorgcoördinatie, bemoeizorg en 

veldwerk.

Dagbesteding
In ons dienstencentrum bieden we dagbesteding. 
Bezoekers zijn welkom om op een laagdrempeli-
ge manier deel te nemen aan activiteiten. Per dag 
komen er ongeveer 30 bezoekers die gebruikma-
ken van deze afdeling. Regelmatig organiseren 
we activiteiten buiten de deur zoals schaatsen of 
een boswandeling.

Het computerlokaal is een drukbezochte plek. 
Bezoekers regelen hier computerzaken, zoals het 
reageren op een woning, solliciteren, aanvragen 
van Digi-D en digitaal bankieren. Op de creatieve 
afdeling wordt geschilderd. Het deelnemen aan 
een activiteit is belangrijk en leerzaam.

Vier dagen in de week wordt er gekookt voor een 
groep van dertien bezoekers. Het koken is een 
activiteit die vaak wordt gedaan door een vrijwil-
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Sociaal Pension Hoek van Holland. Hij kwam toch 
weer terug op straat en werd opnieuw dakloos. 
Dat zijn terugkerende en soms moedeloos ma-
kende verhalen. Maar we blijven present en kijken 
naar de mogelijkheden die er dan nog zijn.

Ons team heeft de beschikking over twee ‘be-
moeizorg-woningen’. Hier begeleiden we onze 
cliënten volgens de ‘Housing-first’ methodiek. 
Vanuit bemoeizorg werd Housing First aange-
jaagd bij de gemeente en werd een inspiratiedag 
belegd. De uitkomst daarvan is dat de gemeen-
te voor deze vorm van zorg aan Ontmoeting en 
andere partijen in Rotterdam 25 woningen heeft 
toegezegd. Een lang gekoesterde wens.

We willen meer verbinding zoeken met (christelij-
ke) ketenpartners en kijken hoe we elkaar kunnen 

In samenwerking met collega-instellingen wer-
den er mensen teruggebracht  naar het land van 
herkomst binnen de EU. In deze gevallen is er ge-
streefd naar een zo warm mogelijke overdracht. 
Met een aantal zijn we zelfs meegegaan om hen 
te begeleiden tijdens de reis en hen te koppelen 
aan zorg en familie.

Aantal cliënten 2018

Buitenslapers 227

Incidenteel 121

Structureel 106

Hele jaar buiten 16

Nederlanders 103

Europeanen 103

Ongedocumenteerden 21

Bemoeizorg
Bij bemoeizorg zien we resultaten waar we dank-
baar voor zijn. Met veel geduld, erbij zijn, ver-
trouwen winnen komen we vaak tot een mooie 
doorbraak bij cliënten die zorg mijden. We geven 
niet op, als team zijn we creatief in oplossingen. 
Onze cliënten konden we toeleiden van de straat 
naar een plek in een instelling of naar een eigen 
woning in samenwerking met onze veldwerkers. 
We leidden een cliënt naar een instelling buiten 
Rotterdam, maar die beëindigde zijn begeleiding 
daar en kwam weer terug. Ook hadden we een 
cliënt die lang op straat verbleef. Eerst woonde hij 
een periode in een Thuishaven en daarna in het 

Er werd door ons actief 

meegedacht over de

 doorontwikkeling van de 

nachtopvang onder andere naar 

meer maatwerk, privacy en rust 

voor cliënten. 
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1.2 Thuishaven Centrum

Twee keer per week krijgen we van de Coop in 
Lekkerkerk boodschappen, die door vrijwilligers 
op onze Thuishaven worden gebracht. Het uit-
zoeken en eerlijk verdelen van de boodschappen 
blijft een tijdrovende klus, maar het ophalen van 
de boodschappen door cliënten levert waarde-
volle contactmomenten op voor de hulpverle-
ning.
Vanaf begin 2018 zijn twee vrijwilligers ieder een 
dag per week aanwezig om ons te ondersteunen 
bij de begeleiding van cliënten. Bij een aantal cli-
enten is één van de vrijwilligers vanaf de intake 
bij de gesprekken aanwezig. Op deze manier kan 
hij vanaf het begin met de cliënt ‘meelopen’. Hij 
neemt veel praktische zaken over zoals het or-
denen van post, uitzoeken van schulden en be-
naderen van schuldeisers. Daarnaast merken we 
dat de (levens)ervaring van vrijwilligers helpend is 
in de gesprekken. Cliënten worden op een prak-
tische, directe en liefdevolle manier geconfron-
teerd, geadviseerd en bewust gemaakt van de 
keuzes die ze maken. Naast dat het de hulpver-
lener werk uit handen neemt, blijft het een uitda-
ging om dingen aan de vrijwilliger over te laten.

1.3 Thuishaven Charlois

Inmiddels zijn we als Thuishaven goed ingebur-
gerd in de wijk. Cliënten en organisaties weten 
ons te vinden. Toch willen we blijvend inzetten 
op zichtbaarheid en samenwerking met de ge-

versterken ten dienste van onze doelgroep. Sa-
menwerking met de gemeente (Vangnet en ad-
vies/Centraal Onthaal) en het Stedelijk Bemoei-
zorg Team is enorm waardevol. Met het Leger 
des Heils blijven we zoeken naar optimalisering 
van de samenwerking.  

Pastoraat
Het pastoraat biedt een luisterend oor en mee-
leven aan een ieder die dat wenst. Naast de vele 
persoonlijke contacten streven we ernaar om zes 
Bijbelstudies per week te geven. Hulp werd van-
uit het pastoraat geboden bij detentie, ziekte en 
na overlijden. 
Iedere zondag houden we laagdrempelige dien-
sten die bezocht worden door zo’n 25 personen. 
We proberen een brug te slaan tussen ‘de straat 
en de kerk’. Naast collega’s werken hier een aan-
tal vrijwilligers aan mee. Op de Tweede Paas-, 
Pinkster- en Kerstdag werden er grote bijeen-
komsten gehouden rondom een passend thema. 
Daar kwamen in 2018 gemiddeld 170 bezoekers 
naartoe. Allen kregen naast een gratis Chinees 
buffet een tas met levensmiddelen. In 2018 
vonden er meer dan 6.000 pastorale contacten 
plaats. Er werden zo’n 200 Bijbels en 250 Bijbelse 
dagboeken verspreid onder de bezoekers. 

Aantal cliënten 2018

Inloop 786

Veldwerk en bemoeizorg 268
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Dankzij verschillende giften konden we wat extra’s 
doen. In december zijn we als team met cliënten 
gaan bowlen. Dit was mogelijk door een gift van 
de kerkelijke gemeente van één van de colle-
ga’s. Het deed de cliënten zichtbaar goed. Met 
Kerst hebben we dankzij het sint Laurensfonds 
en EMTÉ Groot-Ammers cliënten een kerstpakket 
kunnen geven. Via een zakelijk contact kregen we 
een piano. Met regelmaat kruipt er een collega of 
cliënt achter en klinken in de Thuishaven de melo-
dieën die passen bij een warm thuis.
Van Fonds Bijzondere Noden ontvingen we giften 
voor cliënten in geldnood. Via het Fonds Kinder-
hulp hebben we al veel kinderen blij gemaakt. In 
december konden hulpverleners een voucher van 
€20 aanvragen voor sinterklaascadeautjes. Verder 
werden er aanvragen gedaan voor kleding, kin-
derwagens en excursies. Op deze manier hoeven 
kinderen van cliënten niet langs de kant te staan. 
PABO-studenten van de Driestar hebben in het 
najaar de hal van de bewonerspanden opgeknapt 
en een muurschildering gemaakt in de tuin van 
de Thuishaven.
Met het Hoornbeeck College Rotterdam wordt 
samengewerkt om studenten van de opleiding 
Sociaal Agogisch Werk in te zetten als netwerk-
vrijwilliger voor huishoudelijke ondersteuning bij 
cliënten. Daarnaast werden andere studenten van 
deze opleiding ingezet bij eenmalige klussen zo-
als een verhuizing. 

Met verschillende organisaties uit de Tarwewijk 
wordt samengewerkt om zorgmijdende cliënten 
te bereiken. 

meente en andere hulporganisaties. Omdat meer 
ingezet lijkt te gaan worden op eerstelijnszorg, 
kan dit een verminderde instroom van cliënten 
betekenen. Bekendheid van de Thuishaven en 
goede samenwerking zijn belangrijk om instroom 
te genereren.
In het afgelopen jaar hebben cliënten op verschil-
lende manieren meegewerkt aan projecten. Met 
het project Eigenwaardig werden cliënten uitge-
daagd om op zoek te gaan naar hun talenten en 
naar manieren om dit te delen met publiek. Dit 
resulteerde in een voorstelling met enthousiast 
publiek en actieve deelnemers.
In het kader van het 30-jarig jubileum van Ont-
moeting werd een jubileumcongres georgani-
seerd. Hier hebben diverse cliënten aan bijge-
dragen door hun talenten te laten zien, zoals 
schilderen, taarten bakken, zingen of het vertel-
len van hun levensverhaal.

Via een zakelijk contact kregen 

we een piano. Met regelmaat kruipt 

er een collega of cliënt achter en 

klinken in de Thuishaven de 

melodieën die passen bij een 

warm thuis.
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als nieuwe Thuishaven goed te profileren in de 
wijk, richting wijkteams en bij vraagwijzers voor 
de aanmelding van nieuwe cliënten.

In december konden we dankzij een gift van het 
sint Laurensfonds en diverse leveranciers onze 
cliënten een kerstpakket geven. 
Verschillende cliënten van onze Thuishaven heb-
ben een cursus ervaringsdeskundigheid gevolgd. 
Één van onze cliënten heeft meegewerkt aan de 
special van het Reformatorisch Dagblad. 
Vanuit de Thuishaven werken we samen met de 
wijkteams, House of Hope, SUWR, bewindvoer-
ders, Fonds Bijzondere Noden en W&I.

1.5 Thuishaven Delfshaven

In de Thuishaven zijn we actiever gaan werken 
met de dakpanconstructie, waarbij vrijwilligers 
intensiever worden ingezet in het zorgtraject. De 
cliënten die hiervan gebruikmaken, kunnen nog 
steeds naar ons kantoor komen. Zij hebben geen 
afspraak meer met een woonbegeleider, maar 
met een vrijwilliger zodat de cliënt uiteindelijk 
helemaal zonder ons verder kan.

De Vraagwijzers van de gemeente Rotterdam 
werken vanaf 1 januari 2018 met het concept ba-
sis op orde. Dat betekent dat iedere hulpvrager 
eerst door het wijkteam ondersteuning krijgt bij 
het regelen van basiszaken als briefadres, in-
komen, zorgverzekering en identiteitspapieren. 
Voorheen konden we direct WMO aanvragen. 

De samenwerking met de kringloopwinkel van 
Woord en Daad liep anders dan verwacht. Door-
dat er andere verwachtingen waren vanuit beide 
partijen zijn er nog geen cliënten ingezet in de 
winkel. Er staat een gesprek gepland, gericht  
op het begeleiden van cliënten in de kringloop-
winkel. 

Intern is er een goede samenwerking tussen 
woonbegeleiding en werktrajectbegeleiding. 
Werktrajectbegeleiding wordt ingezet om cliën-
ten te helpen met (vrijwilligers)werk. Als dit goed 
loopt, wordt de begeleiding voortgezet door de 
woonbegeleider. Bij problemen moet dit weer 
opgepakt worden door de werktrajectbegeleider.
Één van de collega’s heeft zich in het afgelopen 
jaar gericht op schuldhulpverlening. Dankzij veel 
betalingsvoorstellen naar schuldeisers is een 
aantal cliënten inmiddels schuldenvrij.

1.4 Thuishaven IJsselmonde

In april is Thuishaven IJsselmonde gestart vanuit 
het team van Thuishaven Charlois. Het pand is 
op 24 mei feestelijk geopend. Door cliënten en 
studenten van de PABO Driestar is het pand ge-
schilderd. 

In 2018 hebben we ons vooral gericht op contac-
ten in onze omgeving en kerken in de wijk. Er is 
een avond georganiseerd met alle kerken. Verder 
zijn we aanwezig geweest op netwerkbijeenkom-
sten van de wijk. Het blijft een uitdaging om ons 
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maar het doel is dat ze door gaan stromen naar 
betaald werk.

1.6 Thuishaven  
Hoek van Holland

In december is onze kledingwinkel alweer een 
jaar open. In het afgelopen jaar zijn er elf cliën-
ten begonnen met dagbesteding. Naast dat er 
cliënten werkzaam zijn, brengt de kledingwinkel 
verwijskaarten in omloop. Met deze verwijskaar-
ten kan een minderbedeelde burger tien kleding-
stukken, een jas en een paar schoenen uitzoeken. 
Inmiddels zijn de verwijskaarten uitgedeeld aan 
cliënten van Ontmoeting, de Voedselbank Hoek 
van Holland, Vitis Welzijn, Middin en Vluchtelin-
genwerk Westland & Den Haag. Afgelopen jaar 
hebben wij ervaren dat de winkel een ontmoe-
tingsplek is geworden voor mensen uit Hoek 
van Holland en omgeving. Aan de koffietafel zijn 
mooie, indrukwekkende, emotionele gesprekken 
gevoerd en werd advies gegeven aan mensen 
met hulpvragen.

1.7 Thuishaven Kralingen

2018 was voor onze Thuishaven een stabiel jaar. 
Het aantal cliënten dat begeleiding heeft ontvan-
gen is ongeveer gelijk gebleven en de dagbeste-
ding in kringloopwinkel De Nieuwe Hoop is voort-
gezet. In het afgelopen jaar hebben we als team 
geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering, om 
onze kwaliteit van dienstverlening te vergroten. 

Voordeel van deze situatie is dat uitkeringen al zijn 
aangevraagd en dat we sneller kunnen starten 
met psychosociale ondersteuning. Nadeel is dat 
deze maatregel de instroom kan belemmeren.

Dit jaar organiseerden we voor het eerst een 
mannenverwendag en dit was een groot succes. 
De opkomst was boven verwachting en cliënten 
hebben er zeer positief op gereageerd. Even er-
gens anders mee bezig zijn dan met schulden en 
administratie. Ze werden een dagje in de watten 
gelegd. Cliënten konden kleding en schoenen 
passen en gratis meenemen, spelletjes doen, hun 
baard laten verzorgen of zich laten knippen. De 
dag werd afgesloten met een barbecue en een 
toespraak van evangelist Johan Toet. 

We zijn een samenwerking aangegaan met 
Sportbureau Tino. Vier cliënten sporten weke-
lijks onder begeleiding van een eigen sport-
coach, wat betaald wordt vanuit hun (dagbeste-
dings)indicatie. Cliënten zijn erg enthousiast en 
bouwen een band op met de coaches. Er is niet 
alleen aandacht voor beweging, maar ook zaken 
zoals voeding en mentale gezondheid worden 
meegenomen in de begeleiding en een per-
soonlijk plan.

Onze werktrajectbegeleiders werken samen met 
Match and Work, een jong en enthousiast bedrijf 
voor jobcoaching en re-integratie. Bij De Koekfa-
briek en Bakkerij Klootwijk in Rotterdam werken 
in totaal vier cliënten aan hun eigen ‘carrièredoe-
len’. Ze krijgen nu nog een vrijwilligersvergoeding, 
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Aantal cliënten 2018

Thuishaven Charlois 179

Thuishaven IJsselmonde 88

Thuishaven Delfshaven 133

Thuishaven Hoek van Holland 44

Thuishaven Kralingen 137

1.8 Veldwerk  
Goeree-Overflakkee

Het team veldwerk op Goeree-Overflakkee pro-
beert een relatie op te bouwen met jongeren die 
door een opeenstapeling van problemen steeds 
minder perspectief overhouden. Vanuit deze rela-
tie wordt gezocht naar passende zorg en concre-
te oplossingen op het gebied van werk, scholing, 
zorg en huisvesting.

Om het werk op Goeree-Overflakkee opnieuw 
onder de aandacht te brengen, is in het najaar 
een film ontwikkeld. Hieraan hebben de wet-
houder, een jongere en onze jongerencoach 
meegewerkt. In oktober is een bijeenkomst 
georganiseerd waarbij alle kerken op het eiland 
zijn uitgenodigd. CU-lijsttrekker Don Ceder hield 
een toespraak en de film werd voor het eerst ge-
toond.

Onderwerpen als verslaving, suïcidepreventie 
en meldpunt kindermishandeling zijn langsge-
komen. We zijn gestart met een werkgroep om 
Thuishaven Kralingen op de kaart te zetten in 
de wijken die we bedienen, zodat we gevonden 
worden door de gemeente Rotterdam en andere 
instellingen. 

Vanuit pastoraat zijn er Bijbelstudies georgani-
seerd. De deelnemers hebben hun waardering 
uitgesproken over deze bijeenkomsten. 
We zijn dankbaar voor de vrijwilligers die ons 
werk ondersteunen, zoals de twee administra-
tievrijwilligers die woonbegeleiders structureel 
werk uit handen nemen. Deze taken bestaan 
onder andere uit schuldeninventarisatie, contact 
met instanties, belastingaangiftes en aanvragen 
bij de Voedselbank.

Rond Kerst is een bijeenkomst georganiseerd, 
om waardering uit te spreken naar alle personen 
die werkzaam zijn in de kringloopwinkel, waar-
onder onze cliënten. De waardering geeft onze 
cliënten het gevoel er echt weer bij te horen en 
geeft motivatie om hun problemen verder op te 
lossen. Het is waardevol om als team hieraan bij 
te dragen en kwetsbare mensen te ondersteunen 
tijdens dit proces. 

Aantal cliënten 2018

Thuishaven Centrum 105
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Sinds enkele jaren geven we taalles in de Kruis-
kerk. We zien een groep trouwe bezoekers, nieu-
we mensen en vrouwen die doorstromen naar 
werk doordat ze de taal beter beheersen. De bij-
eenkomsten zijn een goede manier om in contact 
te komen en daar waar mogelijk en nodig door te 
verwijzen naar andere organisaties of de sociaal 
makelaar van de gemeente. 
Sinds kort zijn we met twee groepen een taalles 
gestart in Het Baken. Hier komen steeds meer 
vrouwen uit die wijk naartoe. Met hen hebben we 
een expositie bezocht en hebben we een leerza-
me dag gehad bij een kaashandel. We bereiken 
met de lessen zo’n 40 vrouwen. 

Door het Oranjefonds zijn we uitgekozen om mee 
te doen aan het driejarig project ‘Vrijwillige zorg 
in gezinnen’. Vanuit Ontmoetingnetwerken komen 
we steeds meer in contact met gezinnen. We kre-
gen training over signalen van kinderen en de rol 
van vrijwilligers in dit soort trajecten. We wissel-
den ervaringen uit met andere organisaties. 

Al enige tijd is het realiseren van een Thuishaven 
een droom. We hebben inmiddels een pand op 
het oog. 

Door ons team is het initiatief genomen voor een 
externe intervisie met mensen van de gemeente 
en andere organisaties met de reden samenwer-
king te verstevigen en te bevorderen. 

We werken veel samen met sociaal makelaars en 
WMO-consulenten, zij verwijzen de meeste cliën-

1.9 Woerden

Het team is in 2018 met drie collega’s uitgebreid. 
We komen steeds meer in beeld bij de gemeen-
te, waardoor we meer aanvragen voor ambulante 
woonbegeleiding krijgen. Daarnaast komen er 
meer vragen vanuit Ontmoetingnetwerken voor 
ambulante ondersteuning.
Omdat er collega’s bij zijn gekomen, hebben we 
aandacht besteed aan de taakverdeling.
In 2018 zijn we gestart met het begeleiden van 
stagiaires. Ze lopen vooral met de netwerkbege-
leiders mee of begeleiden een persoon of kind(e-
ren) in een gezin. Het is een leerzame stageplaats 
door de verscheidenheid aan problematiek. 

In maart organiseerden we voor 105 cliënten en 
hun vrijwilliger een ontmoetingmaaltijd. Het was 
een plek van kennismaking en erkenning voor de 
vrijwilligers en de cliënten. Vrijwilligers van een 
kerkelijke gemeente hadden gekookt en aan het 
einde van de avond kregen cliënten een grote tas 
boodschappen mee. 

In maart organiseerden we voor

 105 cliënten en hun vrijwilliger een

 ontmoetingmaaltijd.
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samen met het team gaat werken aan eigenaar-
schap en zelfstandigheid op de werkvloer. 

Aantal cliënten 2018

Woon-werktraject en ambulante 
begeleiding

47

1.11 Thuishaven Epe

Voor onze Thuishaven in Epe zijn we op zoek naar 
een nieuwe locatie. Deze moet toekomstbesten-
dig en kostenneutraal zijn.

1.12 Thuishaven Deventer

In Deventer zijn we in ons tweede jaar het team 
verder aan het uitbouwen. Er is sprake van een 
sterke drive in het team en een goede samen-
werking met gemeente en ketenpartners.

1.13 Thuishavens Apeldoorn

In Apeldoorn hebben we in juni een nieuwe 
Thuishaven geopend. Hier bouwen we met een 
sterk team aan een gezonde, zelfstandige dienst-
verlening in regio Apeldoorn. Ketenpartners wis-
ten ons vanaf de eerste dag goed te vinden. Er 
is plaats voor zowel mannen als vrouwen. Hierin 
wordt onder andere samengewerkt met het team 
nazorg ex-gedetineerden en met organisaties 

ten door naar ons. Daarnaast werken we samen 
met organisaties zoals Careyn, Kwadraad, Groen-
West, Harmonie en Hulp, Alja Zorg en Wonen, 
Ferm Werk, Abrona, Zegveld Zorgt en Voorzet. 
Verder werken we samen met de vrijwilligersor-
ganisaties die in Woerden actief zijn. We hebben 
contact met Present, NPV, Handje Helpen, Wel-
zijn Woerden en Inlooplunch in Harmelen. 

Aantal cliënten 2018

Begeleiding 20

regio noordoost

1.10 Woon-werktraject Epe

Ex-gedetineerde mannen worden begeleid 
bij hun maatschappelijke integratie in een 
woon-werktraject. We mogen spreken van stabi-
liteit, het uitbouwen van onze dienstverlening bin-
nen het landelijke forensische veld en aandacht 
voor inhoudelijke groei in het programma.
Op het terrein van het woon-werktraject zijn vijf 
studio’s verbouwd. Dit is een stap naar stabielere 
schaalgrootte en meer zekerheid voor het voort-
bestaan van onze locatie. Cliënten blijven langer 
in begeleiding, waardoor meer stabiliteit ontstaat 
en de zekerheid om begeleiding in de komende 
jaren voort te zetten.
Voor het team is een teamcoach aangesteld, die 
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Aantal cliënten 2018

Thuishaven Epe 24

Thuishaven Deventer 27

Thuishavens Apeldoorn 46

1.14 Locatie Harderwijk

Een kleinschalige activeringsinloop waar bezoe-
kers terecht kunnen voor laagdrempelige active-
ring, zinvolle activiteiten en verschillende vormen 
van hulpverlening. In Harderwijk worden de vol-
gende diensten aangeboden:
- opvang: activeringsinloop;
- activering: laagdrempelige (arbeidsmatige) 

dagactivering, jobcoaching;
- begeleiding: zorgtoeleiding en ambulante 

begeleiding.

Samen met Woord en Daad en bezoekers van de 
activeringsinloop hebben we ruim een jaar ge-
zocht naar een geschikte locatie voor een kring-
loopwinkel en een activeringsinloop voor dak- en 
thuisloze mensen. In 2018 is de nieuwe locatie 
geopend, in een pand tegenover het busstation. 
Bezoekers van de activeringsinloop van Ontmoe-
ting kunnen werken in de winkel, die beheerd 
wordt door Woord en Daad. Gelukkig hebben be-
zoekers ons goed weten te vinden op de nieuwe 
locatie. De activeringsinloop is ingericht als een 
restaurant, waarbij we merken dat bezoekers zich 
anders gedragen. Ze zijn minder luidruchtig en 
hebben meer oog voor de omgeving en elkaar, 

voor beschermd wonen zoals gemeenten en 
wijkteams.

Eind 2018 kwam er in Apeldoorn een Thuishaven 
bij. Hier bieden we vrouwen de mogelijkheid om, 
eventueel met hun kinderen tot de leeftijd van 
groep acht, structuur te krijgen en een stabiel le-
ven op te bouwen. Er zijn vier woon-slaapkamers 
en gezamenlijke ruimten beschikbaar. We richten 
ons hiermee zowel op de forensische zorg als op 
de WMO, waarbij primair de volwassene de zorg-
vrager is. Onze medewerkers zijn geregistreerd 
bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en 
werken volgens een gezinsgerichte methodiek.

Na een onderzoek door studenten van de CHE 
zijn we begonnen met het project ‘Doorzorg voor 
vrouwen’. Het doel is om tijdens de detentie al 
contact met vrouwen te leggen en te inventarise-
ren wat zij nodig hebben om na detentie te kun-
nen toewerken naar een zelfredzamer bestaan. In 
samenwerking met de gemeenten van herkomst 
en door contact te leggen met zorginstellingen, 
woningbouwverenigingen, centrum Jeugd en 
Gezin en andere instanties zorgen we ervoor dat 
de zorg geborgd wordt. Tweewekelijks bezoeken 
we penitentiaire inrichtingen, waaruit de eerste 
contacten en aanmeldingen ontstaan. 

Op lokaal niveau wordt er rondom Apeldoorn, 
Deventer Epe samengewerkt met zorgaanbie-
ders, gemeente, vrijwilligersorganisaties en ker-
ken. Landelijk zijn we binnen de forensische (na)
zorg steeds beter in beeld.
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de druk op de maatschappelijke opvang toe. In 
dit kader proberen we de overlast die een groep 
dak- en thuislozen in parken geeft te voorkomen. 
Dit leverde nieuwe samenwerkingen op tussen 
de verslavingszorg, BOA’s, de wijkagent, de ge-
meente en het welzijnswerk.

Aantal cliënten 2018

Inloop 290

Activering 155

Begeleiding 41

Entreetrajecten 58

1.15 Thuishaven Harderwijk

We hebben ons intensief bezig gehouden met de 
verbouwing van de Thuishaven, waarin vier woon-
studio’s zijn gecreëerd. Op deze plek vangen we 
economisch dakloze mensen op. Er is veel vraag 
naar deze vorm van opvang. Zonder ruchtbaar-
heid te geven aan deze locatie hebben zich al 25 
mensen aangemeld. Niet iedereen is geschikt 
voor deze vorm van wonen, maar hen konden we 
doorverwijzen naar onze ketenpartners.

Aantal cliënten 2018

Thuishaven Harderwijk 12

op een positieve manier. We werken samen met 
de Oude Synagoge, waarbij wij de nadruk leggen 
op activering en zij op de plek waar mensen vrij-
blijvend binnen kunnen lopen voor een kop koffie. 
Door activering te bieden, brengen we mensen 
in beweging en zien we dat zij eigenwaarde en 
perspectief krijgen. Mensen die toe zijn aan de 
volgende stap worden door een jobcoach op een 
laagdrempelige manier begeleid naar (vrijwilli-
gers)werk.  Aansluiten bij het tempo van de cliënt 
is hierin belangrijk.

Het blijft een uitdaging om te werken vanuit cli-
entbelang. De zorgmarkt is steeds meer geldge-
richt, wat ten koste gaat van de zorgkwaliteit. Met 
name mensen met complex gedrag vragen veel 
aandacht en specifieke maatwerkoplossingen. Dit 
past over het algemeen niet in de systemen die 
wij kennen. 

De entreecoach voorkomt dat mensen in de maat-
schappelijke opvang terechtkomen door drei-
gende huisuitzetting vroegtijdig te signaleren. Dit 
vraagt om nauwe samenwerkingen met woning-
corporaties en creatieve maatwerkoplossingen. 

Het werk van de entreecoach wordt steeds 
zichtbaarder in de regio, maar er wordt nog on-
voldoende gebruik van gemaakt. De coach werkt 
preventief en wordt helaas door de wijkteams 
nog te vaak gezien als bedreiging. We zien dat 
wijkteams te lang blijven zorgen voor mensen 
met complex gedrag en pas opschalen als een 
situatie vergaand is geëscaleerd. Hierdoor neemt 
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Beschermd Thuis
In 2018 is, mede op initiatief van Nehemia Zorg, een 
nieuw woonconcept opgestart vanuit de gemeen-
te Alkmaar. In Alkmaar en Heerhugowaard geven 
wij deze pilot vorm. Er zijn inmiddels vier trajecten 
opgestart, waarbij mensen met multiproblematiek 
intensieve begeleiding in hun eigen woning krijgen. 

Aantal cliënten 2018

Ambulante begeleiding 24

Beschermd Wonen 24

Beschermd Thuis 4

1.17 Thuishavens  
Nehemia Zorg

In de Thuishaven voor jonge moeders worden 
tien moeders met hun kind opgevangen. Eind 
2018 hebben we een leegstaand verzorgingshuis 
toegewezen gekregen. Hierdoor wonen de jonge 
moeders dichter bij elkaar en kan de begeleiding 
de nodige nabijheid bieden. 
De verwachting is dat het concept Thuishavens 
voor jonge moeders, wat door de gemeente 
Heerhugowaard als pilot wordt gefinancierd, op-
genomen zal worden binnen de reguliere WMO 
producten. 

Ditzelfde geldt voor de Thuishaven voor jongeren. 
Eind 2018 hebben we akkoord gekregen om bin-

1.16 Nehemia Zorg 
Heerhugowaard

Nehemia Zorg is een kleinschalige organisatie 
die professionele begeleiding biedt aan kwets-
bare mensen die als gevolg van psychische of 
psychiatrische klachten om hulp vragen. Nehe-
mia Zorg is onderdeel van Ontmoeting en biedt 
beschermd thuis, beschermd wonen en ambu-
lante begeleiding in met name Heerhugowaard 
en Alkmaar. 

De ambulante zorg in Heerhugowaard en Alk-
maar is in 2018 gegroeid. Deze groei is ener-
zijds te danken aan de uitstroom van cliënten 
uit de Thuishavens en anderzijds aan de over-
bruggingszorg die cliënten kunnen krijgen als 
er nog geen plaats is in een Thuishaven. Daar-
naast is er aanwas vanuit ambulante WMO- 
trajecten.

We hebben een vrijwilligerscoördinator aan-
gesteld die zich heeft ingezet om kerken in 
contact te brengen met Nehemia Zorg om vrij-
willigers te werven voor Ontmoetingnetwerken. 
Het aantal netwerken is in het jaar 2018 met 50% 
gestegen.

Door de netwerkbegeleider zijn afgelopen jaar 
diverse trainingen en scholingen gegeven voor 
de netwerkvrijwilligers. Er is een start gemaakt 
met Samen één Plan waarbij er vanuit de drie-
hoek cliënt-vrijwilliger-begeleider wordt sa-
mengewerkt.
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2018 Is een enerverend jaar geweest voor het 
Open Huis waarbij een scala aan ontwikkelingen 
heeft plaatsgevonden.

De ambulante begeleiding heeft zich in 2018 
uitgebreid naar 28 trajecten. Door de toegeken-
de aanbesteding bij de gemeente Haarlem is 
het mogelijk geworden de ambulante trajecten 
rechtstreeks te laten financieren door de ge-
meente. Voorheen konden we dit alleen regelen 
via onderaannemerschap met een ketenpartner.
In 2018 is er een activeringsmedewerker aange-
steld die onder meer vorm heeft weten te geven 
aan de activiteiten in de inloopuren. Het was een 
geweldige ervaring om mensen die voorheen 
alleen op een stoel zaten en koffie dronken tot 
ongekende bloei te zien komen. Mensen werden 
uitgedaagd hun kwaliteiten te omarmen en op 
hun eigen wijze vorm te geven. Het is mooi om 
te zien hoe eigenwaarde groeide en spontane 
initiatieven vanuit de bezoekers van de inloop 
ontstonden. 

In het voorjaar van 2018 hebben Woord en Daad 
en Stichting Ontmoeting de handen in elkaar 
geslagen en is er een kringloopwinkel in win-
kelcentrum Schalkwijk geopend. Hiervoor is er 
ruimte gehuurd op de begane grond van een 
leegstaand V&D-pand. Vanaf de opening is deze 
winkel een succes. Niet alleen doordat er altijd 
klanten in de winkel zijn, maar ook omdat de 
winkel een plaats is waar cliënten dagbesteding 
kunnen krijgen, passend bij hun mogelijkheden. 
Hier is een activeringsmedewerker voor aange-

nen de gemeente Alkmaar te gaan werken vanuit 
Thuishavens. De gemeente heeft hiervoor al een 
aantal woningen beschikbaar gesteld.

Doordat we snel zijn gegroeid, is het aantal mede-
werkers toegenomen. Het blijft een uitdaging goed 
geschoolde en gemotiveerde medewerkers te 
vinden die passen binnen de christelijke identiteit. 
Door de vele ontwikkelingen is ervoor gekozen om 
het ontwikkelen van activeringsactiviteiten op een 
laag pitje te zetten. 

Aantal cliënten 2018

Thuishavens Nehemia Zorg 14

1.18 Projecten

Het Open Huis Haarlem
Een laagdrempelig wijkcentrum middenin de 
Boerhaavewijk, in Schalkwijk, Haarlem. Met een 
breed aanbod aan activiteiten wordt ingezet op 
de ontmoeting en activering van (vaak kwetsbare) 
bezoekers. Vanuit Het Open Huis worden ver-
schillende soorten activiteiten aangeboden:
- ‘Ontmoetingsactiviteiten’ zoals de inloop, open 

maaltijden, de kledingwinkel
- ‘Zorgactiviteiten’ zoals de voedselbank, 

het HOH-pakket (eigen voedseluitdeling), 
taallessen, huiswerkbegeleiding, de 
kledingbank en een maatschappelijk 
inloopspreekuur

- Ambulante woonbegeleiding
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ken waarbij uitgavepunten worden vervangen 
door winkels van de voedselbank waar cliënten 
terecht kunnen.

Door de uitbreiding van het aantal activiteiten en 
cliënten is het aantal betaalde medewerkers ge-
groeid.

Aantal cliënten 2018

Inloop 150

Ambulante begeleiding 26

Cliëntenfonds
Geen geld om boodschappen te doen, geen geld 
voor onderdak, geen geld om een identiteitsbe-
wijs aan te schaffen. Bij Ontmoeting kloppen re-
gelmatig mensen aan met dit soort acute zorgen. 
Om hen te kunnen helpen is het cliëntenfonds 
opgezet. Vanuit dit fonds is er geld beschikbaar 
om deze cliënten in nood te ondersteunen, zo-
dat ze direct geholpen kunnen worden. Tot een 
maximum van 500 euro per cliënt per jaar kan er 
een beroep op het cliëntenfonds worden gedaan. 
In 2018 hebben ruim 100 cliënten een uitkering 
ontvangen.

Almere
Eind 2018 is besloten te stoppen met de activitei-
ten in Almere. In Almere werkte Ontmoeting met 
Straathoekwerkers. Naast het werk op straat wa-
ren zij actief op de Scholengemeenschap Pro-Al-

steld. Voor de financiering van de trajecten zijn er 
gesprekken gevoerd met de gemeente Haarlem 
en het UWV.

Mede dankzij het grote aantal vrijwilligers dat zich 
elk dag inzet, kan het werk vormgegeven worden. 
We zien deze inzet terug in alle activiteiten die 
er geboden worden. In 2018 hebben de vrijwilli-
gerscoördinator en de vrijwilligersbegeleider zich 
verder toegelegd om toerusting en trainingen te 
verzorgen voor de vrijwilligers. 

In het laatste kwartaal is er door Ontmoeting een 
overeenkomst gesloten met de wooncorporatie 
Pre Wonen. Het doel van de overeenkomst is 
uitvoering geven aan Community Building in een 
aantal flats in Schalkwijk. Hiervoor is een aantal 
vrijwilligers en de activeringsmedewerker ingezet. 
Het doel is om contact en verbindingen te maken 
met de bewoners in de flatgebouwen en onder-
linge verbindingen tussen de bewoners tot stand 
te brengen. De verwachting is dat dit een positief 
effect zal hebben in de levens van de bewoners. 
Problematiek zal dan voor een deel eerder zicht-
baar of zelfs voorkomen worden.

De open maaltijd die elke twee weken gratis aan 
de bezoekers wordt aangeboden, is gegroeid tot 
ongeveer 85 gasten per keer.

Een tegenvaller in 2018 was het bericht dat de 
voedselbank dit jaar voor het laatst een wekelijks 
uitgavepunt in Het Open Huis heeft. Dit heeft te 
maken met de landelijke lijn van de voedselban-
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ontmoetingen. Wij geloven dat er een ontmoe-
ting tot stand komt wanneer mensen, ontdaan 
van pretenties, er voor elkaar zijn. In onze hulp-
verlening staat dit centraal. Deze ontmoetingen 
vinden vooral plaats in het contact tussen mede-
werkers (vrijwilligers én beroepskrachten) en cli-
enten. Om dit voor de toekomst te blijven borgen, 
willen we het eigenaarschap van medewerkers 
versterken. Zij staan het dichts bij onze cliënten. 
Door het eigenaarschap van medewerkers te ver-
sterken willen we:
1. Nog meer cliëntgericht handelen
2. Kwaliteit van zorg blijven leveren en zo nodig 

verhogen
3. Ruimte geven om gaven en talenten van onze 

medewerkers verder te ontwikkelen

Dit doen we onder de noemer van ‘Expeditie Eige-
naarschap’. Een naam die is gekozen uit een scala 
van inzendingen vanuit de organisatie. We zijn met 

mere. Er werd ambulante begeleiding geboden 
aan leerlingen. Daarnaast was er een samenwer-
king met Christelijke gemeente De Wegwijzer. 
Cliënten en leerlingen van Pro-Almere kregen hier 
de mogelijkheid om te werken of stage te lopen.
De lunchroom in het gebouw van De Wegwijzer 
blijft open. Een chefkok begeleidt leerlingen van 
Pro-Almere tijdens hun stage. Waar nodig kan hij 
terugvallen op de veldwerker van Ontmoeting, 
nu werkzaam in Harderwijk. Vanuit deze locatie 
van Ontmoeting zijn er goede contacten met De 
Wegwijzer.

Woningnood project Rotterdam
In 2018 is de pilot van ‘investeren in idealen’ ver-
der voortgezet. In dit project is, in samenwerking 
met investeringsmaatschappij FlexxWonen, ge-
werkt aan een oplossing voor de grote woning-
nood in Rotterdam. Inmiddels zijn acht woningen 
aangekocht, opgeknapt en in gebruik genomen. 
De bewoners zijn uitermate tevreden over deze 
manier van wonen. 

Om de formule rendabel te houden, kon er maxi-
maal € 100.000 per woning worden uitgegeven, 
waarbij de huur voor cliënten ongeveer € 600 zou 
bedragen. In verband met de explosief gestegen 
woningprijzen konden er geen nieuwe woningen 
gevonden worden om aan te kopen. In 2018 is het 
project positief geëvalueerd, maar tot nu toe zijn 
er nog geen extra woningen aangekocht. 

Expeditie Eigenaarschap
Mensen zijn kwetsbaar en hebben behoefte aan 

Wij geloven dat er een 

ontmoeting tot stand komt 

wanneer mensen, ontdaan 

van pretenties, er voor 

elkaar zijn. 
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Overzicht personeel 
in 2018

Medewerkers Fte

Centraal bureau Houten 29 20.4

Woerden 7 4.16

Rotterdam 93 67.55

Hoek van Holland 9 7.36

Epe 31 16.3

Harderwijk 13 8.34

Haarlem 4 2.66

Deventer 4 2.67

Apeldoorn 8 4.84

Heerhugowaard en  
Alkmaar

25 17.16

Ziekteverzuim
Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage over 
2018 was bij Ontmoeting 4,34% *. In 2017 was het 
verzuim 5.59% en in 2016 5,78%. Ten opzichte van 
2017 is er sprake van een daling van het ziektever-
zuim met ruim 1%.

*alle genoemde percentages zijn exclusief zwan-
gerschap gerelateerde klachten 

Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers groeide, tegen de landelijke 
trend in, van 964 naar 1021. Wel ervaren we dat er 
meer tijd, energie en creativiteit nodig is voor het 
werven van nieuwe vrijwilligers. We investeren veel 
tijd in persoonlijke aandacht, begeleiding en training 
wat resulteert in lange betrokkenheid van vrijwilli-
gers bij Ontmoeting. 

elkaar een zoektocht begonnen op welke manier 
we eigenaarschap bij medewerkers en daarmee 
in teams kunnen beleggen. Een van de perso-
neelsadviseurs is vrijgemaakt om deze expeditie 
te begeleiden. Zij doet dit onder begeleiding van 
een externe organisatieadviseur en met hulp van 
een projectteam dat is samengesteld uit collega’s 
van diverse geledingen binnen de organisatie. 

Een aantal van de bestaande werkprocessen 
wordt in werkgroepen tegen het licht gehou-
den. Er wordt gekeken welke taken er in teams 
belegd kunnen worden, zodanig dat dit het ei-
genaarschap van medewerkers bevordert. Elke 
werkgroep bestaat uit steeds een andere groep 
medewerkers. Op deze wijze wordt de input en 
denkkracht van zoveel mogelijk medewerkers 
meegenomen. Het resultaat van de expeditie zal 
zijn dat er op een aantal terreinen op een andere 
wijze gewerkt gaat worden.

1.19 Medewerkers 
Personeel
Op 31 december 2018 waren er 223 medewerkers 
in dienst bij Ontmoeting (in totaal 151,44 FTE). Per 
1 december 2018 is Nehemia Zorg gefuseerd met 
Ontmoeting. Nehemia is nu een aparte locatie 
van Ontmoeting en is als zodanig opgenomen in 
het overzicht van 2018. 
In de loop van het jaar namen we afscheid van 27 
collega’s, van wie 1 collega overleden is. 
Er werden 50 nieuwe medewerkers verwelkomd, 
23 mensen hebben in 2018 bij Ontmoeting stage 
gelopen.
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Omdat de vraag naar vrijwilligers blijft, zijn we ge-
start met een landelijke vrijwilligerscampagne met 
het thema ‘verrijk het leven van een ander, en dat 
van jezelf’. Het materiaal is zo ontwikkeld dat het 
ook op regionaal niveau, met contactgegevens per 
locatie, bruikbaar is. 

In 2018 is de waarde van vrijwilligerswerk intern en 
extern richting gemeenten en partners op verschil-
lende manieren onder de aandacht gebracht. Het 
vrijwilligerswerk komt niet in de plaats van hulpver-
lening, maar is aanvullend of wordt ingezet wan-
neer hulpverlening wordt afgebouwd of stopgezet. 
De toegevoegde waarde en het onderscheidend 
vermogen van het vrijwilligerswerk wordt steeds 
duidelijker zichtbaar in onze organisatie en in ge-
sprek met externe partners. Het is een aanvullende 
ondersteuning in wat de cliënt nodig heeft op dat 
moment aan aandacht, activiteiten en ondersteu-
ning in praktische zaken. 

Training
Omdat de meervoudigheid van problematiek van 
cliënten toeneemt, wordt ingezet op een hoge 
mate van kwaliteit van professionals en vrijwil-
ligers. Er wordt geïnvesteerd in scholing zodat 
actuele thema’s onder de aandacht worden ge-
bracht. De basistraining voor vrijwilligers die met 
cliënten werken, blijft verplicht en jaarlijks wordt 
per locatie een verdiepingstraining aangeboden. 
In 2018 is een training over Huiselijk geweld en 
Kindermishandeling ontwikkeld, die in 2019 aan 
vrijwilligers wordt aangeboden. 
Voor vrijwilligers is in het kader van de AVG een 

32



het strategisch beleid. Het advies vanuit de denk-
tank wordt meegenomen in de organisatie. 

Verklaring omtrent gedrag (VOG)
In het regeerakkoord is het onderwerp vrijwilli-
gerswerk besproken. Vrijwilligers die werken met 
mensen in een afhankelijkheidsrelatie kunnen 
gratis een VOG aanvragen. Aangezien dit onze 
vrijwilligers betreft, is er een aanvraag ingediend 
om in aanmerking te komen voor deze regeling. 
Deze aanvraag is goedgekeurd en vanaf decem-
ber 2018 ontvangen nieuwe vrijwilligers gratis 
een VOG.

document opgesteld over privacy van cliënten en 
vrijwilligers. Dit document is beschikbaar op het 
interne communicatieplatform en in het hand-
boek voor medewerkers.

Vrijwilligersdenktank
We vinden het belangrijk dat vrijwilligers inspraak 
hebben in de organisatie. Hiervoor is een lande-
lijke denktank ontwikkeld die bestaat uit zeven 
vrijwilligers vanuit verschillende locaties. De di-
recteur-bestuurder en vrijwilligersadviseur zijn 
vanuit de organisatie aanwezig bij de denktank. 
In 2018 heeft de groep twee keer vergaderd en 
is gesproken over onderwerpen als activering en 

  Ontmoeting   netwerken   
Bij sommige cliënten lopen al jaren één of meerdere vrijwilligers mee. Als vrijwilliger 

denk je soms “waar doe ik het voor?”. Vaak zijn we oplossingsgericht en willen we snel 
vooruitgang zien. Maar de meeste stappen zijn klein. En als je dan plots van een cliënt 

hoort “dank Ontmoeting, dank vrijwilliger(s), voor de ondersteuning, het meedenken, het 
betrokken zijn en het luisterende oor”, weet je dat de aanwezigheid van een vrijwilliger 

van grote waarde is. Vaak meer dan we beseffen. 
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Kerken
Kerken spelen een belangrijke rol binnen Ont-
moeting. Jaarlijks neemt het aantal vrijwilligers 
toe. Deze worden voornamelijk geworven via ker-
kelijke instellingen. Denk aan bezinningsavonden, 
vrouwenverenigingen e.d. Vanuit kerken wordt 
vaker de vraag gesteld ‘hoe kunnen we als kerk 
iets betekenen voor kwetsbare mensen die door 
Ontmoeting begeleid worden?’ Een gemeente 
stelde voor om bij de inloop van Ontmoeting in 
Rotterdam een soepactie te organiseren. Verder 
zijn diverse kerkenraden met een Straatwande-
ling mee geweest. Daarnaast zien we wel dat de 
giften vanuit kerken teruglopen
De tweejaarlijkse actie van de Hersteld Hervorm-
de Jongeren Organisatie (HHJO) heeft in 2018-
2019 als thema ‘Wie goed doet, goed ontmoet. 
Diaconaat voor én door jongeren.’ Met de actie 

Bedrijven 
De samenwerking met bedrijven richt zich naast 
financiële steun steeds meer op het geven van 
diensten en/of goederen. In het afgelopen jaar 
is voor diverse projecten een beroep gedaan op 
bedrijven. Dankzij de levering van o.a. vloerbe-
dekking, keukens, witgoed en beveilingingsappa-
ratuur, die geheel of gedeeltelijk door onderne-
mers werden gesponsord, is een forse besparing 
gerealiseerd op de projectkosten. We ervaren 
hierdoor een sterke betrokkenheid bij onze pro-
jecten. Mede door deze beweging, zien we dat 
financiële bijdragen wat minder zijn. 

hoofdstuk 2

Communicatie|en 
fondsenwerving
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willen ze diaconaat een gezicht geven in de ker-
kelijke gemeente. Ontmoeting ontvangt 40% van 
de totale actieopbrengst en besteedt dit aan de 
financiering van het cliëntenfonds. Om de actie te 
ondersteunen gaan voorlichters en ervaringsdes-
kundigen voorlichting geven op clubs of vereni-
gingen.

Fondsenwerving
- Via donateursblad POST zijn donateurs geïn-

formeerd over ons werk. In elke POST staat 
een getuigenis centraal van een cliënt. De 
POST is verstuurd inclusief een giftverzoek

- In maart en mei zijn twee specifieke giftvragen 
gesteld. Dit voor de Kledingbank in Hoek van 
Holland en Het Open Huis in Haarlem

- Verschillende telemarketingcampagnes
- Experiencenight: bewustwording onder jonge-

ren. Met dit evenement is ruim € 9.000 opge-
haald voor het werk onder ex-gedetineerden 
in Epe

Donateurs
13.200 donateurs
- In dit jaarverslag kiezen we ervoor alleen de 

giftgevers van 2018 te benoemen, voorgaande 
jaren werd het aantal van de achterliggende 
twee jaren gecommuniceerd

- Van 9 donateurs ontvingen we klachten, o.a. 
over het dubbel ontvangen van post, de wijze 
waarop we giftvragen stellen en de inhoud 
van een appelwoord

- 8 nalatenschappen: € 66.008

Communicatie
- Om het werk van de jongerencoach op Goe-

ree-Overflakkee opnieuw onder de aandacht 
te brengen, maakten we een video over zijn 
werk op het eiland. Zie hiervoor ook 2.8

- In november startten we met een vrijwilliger-
scampagne met het thema ‘Verrijk het leven 
van de ander, en dat van jezelf’

- Iedere maand is de emailnieuwsbrief ver-
stuurd naar ruim 5.500 mensen

- Het Open Huis in Haarlem stond in de maan-
den mei en juni centraal. Mensen konden Het 
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Voorlichtingen
- 70 voorlichtingen/appelwoorden, waarvan 24 

voorlichtingen met ervaringsdeskundigen 
- 38 voorlichtingen op basisscholen
 Opbrengst scholen: € 47.000
- De Ds. Joh. Groenewegenschool in Werken-

dam hield een actieweek en een actiemarkt 
Totale opbrengst: €25.000

- Negen scholen in Putten en omgeving hebben 
gezamenlijk actie gevoerd voor Ontmoeting: € 
7.200 

Comités
- 26 comités, 230 comitéleden
- Opbrengst: € 210.795
- Opbrengst collectes: € 55.780
- Opbrengst eindejaarsacties: € 29.773
- Er waren in 2018 acht comités die tien of twin-

tig jaar bestonden, waarvan zes comités zich 
al twintig jaar inzetten voor de doelgroep van 
Ontmoeting

Open Huis bezoeken tijdens de open dag. Er 
is een film gemaakt en daarnaast heeft het RD 
een artikel geschreven. De open dag zorgde 
voor mooie ontmoetingen tussen bezoekers 
van Het Open Huis en mensen uit de achter-
ban. De gezamenlijke maaltijd was hierbij een 
bijzonder moment

- Rondom het jubileum van Ontmoeting is in no-
vember een jubileumcongres georganiseerd. 
Een inspirerende bijeenkomst waar is gespro-
ken over ‘dienen’

- Tijdens de eindejaarscampagne hebben we 
naast de eigen achterban, ook ingezet op het 
werven van nieuwe donateurs. Dit hebben we 
gedaan door een bijsluiter bij het RD en De 
Banier. Via de winterpuzzel in het ND en RD 
zijn leads geworven. Deze mensen volgen we 
op met informatie van Ontmoeting en hopen 
zo dat zij gaan steunen. Deze campagne is 
ondersteund door een spotje op Groot Nieuws 
Radio en social media

- Voor Nehemia Zorg werd een nieuwe website 
ontwikkeld en werd begonnen met een nieu-
we huisstijl

- Intern wordt naar vrijwilligers en personeelsle-
den maandelijks de nieuwsbrief ‘InVerbinding’ 
verstuurd. We delen nieuws vanuit de organi-
satie, de locaties en comités. Een medewerker, 
vrijwilliger of cliënt stelt zich voor en er is aan-
dacht voor trainingen
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waardoor online FW-acties efficiënter kunnen 
worden verwerkt en geregistreerd in STB.

- Half 2018 zijn we gestart met het uitnodigen 
en trainen van cliënten die graag ingezet wil-
len worden bij voorlichtingen. Er zijn twee trai-
ningen geweest met negen (ex-)cliënten van 
Ontmoeting en hun begeleiders. Inmiddels zijn 
er al diverse voorlichtingen gegeven waarbij 
cliënten hun levensverhaal konden en wilden 
delen. Deze voorlichtingsaanvragen nemen 
steeds meer toe. We kregen positieve reacties 
terug, zowel van de aanvrager, de achterban, 
de begeleiders als van de cliënten. We merk-
ten dat het voor sommige cliënten soms te 
spannend is geweest. Hier moet goed mee 
om gegaan worden. Het is een kwetsbare 
doelgroep die zich nog eens kwetsbaar op-
stelt tijdens een voorlichtingsbijeenkomst. Te 
allen tijde mag een cliënt afzeggen, het moet 
namelijk niet ten koste gaan van hem of haar. 

- Ontmoeting heeft zich in 2018 zich ingeschre-
ven voor het Appeltje van Oranje 2019 (Thema: 
De kracht van samen: met vrijwilligers doe je 
mee(r).) Onze Ontmoetingnetwerken zijn een 
prachtig voorbeeld van samenwerking tussen 
hulpverlener en vrijwilliger om samen de cli-
ent een stap verder te laten zetten. In novem-
ber hebben we van het Oranjefonds bericht 
ontvangen dat we als kanshebber zijn uitgeko-
zen om mee te dingen naar het Appeltje van 
Oranje 2019!

- Vanuit de vraag hoe we jongeren kunnen be-
trekken bij het werk van Ontmoeting, heeft 
een denktank van jongeren zich ten doel 

Media
- Begin van het jaar is er vanuit verschillende 

media veel aandacht geweest voor de winter-
regeling: een interview bij RTL-Late night, een 
artikel in de Volkskrant en in het RD

- GrootNieuwsRadio besteedde aandacht aan 
de Experiencenight en in december was Ed 
van Hell te gast over het onderwerp ‘Dienen’ 
en het jubileumcongres

- Christelijk Informatie Platform (CIP) schreef 3 
artikelen over de Straatwandelingen in Rotter-
dam en Harderwijk

- In november verscheen er een special bij het 
RD, waaraan cliënten als ervaringsdeskundi-
gen meewerkten

- In Straatnieuws verscheen een artikel over 
straatgids David

Uitgelicht
- In 2018 hebben we STB als CRM-systeem 

verder in gebruik genomen en ingericht m.b.t. 
voor Ontmoeting specifieke processen en 
rapportages. Dit laatste in combinatie met de 
BI-tool. 

- Er is een directe koppeling met de website, 
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gesteld om jongeren tussen de 18 en 30 jaar 
te ontmoeten om hen bekend te maken, te 
informeren en te betrekken bij het werk van 
Ontmoeting. Dit willen we realiseren onder 
een nieuw jongerenlabel Together. In 2018 zijn 
voorbereidingen getroffen voor het opzetten 
van een platform, dat in 2019 verder uitgerold 
zal worden.

Inkomsten vanuit fondsen
en andere instellingen 
Afgelopen jaar zijn de inkomsten vanuit vermo-
gensfondsen sterk gestegen. In 2018 is meer tijd 
ingezet om bij deze doelgroep financiering te 
verkrijgen. Steeds meer fondsen maken gebruik 
van programma’s, gericht op een bepaalde doel-
groep/thematiek. In 2018 hebben we ons succes-
vol ingeschreven voor twee programma’s. Bij het 
Oranjefonds doet Ontmoeting vanaf september 
2018 mee met het programma ‘Vrijwillige zorg in 
het gezin’ in Woerden. Het Open Huis in Haarlem 
doet vanaf 2018 mee met een programma van 
Fonds Franciscus (onderdeel van Kansfonds). Dit 
programma is specifiek gericht op inloophuizen. 
Voor beide programma’s ontvangen we naast 
een financiële bijdrage input in de vorm van coa-
ching en contact met collega-instellingen.
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  Vrijwilliger     over cliënt 
 
 

‘Gisteren was ik een dagje uit met G. Hij vertelde in de trein: “zoiets had ik twee jaar 
geleden niet gekund”, waarop ik vroeg wat hij bedoelde. Fysiek misschien? Nee, hij 

bedoelde dat hij het mentaal niet had gedurfd om naar een bestemming te gaan die hij 
niet kende. Ik vind het fijn dit te horen, hij geeft aan dat hij beter in zijn vel zit. Wat een 

zegen op onze inzet, nietwaar?!’
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In 2018 hebben we ons de vraag gesteld: zitten we 
nog op koers en wat moet er eventueel bijgesteld 
worden? Op de landelijke personeelsbijeenkomst 
in april is met alle personeelsleden een begin ge-
maakt met de herijking van het beleidsplan. Verder 
zijn er interviews afgenomen met medewerkers en 
externe personen, zoals een gemeente ambtenaar 
en een medewerker van de Federatie Opvang. Het 
strategisch beleidsplan is in concept klaar en zal in 
januari 2019 worden vastgesteld.

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 behoefte hebben 
aan ontmoetingen. We geloven dat een ontmoe-
ting tot stand komt wanneer mensen, ontdaan 
van pretenties, er voor elkaar zijn. 

Missie
Kwetsbare mensen die de verbinding met zich-
zelf en hun omgeving zijn kwijtgeraakt, worden 
door Ontmoeting ondersteund.
In een proces van vinden en verbinden leren zij 
door echte ontmoetingen zichzelf te accepteren 
en optimaal te participeren in de samenleving, 
uitgaande van hun mogelijkheden en behoeften.
Vrijwilligers en professionals zijn daarbij present, 
gedreven door christelijke naastenliefde.

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

ting 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.

In het beleid is STiP2020 de bestemming die we willen bereiken, namelijk 

de organisatie zodanig ombouwen dat de formele zorg de informele zorg 

ondersteunt. De route die wordt gevolgd is te vinden in het Strategische 

BeleidsPlan (SBP) 2015-2018. In 2018 is gewerkt aan het herijken van het 

strategische beleid, om te komen tot een beleidsplan voor 2019-2020.

hoofdstuk 3

Beleid
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zodanig ondersteunen dat het welzijn van de 
cliënt bevorderd wordt en het wederzijds con-
tact naar tevredenheid verloopt. Verbinding 
zoeken en oog hebben voor elkaar zijn daarbij 
kernbegrippen. De formele zorgverlener heeft 
de regiefunctie en is eindverantwoordelijk in 
het hulpverleningsproces. 

 Formele- en informele zorgverleners werken 
vanuit de drijfveer (christen-zijn) en zijn op pro-
fessionele wijze gericht op de ander (present).

2. Zorg ambulant aanbieden
 Het product dat Ontmoeting biedt is ‘ambu-

lante begeleiding’. Deze vorm van begeleiding 
zal worden uitgebreid 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 re-

kening 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 be-
paalde vaardigheden vereist.

4. Profileren en positioneren
 Ontmoeting wil zich profileren en positioneren 

als een specialist in de ambulante begeleiding 
en als een instelling die deze vorm van bege-
leiding wil geven door informele- en formele 
zorg aan elkaar te verbinden ten dienste van 
de cliënt.

5. Structureel strategische invloed
 Ontmoeting heeft te maken met verschillen-

de speelvelden waarop het strategisch spel 

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.

3.2 Strategische 
beleidsdoelen

Het strategische beleidsplan 2015-2018 heeft zes 
strategische doelen. De eerste twee hebben be-
trekking op het primaire proces, namelijk:
1. Formele zorg ondersteunt informele zorg
 Tot voorheen was de formele zorg leidend 

en werd zo mogelijk ondersteund door de 
informele zorg (vrijwilligers). Nu wordt zoveel 
mogelijk informele ondersteuning ingezet en 
professionele hulp alleen als dat nodig is. Dit is 
zichtbaar gemaakt in de ‘samenwerkingsdrie-
hoek’ zoals deze hieronder is afgebeeld. 

 De samenwerkingsdriehoek beoogt een opti-
male samenwerking tussen cliënt, vrijwilliger 
en hulpverlener. De bedoeling is dat formele 
zorgverleners de informele zorgverleners 

cliënt

bedoeling

vrijwilligers hulpverlener
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volgende manieren aandacht aan besteed.
Begin 2018 is de prospectieve risico-inventarisa-
tie geactualiseerd. Deze inventarisatie heeft tot 
doel risico’s in kaart te brengen die een calami-
teit kunnen veroorzaken waardoor de hulpver-
lening aan cliënten in gevaar komt. Potentiële 
risico’s met een hoog profiel zijn: ernstige (fysie-
ke) agressie van cliënten naar mede-cliënten/
medewerkers/vrijwilligers en brand. Bij de actu-
alisering is het risico verbonden aan het verlies 
van persoonsgegevens (datalekken) opgehoogd 
naar gemiddeld. 
Kansen en risico’s voor Ontmoeting zijn verder 
geïnventariseerd bij de opstelling van het Stra-
tegisch Beleidsplan 2019-2020. Hierin is een 
SWOT opgenomen waarin sterkten, zwakten, 
kansen en bedreigingen zijn geïnventariseerd, 
die ten grondslag hebben gelegen aan de stra-
tegische speerpunten voor de toekomst. 

Eind 2018 is door de directie een organisatiebe-
oordeling opgesteld. De organisatiebeoordeling 
bevat een inventarisatie van risico’s en kansen 
voor de organisatie, waarbij gekeken wordt naar 
de gevolgen voor de hulpverlening aan cliënten, 
de medewerkers, de reputatie van de stichting 
en de financiële gevolgen. Gesignaleerde risico’s 
zijn dat de projectmatige aansturing in de orga-
nisatie nog onvoldoende is ingebed en de on-
derhoudsplanning van het vastgoed actualise-
ring behoeft. Kansen die gesignaleerd worden, 
zijn de gewijzigde aanbestedingsaanpak bij het 
Ministerie van Justitie en de mogelijkheid om 
middelen uit fondsenwerving in te zetten. 

wordt gespeeld. Wanneer het ten dienste van 
de doelgroep relevant is, willen we invloed uit-
oefenen binnen de sector, binnen de politiek 
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 dienstbaar is aan drijfveer en missie en 
zo dat de organisatie snel kan inspelen op 
ontwikkelingen.

Jaarplan 2018
Jaarlijks worden aan de hand van bovenstaande 
zes strategische doelstellingen jaardoelen ge-
formuleerd. Verschillende doelstellingen zullen 
worden meegenomen in 2019, al dan niet in ge-
wijzigde vorm.

3.3 Kansen en risico’s

Begin 2018 is Ontmoeting bij de hercertificering 
overgegaan naar een nieuwe versie van de HKZ-
norm voor Welzijn en Maatschappelijke Dienst-
verlening volgens de ISO 9001: 2015. Nieuw in 
deze norm is dat behalve naar de risico’s voor de 
organisatie gekeken dient te worden naar de kan-
sen. En dit in de omgeving (context) waarin Ont-
moeting opereert. De organisatie heeft hier op de 

42



Dankzij de mogelijkheid om deze middelen in te 
zetten, is extra ontwikkelslagkracht mogelijk.

Zwakten
Een zwakte waar Ontmoeting mee te maken heeft, 
is het feit dat er onvoldoende strategische focus 
is waardoor er onvoldoende eigenaarschap wordt 
gevoeld. 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 heeft. Een andere kans heeft betrek-
king op een groeiende aandacht voor sociaal rent-
meesterschap, juist onder jongeren. Dit is onder 
andere tot uiting gekomen in de vorming van een 
jongerenplatform Together, dat in 2019 naar buiten 
zal gaan treden.

Bedreigingen
De gedachte dat informele zorg geen kostprijs 
heeft, vormt een bedreiging voor Ontmoeting.
Een belangrijke bedreiging heeft te maken met de 
aansprakelijkheid van de organisatie en de onbe-
vangenheid van informele zorgverleners. Aan de 
ene kant zijn organisaties volledig aansprakelijk 
voor de zorg die geleverd wordt en moeten zij vol-
doen aan toenemende 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 proberen te beheersen.

Tenslotte zijn in 2018 voor alle locaties de risi-
co-inventarisaties en -evaluaties, die verplicht zijn 
in het kader van de Arbowet, geactualiseerd en is 
voor elke locatie een plan van aanpak opgesteld. 

3.4 Organisatiebeoordeling

Voor 2018 is een organisatiebeoordeling ge-
maakt. De bedoeling van een organisatiebe-
oordeling is om periodiek te evalueren en de 
organisatie zodanig te beoordelen dat dit leidt tot 
verbeterpunten voor de toekomst. De volgende 
acties zullen in 2019 worden ondernomen:
1. Instrument voor de interne financiële audits 

gebruiken ten behoeve van rapportage
2. Instrument om exitgesprekken te rapporteren 

ontwikkelen
3. Onderzoek naar MIC-meldingen rond ‘Medica-

tiefout’ in Epe WWT
4. Stimuleren van projectmatig werken
5. Plan van Aanpak maken om gekwalificeerd 

personeel te werven
6. Activering bij en onder cliënten stimuleren

3.5 SWOT

Sterkten
Ontmoeting heeft toegang tot een toegewijde, 
goed bereikbare achterban van mensen die aan-
spreekbaar zijn op de drijfveer. Dit blijkt uit de 
inzet van vrijwilligers én uit de financiële midde-
len via fondsenwerving die Ontmoeting ontvangt. 
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Bij het opstellen van en het uitvoering geven aan het beleid is informatie 

vanuit zowel cliënten als personeelsleden belangrijk voor het totaal van 

de bedrijfsvoering. Instrumenten om deze informatie te ontvangen zijn de 

zogenaamde MIC-meldingen, tevredenheidsonderzoeken en de contacten 

met de cliënten- en ondernemingsraad.

hoofdstuk 4

Bedrijfsvoering

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 zelfvertrouwen te versterken en cliënten 
te helpen uit de slachtofferrol te komen.
In 2018 is aan de leidinggevenden gevraagd om 
na te denken over de wijze waarop informele 
vormen van cliëntenparticipatie georganiseerd 
kunnen worden. 
Daar zijn lokaal wel initiatieven uit gekomen, maar 
die hebben geen oplossing opgeleverd voor het 
gebrek aan inbreng van cliënten op landelijk ni-
veau.
Voor 2019 wordt een cliënt verantwoordelijk 
voor de landelijke betrokkenheid van cliënten. In 
plaats van cliënten naar het centraal bureau te 
halen, zal hij informatie in de regio’s gaan opha-
len. De verwachting is dat op die manier de  
cliëntparticipatie weer zal toenemen.

4.1 Contacten cliëntenraad

In 2018 heeft de directeur verschillende pogin-
gen ondernomen om met de cliëntenraad (CR) te 
vergaderen. Vaak waren er maar enkele cliënten 
of cliëntvertegenwoordigers aanwezig. Enerzijds 
omdat cliënten die stabieler worden sneller naar 
werk worden toegeleid, anderzijds omdat met 
de groei van de organisatie de afstand tussen 
landelijk beleid en regionaal of plaatselijk beleid 
toeneemt. Het gevolg is dat cliëntparticipatie 
afneemt. Hoewel er formeel een voltallige cliën-
tenraad bestond, werd in de praktijk het beleid 
getoetst door de onafhankelijk voorzitter en een 
of twee leden. Dat heeft geleid tot een grondige 
herbezinning op de vormgeving van de cliënten-
raad. Cliëntparticipatie bevorderen in een veran-
derende omgeving (zowel extern als intern) kan 
alleen door een verbinding te leggen tussen de 
officiële CR (formeel) en vormen van informele 
cliëntenparticipatie op regionaal en plaatselijk 
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delegatie van de RvT heeft de OR inzicht ge-
geven in de taakverdeling binnen de raad, met 
name de deelname aan de verschillende com-
missies. De OR zou als tegenprestatie een deel 
van een vergadering van de RvT bijwonen, maar 
dat is uitgesteld naar 2019 om agenda technische 
redenen.
De wettelijke mogelijkheden om een computer-
bril aan te schaffen op kosten van de werkgever 
zijn door de OR onder de aandacht gebracht, die 
regeling is nu van kracht geworden. Op 9 januari 
zijn in regio Noordoost verkiezingen gehouden en 
op 9 mei in regio Zuidwest. Daarmee zijn de vaca-
tures die waren ontstaan vervuld.

4.3 Klachten cliënten

Cliënten die een klacht hebben, worden sinds 
2017 begeleid door een cliëntenombudsman. 
Per regio is er een ombudsman beschikbaar voor 
cliënten en bewoners van Ontmoeting die een 
klacht hebben, gerelateerd aan het ontvangen 
van hulp van de organisatie. Andreas Manuela en 
Ria Vuik kunnen per email worden benaderd of 
door gebruik te maken van een klachtenformulier 
via de website van Ontmoeting.
In 2018 hebben zij 18 klachten ontvangen, welke 
zijn ingebracht door 17 verschillende unieke per-
sonen. Zij hebben op laagdrempelige wijze een 
luisterend oor kunnen bieden aan bewoners en 
cliënten en erkenning mogen geven voor hun 
klachten. Met het volgende resultaat:
- Door gesprek/bemiddeling of een verwijzing 

4.2 Contacten 
 ondernemingsraad

In 2018 heeft de ondernemingsraad (OR) elf keer 
vergaderd met de directeur-bestuurder.
De vaste onderdelen zoals jaarplan en begroting, 
jaarrekening en jaarverslag zijn van advies voor-
zien. Er is instemming verleend aan de splitsing 
van Thuishaven Charlois en daarmee de vorming 
van Thuishaven IJsselmonde en de verruiming 
van het aantal slaapdiensten in Epe.
De OR heeft positief geadviseerd over de overna-
me van de dienstverlening van Stichting NOAH in 
Harderwijk, waardoor een nieuwe Thuishaven kon 
worden gerealiseerd.
De OR heeft niet ingestemd met het beleidskader 
met betrekking tot familierelaties. Omdat het per-
soneelsbeleid toch zal veranderen door Expeditie 
Eigenaarschap, is deze kwestie bij dat project 
neergelegd. Over Expeditie Eigenaarschap wordt 
iedere vergadering uitvoerig gesproken en er is 
drie keer een schriftelijk advies uitgebracht.
De OR heeft een visie op de duur van pilots ge-
formuleerd. Er is positief advies gegeven over 
de vereenvoudiging van de organisatiestructuur 
door een drietal stichtingen te fuseren. Verder is 
de aanstellingsbrief voor preventiemedewerkers 
ARBO van advies voorzien. 
In juli heeft een delegatie van de raad van toe-
zicht (RvT) een overlegvergadering met de direc-
teur-bestuurder bijgewoond. De OR heeft kort de 
ontwikkelingen geschetst die binnen de organi-
satie plaatsvinden, waarna ieder lid heeft verteld 
hoe dat in het eigen werkveld gestalte krijgt. De 
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terug in de lijn zijn er 10 klachten informeel 
opgelost.

- 3 personen hebben hun klacht ingetrokken.
- 4 klachten zijn schriftelijk binnen de gestel-

de termijn afgehandeld met als uitkomst: 1 
klacht is buiten behandeling gesteld omdat de 
klager niet meer reageerde. 2 klachten waren 
ongegrond, 1 klacht was op inhoud onge-
grond, maar gegrond op het gebied van com-
municatie met de zorgaanbieder.

- 1 klacht is afgehandeld door het geven van 
een advies aan klager en zorgaanbieder, zon-
der uitspraak gegrond/ongegrond.

Het is voor de ombudsman belangrijk om enige 
afstand tot de diverse locaties te behouden om 
de objectiviteit te bewaren. Dit vraagt wel in-
spanning om zichtbaar te blijven bij personeel en 
leidinggevenden om de klachtenprocedure aan-
dacht te blijven geven, om bewoners en cliënten 
recht te doen.

4.4 Meldcode huiselijk 
geweld en 
kindermishandeling

Regio Zuidwest heeft drie en regio Noordoost 
twee aandachtfunctionarissen meldcode huise-
lijk geweld en kindermishandeling. Zij bespreken 
jaarlijks actuele casuïstiek in alle teams en hou-
den zo de kennis van collega’s op peil. Dit jaar is 
voor ieder team dat geen aandachtfunctionaris 
heeft een contactpersoon aangewezen die het 
thema binnen het team levend houdt.

De aandachtfunctionarissen geven nieuwe colle-
ga’s en stagiaires in de inwerkperiode uitleg over 
het werken met de meldcode.

4.5 Meldingen incidenten

Ontmoeting beschikt over een systeem om in-
cidenten en calamiteiten in de cliëntenzorg te 
melden. Daarbij kan gedacht worden aan zaken 
als agressie, seksueel misbruik, suïcide, medica-
tiefouten en (bijna) arbeidsongevallen. Door inci-
denten 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 medewer-
kers - te vergroten.

In totaal zijn er 383 MIC-meldingen geweest (vo-
rig jaar totaal 305). De meeste meldingen hebben 
betrekking op agressie en medicatie (272: 72%).

Opvallend is dat de meldingen die vallen onder 
‘medicatiefout’ zijn verdubbeld als we het ver-
gelijken met 2017. Vanuit Epe WWT zijn er 121 
meldingen ontvangen (ruim 80%). In het verleden 
is een digitale cursus aangeboden, waardoor het 
aantal meldingen was gedaald (in 2016 en 2017). 
Het betreft niet alleen fouten die zijn gemaakt bij 
het verstrekken van medicatie, maar ook fouten 
die te maken hebben met de administratieve af-
handeling (bijv.: geen paraaf geplaatst).
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In 2019 zal in Epe WWT onderzoek gedaan wor-
den naar:
- de inhoud van meldingen in 2018
- de wijze waarop verbeteracties zijn ingezet 

gedurende 2018
- advies voor de toekomst

Ten aanzien van het onderwerp agressie, is het 
aantal meldingen gedaald van 150 naar 132. 
Locaties met meer dan tien meldingen per jaar 
zijn: Epe WWT (25), Harderwijk (22) en Nehemia 
Beschermd Wonen (elf). Vorig jaar bleek dat de 
meeste meldingen werden ontvangen vanuit de 
laagdrempelige voorzieningen (inloop Harderwijk 
en Rotterdam) en daarna WWT in Epe. Inmiddels 
zijn de meeste meldingen gedaan in het team 
Epe WWT. De doelgroep wordt zwaarder, zowel 
binnen de maatschappelijke opvang als binnen 
het veld van Justitie. Dat zorgt voor de gedachte 
dat het aantal agressie-incidenten niet is afge-
nomen, maar dat medewerkers niet altijd een 
MIC-melding maken.

4.6 Medewerkertevredenheid

In 2018 is de medewerkertevredenheid gepeild, 
de resultaten van het onderzoek worden in de 
eerste maanden van 2019 verwacht.

4.7 Vrijwilligertevredenheid

In 2018 is de tevredenheid van vrijwilligers tegelijk 
met die van de medewerkers gepeild. De uitslag 
volgt in 2019.
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Proces- 

begeleider 
 
 

Als procesbegeleider kijk ik tijdens het hulpverle-
ningsproces met mijn cliënten naar factoren die 
van invloed zijn op hun gedrag. Factoren als bij-

voorbeeld huisvesting, inkomen, werk, relaties met 
partner, gezin en kinderen, sociaal netwerk, drugs-, 
alcohol- of andere verslavingen, geschiedenis van 
anti- sociale gedragingen. Door ze hierin actief te 

begeleiden, hoop ik hen te helpen om te voorkomen 
dat ze terugvallen in oud gedrag. Dit doe ik door 
samen met mijn cliënten heel concreet doelen te 

stellen. Doelen waaraan zij zelf willen werken.  Mijn 
inbreng hierin is ze te spiegelen in wat ik hoor, lees 
en vooral in wat ik zie van ze! Ik hoop dat ze op die 
manier leren niet terug te vallen in criminaliteit en 

respect leren krijgen voor de ander. Om een goede 
buur en een prettige collega te zijn.
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Organisatiestructuur

Per 1 december 2018 zijn de stichtingen Ontmoe-
ting Beheer, Ontmoeting Activerium en Nehemia 
Zorg gefuseerd met Stichting Ontmoeting. Daar-
door blijft een vereenvoudigde structuur over die 
er vooral voor zorgt dat het opstellen van de jaar-
cijfers minder gecompliceerd is.
 

hoofdstuk 5

Organisatie- 
structuur

Ontmoeting was juridisch als 
volgt georganiseerd:
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De organisatie ziet er als volgt uit:

De directeur-bestuurder (raad van bestuur) geeft 
leiding aan de stichting en draagt integraal de 
eindverantwoordelijkheid. De uitvoerende werkor-
ganisatie bestaat uit een tweetal hulpverlenende 
afdelingen (Ontmoeting regio Zuidwest, Ontmoe-
ting regio Noordoost). De directeuren van beide 
regio’s dragen ieder zorg voor een aantal onder-

steunende stafafdelingen. De directeur-bestuur-
der vormt samen met de directeuren die leiding 
geven aan de regio’s het managementteam. Het 
toezichthoudend orgaan is de raad van toezicht 
(RvT). De cliëntenraad en de ondernemingsraad 
dienen de directeur-bestuurder van advies.
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5.3 Ondernemingsraad

De ondernemingsraad bestaat uit zeven leden. 
Deze worden gekozen uit de volgende kiesgroe-
pen:
- 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-be-
stuurder. Over de onderwerpen die de onderne-
mingsraad met de directeur-bestuurder besproken 
heeft staat meer in § 4.2.

5.4 Directeur-bestuurder

De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor Ont-
moeting is in handen van directeur-bestuurder Ed 
van Hell. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijk-
se leiding, voor de kwaliteit en kwantiteit van de 
hulpverlening en voor de financiële resultaten. De 
directeur-bestuurder wordt in de uitoefening van 
zijn taak bijgestaan en geadviseerd door de regio-
directeuren. 

Bezoldiging directie 
De Raad van Toezicht heeft  op advies van de re-
muneratiecommissie het bezoldigingsbeleid, de 
hoogte van de directiebeloning en de hoogte van 
andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het 
beleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste 
evaluatie was in september 2018. Bij de bepaling 
van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van 

5.1 Adviesraad

Om de directeur-bestuurder te adviseren op het 
gebied van zingeving, ethiek en identiteit heeft 
Ontmoeting een adviesraad, die in 2018 uit zes le-
den bestaat, vanuit diverse kerkverbanden. In 2018 
heeft de raad een keer vergaderd. In die vergade-
ring heeft, naast het lopend beleid, de toekomst 
van de adviesraad centraal gestaan. Doordat in 
2017 een vergadering geannuleerd was, kwam de 
adviesraad na ruim een jaar weer samen, zonder 
dat die lacune leidde tot problemen. Omdat de 
adviesraad vooral bedoeld is om de directeur-be-
stuurder van een klankbord te voorzien, is besloten 
dit gremium op te heffen. Mede gezien het feit dat 
de RvT steeds meer die rol inneemt.

5.2 Cliëntenraad

Officieel heeft de cliëntenraad een oneven aantal 
leden tussen de vijf en negen en is samengesteld 
uit een onafhankelijk voorzitter en een aantal cliën-
ten en cliëntvertegenwoordigers. In 2018 bestond 
de cliëntenraad naast de voorzitter uit:
- Vanuit regio Noordoost: 1 cliëntvertegenwoordi-

ger en 2 vacatures
- Vanuit regio Zuidwest: 2 cliënten en 1 vacature
- Vanuit Nehemia Zorg: 1 cliënt

De cliëntenraad vergadert normaliter eens per 
kwartaal met de directeur-bestuurder. Hoe de cli-
entenraad in 2018 gefunctioneerd heeft is te lezen 
in § 4.1.
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ven voor de heer Van Hell binnen het in de rege-
ling opgenomen maximum bedrag van € 102.470 
per jaar. De werkgeversbijdrage pensioen en de 
overige beloningen op termijn stonden bovendien 
in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen. De 
hoogte en samenstelling van de bezoldiging wor-
den in de jaarrekening toegelicht in de toelichting 
op de staat van baten en lasten.

Nevenfuncties
De heer Van Hell heeft in 2018 de volgende neven-
functie bekleed:
- Docent cursus Godsdienstige en Pedagogische 

Vorming te Goes
Naar het oordeel van de RvT levert de nevenfunc-
tie geen risico van belangenverstrengeling op.

de beloning volgt Stichting Ontmoeting de Rege-
ling beloning directeuren van goededoelenorga-
nisaties (zie www.goededoelennederland.nl). De 
regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een 
maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging 
van de situatie bij Stichting Ontmoeting vond plaats 
door de remuneratiecommissie. Dit leidde tot een 
zogenaamde BSD-score van 395,6 punten met 
een maximaal jaarinkomen van € 102.470 (1 FTE/12 
mnd.). De voor de toetsing, aan de geldende 
maxima, relevante werkelijke jaarinkomens van de 
directie bedroegen (2018 in €) voor de heer E. van 
Hell (1 FTE/12 mnd.) € 101.862,59
Deze beloning bleef binnen de geldende maxi-
mum.  Het jaarinkomen, de werkgeversbijdrage 
pensioen en de overige beloningen op termijn ble-

5.5 Raad van toezicht

Samenstelling 

De volgende personen hadden in 2018 zitting in de RvT:

Naam, geboortejaar en  
functie in bestuur

Eerste benoeming, termijn  
benoeming loopt tot en met

Functie en nevenfuncties

N. Gerritsen (1953), lid financië-
le auditcommissie

2017-2020

Wethouder gemeente Putten
-  lid RvT Stichting GGZ Eleos (bezol-

digd)
-  lid Gebiedsraad Coöperatie  

O-gen (onbezoldigd)
-  voorzitter algemene Vergadering van 

aandeelhouders Inclusiefgroep  
(onbezoldigd)
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W.F. de Groot-van Saane (1970),
contactpersoon voor cliënten-
raad, lid commissie kwaliteit en 
veiligheid

2017-2020
Raad van Bestuur Bethanië
-  voorzitter RvT De Oude Pastorie 

G.J. Heijboer (1966),
contactpersoon voor onderne-
mingsraad

2018-2021

Trusted advisor
-  voorzitter RvT Stichting Cedrah
-  Bestuurslid Stichting Geschillen- 

commissies Bijzonder Onderwijs
-  Lid deputaatschap Emerituskas  

Gereformeerde Gemeenten

M.J. Kater (1962),
voorzitter, lid remuneratiecom-
missie, contactpersoon voor 
ondernemingsraad

2018-2021

Hoogleraar praktische theologie Theolo-
gische Universiteit Apeldoorn
-  Lid RvT Stichting GGZ Eleos (bezol-

digd)

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

2013-2020

Wethouder gemeente Neder-Betuwe
-  lid Hoofdbestuur SGP (onbezoldigd)
-  bestuurslid St. Greenport Gelderland 

(onbezoldigd)

J.M. Schalk MSc (1986), 
lid remuneratiecommissie, lid 
commissie kwaliteit en veilig-
heid

2016-2019 Innovatiemanager IJsselland ziekenhuis

Verslag vanuit de RvT  
Naast de gebruikelijke zaken zoals het bespreken 
van kwartaalrapportages, het accountantsrapport 
2018 en het goedkeuren van de begroting en het 
jaarplan 2019, kregen door deskundige voorlichting 
vanuit de organisatie een aantal strategische vra-
gen en thema’s aandacht. Het kreeg gestalte door-
dat we iedere RvT-vergadering een uurtje voor-
gelicht werden. Een uiterst waardevolle besteding 

van de ruimte op onze agenda, zeker omdat twee 
leden van de RvT in 2018 nieuwkomers waren. 
Wie is onze doelgroep en wat onderscheidt Ont-
moeting van andere verwante organisaties? Dat 
vraagt nadenken over hoe onze cliënten zichzelf 
zien en het leveren van maatwerk voor hen die 
de verbinding met zichzelf en anderen zijn kwijt-
geraakt. Het gaat om presentievol ontmoeten. 
Inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen 
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zorgt binnen de organisatie. Met dankbaarheid 
constateerde de RvT de grote bereidwilligheid 
onder de medewerkers om eigen belangen terzij-
de te stellen ten dienste van de organisatie en ten 
diepste omdat werken in zelfverantwoordelijke en 
-sturende teams de cliënten nog meer centraal 
kan stellen.
Verder namen we kennis van de fondsenwerving 
binnen de achterban. Deze manier van financie-
ring maakt iets van het eigene van Ontmoeting 
als pioniersorganisatie mogelijk. Allerlei projecten 
kunnen ‘op proef’ gestart worden, zonder dat er 
meteen subsidie van de overheid tegenover staat. 
Dankbaar zijn we voor de grote betrokkenheid 
vanuit de achterban. Een prachtige ontwikkeling 
met het oog op de toekomst is de jongerenbewe-
ging die vorm krijgt rond Ontmoeting.
De aard van de activiteiten van Ontmoeting brengt 
met zich mee dat er sprake is van verschillende 
financieringsbronnen en projectsubsidies. Om dat 
goed te bewaken en te monitoren vraagt veel van 
de interne organisatie. Het onderscheid tussen 
bestaand beleid, bestaande projecten en strategi-
sche projecten helpt daarbij. Als RvT hebben we in 
het afgelopen jaar gesproken over een adequate 
informatievoorziening middels kengetallen etc. 
Deze discussie is nog niet afgerond, waarbij we 
ons realiseren dat dit, gezien de aard van Ontmoe-
ting, maar ten dele gerealiseerd kan worden via 
een rapportage met kengetallen, monitoren en 
dergelijke. Een RvT heeft het liefst een maximum 
aan informatie en maximale zekerheid. Niet zonder 
reden vermeldt de Atlas van Toezicht (uitgave van 
de NVTZ) een paragraaf ‘Over meervoudige am-

gebeurt bijvoorbeeld door Beschermd Thuis, als 
een vorm van hulp tussen (intramuraal) begeleid 
wonen en ambulante woonbegeleiding. Dit biedt 
een bepaald perspectief voor de toekomst van 
Ontmoeting. Knelpunt is de huidige krapte op de 
woningmarkt.
Zonder vrijwilligers geen Ontmoeting. Met dank-
baarheid nam de RvT kennis van het werk van de 
bijna duizend vrijwilligers en van de professionele 
hulpverleners die deze vrijwilligers ondersteunen. 
Hulpverleners zijn bij Ontmoeting ‘grensgangers’. 
Dat gegeven keert regelmatig terug in onze be-
sprekingen. De grens tussen professionaliteit en 
menszijn, de grens tussen de systeemwereld en 
de leefwereld, de grens tussen de leefwereld van 
de cliënt en de eigen vertrouwde christelijke kring. 
Voortdurende en voortgaande bezinning op onze 
identiteit blijft een levensnoodzakelijk element 
voor Ontmoeting en het krijgt gestalte in de kleine 
kringen van teams, de bezinning vanuit het MT 
en niet het minst door de bezieling van de direc-
teur-bestuurder. Ook een jaarlijkse medewerkers-
dag biedt daarvoor inspiratie.
In het najaar hebben we binnen de RvT en met de 
directeur-bestuurder uitgebreid gesproken over 
de belangrijkste kenmerken en uitdagingen van 
Ontmoeting. 
Uiteraard kreeg ook Expeditie Eigenaarschap 
de aandacht. Deze ‘omkering’ van de organisatie 
wordt uitstekend aangestuurd door de project-
groep, het MT en een externe adviseur. Door 
middel van de nieuwsbrieven blijft de RvT op de 
hoogte van het reilen en zeilen van deze ontwik-
keling, die hier en daar uiteraard voor spanningen 
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De schriftelijke verslagen van de commissies zijn 
in de RvT besproken.

Functioneren
Idealiter houdt de RvT ieder jaar een zelfevalua-
tie. Uitgangspunt hiervoor is de checklist uit de 
Toolkit Toezicht Zorginstellingen van de NVTZ. In 
2018 heeft geen zelfevaluatie plaatsgehad. Die 
staat gepland voor begin 2019.
Aan het einde van elke vergadering wordt kort 
het eigen functioneren tijdens de betreffende 
bijeenkomst geëvalueerd.

Vergoeding
De leden van de RvT krijgen een jaarlijkse ver-
goeding en kunnen onkosten declareren. Er is 
een budget voor deskundigheidsbevordering, 
welke is gebruikt voor training bij de NVTZ. Let-
tend op het fondsenwervende karakter van de 
organisatie wordt minder dan de helft van de 
toegestane beloning uitgekeerd. In lijn met het 
beloningsvoorstel voor de bestuurder wordt met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 de be-
loning van de RvT-leden met 1,39% geïndexeerd. 
Daarmee komt de beloning van de RvT-leden uit 
op € 2.735,86. De beloning van de voorzitter van 
de RvT komt uit op € 4.103,26.

Wijze van benoeming
De RvT stelt bij een vacature een profielschets op 
en informeert de ondernemings- en cliëntenraad 
daarover. Na een open werving voert een selec-
tiecommissie, bestaande uit twee leden van de 
RvT (met de directeur-bestuurder als adviseur), 

biguïteit en tolerantie voor onzekerheid’. In het jaar 
2019 zal over deze aspecten verder doorgespro-
ken worden om dit in een vernieuwde toezichtvisie 
tot uitdrukking te brengen die past bij het eigene 
van Ontmoeting. Dat is eens te meer nodig vanwe-
ge de dynamiek in de sector als geheel, die regel-
matig onderwerp van gesprek is. 
In 2018 is er geen bezoek gebracht op locatie. 
Wel was de RvT bijna voltallig aanwezig op het 
jubileumcongres en woonden de nieuwe leden 
een zondagse dienst bij die in Rotterdam wordt 
gehouden. De RvT is van plan in 2019 weer diverse 
locaties te bezoeken om zo te beseffen wat er ie-
dere dag gaande is en informatie te ontvangen die 
‘toezicht op afstand’ en ‘nabijheid’ mogelijk maakt.

Commissies
De RvT kent drie commissies: de financiële au-
ditcommissie, de remuneratiecommissie en de 
commissie kwaliteit en veiligheid. De financiële 
auditcommissie, die bestaat uit de leden Gerrit-
sen en Keuken, is vier keer bijeen geweest rond 
het goedkeuren van de begroting van 2019 en de 
jaarrekening van 2017, de managementletter en 
het accountantsverslag.
De remuneratiecommissie, met daarin de leden 
Kater en Schalk, heeft een functioneringsgesprek 
gevoerd met de directeur. In september heeft de 
commissie een voorstel gedaan voor de beloning 
van zowel de raad zelf als van de directeur-be-
stuurder.
De commissie kwaliteit en veiligheid is in 2018 
opgericht en twee keer bij elkaar geweest, in die 
bijeenkomsten is een reglement opgesteld.
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gesprekken met kandidaten en draagt een kandi-
daat 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 vol-
doen aan het gewenste profiel.

Er is een algemene profielschets waarin de kwali-
teiten en eigenschappen zijn opgenomen, die van 
een lid van de RvT worden verwacht. Per zetel 
kan deze worden aangevuld met een specifieke 
detaillering naar achtergrond, discipline en des-
kundigheid. De algemene profielschets omvat de 
volgende aspecten:
- belijdend lidmaatschap van één van de ker-

kelijke groeperingen die de achterban van de 
stichting vormen;

- algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
- integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en 

een onafhankelijke opstelling;
- tenminste HBO-niveau;
- affiniteit met de doelstelling en maatschappe-

lijke functie van de stichting;
- het vermogen en de attitude om de direc-

teur-bestuurder met raad en als klankbord 
terzijde te staan.

De leden van de raad hebben allemaal een ver-
klaring van het CBF (Reglement CBF-keur artikel 
4) ondertekend, waarin omschreven is dat de le-
den onafhankelijk zijn.
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6.1 Toelichting op
  jaarcijfers 2018

6.1.1 Vergelijking exploitatie 2018 met 
begroting en vorig jaar
De staat van baten en lasten zoals weergegeven 
laat enkele afwijkingen zien ten opzichte van de 
begroting van het jaar 2018 die hierna worden 
beschreven.

Uit deze cijfers blijkt dat de gerealiseerde groei 
in baten en doelbestedingen lager was dan be-
groot, maar fors hoger dan in 2017. De inkomsten 
uit fondsenwerving zijn gestegen. Het uiteinde-
lijke resultaat is veel lager dan begroot. Reeds 
in het voorjaar van 2018 bleek dat de resultaten 
achterbleven op de begroting. De resultaten van 
Fondsenwerving bleven achter, een toenemend 
tekort op het bestaande project TH Apeldoorn 
en een afname van WMO inkomsten in regio 
Zuidwest. Op basis van deze ontwikkelingen is in 
juni de prognose voor 2018 aangepast naar een 
resultaat van € 250.000 negatief. In het najaar 

hoofdstuk 6

Ontmoeting 
in cijfers

Baten
2018 

gerealiseerd 
2018 

begroot
2017

Som der geworven 
baten

3.871 3.776 3.667

Baten als tegenpres-
tatie voor leveringen

9.238 9.965 8.008

Overige inkomsten 105 50 125

Som van de baten 13.214 13.791 11.800

Bestedingen doel-
stelling

11.593 12.060 9.742

Kosten werving 
baten

467 411 423

Kosten beheer en 
administratie

1.427 1.410 1.532

Som der lasten 1.894 1.821 1.955

Financieel resultaat - - -

Resultaat -273 -90 103

Tabel 1: totale baten 2017/2018 in euro’s * 1.000
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van 2018 bleek het tekort in Zuidwest verder op 
te lopen als gevolg van verder dalende arrange-
menttarieven. Gelukkig was er een inhaalslag bij 
Fondsenwerving en bij TH Apeldoorn. Hierdoor 
zijn we blijven koersen op een resultaat van € 
250.000 negatief, terwijl het uiteindelijk resultaat 
op € 273.000 negatief is uitgekomen. 

De drie voornaamste verhoudingsgetallen luid-
den als volgt:

 2018 
gerealiseerd 

2018 
begroot

2017

Kosten werving 
baten als percen-
tage van som der 
geworven baten

12,1% 10,9% 11,5%

Kosten beheer en 
administratie als 
percentage van 
totale lasten

10,6% 10,1% 13,1%

Bestedingen 
doelstelling als 
percentage van 
totale lasten

86,0% 87,9% 83,3%

Tabel 2: kosten werving baten

Hieruit blijkt dat er slechts kleine verschillen be-
staan tussen de verschillende jaren. Wat opvalt is 
de fors lagere kosten van beheer en administratie 
als onderdeel van de totale lasten. 

6.1.2 Analyse balanspositie per 
31 december 2018

Eigen vermogen
De balans per 31 december 2018 laat een toena-
me van het eigen vermogen zien tot € 3.044.000 
Dit is veroorzaakt doordat de onderhoudsvoor-
zieningen opgeheven zijn (€ 405.000 is aan het 
vermogen toegevoegd) en doordat het tekort van 
2018 (€ 273.000) is afgeboekt.
De toevoeging wegens opheffing van onder-
houdsvoorzieningen is gedaan vanwege de stel-
selwijziging in de waarderingsgrondslagen. Groot 
onderhoud wordt voortaan via de componenten-
benadering verwerkt: activeren en afschrijven op 
basis van de verwachte levensduur van het com-
ponent van de onroerende zaak.

Het beleid ten aanzien van de continuïteitsreser-
ve is als volgt: De VFI-norm (maximaal 1,5 keer de 
kosten van de werkorganisatie) leidt niet tot rea-
listische uitkomsten omdat de baten fondsenwer-
ving een klein deel van de totale baten uitmaken. 
Kijkend naar de risico’s van de totale organisatie 
is de continuïteitsreserve bepaald op 15% van 
de subsidie/WMO-baten plus 25% van de baten 
fondsenwerving. De percentages hebben betrek-
king op de begroting van het komende jaar. Deze 
reserve bedraagt daardoor per 31 december 2018 
€ 2.239.000.
In het verleden is een bestemmingsreserve ge-
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Ten aanzien van de continuïteitsreserve hanteert 
de stichting de volgende norm: 15% van de sub-
sidie/WMO-inkomsten plus 25% van de baten 
fondsenwerving (met als uitgangspunt de begro-
ting voor het komend jaar). Over het jaar 2018 is  
€ 135.000 toegevoegd.

6.2.2 Liquiditeit 
Ontmoeting heeft te maken met schomme-
lingen in de inkomsten uit fondswerving. Ook 
inkomsten vanuit gemeentelijke subsidies en 
WMO-baten verschillen per gemeente en zijn 
onregelmatig, vooral aan het begin van het jaar. 
Daarnaast hebben in 2018 forse investeringen 
plaatsgevonden in vastgoed die zijn betaald uit 
eigen middelen. Hier had financiering op zijn 
plaats geweest. Bovenstaande ontwikkelingen 
leidde ertoe dat de liquide positie in 2018 niet 
alleen verminderde, maar begin 2019 zelfs onder 
druk kwam te staan. Dit leidde tot het opstellen 
van een continuïteitsparagraaf in de jaarreke-
ning.
Gelukkig kon er begin 2019 worden ingegrepen 
en zijn de volgende maatregelen genomen om 
de continuïteit te waarborgen:
1. Financieringsaanvraag bij de Rabobank 

van € 400.000 voor de investeringen die 
zijn gedaan in 2018. Er is een bedrag van 
€ 600.000 toegekend.

2. Bevriezing van de investeringen zoals deze 
zijn opgenomen in de begroting 2019.

3. Toekomstig beleid opgesteld om de liquide 
positie van Ontmoeting te versterken.

vormd: een projectenreserve. Hierdoor was geld 
gereserveerd voor projecten die Ontmoeting uit 
wil voeren en waarvoor geen of onvoldoende 
dekking beschikbaar is. Eind 2017 was er  
€ 66.000 beschikbaar. Er is € 56.000 besteed 
waardoor het saldo per 31 december 2018 staat 
op € 10.000.
Naast reserves heeft de stichting ook bestem-
mingsfondsen. Het daarin aanwezige bedrag  
(€ 45.000) wordt in 2019 besteed. 

Liquiditeit
De liquiditeitspositie per balansdatum is vermin-
derd. De verhouding tussen vlottende activa en 
kortlopende schulden ligt op circa 127% terwijl 
dat het jaar daarvoor nog 169% was. In 2018 in be-
hoorlijk geïnvesteerd, onder andere in uitbreiding 
van het WWT in Epe.

6.2 Financieel beleid

6.2.1 Vermogensvorming
Het beleid van de stichting is gericht op het ver-
sterken van het eigen vermogen; de groei van de 
organisatie vraagt om een vermogenspositie die 
als buffer kan fungeren voor tegenvallers. Daar-
om wordt bij het opstellen van de begroting uit-
gegaan van het kunnen opvangen van de onder-
kende risico’s binnen het exploitatieoverschot van 
de begroting van het boekjaar. Het totale eigen 
vermogen als percentage van het balanstotaal 
bedraagt per 31 december 2018 52,8% (eind 2017 
was dit nog 49,4%).
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6.4 Meerjarenbegroting

De meerjarenbegroting is opgezet vanuit het per-
spectief van netto-baten fondsenwerving en luidt 
voor de jaren 2019 tot en met 2022 als volgt:

 2019 2020 2021 2022 2022

Netto 
inkomsten
Fondsenwerving

1.275 1.300 1.300 1.300 1.300

Bestaande 
activiteiten  

Cliëntenfonds -25 -30 -35 -35 -35

Noordoost 312 100 100 100 0

Zuidwest -33 0 0 0 0

Bewustwording -187 -183 -189 -195 -195

Bestaande 
projecten

-439 -300 -300 -350 -350

Strategische 
projecten

-874 -645 -630 -590 -690

Begroot 
resultaat

29 242 246 230 30

Tabel 3: meerjarenraming 2019-2022 in euro’s * 1.000

Het financiële beleid op langere termijn gaat uit 
van:
- Consolidatie van (netto) baten uit  

fondsenwerving;
- De bestaande zorglocaties in de beide regio’s 

hebben geen tekorten – er wordt gestreefd 

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 2018 bedroeg dit percentage 14% 
waarmee de gestelde norm ruim werd gehaald. 

6.3 Toelichting op  
begroting 2019

Voor 2019 verwachten wij een totale som van de 
baten van circa € 15 miljoen. Het kostenniveau 
ligt nagenoeg op hetzelfde niveau. Er is een klein 
overschot  begroot van € 29.000.

De begroting 2019 geeft op de volgende manier 
invulling aan de beleidsuitspraken zoals weerge-
geven in paragraaf 6.2:
 -  vermogensvorming: er is een klein positief 

resultaat begroot van € 29.000 – het eigen 
vermogen bedraagt ruim 50% van het balan-
stotaal;

 -  liquiditeit: investeringen zullen groter zijn dan 
de afschrijvingen; dit vloeit voort uit de be-
leidskeuzes om te groeien; de liquiditeitsratio 
daalt verder naar minder dan 1,2 per  
31 december 2019. We overwegen daarom om 
bancaire financiering te zoeken voor de reeds 
gedane en geplande investeringen in ons ei-
gen vastgoed;

 -  het percentage kosten werving baten, beheer 
en administratie komt naar verwachting uit op 
13,2% van de totale lasten.
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naar een klein overschot;
- Bewuste keuzes voor strategische of bestaan-

de projecten die bijdragen aan realisatie van 
doelstellingen;

- Investeringen ter grootte van niet meer dan de 
jaarlijkse afschrijvingen;

- Additionele investeringen extern financieren;
- Vorming van voldoende liquiditeit.

6.5 Risicobeheersing

Binnen de stichting staan we voortdurend stil 
bij de afweging van risico’s en kansen. In een 
sterk veranderende 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 risicoanalyse 
gemaakt, met daarbij een inventarisatie van de 
mogelijkheden van risicoreductie wanneer risico’s 
zich daadwerkelijk voordoen. 
Er is een risicoanalyse per financieringsbron 
opgesteld. Op grond daarvan kunnen we stellen 
dat een groot deel van de inkomsten een 
duidelijk structureel karakter heeft.
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hoofdstuk 7

Jaarrekening 
2018

7.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2018
 na resultaatbestemming
Alle bedragen in €

Passiva  Ref. 31-dec-18 31-dec-17

Reserves en fondsen 4

Reserves

Continuïteitsreserve 2.239.173 2.297.968

Projectenreserve 10.000 65.924

Overige reserves 750.209 886.195

2.999.382 3.250.087

Fondsen

Bestemmingsfondsen 5 45.315 67.058

3.044.697 3.317.145

Langlopende schulden 6 553.200 615.600

Kortlopende schulden 7 2.168.854 1.953.631

Totaal passiva 5.766.751 5.886.376

Activa  Ref. 31-dec-18 31-dec-17

Materiële vaste activa 1

Direct in gebruik voor de 
doelstelling

2.966.327 2.525.876

Bedrijfsmiddelen 43.081 53.324

3.009.408 2.579.200

Vorderingen 2 1.505.488 1.455.472

Liquide middelen 3 1.251.855 1.851.704

Totaal activa 5.766.751 5.886.376
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7.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten 2018
Alle bedragen in €

Ref.          2018 2017

Baten  Exploitatie  Begroting   Exploitatie  
Baten van particulieren 8  1.032.136  971.000  954.658 
Baten van bedrijven e.d. 9  503.990  557.000  490.377 
Baten van subsidies van overheden 10  2.239.734  2.181.687  2.141.510 
Baten van andere organisaties zonder winststreven 11 94.929  66.000  80.714 
Som van de geworven baten 3.870.789  3.775.687  3.667.259 

Baten als tegenprestatie voor leveringen 12  9.238.166  9.964.622  8.008.397 
Overige baten 13  105.186  50.433  124.623 

Som van de baten 13.214.141  13.790.742  11.800.279 

Bestedingen aan doelstelling
Regio Zuidwest 6.161.360  6.636.292  5.376.560 
Regio Noordoost 4.744.722  4.653.031  3.998.602 
Strategische Projecten 508.755  584.788  152.770 
Bewustwording 154.133  165.450  214.683 
Cliëntenfonds 23.979  20.000  -   

 11.592.949  12.059.561  9.742.615 

Wervingskosten 14  467.260  411.445  422.859 
Kosten beheer en administratie 15  1.426.763  1.409.736  1.532.124 

Som van de lasten  1.894.023  1.821.181  1.954.983 

Saldo financiële baten en lasten 16  384  -    654 
Resultaat -272.447 -90.000  103.335 

Het resultaat is toegevoegd c.q. onttrokken aan:
Projectenreserve  -45.924  -    -281.592
Continuïteitsreserve  -58.794 - 17.520  201.106 
Bestemmingsreserve  -10.000  -    20.000 
Bestemmingsfondsen -21.743  -    35.391 
Overige reserves  -135.986  -107.520  128.430 
Totaal -272.447  -90.000  103.335 
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7.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 
 (opgesteld volgens de indirecte methode) 
Alle bedragen in €

            2018            2017
Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat -272.447 103.335

Aanpassingen voor:
Afschrijving vaste activa 194.365 161.880
Mutaties voorzieningen - -3.923

194.365 157.957

Veranderingen in vlottende middelen:
Vorderingen -50.016 564.144
Kortlopende schulden 215.214 -308.357

165.198 255.787

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 87.116 517.079

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa 624.565 319.479
Desinvesteringen materiële vaste activa - -

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -624.565 -319.479

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

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -62.400 -62.400

Mutatie liquide middelen -599.849 135.200

Aansluiting liquide middelen 2018 2017
Saldo per 1 januari 1.851.704 1.716.504
Mutatie boekjaar liquide middelen -599.849 135.200

Saldo per 31 december 1.251.855 1.851.704

Vorderingen zijn opgelopen doordat financiers later waren met uitbetalen van zorgdeclaraties. Kortlopende schulden groeiden vooral doordat er 
nog investeringsfacturen te betalen waren. Samen met het forse investeringsbedrag zijn de liquide middelen uiteindelijk gedaald  met ca. € 600.000.

65



7.4 Algemene toelichting en 
 waarderingsgrondslagen

Grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling 
 

Consolidatie vindt plaats aan de hand van de integrale methode. Hierbij In de consolidatie zijn de vol-
gende stichtingen opgenomen:

Statutaire naam Vestigingsplaats Doelstelling  
Stichting Ontmoeting Rotterdam Groepshoofd  Hulp aan kwetsbare mensen  
Stichting Ontmoeting Fondsenwerving Rotterdam Fondsenwerving t.b.v. Stichting
  Ontmoeting; bewustwording  
Stichting Nehemia Beheer Heerhugowaard Beheren onroerend goed

In 2018 heeft fusie plaatsgevonden tussen Stichting Nehemia Zorg, Stichting Ontmoeting Beheer en 
Stichting Ontmoeting Activerium; deze drie stichtingen zijn gefuseerd met Stichting Ontmoeting.

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de “Richtlijn 
verslaggeving fondsenwervende instellingen” 
(RJ-650).

Stelselwijziging
Met ingang van het boekjaar 2018 zijn de onder-
houdsvoorzieningen toegevoegd aan het eigen 
vermogen. Het eigen vermogen is daardoor met 
€ 404.882 toegenomen. De reden voor deze 
stelselwijziging is de keuze voor de componen-
tenmethode. Groot onderhoud wordt geactiveerd 
op de balans. Vanwege een beroep op de over-
gangsbeapling van van de RJ wordt deze wijzi-
ging prospectief verwerkt.   

Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de 
continuïteitsveronderstelling. Hierbij wordt op-
gemerkt dat de liquiditeit in 2018 en in het begin 
van 2019 sterk is verminderd vanwege de com-
binatie van investeringen die uit eigen middelen 
zijn gefinancierd, de negatieve resultaatontwik-
keling en tijdelijk achterblijvende bevoorschot-
ting van zorgproductie. De liquiditeitspositie 
wordt bewaakt aan de hand van maandelijks 
geactualiseerde liquiditeitsprognose voor de 
komende 12 maanden. Op basis van deze liqui-
diteitsprognose zijn begin 2019 de volgende 
maatregelen genomen om liquiditeitspositie te 
verbeteren:
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1. Aanvraag van een lening bij de Rabobank 
voor de financiering van de verbouwing en 
renovatie van de locatie in Epe (in 2018 en 
2019). Deze financiering van € 600.000 is eind 
mei 2019 toegekend.

2. Bevriezing van de investeringen.
3. 3. Aanvang van een herstelplan om de exploi-

tatie te verbeteren.

Met de toekenning van de financiering en de 
verwachte resultaten van het herstelplan ver-
wacht Ontmoeting in staat te zijn om aan haar 
verplichtingen te kunnen voldoen. Gelet op vo-
renstaande is de Raad van Bestuur van Stichting 
Ontmoeting van mening dat de jaarrekening 
2018 op basis van de continuiteitsveronderstel-
ling kan worden opgemaakt.

Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaat-
bepaling zijn ongewijzigd t.o.v. voorgaand jaar.

Grondslagen van waardering van 
activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen ge-
waardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardi-
gingsprijs of de actuele waarde. Indien geen spe-
cifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt 
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het 
management oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op 
de toepassing van grondslagen en de gerappor-
teerde waarde van activa en verplichtingen, en 
van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkom-
sten kunnen afwijken van deze schattingen. De 
schattingen en onderliggende veronderstellingen 
worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen 
van schattingen worden opgenomen in de pe-
riode waarin de schatting wordt herzien en in 
toekomstige perioden waarvoor de herziening 
gevolgen heeft.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd 
tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder 
aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumu-
latieve bijzondere waardeverminderingen. Activa 
worden afgeschreven tot de geschatte restwaar-
de is bereikt. De afschrijvingstermijnen van mate-
riële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte 
gebruiksduur van het vast actief.

De afschrijvingen worden berekend als een per-
centage over de aanschafprijs volgens de lineaire 
methode op basis van de economische levens-
duur. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden 
projecten en vooruitbetalingen op materiële vas-
te activa wordt niet afgeschreven. 
De volgende afschrijvingspercentages worden 
hierbij gehanteerd: 
• Machines en installaties : 10 %.
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• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 20-33 %.• Ma-
chines en installaties : 10 %.

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen 
vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bij-
drage in de afschrijvingskosten, zijn deze in min-
dering gebracht op de investeringen.

Bijzondere waardeverminderingen
Vaste activa met een lange levensduur worden 
beoordeeld op bijzondere waardeverminderin-
gen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich 
voordoen die doen vermoeden dat de boekwaar-
de van een actief niet terugverdiend zal worden. 
De terugverdienmogelijkheid van activa die in 
gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde 
van een actief te vergelijken met de geschatte 
contante waarde van de toekomstige nettokas-
stromen die het actief naar verwachting zal gene-
reren.
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is 
dan de geschatte contante waarde van de toe-
komstige kasstromen, worden bijzondere waar-
deverminderingen verantwoord voor het verschil 
tussen de boekwaarde en de realiseerbare waar-
de.

Vervreemding van vaste activa
Voor verkoop beschikbare activa worden gewaar-
deerd tegen boekwaarde of lagere opbrengst-
waarde.

Vorderingen
De eerste waardering van vorderingen is tegen 

reële waarde inclusief transactiekosten (indien 
materieel) en de vervolgwaardering tegen ge-
amortiseerde kostprijs onder aftrek van eventuele 
voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoe-
den. Deze worden gewaardeerd tegen de nomi-
nale waarde.

Schulden
Schulden worden opgenomen voor de geamorti-
seerde kostprijs (nominale waarde).
Langlopende schulden worden gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er 
geen sprake is van agio of disagio of transactie-
kosten is de geamortiseerde 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.

Grondslagen van 
resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil 
tussen de baten en de lasten over het verslag-
jaar, met inachtneming van de hiervoor reeds 
vermelde waarderingsgrondslagen. De baten 
en lasten worden toegerekend aan de periode 
waarop deze betrekking hebben, uitgaande van 
historische kosten. Verliezen worden verant-
woord als deze voorzienbaar zijn; baten worden 
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verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten 
(waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en 
lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn 
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegere-
kend.

Opbrengsten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten wor-
den in de winst-en-verliesrekening verwerkt 
wanneer het bedrag van de opbrengsten op be-
trouwbare wijze kan worden bepaald, de inning 
van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, 
de mate waarin de dienstverlening op balansda-
tum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald 
en de reeds gemaakte kosten en de kosten die 
(mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de 
dienstverlening te voltooien op betrouwbare wij-
ze kunnen worden bepaald. Indien het resultaat 
van een bepaalde opdracht tot dienstverlening 
niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, 
worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag 
van de kosten van de dienstverlening die worden 
gedekt door de opbrengsten.
De met de opbrengsten samenhangende lasten 
worden toegerekend aan de periode waarin de 
baten zijn verantwoord.

Baten van andere organisaties zonder winststre-
ven worden verantwoord in het jaar dat deze zijn 
toegekend. Indien in de voorwaarden een mo-
gelijke terugbetalingsverplichting is opgenomen, 
wordt de bijdrage pas als bate verantwoord wan-
neer aan de voorwaarden is voldaan.

De opbrengsten uit hoofde van nalatenschappen 
zijn verantwoord in het boekjaar waarin de om-
vang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Overheidssubsidies
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de 
balans opgenomen als vooruitontvangen baten 
zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen 
worden ontvangen en dat de groep zal voldoen 
aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsi-
dies ter compensatie van door de groep gemaak-
te kosten worden systematisch als opbrengsten 
in de winst-en-verliesrekening opgenomen in 
dezelfde periode als die waarin de kosten wor-
den gemaakt.

Uitgangspunten Sociaal Domein
Bij het bepalen van de Wmo-omzet heeft de 
stichting de grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling gevolgd zoals hiervoor opge-
nomen. Met ingang van 2015 is als gevolg van 
de transitie een deel van de toenmalige AWBZ 
en ZVW zorg overgeheveld van de zorgkantoren 
respectievelijk de zorgverzekeraars naar de ge-
meenten (‘decentralisatie’). Als gevolg van deze 
decentralisatie is sprake van een bepaalde mate 
van omzetonzekerheden. Overeenkomstig de 
landelijke en gemeentelijke uitingen van de over-
heid heeft hierbij continuïteit van zorgverlening 
voorop gestaan. Dit heeft gevolgen die leiden tot 
inherente onzekerheden in deze omzet van instel-
lingen, die naar beste weten zijn geschat door de 
raad van bestuur van stichting en verwerkt in de 
jaarrekening, maar die tot nagekomen effecten 
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kunnen leiden in volgend jaar. Hieraan ligt een 
aantal zaken ten grondslag, waaronder het feit 
dat per gemeente  separate voorwaarden gelden 
zoals overeengekomen social return, specifieke 
bevindingen uit controle van de verantwoor-
dingen e.d.Daarnaast is er gestreefd naar een 
landelijke verantwoording van de zorg aan alle 
gemeenten waar de stichting  een contractrelatie 
mee heeft op basis van het landelijke ISD-proto-
col. Niet alle gemeenten hebben hiermee inge-
stemd. Dit kan ertoe leiden dat de verantwoorde 
omzet ter discussie kan worden gesteld. De wijze 
waarop de individuele gemeenten overgaan tot 
afwikkeling en vaststelling is op dit moment nog 
niet bekend, echter de raad van bestuur heeft 
deze mogelijke effecten naar beste weten ge-
schat en verwerkt in deze jaarrekening en wijst 
op het resterende inherente risico terzake dat kan 
leiden tot nagekomen financiële effecten in 2019 
of later.

Kostentoerekening
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.

Organisatiekosten die zowel betrekking hebben 
op fondsenwerving als op bewustwording wor-
den naar verhouding (van directe personeelskos-
ten) toegerekend.

Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op 
grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 
winst- en verliesrekening voorzover ze verschul-
digd zijn aan werknemers.

De beloningen van het personeel worden als last 
in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de 
periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht 
en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplich-
ting op de balans opgenomen. Als de reeds be-
taalde bedragen de verschuldigde beloningen 
overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als 
een overlopend actief voor zover er sprake zal 
zijn van terugbetaling door het personeel of van 
verrekening met toekomstige betalingen door de 
instelling.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij 
geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld 
doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsonge-
schiktheid) worden de verwachte lasten verant-
woord in de periode waarover deze beloning is 
verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande 
verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen 
van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) 
aan personeelsleden die op balansdatum naar 
verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet 
in staat zijn om werkzaamheden te verrichten 
door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt 
een voorziening opgenomen. De verantwoorde 
verplichting betreft de beste schatting  van de 
bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetref-
fende verplichting op balansdatum af te wikkelen. 
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De beste schatting is gebaseerd op contractuele 
afspraken met personeelsleden (CAO en indivi-
duele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen 
aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste 
respectievelijk ten gunste van de winst-en-ver-
liesrekening gebracht.

Pensioenen
Stichting Ontmoeting heeft voor de werknemers 
een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in 
aanmerking komende werknemers hebben op 
de pensioengerechtigde leeftijd recht op een 
pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris 
en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij 
het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De stichtin-
gen hebben geen verplichting tot het voldoen 
van aanvullende bijdragen in geval van een tekort 
bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan 
het effect van hogere toekomstige premies. De 
pensioenregeling is daarom verwerkt als een 
toegezegde-bijdrage-regeling en  alleen de ver-
schuldigde premies tot en met het einde van het 
boekjaar zijn in de jaarrekening verantwoord.

Grondslagen voor de opstelling van het  
kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van 
de indirecte methode.

Grondslagen voor gebeurtenissen na  
balans datum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven 
over de feitelijke situatie per balansdatum en die 
blijken tot aan de datum van het opmaken van 

de jaarrekening worden verwerkt in de jaarreke-
ning. Gebeurtenissen die geen nadere informatie 
geven over de feitelijke situatie per balansdatum 
worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als 
dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor 
de oordeelsvorming van de gebruikers van de 
jaarrekening, worden de aard en de geschatte 
financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarre-
kening.

Waarderingsgrondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering topin-
komens (WNT) heeft de instelling zich gehou-
den aan de wet- en regelgeving inzake de WNT, 
waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) 
regels.
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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 2018

Aanschafwaarde 3.582.595 107.581 3.690.176
Afschrijvingen -1.077.006 -33.962 -1.110.968

Boekwaarde per 1 januari 2018 2.505.589 73.619 2.579.208

Mutaties in 2018
Investeringen 624.565 - 624.565
Afschrijvingen -163.827 -30.538 -194.365

Totaal 460.738 -30.538 430.200

Stand per 31 december 2018
Aanschafwaarde 4.207.160 107.581 4.314.741
Afschrijvingen -1.240.833 -64.500 -1.305.333

Boekwaarde per 31 december 2018 2.966.327 43.081 3.009.408

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-18              31-dec-17

Debiteuren 102.720 104.041

Subsidies
Subsidie/WMO-afrekeningen gemeenten 923.752 768.717
Ministerie van Veiligheid & Justitie 164.918 207.834

1.088.670 976.551

Fondsenwerving
Te ontvangen van kerken, comités en scholen - 37.532
Nalatenschappen 43.333 97.500
Te ontvangen van fondsen 77.500 51.250

120.833 186.282

Overigen
Vooruitbetaalde kosten 54.435 81.301
Waarborgsommen 99.279 83.240
Diversen 39.551 24.057
 193.265 188.598

1.505.488 1.455.472

3. Liquide middelen               31-dec-18               31-dec-17

Kassen en kruisposten  13.121  12.296 

Banken  1.238.734  1.839.408 

 1.251.855  1.851.704 
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4. Reserves overige mutaties 01-jan-18 resultaat 31-dec-18

Continuïteitsreserve 0  2.297.968  -58.795  2.239.173 

Projectenreserve  0    65.924  -55.924  10.000 

Overige reserves 0  886.195  -135.986  750.209 

Totaal -  3.250.087  -250.705  2.999.382 

Er wordt een continuïteitsreserve in stand gehouden voor voortgang van hulpverlening zoals die door Ontmoeting wordt 
gegeven. Deze is bepaald op 15% van de begrote subsidies in het komende jaar plus 25% van de begrote baten fondsen-
werving. De projectenreserve dient ter financiering van projecten die bijdragen aan de realisatie van het SBP. 

5. Bestemmingsfondsen 01-jan-18 toevoeging besteding 31-dec-18

Exploitatie Haarlem  9.214 - -9.214 -

Haarlem fondsen  -   20.000 -6.667 13.333

Epe St. Annaweg (verbouwen)  4.107 - -4.107 -

Oranje Fonds Groen Verbindt  25.000 500 -25.500 -

Exploitatie Harderwijk  15.335 - - 15.335

Goeree veldwerk  6.735 30.000 -28.691 8.044

Pastoraat  -   10.000 -8.064 1.936

Fondsen taal Woerden 6.667 10.000 -10.000 6.667

 67.058 70.500 -92.243 45.315

Exploitatie Haarlem 
In 2018 zijn fondsen ontvangen van Maatschap-
pelijk Centrum Het Open Huis te Haarlem. Deze 
zullen in 2019 worden besteed. 

Epe St. Annaweg (verbouwen)
Tijdens de Ontmoeting-dag is geld bijeenge-
bracht voor een verbouwing. Dit is in 2018 be-
steed.

Groen Verbindt (Harderwijk)
In 2016-2018 is door het Oranje Fonds een budget 
toegekend voor dit project. Dit is geheel besteed 
in 2016-2018. 

Exploitatie Harderwijk 
De locatie had in 2017 een exploitatie-overschot. 
In afstemming met de gemeente Harderwijk 
wordt dit in 2019 besteed.
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Goeree veldwerk
De locatie had in 2017 en in 2018 exploitatie-over-
schotten. In afstemming met de kerkengroep 
wordt dit in 2019 besteed. 

6. Langlopende schulden 2018 2017

Leningen o/g

Saldo per 1 januari 615.600 678.000

Aflossingen -62.400 -62.400

Saldo per 31 december 553.200 615.600

De lening is in december 2008 aangegaan bij de Rabobank Noord-Veluwe.  De hoofdsom bedraagt € 1.239.600; de looptijd is 20 jaar. De maan-
delijkse aflossing van € 5.200 wordt achteraf voldaan. Het rentepercentage is vast per drie maanden en bedraagt tot 31 januari 2019 0,632% op 
jaarbasis. 

Als zekerheid voor deze lening is hypothecaire inschrijving gegeven op de panden van de Ontmoeting-stichtingen namelijk: 
‘s-Gravendijkwal 95 te Rotterdam. 
Heerderweg 47, 49 en 49B te Epe. 
Heerderweg 49A te Epe (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).
Hoofdelijk aansprakelijk voor de vorderingen van de Rabobank zijn de twee Ontmoetingstichtingen.

Taal Woerden
In 2017 is door twee fondsen opnieuw geld be-
schikbaar gesteld. Hiervan is 4/12e besteed. Het 
restant wordt in 2018 besteed. 
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7. Kortlopende schulden en overlopende passiva 31-dec-18 31-dec-17

Crediteuren 501.039 302.785

Loonheffingen en premies sociale verzekeringen 582.080 512.084

Omzetbelasting 6.404 12.369

Pensioenlasten 145.908 66.795

Vakantieuren en overuren 208.966 171.006

Loopbaanbudget 182.013 135.216

Vooruitontvangen 31.168 53.225

Waarborgsommen 46.020 35.700

Aflossingsverplichting langlopende schuld 62.400 62.400

Terug te betalen aan subsidieverstrekkers 2.963 25.526

Nog te besteden fondsbijdragen 61.667 -

Overige schulden 338.226 576.525

2.168.854 1.953.631

Niet in de balans opgenomen regelingen
Voor het huren van diverse (kantoor)panden zijn huurcontracten afgesloten. Op jaarbasis bedraagt de verplichting jegens 
derden circa € 975.000.

76



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

8. Baten van particulieren Exploitatie 2018 Begroting 2018 Exploitatie 2017

Collecten 53.102 60.000 53.677

Nalatenschappen  66.008 32.000 98.967

Donaties en giften 753.237 719.000 667.856

Overige baten van particulieren (comités, voorlichtin-
gen)

159.789 160.000 134.158

1.032.136 971.000 954.658

9. Baten van bedrijven e.d.

Bedrijven 182.117 224.000 183.648

Kerken 270.075 283.000 265.731

Scholen 39.061 40.000 19.555

Voorlichtingen aan kerken, scholen e.d. 12.737 10.000 21.443

503.990 557.000 490.377
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10. Subsidies overheden en anderen Exploitatie 2018 Begroting 2018 Exploitatie 2017

Incidenteel (I), Structureel (S)

Subsidieregelingen NZa I  647  -    96.674 

Ministerie van Justitie (vrijwilligers / DEMO) I  50.981  35.000  84.497 

Gemeente Rotterdam Basis  S  1.270.727  1.267.096  1.169.575 

Voorgaand jaar  I  49.872  -    -   

Gemeente Harderwijk Basis  S  620.000  636.547  215.000 

Gemeente Harderwijk Netwerken  I  -    -    20.000 

Gemeente Harderwijk/
Ermelo

Thuishaven  I  53.500  35.000 

Gemeente Zwolle Opvang  S  7.054-  -    346.848 

Gemeente Apeldoorn Netwerken  I  57.600  46.080  45.000 

Gemeente Epe Netwerken  I  17.061  17.064  28.000 

Gemeente Ermelo Casusregie  S  -    3.500  -   

Gemeente Ermelo Thuishaven  I  -    15.000  -   

Gemeente Deventer   I  -    -    31.816 

Gemeente Woerden Netwerken  S  126.400  126.400  104.100 

 2.239.734  2.181.687  2.141.510 

11. Baten van andere organisaties zonder winststreven

Oranje Fonds 29.528  30.000  55.000 

Kansfonds 20.000  20.000  5.000 

Het Open Huis Haarlem  261  -    9.214 

Sint Jacobs Godshuis  -    -    10.000 

Sint Laurensfonds  1.800  -    1.500 

Aelwyn Florisz  4.880  -    -   

J.C. Ruigrok Stichting  3.000  -    -   

Maatschappij van Welstand  460  -    -   

Schenking fonds Diaconie Protestantse Gemeente 
Haarlem

 10.000  -    -   

Stichting Coelombie  10.000  -    -   

Stichting Donum  5.000  -    -   

Stichting M.C. van Beek  10.000  -    -   

Overigen  -    16.000  -   

94.929 60.000 80.714
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12. Baten als tegenprestatie voor leveringen Exploitatie 2018 Begroting 2018 Exploitatie 2017

DFZ Forensische Zorg 1.596.314 1.983.965 1.516.515

WMO-prestaties gemeenten 6.656.695 7.205.928 5.745.475

Diensten jegens derden 328.399 190.421 273.964

Eigen bijdragen cliënten (voornamelijk huur) 656.758 584.308 472.443

9.238.166 9.964.622 8.008.397

13. Overige baten

Huur derden en diversen  84.086  50.433  51.323 

Vergoeding uniform herstelkader rentederivaten  21.100  -    73.300 

 105.186  50.433  124.623 

14. Kosten werving baten

Personele kosten

Bruto lonen  160.088  182.238  144.080 

Sociale lasten  25.963  13.261  21.966 

Pensioenpremies  14.307  7.730  13.128 

Overige personeelskosten  19.784  9.085  13.841 

220.141 212.314  193.015 

Personeel niet in loondienst 6.679 2.961  19.424 

226.820 215.275  212.439 

Materiële kosten

Communicatiekosten  128.314  100.500  107.651 

Huisvestingskosten  19.335  19.492  15.698 

Kantoorkosten  70.779  57.581  78.680 

Afschrijving en rente  22.012  18.597  8.391 

 240.439  196.170  210.420 

Totaal 467.260 411.445 422.859

In % van geworven baten 12,1% 10,9% 11,5%

De Rabobank heeft een volledig voorschot inzake het uniform herstelkader rentederivaten vastgesteld.
De procedure wordt nog afgerond met een definitief aanbod waaruit geen terugbetaling meer kan volgen.
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Personeelssterkte: (zie bijlage 3) 

Personele kosten

Regio Zuidwest  79,1  88,7  70,2 

Regio Noordoost  52,0  50,9  38,9 

Strategische Projecten  1,7  3,1  1,7 

Bewustwording  1,0  1,1  1,0 

Werving baten  3,5  3,0  2,7 

Beheer en administratie  14,2  13,3  13,3 

 151,5  160,1  127,8 

15. Kosten beheer en administratie Exploitatie 2018 Begroting 2018 Exploitatie 2017

Personeelskosten  1.104.649  1.097.552  1.129.810 

Huisvestingskosten  45.256  42.830  40.683 

Kantoor- en algemene kosten  276.858  269.354  361.631 

 1.426.763  1.409.736  1.532.124 

16. Financiële baten en lasten

Rentebaten spaargelden 384 - 654

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 leden van de Raad van Bestuur over het jaar 2018 is als volgt:

Leidinggevende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700

E. van Hell

1 Functie (functienaam) Bestuurder

2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1-nov.-94

3 In dienst tot (datum einde functievervulling) heden

4 (Fictieve) dienstbetrekking? Ja

5 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 100%

6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 101.863

7 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 11.278

8 Totaal bezoldiging in kader van WNT 113.141

9 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum WNT (t.o.v. totaal) 125.000

10 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum goededoelennederland (t.o.v. brutoloon) 102.470

Vergelijkende cijfers 2017

1 (Fictieve) dienstbetrekking? Ja

2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 100%

3 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 100.466

4 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 10.968

5 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 111.434

6 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum WNT (t.o.v. totaal) 125.000

7 Indiv. toepass. bezoldigingsmax. goededoelennederland (t.o.v. brutoloon) 102.470
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M.J. Kater J.W. Keuken J.M. Schalk

1 Functie (functienaam) Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT

2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)  1-jan.-18 1-jan.-13 1-jan.-16

3 In dienst tot (datum einde functievervulling) heden heden heden

4 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 4.103 2.736 2.736

5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 18.750 12.500 12.500

Vergelijkende cijfers 2017

1 Totaal bezoldiging in kader van de WNT n.v.t. 2.698 2.698

2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum n.v.t. 12.100 12.100

N. Gerritsen G.J. Heijboer W.F. de Groot-
van Saane

1 Functie (functienaam) Lid RvT Lid RvT Lid RvT

2  In dienst vanaf (datum begin functievervulling)  1-jan.-17 1-jan.-18 1-jan.-17

3 In dienst tot (datum einde functievervulling) heden heden heden

4 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 2.924 2.949 2.736

5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 12.500 12.500 12.500

Vergelijkende cijfers 2017

1 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 2.698 n.v.t. 2.698

2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 12.100 n.v.t. 12.100

Toezichthoudende topfunctionarissen met bezoldiging boven €1.700
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M.J. Kater J.W. Keuken J.M. Schalk

1 Functie (functienaam) Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT

2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)  1-jan.-18 1-jan.-13 1-jan.-16

3 In dienst tot (datum einde functievervulling) heden heden heden

4 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 4.103 2.736 2.736

5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 18.750 12.500 12.500

Vergelijkende cijfers 2017

1 Totaal bezoldiging in kader van de WNT n.v.t. 2.698 2.698

2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum n.v.t. 12.100 12.100

N. Gerritsen G.J. Heijboer W.F. de Groot-
van Saane

1 Functie (functienaam) Lid RvT Lid RvT Lid RvT

2  In dienst vanaf (datum begin functievervulling)  1-jan.-17 1-jan.-18 1-jan.-17

3 In dienst tot (datum einde functievervulling) heden heden heden

4 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 2.924 2.949 2.736

5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 12.500 12.500 12.500

Vergelijkende cijfers 2017

1 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 2.698 n.v.t. 2.698

2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 12.100 n.v.t. 12.100

Honoraria accountant 2018

De honoraria van de accountant zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 40.287

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 38.545

3 Fiscale advisering 3.449

4 Niet-controlediensten -

Totaal honoraria accountant 82.281

Toelichting:
De Raad van Toezicht heeft conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp aan  Stichting Ontmoeting  een 
totaalscore van 8 punten toegekend. De daaruit volgende klasseindeling betreft II, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van 
Bestuur van € 125.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de Raad van Bestuur.

Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 18.750 en voor de overige leden van de Raad 
van Toezicht € 12.500. Deze maxima worden niet overschreden. 

De Raad van Toezicht heeft  op advies van de remuneratiecommissie het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte 
van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie was in september 2018. Bij 
de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt Stichting Ontmoeting de Regeling beloning directeuren van 
goededoelenorganisaties (zie www.goededoelennederland.nl). De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het 
jaarinkomen. De weging van de situatie bij Stichting Ontmoeting vond plaats door de remuneratiecommissie. Dit leidde tot een zogenaamde 
BSD-score van 395,6 punten met een maximaal jaarinkomen van € 102.470 (1 FTE/12 mnd.). De voor de toetsing, aan het geldende maximum, 
relevante werkelijke jaarinkomen van de directie bedroeg voor de heer E. van Hell (1 FTE/12 mnd.) : € 101.862,59. Deze beloning bleef binnen 
de geldende maximum.  Het jaarinkomen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn bleven voor de heer Van Hell 
binnen het in de regeling opgenomen maximum bedrag van € 102.470 per jaar. De werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op 
termijn stonden bovendien in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen. 

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 4.119

Epe -4.107

Goeree 1.309

Pastoraat 1.936

Harderwijk -25.000

-21.743

Reserves

Projectenreserve -55.924

Continuïteitsreserve 58.794

Overige reserves -135.986

-250.704

Totaal -272.447

De jaarrekening is door de Raad van Toezicht goedgekeurd op 26 juni 2019.
De jaarrekening is op basis daarvan door de bestuurder vastgesteld op 26 juni 2019.

w.g.  w.g.

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

Verstegen Accountants heeft een controleverklaring bij deze cijfers afgegeven.

 

 Nr. 1127 
Aan de raad van toezicht en de raad van bestuur van  
Stichting Ontmoeting  
 
 
 
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
 
A. Verklaring over de in het rapport inzake financiële verslaggeving opgenomen jaarrekening 2018 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Ontmoeting te Rotterdam gecontroleerd.  
 
Naar ons oordeel geeft de in het rapport inzake financiële verslaggeving opgenomen jaarrekening een getrouw 
beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Ontmoeting op 31 december 2018 en 
van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 
Fondsenwervende instellingen. 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
1. de geconsolideerde balans per 31 december 2018; 
2. de geconsolideerde resultatenrekening over 2018; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2018 vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Ontmoeting zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
 
Materiële onzekerheid over de continuïteit 
Wij vestigen de aandacht op het onderdeel 'continuïteitsveronderstelling' in de grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling van de jaarrekening, waarin uiteengezet is dat Stichting Ontmoeting risico’s heeft onderkend 
en maatregelen heeft genomen inzake de continuïteit en liquiditeitspositie. Deze condities duiden op het 
bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over 
de continuïteitsveronderstelling van de stichting.  Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze 
aangelegenheid. 
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in 
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet 
hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere  
WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 
 
B. Verklaring over de in het rapport inzake financiële verslaggeving opgenomen andere informatie 
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het rapport inzake financiële verslaggeving 
andere informatie, die bestaat uit: 
 het jaarverslag 
 de overige gegevens 
 Bijlage 1: Overzicht materiële vaste activa 
 Bijlage 2: Overzicht langlopende schulden per 31 december 2018 
 Bijlage 3: Specificatie personeelskosten 
 Bijlage 4: Model toelichting bestedingen 
 Bijlage 5: Verschillenanalyse 
 Bijlage 6: Aansluitoverzicht eigen vermogen en resultaat 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening 
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag 
en de overige gegevens in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende 
instellingen. 
 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. In dit kader is 
de raad van bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de raad van bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of Stichting Ontmoeting in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de raad 
van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur 
het voornemen heeft om Stichting Ontmoeting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging 
het enige realistische alternatief is. De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor 
gerede twijfel zou kunnen bestaan of Stichting Ontmoeting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, 
toelichten in de jaarrekening. 
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De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslag-
geving van Stichting Ontmoeting. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk 
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van 
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het 
Controleprotocol WNT 2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 
onder andere uit: 
 
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat 

als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter 
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 
beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 
Stichting Ontmoeting; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die daarover in 
de jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of Stichting Ontmoeting haar activiteiten 
in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, 
zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. 
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een 
zorginstelling haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 
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Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het 
toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de 
uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel 
van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd 
waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was. 
 
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
 
 
Dordrecht, 26 juni 2019 
 
 
Verstegen accountants en adviseurs B.V., 
 
 
 
 
 
was getekend, 
L.G.J. Mostert RA 



Bijlage 1  Overzicht materiële vaste activa
Alle bedragen in €

Aanschaf
waarde 01-jan

Investering 
2018

Afschrijving
t/m 2017

Afschrijving
t/m 2018 

Boekwaarde
2018

Benodigd voor de  
bedrijfsvoering:

Inventaris e.d. Centraal Bureau 107.581 - 33.962 30.538 43.081

107.581 - 33.962 30.538 43.081

Direct in gebruik voor de 
doelstelling:

Terreinvoorzieningen  476.492 - 48.967 18.478 409.047

Gebouwen  1.965.666 - 488.797 25.863 1.451.006

Verbouwingen  799.053 348.015 395.082 49.644 702.343

Installaties  187.851 116.322 69.083 33.619 201.471

Inventarissen  77.783 17.249 42.560 15.194 37.278

Vervoermiddelen  75.750 55.686 32.518 19.890 79.029

Automatisering - 4.576 - 1.140 3.436

Projecten - 82.716 - - 82.716

 3.582.595 624.565 1.077.006 163.827 2.966.327

Totaal vaste activa 3.690.176 624.565 1.110.968 194.365 3.009.408
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Bijlage 2  Overzicht langlopende schulden 
    per 31 december 2018
Alle bedragen in €

Bijlage 3  Specificatie personeelskosten
Alle bedragen in € * 1.000
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Rabobank 
Noord-Veluwe

08-dec-08 geldlening 1.239.600 20 jaar 615.600  10 jaar 303.600 0,632% lineair hypotheek 62.400

Regio
Zuidwest

Regio
Noordoost

Strategische
projecten

Bewust-
wording

Werving
baten

Beheer &
Admini-

stratie

 Totaal 

Aantal FTE's 79,1 52,0 1,7 1,0 3,5 14,2 151,5

Bruto lonen  3.646 2.381 312 56 167 831 7.393

Sociale lasten  566 388 45 9 26 103 1.137

Pensioenlasten  296 204 26 5 14 65 610

Overige  
personeelskosten

 294 224 16 3 20 106 663

Totaal  4.802 3.197 399 73 227 1.105 9.803
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Bijlage 4  Model toelichting bestedingen 
Alle bedragen in € * 1.000

Bestemming Doelstelling Wervings -
kosten

Beheer en  
administratie 

2018

Lasten Regio
Zuidwest

Regio
Noordoost

Strate-
gische

projecten

Bewust-
wording

Cliënten-
fonds

Subsidies en bijdragen - - - - 24 - - -

Afdrachten - - - - - - - -

Aankopen en verwer-
vingen

- - - - - - - -

Uitbesteed werk - - 17 - - - - -

Communicatiekosten - - 399 63 - 128 - 208

Personeelskosten 4.802 3.197 - 73 - 227 1.105 9.803

Huisvestingskosten 554 659 93 4 - 20 45 1.282

Kantoor- en algemene 
kosten

757 750 - 11 - 71 272 1.954

Afschrijving 48 116 - 3 - 22 5 194

Rentekosten - 23 - - - - - 23

Totaal 6.161 4.745 509 154 24 468 1.427 13.488

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 bestendige
gedragslijn aangehouden.
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Aan de hand van de “Staat van baten en lasten over 2018” worden de belangrijkste afwijkingen weergegeven tussen de gerealiseerde cijfers 
en de begroting. De begroting vertoont een tekort van € 90.000.  In werkelijkheid was er een nadelig resultaat van € 272.447. Hierna worden de 
belangrijkste afwijkingen per onderdeel toegelicht.          

2018

Baten  Exploitatie  Begroting  Verschil 

Baten van particulieren  1.032.136  971.000  61.136 

Baten van bedrijven e.d.  503.990  557.000  -53.010 (1)

Baten van subsidies van overheden  2.239.734  2.181.687  58.047 

Baten van andere organisaties zonder winststreven 94.929  66.000 28.929

Som van de geworven baten 3.870.789  3.775.687 95.102

Baten als tegenprestatie voor leveringen (WMO/
MVJ)  9.238.166  9.964.622  -726.456

(2)

Overige baten  105.186  50.433  54.753 

Som van de baten 13.214.141  13.790.742  -576.601

Bestedingen aan doelstelling

Regio Zuidwest 6.161.360 6.636.292 -474.932 (3)

Regio Noordoost 4.744.722 4.653.031 91.691 (4)

Strategische Projecten 508.755 584.788 -76.033 (5)

Bewustwording 154.133 165.450 -11.317 

Cliëntenfonds 23.979 20.000 3.979 

11.592.949  12.059.561 -466.612 

Wervingskosten  467.260  411.445  55.815 (6)

Kosten beheer en administratie  1.426.763  1.409.736  17.027 

Som van de lasten  13.486.972  13.880.742  -393.770

Saldo financiële baten en lasten  384  -    384 

Resultaat  -272.447  -90.000  -182.447

Bijlage 5  Verschillenanalyse
Alle bedragen in €
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Vervolg bijlage 5 Verschillenanalyse

1.  Inkomsten vanuit het bedrijfsleven zijn minder dan begroot. Onduidelijk is wat hier de reden van is. 
Het is voldoende reden om het beleid te herzien, hetgeen in 2019 wordt gedaan.

2. De baten zijn lager dan begroot. Hier zijn drie oorzaken voor, namelijk: 
a. Minder inkomsten vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie door een lagere cliëntbezetting. 
b. Een lager gemiddelde arrangementen prijs in de regio Zuidwest. 
c. Een tegenvallende groei van aantal cliënten binnen de WMO.

3. De tegenvallende groei (zie onder 2) heeft ervoor gezorgd dat er minder personeel is ingezet.
4. De groei in de regio  wordt voornamelijk veroorzaakt door bestedingen in bestaande projecten.
5. Binnen de strategische projecten is het project ‘Steengoed’ vertraagd, waardoor er minder besteed 

is. Overige projecten zijn conform begroting.
6. De verhoogde kosten zijn vooral veroorzaakt door extra inzet ten behoeve van institutionele fond-

sen én implementatie van de nieuwe FW-software.
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Reserves en 
fondsen

01-jan-18 onderhouds-
voorziening

fusie 01-jan-18 resultaat 
2018

31-dec-18

Stichting Ontmoeting 
Fondsenwerving

 Reserves Continuïteitsreserve  301.900  301.900  -58.794  243.106 

 Reserves Projectenreserve  45.924  45.924  -45.924  -   

 Fondsen Bestemmingsfondsen  51.723  51.723  -21.743 29.980

Stichting Ontmoeting

 Reserves Continuïteitsreserve  245.427  193.731  1.556.910  1.996.068  -    1.996.068 

Bestemmingsreserve  20.000  20.000 - 10.000  10.000 

 Reserves Overige reserves  2.144  396.150  398.294  -155.869  242.425 

 Fondsen Bestemmingsfondsen  15.335  15.335  -    15.335 

Stichting Ontmoeting 
Beheer

 Reserves Continuïteitsreserve  1.330.000  -1.330.000  -    -    -   

 Reserves Overige reserves  1.441  -1.441  -    -    -   

Stichting Ontmoeting 
Activerium

 Reserves Overige reserves  69.719  -69.719  -    -    -   

Stichting Nehemia 
Zorg

 Reserves Continuïteitsreserve  226.910  -226.910  -    -    -   

 Reserves Overige reserves  324.990  -324.990  -    -    -   

Stichting Nehemia 
Beheer

 

  Reserves Overige reserves  276.749  211.151  487.900  19.883  507.783

Totaal  2.912.262  404.882  -    3.317.144 272.447 3.044.697

Bijlage 6  Aansluitoverzicht eigen vermogen en resultaat
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Stichting Ontmoeting
Postbus 263, 3990 GB Houten
030-635 40 90

info@ontmoeting.org
www.ontmoeting.org 
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