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Doelen en getallen

Eens per jaar komt dat moment 
Maakt men het jaarverslag weer bekend
Even terugblikken naar dat wat was
Maar ook vooruit, en hef dat glas
Het verleden valt niet te veranderen
Slechts de toekomst is wat telt
Leef dit leven, geniet van anderen
Wees in jouw verhaal je eigen held

Frank
10 februari 2017

Frank is lid van Schrijfclub De Pen, De Binnenvest
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Hoofdstuk 1  Inleiding 
 
De transitie van de AWBZ-zorg naar de Wmo in 2015 heeft De Binnenvest niet alleen voor de nodige 
uitdagingen geplaatst, zij heeft ook kansen geboden om onze voorzieningen beter te laten aansluiten 
op de vraag van onze cliënten en andere stakeholders. Wij hebben daartoe aansluiting gezocht bij de 
kernopdracht van de Wmo, waarin zelfregie, eigen kracht en zelfredzaamheid centraal staan. Door op 
individuele behoeften afgestemde maatwerkvoorzieningen aan te bieden, participatie in de eigen 
leefomgeving te stimuleren én door te investeren in de vergroting van maatschappelijke betrokken-
heid van ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en betrokken buurtbewoners, geven wij nadere invulling 
aan deze opdracht. De kracht van De Binnenvest zit daarbij in creativiteit en daadkracht: in samen-
spraak met cliënten, gemeenten, corporaties en andere ketenpartners zijn we steeds op zoek naar 
mogelijkheden voor innovatie.  
 
Dit in 2015 in gang gezette beleid is eind 2016, uitgaande van de sterke dynamiek binnen de context 

waarin De Binnenvest opereert, verder uitgewerkt in een Strategische Agenda 2017-2020. Daarin zijn 

voor de komende jaren zes strategische doelen geformuleerd:  

 

1. Preventie van huisuitzetting 
2. Voorkomen van instroom in de opvang  
3. Kwaliteit van zorg en begeleiding omhoog ten behoeve van uitstroom 
4. Vergroten van de mogelijkheden voor uitstroom 
5. Decentralisatie van opvang en beschermd wonen 
6. Continueren van voorzieningen voor 24/7 zorg voor hen die dat nodig hebben 

 
2016 heeft opnieuw een toename laten zien van het aantal cliënten dat een beroep doet op De 
Binnenvest. Maakten in 2015 circa 1500 mensen gebruik van onze hulp, in 2016 is dit aantal met bijna 
7 % gestegen naar 1600. Daarbij nam met name het aantal cliënten in de dag- en nachtopvang en de 
crisisopvang aanzienlijk toe. Dit beeld bevestigt de door het Centraal Bureau voor de Statistiek in maart 
2016 gesignaleerde stijging van het aantal daklozen in Nederland als gevolg van onder andere de 
economische crisis vanaf 2009.  
 
De sterke toename van het aantal cliënten in de opvang, gevoegd bij de door de Gemeente Leiden 
opgelegde bezuinigingen, heeft de beschikbare inzet van mensen en middelen onder druk gezet. Met 
het oog hierop, en vanwege de voorgenomen decentralisatie van de maatschappelijke opvang in de 
toekomst, is een transformatieplan voor de dag- en nachtopvang voorbereid.  
 
De strategische keuzes zoals deze zijn neergelegd in de Strategische Agenda hebben erin geresulteerd 
dat De Binnenvest in 2016 in samenwerking met gemeenten en corporaties heeft ingezet op de 
uitbreiding van het contingent aan voor cliënten beschikbare woningen, al dan niet op tijdelijke 
locaties. Er is geëxperimenteerd met hybride vormen van opvang en verblijf alsmede bijzondere en 
nieuwe woonvormen, onder andere in Noordwijk, Alphen aan den Rijn en Katwijk (kleinschalige, 
decentrale crisisopvang).  
 
Een bijzonder resultaat is geboekt met de plannen voor de realisatie van zelfstandig bewoonbare 
eenpersoonsunits die in 2017 op tijdelijke locaties in Leiden neergezet worden. Van deze units is een 
deel bestemd voor onze cliënten; het totaal aan units wordt straks bewoond door een mix van 
verschillende groepen. Na een periode van dakloosheid wonen onze cliënten maximaal een jaar in de 
units, om uiteindelijk uit te stromen naar definitieve huisvesting. Met een dergelijke tussenvoorziening 
zal naar verwachting de druk op de opvang af gaan nemen.  
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Het tekort aan betaalbare, kleine woningen in het werkgebied blijft nijpend. Het voor 2016 beschikbare 
contingent van 38 woningen was dan ook niet toereikend. Voor 2017 zijn daarom 50 woningen 
aangevraagd en inmiddels ook toegekend.  
 
Voor armoede, schulden, het groeiend aantal daklozen en het tekort aan passende woningen is in 2016 
in de media veel aandacht geweest. Ook wij hebben een bijdrage geleverd aan deze maatschappelijke 
discussie, zowel dankzij de aandacht van enkele televisieprogramma’s (w.o. Nieuwsuur) als door onze 
medewerking te verlenen aan artikelen in de schrijvende pers. De Binnenvest vindt dat dakloosheid 
binnen 10 jaar niet meer voor mag komen in Nederland. 
 
Veel aandacht is in 2016 ook uitgegaan naar de verdere versterking van de organisatie van De 
Binnenvest. De website is volledig vernieuwd. Daarnaast is een HRM-agenda opgesteld, nader uitge-
werkt in onder andere een krachtgericht leiderschapstraject voor teamleiders, een scholingspro-
gramma voor medewerkers en de invoering van een organisatiebreed competentiemanage-
mentsysteem. In dat kader is een nieuwe systematiek voor persoonlijke ontwikkeling en beoordeling 
geïntroduceerd.  
 
Voorts is intensief geïnvesteerd in een herinrichting van het cliëntregistratiesysteem. Er is gekozen 
voor continuering van het contract met de huidige softwareleverancier, gekoppeld aan een volledige 
herinrichting van het pakket. Zo is de gebruikersinterface met het cliëntregistratiesysteem opnieuw 
ingericht, waardoor alle relevante cliëntgegevens op één scherm verschijnen en data maar één keer 
en op het juiste moment in het zorgproces hoeven te worden geregistreerd. Gedurende dit 
herinrichtingsproject is frequent afgestemd met het eveneens lopende project Wet bescherming 
persoonsgegevens.  
 
Als centrale thema’s zijn kwaliteit van zorg en de veiligheid van cliënten en medewerkers in 2016 
onderwerp van organisatiebrede discussie en onderzoek geweest. Dit heeft geresulteerd in enkele van 
de keuzes en prioriteiten zoals  neergelegd in de Strategische Agenda 2017-2020. Het zijn de thema’s 
die ook in de komende jaren een belangrijke inspiratiebron voor ons werk zullen zijn.  
 
Emmy Klooster MCM 
directeur bestuurder 
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Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 

2.1 Doelstelling 

Stichting De Binnenvest heeft ten doel: 

1. Het bieden van opvang, tijdelijke huisvesting, hulpverlening en praktische ondersteuning aan 

cliënten met het oogmerk hen zo spoedig mogelijk (weer) zelfstandig of zo zelfstandig mogelijk 

te laten functioneren; 

2. Het signaleren van tekorten in de hulpverleningssector, die bij de uitvoering van de onder 1 

beschreven doelstelling geconstateerd worden en het trachten een eerste aanzet te geven 

voor de opheffing van deze tekorten; 

3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

2.2 Visie, missie, kernwaarden en Krachtwerk 

De visie en missie van De Binnenvest zijn in 2014 ontwikkeld door medewerkers en vastgesteld door 

de directie. 

Visie 

 
De Binnenvest laat niemand aan de kant staan. De Binnenvest gelooft in perspectief voor iedereen. 
Er is voor iedereen een passende plek om te wonen, met werk en vrijetijdsbesteding naar vermogen. 
 

 

Missie 

 
De Binnenvest biedt een vangnet voor mensen die dak- of thuisloos zijn of dreigen te raken. De 
Binnenvest bestaat uit professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. Wij bieden opvang en 
ondersteunen mensen hun kracht te vinden en te versterken, zodat zij hun leven weer op kunnen 
bouwen en bij kunnen dragen aan de maatschappij. Om dit te bereiken sluiten we aan bij de 
leefwereld, wensen en ambities van de cliënt. De regie ligt in handen van de cliënt. Wij zoeken 
samen naar de krachten en hulpbronnen op alle leefgebieden. Waar nodig zijn wij betrokken bij het 
netwerk van cliënten. Samen met partners in het netwerk blijven wij zoeken naar nieuwe 
mogelijkheden. 
 

 

Kernwaarden 

De kernwaarden van de organisatie, DIDT is De Binnenvest, zijn in samenspraak met cliënten en 

medewerkers vastgesteld. 

 
 Daadkrachtig; in de zin van slagkracht, flexibel 
 Innovatief; in de zin van creatief 
 Duurzaam; in de zin van houdbare oplossingen, toekomstbestendig 
 Toegankelijk; in de zin van laagdrempelig, informeel, korte lijnen, onbevooroordeeld, met 

respect 
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Krachtwerk 

De methodiek Herstelwerk, tegenwoordig Krachtwerk geheten, zien wij als belangrijk middel om onze 

cliënten nog beter te kunnen begeleiden bij hun herstel.  

 
Krachtgericht werken betekent dat de medewerker de eigen kracht en keuzes van de cliënt als 
vertrekpunt van de begeleiding neemt en samen met de cliënt op zoek gaat naar hulpbronnen die 
hem in staat stellen een waardevol, zingevend leven te leiden. De cliënt werkt aan zijn of haar eigen 
herstel en de werker ondersteunt dit proces vanuit de opgebouwde professionaliteit. 
De Binnenvest ondersteunt kwetsbare mensen in hun proces van herstel tot een zo volwaardig 
mogelijk burger van de samenleving en in het verkrijgen van een door henzelf gewenste kwaliteit 
van leven. 
Positieve doelen van de begeleiding zijn verbonden met het proces van herstel van cliënten, en 
daarbij gaat het globaal om: 

 Bestaanszekerheid en bestaansvoorwaarden; 
 Verbindingen met anderen; 
 Competenties, zelfwaardering en positieve identiteit; 
 Toegang tot instituties, netwerken en rechten. 

 
Inzet is om daarnaast te voorkomen dat mensen (weer) achterop raken, uitgesloten en/of dakloos 
worden en/of (opnieuw) te maken krijgen met geweldservaringen in de huiselijke kring.  
 
Handleiding – Judith Wolf 2012 
 

 

2.3 Algemene identificatiegegevens 

Naam verslag leggende rechtspersoon Stichting De Binnenvest 

Adres Morspad 6 

Postcode 2312 MM 

Plaats Leiden 

Telefoonnummer 071 5166100 

Kamer van Koophandel 411 69 071 

E-mailadres info@debinnenvest.nl 

Website www.debinnenvest.nl 

 

2.4 Structuur van Stichting De Binnenvest 

Structuur 

Stichting De Binnenvest is een stichting en kent een raad van toezicht en een raad van bestuur. 

Toelating 

De Binnenvest ontvangt subsidie van de centrumgemeente Leiden vanuit de Doeluitkering Maatschap-

pelijke Opvang voor de regio Zuid-Holland Noord. Deze subsidie wordt beschikbaar gesteld door het 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor opvang van daklozen. Sinds 2015 doet 

De Binnenvest in alle regiogemeenten van Zuid-Holland Noord mee aan bestuurlijke contractering en 

aanbesteding in het kader van de Wmo. Gezien de toelating voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en voor 

de Forensische Zorg valt De Binnenvest onder de regelgeving van het Ministerie van VWS, 

respectievelijk de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voor dat deel van de financiering. 

mailto:info@debinnenvest.nl
http://www.debinnenvest.nl/
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Financiers 2016 

Intern toezicht 

De raad van toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van de raad van bestuur en op 

de algemene gang van zaken in de stichting, alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden 

die statutair of bij reglement aan de raad van toezicht zijn opgedragen of toegekend. 

Medezeggenschap cliënten 

De medezeggenschap van cliënten zoals voorgeschreven in de Wet medezeggenschap cliënten zorgin-

stellingen (Wmcz), krijgt bij De Binnenvest vorm via de centrale cliëntenraad (CCR), de decentrale 

cliëntenraad Nieuwe Energie (DCR-NE) en decentrale cliëntenraad Sociaal Pension (DCR-SP). De CCR 

en de DCR-NE en –SP worden ondersteund door een onafhankelijk ondersteuner van het Landelijk 

Steunpunt Medezeggenschap (LSR). De DCR-NE en -SP worden tevens ondersteund door een hiertoe 

vrijgestelde medewerker.  

Medezeggenschap medewerkers 

De Binnenvest heeft een ondernemingsraad (OR), zoals voorgeschreven in de Wet op de Onder-

nemingsraden (WOR). 

Organogram 

Het organogram van De Binnenvest was in 2016 als volgt: 
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Organogram  

 

2.5 Kerngegevens 

De Binnenvest bestaat sinds 1993 en is een stichting voor maatschappelijke opvang en beschermd 

wonen in de wijk, in de regio Zuid-Holland Noord. Daaronder vallen de gemeenten Alphen aan den 

Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noord-

wijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Het is een gespecialiseerde net-

werkorganisatie die de helpende hand biedt bij (dreigende) dak- of thuisloosheid met een integrale 

aanpak. 

Kernactiviteiten en nadere typering 

De Binnenvest heeft circa 170 medewerkers, die samen met ervaringsdeskundigen en vrijwilligers 

zorgdragen voor de begeleiding van meer dan 1600 cliënten. Verder wordt er samengewerkt met tal 

van instellingen, zoals gemeenten, schuldhulpverleningsbureaus, maatschappelijk werk, GGZ, versla-

vingszorg en woningbouwverenigingen.  

Deze professionals ondersteunen mensen om hun kracht te (her)vinden en onder andere via zinvolle 

dagbesteding hun leven weer op te bouwen. Indien mogelijk wordt hierbij het eigen netwerk van de 

cliënt betrokken. Hulpverlening wordt geboden in de vorm van gespecialiseerd maatschappelijk werk 

en groepswerk. Er wordt gewerkt met de methodiek Krachtwerk en cliënten kunnen bij ons terecht 

voor ambulante begeleiding, opvang, verblijf en dagbesteding. Bij De Binnenvest staat de cliënt 

centraal. Wij bieden vraaggericht maatwerk in iedere situatie. 
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Wij bieden deze hulpverlening op basis van beschikkingen vanuit de Wmo, indicaties vanuit de Wlz en 

DJI en vanuit de uitvoeringsovereenkomst (UVOK) met de gemeente. De meest uitgebreide 

subsidierelatie hebben we met de gemeente Leiden, die toeziet op de inzet van de doeluitkering voor 

de maatschappelijke opvang voor het werkgebied van de stichting. Deze doeluitkering is afkomstig van 

het ministerie van VWS. De gemeente Leiden is tevens centrumgemeente voor de inzet van middelen 

voor beschermd wonen. Voor het beschermd wonen dat de Binnenvest biedt, is een 

inkoopovereenkomst afgesloten met de gemeente Leiden.  

De Binnenvest biedt ook ambulante woonbegeleiding en groepsbegeleiding, waarvoor in 2016 

inkoopcontracten waren afgesloten met de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en 

Zoeterwoude, Voorschoten, Katwijk en ISD Bollenstreek. Voorts is De Binnenvest onderaannemer 

binnen de coalitie van 8 samenwerkende partijen die onder de naam TOM in de Buurt uitvoering geeft 

aan het participatiebeleid van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop. 

In het kader van de Wlz is er financiering voor VG-cliënten (verstandelijk gehandicapten) en tevens is 

De Binnenvest aanbieder van Forensische Zorg op basis van een inkoopcontract met de Dienst 

Justitiële Inrichtingen (DJI).  

Recente ontwikkelingen  

In het kader van de decentralisatie van maatschappelijke opvang en beschermd wonen, zal er in de 

komende jaren zeer veel veranderen. Langzaamaan zullen we van een subsidierelatie met de 

regiogemeente Leiden, overgaan naar subsidierelaties met individuele gemeenten of nieuwe 

samenwerkingsverbanden. We gaan minder werken met grote, centrale opvang en juist meer met 

kleine opvangplekken voor één of enkele mensen in hun eigen wijk of gemeente. In 2016 sorteerden 

wij voor op deze veranderingen voor door een nieuwe strategische agenda te schrijven en door steeds 

meer te zoeken naar panden en woningen die wij kunnen inzetten voor nieuwe, hybride woonvormen 

in de regio. 

Hiertoe werkt De Binnenvest in toenemende mate samen met de afzonderlijke gemeenten en met 

woningcorporaties. In Katwijk is bijvoorbeeld in samenwerking met corporatie Dunavie de eerste 

‘omklapwoning’ gerealiseerd. Een omklapwoning is een woning die gedurende een bepaalde periode 

op naam van De Binnenvest staat. Wanneer de bewoner in staat is de woning (weer) zelfstandig te 

huren, wordt deze ‘omgeklapt’. Dat wil zeggen dat de huurovereenkomst (weer) rechtstreeks tussen 

corporatie en bewoner aangegaan wordt. De Binnenvest biedt ook na het omklappen van de woning 

nog gedurende een periode ambulante woonbegeleiding. Dit is een voorbeeld van een constructie die 

huisuitzetting en verblijf in de opvang kan voorkomen.  

Werkgebied 

De Binnenvest is uitvoerder van maatschappelijke opvang, beschermd wonen en ambulante woon-

begeleiding in de regio Zuid-Holland Noord.  

Kernprestaties 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de kernprestaties van De Binnenvest waar het 

gaat om cliënten, zorgaanbod en voorzieningen. De jaren 2015 en 2016 worden met elkaar vergeleken, 

zodat een beeld ontstaat van de recente ontwikkelingen. 
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Tabel: Kwantitatief overzicht kernprestaties  

Omschrijving  2016 2015 

Totaal aantal unieke cliënten  1.598 1.496 

Aantal cliënten met postadres 
 

445 327 

Aantal jongeren met een postadres  131 --1 

Aantal cliënten outreachend begeleid  29 45 

Aantal cliënten in intakefase   200 34 

Aantal cliënten per 1 januari, 
waarvan kinderen 

 869 
12 

812 
9 

Aantal cliënten per 31 december, 
waarvan kinderen 

 759 
11 

869 
12 

Ambulante begeleiding Aantal cliënten 1.393 1.371 

Dag- en nachtopvang Aantal unieke cliënten  342 257 

 Capaciteit nachtopvang 50 50 

 Capaciteit tijdelijke uitbreiding  36 34 

 Capaciteit doorstroomkamers 9 9 

Crisisopvang Aantal unieke cliënten  146 92 

 Aantal woningen 18 12 

 Capaciteit crisiswoningen 39 27 

 Aantal opvangdagen 15.609 12.246 

Jongerenopvang Aantal unieke cliënten 13 12 

 Capaciteit jongerenopvang 6 6 

 Aantal opvangdagen 1.749 1.298 

Verblijf Aantal cliënten 87 93 

 Aantal verblijfsdagen 19.602 21.670 

Wlz Aantal unieke cliënten 6 9 

DJI Aantal unieke cliënten  111 89 

Wmo  Aantal cliënten met beschikking  349 343 

Dagbesteding Aantal uren 72.512 83.963 

Totale bedrijfsopbrengsten   12.076.143 11.908.782 

FTE in loondienst op 31-12  121 109 

 
De cijfers over 2016 laten een toename van het aantal unieke cliënten zien van bijna 7 % ( met 102 van 

1496 naar 1598). Deze stijging bevestigt het landelijke beeld: het Centraal Bureau voor de Statistiek 

signaleerde in maart 2016 dat het aantal daklozen vanaf 2009 groeit. Belangrijke oorzaak van deze 

toename vormt de economische crisis. Daarnaast lijkt er een verband te zijn de afbouw van het aantal 

bedden in de GGZ.  

Opvallend is met name de groei van het aantal cliënten dat een beroep deed op de nachtopvang (groei 

met 33 %) en de crisisopvang (groei met 58 %). Deze stijging, gevoegd bij de bezuinigingen die De 

Binnenvest ook in 2016 heeft moeten verwerken, heeft de druk op beschikbare middelen (medewerkers, 

faciliteiten) sterk doen toenemen. Dit blijkt onder andere uit het feit dat ten opzichte van 2015 het aantal 

cliënten dat zich in 2016 in de intakefase bevond aanzienlijk is gegroeid. Daarnaast is het aantal uren 

beschikbare dagbesteding met meer dan 10.000 uur (12 %) afgenomen. Ondanks de groei van het aantal 

FTE’s in het primair proces kon door de toename van het aantal cliënten het aanbod op het gebied van 

                                                           
1 In 2015 is het aantal jongeren met een postadres niet apart vermeld. 
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dagbesteding niet geheel en al op het gewenste peil worden gehouden. In de begroting 2017 is daarom 

voor dagbesteding meer ruimte opgenomen. 

Ook het aantal door De Binnenvest in opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen begeleide cliënten 

afkomstig uit detentie nam toe: van 89 naar 111. Medewerkers van De Binnenvest bezoeken in het 

kader van een met DJI gestarte pilot gedetineerden soms al voorafgaand aan hun vrijlating, teneinde 

vast te stellen of er een passend traject kan worden aangeboden.  

De stijging in het aantal opvangdagen laat zien dat er sprake is geweest van een optimale bezetting in 

2016. Het aantal postadressen is flink gestegen. 

Sinds 2015 biedt de Binnenvest jongerenopvang. Hiermee wordt een antwoord gegeven op de door 

De Binnenvest en haar ketenpartners gesignaleerde problematiek rond de toename van dakloze 

jongeren in de leeftijd van 17 tot 24. In 2016 is het aantal bedden uitgebreid naar 7. Vooralsnog wordt 

gestreefd naar een totaal van 10 bedden. 

In onderstaande tabel wordt weergegeven wat de financiële verblijfsgrond is van cliënten die verblij-

ven in een beschermde woonvorm. Het gaat hierbij zowel om het sociaal pension en de bijzondere 

woonvormen als de decentrale beschermde woonvormen in de wijken.  

Tabel: Verloop aantal cliënten verblijvend in beschermde woonvormen naar financier 

Verblijfsgrond Aantal per 1-1-16 Instroom Uitstroom Aantal per 31-12-16 

Wmo Beschermd wonen 58 29 31 56 

Justitie 8 22 19 11 

Wlz 2 1 1 2 

 

Uit de in- en uitstroom gegevens met betrekking tot de beschermde woonvormen blijkt dat de muta-

tiegraad meer dan 50 % is. Dit betekent dat het beschermd wonen binnen de maatschappelijke opvang 

geen statisch karakter heeft. De tabel hierna geeft het aantal beschikkingen weer dat is afgegeven in 

2016 door gemeenten in het werkgebied voor ambulante begeleiding, naast het aantal beschikkingen 

op basis van een justitieel kader en de Wlz. Op het totaal van 262 Wmo beschikkingen is 58 % 

afgegeven door de gemeente Leiden.  

Tabel: Verloop aantal cliënten met ambulante begeleiding op basis van financier 

Beschikking Aantal per 1-1-16 Instroom Uitstroom Aantal per 31-12-16 

Leiden 107 44 72 79 

Leiderdorp 7 7 4 10 

Oegstgeest 4 1 1 4 

Katwijk 23 12 23 12 

Noordwijk 5 4 5 4 

Noordwijkerhout 3 3 4 2 

Lisse 6 4 8 2 

Hillegom 6 7 6 7 

Teylingen 3 8 6 5 

Voorschoten 4 3 4 3 

Zoeterwoude - 1 1 - 

Wmo ambulant totaal 168 94 134 128 

Justitie 45 35 59 21 

Wlz 1 2 1 2 

Totaal 214 131 194 151 
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In de laatste tabel geven we weer over welke vormen van wonen en opvang in combinatie met zorg 

we hebben beschikt in het werkgebied in 2016. Het gaat hierbij om woningen waarvan De Binnenvest 

de hoofdhuurder was. Om die reden zijn de contingent woningen niet opgenomen in deze tabel.  

Tabel: Aantal woningen - verspreid in de regio - in gebruik voor de verschillende soorten van zorg  
                  
Gemeente Crisisopvang Bijzondere 

woonvormen 
Opvang 
jongeren 

Beschermd 
wonen in 
de wijk 

Beschermd 
wonen in 
het Sociaal 
Pension 

Nieuwe 
vormen 
van op-
vang en 
verblijf 

Totaal 

                   

Leiden 13 7 7 6 28 4 65                    

Alphen a/d 
2 2 - 3 -    -  7                    

Rijn                    

Leiderdorp 1 - - - -  - 1 
                   

Voorschoten 2 1 - - - -  3 
                   

Oegstgeest - - - 1 - -  1 
                   

Katwijk 1         1 2                    

Totaal 19 10 7 10 28 5 79                    

 
De voorzieningen op het gebied van opvang en beschermd wonen zijn nog sterk geconcentreerd in Leiden  
als centrumgemeente. In het kader van de gewenste decentralisatie van opvang en beschermd wonen zijn  
een omklapwoning in Katwijk toegevoegd, twee woonunits in Voorschoten, twee kamers voor beschermd  
wonen en twee woningen voor opvang in Alphen en vier woningen voor hybride vormen van opvang en  
tijdelijke huisvesting in Leiden. Het aantal woningen in de regio waarover De Binnenvest in 2016 kon be- 
schikken is toegenomen van 7 naar 14. Het totaal aantal woningen is in 2016 toegenomen ten opzichte  
van 2015 met 13.  
  

2.6 Belanghebbenden en samenwerkingspartners  

Voor een goede uitvoering van haar activiteiten werkt De Binnenvest samen met verschillende 

partners. Een selectie: 

2.6.1      Belanghebbenden 

De volgende stakeholders hebben een belang bij de prestaties van De Binnenvest, meestal vanwege 

een financieringsrelatie. Deze belanghebbenden zijn voor ons essentieel, zonder hen is het voor De 

Binnenvest niet mogelijk om ons werk te doen.  

Gemeente Leiden 

De gemeente Leiden is een belangrijke stakeholder van Stichting De Binnenvest. Gemeente Leiden is 

als centrumgemeente verantwoordelijk voor de inzet van de doeluitkering voor de maatschappelijke 

opvang in de regio Zuid-Holland Noord. Ook voor 2016 heeft De Binnenvest een uitvoeringsovereen-

komst met de gemeente Leiden gesloten voor het bieden van dag- en nachtopvang, crisisopvang, 
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opvang jongeren, dagbesteding, bijzondere woonvormen en outreachend werk. Het doel hiervan is 

het realiseren van een stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen.  

Voor het ontwikkelen van nieuwe, kleinschalige typen van opvang en verblijf heeft de gemeente Leiden 

ook een subsidie beschikbaar gesteld in het kader van de uitvoeringsovereenkomst. Tevens kreeg De 

Binnenvest extra ontwikkelingsbudget voor het werken aan een meer gedifferentieerd aanbod aan 

groepswerk.  

De gemeente Leiden is bovendien centrumgemeente voor beschermd wonen in de regio. Daarnaast 

werkt de gemeente Leiden samen met de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude -

Rijndijk in het kader van bestuurlijke contractering ten behoeve van o.a. individuele begeleiding en 

groepsbegeleiding in het kader van de Wmo. Voor begeleiding en beschermd wonen sloot De 

Binnenvest met hen resultaatovereenkomsten.  

Over de prestaties in het kader van de Wmo inkoopcontracten en de subsidie legt Stichting De 

Binnenvest periodiek verantwoording af richting gemeente Leiden. Er vindt met enige regelmaat 

overleg plaats tussen de verantwoordelijk accountmanager van de gemeente Leiden en De Binnenvest. 

ISD Bollenstreek en gemeente Katwijk 

Stichting De Binnenvest heeft met ISD Bollenstreek en de gemeente Katwijk in het kader van de Wmo 

2015 en het bestuurlijk aanbesteden ook in 2016 een zogenoemde COB overeenkomst (COB staat voor: 

communiceren, overleggen, besluiten) afgesloten en in het verlengde daarvan twee deel-

overeenkomsten. De deelovereenkomsten hebben betrekking op het leveren van de maatwerkvoor-

ziening begeleiding en de maatwerkvoorziening voor overgangscliënten.  

Gemeente Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop 

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop hebben ervoor gekozen de 

opdracht voor de uitvoering van individuele en groepsbegeleiding, kortdurend verblijf en vervoer na 

een aanbestedingsprocedure aan één alliantie van partijen te gunnen. Dit is TOM in de buurt. De 

individuele letters staan voor de kernwaarden: Talent, Ondersteuning, Meedoen. Zij is vanaf 1 januari 

2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die nog thuis kunnen wonen. In TOM in de 

buurt werken de volgende acht organisaties samen: 

Hoofdaannemers: 

 Gemiva-SVG groep (gehandicaptenzorg) 

 Kwadraad (maatschappelijk werk) 

 Kwintes (geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang) 

 Participe (welzijn) 

Onderaannemers: 

 Activite (ouderenzorg) 

 Ipse De Bruggen (gehandicaptenzorg) 

 WIJdezorg (ouderenzorg) 

 De Binnenvest (geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang) 

Ook in 2016 was De Binnenvest in deze alliantie actief als onderaannemer.  
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Zorgkantoor Zorg & Zekerheid (Z&Z) 

Zorgverzekeraars hebben de wettelijke zorgplicht om te voorzien in de inkoop van voldoende ver-

antwoorde zorg binnen de regio. Voorheen maakte Z&Z met De Binnenvest budget- en tariefafspraken 

in het kader van de AWBZ zorg voor de sector Geestelijke Gezondheidszorg – Maatschappelijke Opvang 

(GGZ-MO). Sinds 2015 is de verantwoordelijkheid in deze overgegaan naar de gemeente Leiden en zijn 

met Z&Z alleen afspraken gemaakt in het kader van de Wlz.  

Z&Z draagt derhalve zorg voor de financiering van de geleverde zorg aan VG-cliënten. Daarnaast ziet 

Z&Z toe op de kwaliteit en vraagt dat wij met regelmaat tevredenheidsmetingen onder cliënten 

houden (CQ-index). Z&Z voert materiële controles uit. Er vindt ten minste twee keer per jaar overleg 

plaats tussen Z&Z en De Binnenvest over de geleverde diensten en toekomstverwachtingen.  

In 2015 zijn drie innovatieve projecten voorgesteld tijdens het inkoopgesprek met Z&Z. De project-

voorstellen zijn vastgelegd en ondertekend in een overeenkomst met Z&Z en uitgevoerd in 2016. De 

projecten zijn: 

1. Samenhangende zorg : samenwerken ten behoeve van de opbouw van expertise. Dit betrof 

samenwerking met De Haardstee ten behoeve van het begeleiden van cliënten met een licht 

verstandelijke beperking en het bereiken van een stabiele woonsituatie, zinvolle dagbeste-

ding en activering van het sociale netwerk voor deze doelgroep; 

2. Verbetering medezeggenschap cliënten: versterking van de rol en functie van cliëntenraden;  

3. Personeelsbeleid en scholing: ontwikkeling van een scholingsbeleid op het gebied van LVB in 

samenwerking met MEE en De Haardstee. 

De expertise op het gebied van LVB kan nog verder worden versterkt en hiervoor is opnieuw een 

projectaanvraag ingediend voor 2017. Het project rond de versterking van de medezeggenschap van 

cliënten is succesvol afgerond.  

Dienst Justitiële Inrichtingen 

De Minister van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor de inkoop van forensische zorg in een 

strafrechtelijk kader. Deze verantwoordelijkheid is belegd bij de directeur Forensische Zorg van de DJI. 

Men heeft met De Binnenvest afspraken over het leveren van een aantal plaatsen beschermd wonen 

en uren ambulante begeleiding voor cliënten met een strafrechtelijk kader. De Binnenvest zoekt 

cliënten soms in de penitentiaire inrichting al op, opdat in het begeleidingstraject daarna de zorg-

zwaartebehoefte eerder af kan schalen. 

Incidentele fondsen en subsidies 

In 2016 is naast financiering van onze stakeholders, een aantal incidentele subsidies ontvangen.  

Via het fonds Veilig Werken in de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

ontvingen wij een subsidie voor een verandering ten bate van de veiligheid en de kwaliteit van zorg in 

onze dag- en nachtopvang Nieuwe Energie en voor de invoering van organisatie breed beleid op het 

gebied van competentiemanagement. Van het Kansfonds en het Oranjefonds ontvingen wij subsidies 

voor het project Jongeren in de Knel, waarmee we specifieke onderdelen als Social Parents en 

Bootcamp konden bekostigen.  
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2.6.2. Samenwerkingspartners 

De Binnenvest werkt met meerdere partners samen om de juiste opvang en begeleiding te kunnen 

bieden aan cliënten. Met deze partners zijn vaak samenwerkingsovereenkomsten afgesloten waarin 

de wederzijdse verantwoordelijkheden en verplichtingen zijn vastgelegd. 

Begin 2015 hebben veel ketenpartners meegewerkt aan beoordeling van De Binnenvest middels een 

enquête. Zij waardeerden De Binnenvest gemiddeld met een rapportcijfer van 8,2 op onze vier 

kernwaarden: daadkrachtig, innovatief, duurzaam en toegankelijk - en voorts op veiligheid, vak-

manschap, krachtgerichtheid, collegiale samenwerking en informatievoorziening. Uit de opmerkingen 

blijkt dat het lef en de ideeën, de actieve inzet en de bereidheid tot meedenken van De Binnenvest 

gewaardeerd worden. Verder gaven respondenten aan dat de medewerkers van De Binnenvest in vele 

opzichten zeer creatief en pragmatisch ingesteld zijn; zij worden als zorgzaam en betrokken ervaren, 

en zijn daadkrachtig en goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen.  

Woningcorporaties 

Ten behoeve van huisvestingsafspraken in Holland Rijnland is een convenant tussen de vereniging van 

woningcorporaties en het gemeentelijk samenwerkingsverband afgesloten. Binnen dit convenant is de 

beschikbaarstelling van woningen voor bijzondere doelgroepen geregeld. De Binnenvest had op basis 

van dit convenant 38 woningen tot haar beschikking in 2016, en daarnaast nog een aantal woningen 

van woningcorporatie WonenCentraal in Alphen aan den Rijn, ten behoeve van uitstroom uit de 

opvang. Deze zijn allen verhuurd aan dakloze alleenstaanden en gezinnen, onder de voorwaarde van 

woonbegeleiding gedurende een bepaalde periode door De Binnenvest. In Alphen is deze begeleiding 

geboden vanuit het samenwerkingsverband Tom in de Buurt. De Binnenvest heeft in dit soort situaties 

woonbegeleiding geboden op basis van een drie partijen overeenkomst.  

Met woningcorporaties Portaal (Leiden), WonenCentraal (Alphen aan den Rijn) en Dunavie (Katwijk) is 

in 2016 samengewerkt op het gebied van opvang en ter voorkoming van huisuitzetting. Stichting De 

Binnenvest nam de huurovereenkomsten van een aantal woningen over en zette ambulante 

begeleiding in ten behoeve van opvang en ter stabilisering van problematische woonsituaties.  

In 2016 maakte De Binnenvest gebruik van 79 eenpersoons woonunits of meerpersoons woningen 
voor crisisopvang, beschermd wonen, en bijzondere woonvormen. In dit aantal is de voorziening voor 
de centrale dag- en nachtopvang niet meegerekend.  
 
TOM in de buurt 

De Binnenvest is met ingang van 1 januari 2015 partner in de coalitie die samenwerkt in TOM in de 
buurt in Alphen, Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Met zeven andere organisaties, werkzaam op het 
terrein van zorg en welzijn, heeft De Binnenvest opdracht van de genoemde gemeenten gekregen om 
participatie op een innovatieve manier vorm te geven en de inzet van zware vormen van zorg waar 
mogelijk te voorkomen. De andere zeven organisaties zijn: Kwadraad, Gemiva, Participe, Kwintes, 
WIJdezorg, Activite en Ipse de Bruggen. Er wordt met deze partners intensief samengewerkt om de 
opdracht in de Rijnstreek tot een succes te maken. 
 
In de coalitie werkten in 2016 3 FTE vanuit De Binnenvest, waarvan 1 FTE werkzaam is op het Service- 
plein van de Gemeente Alphen aan den Rijn. De overige FTE werden ingezet in de wijkteams van TOM 
in de buurt als wijkcoaches. Zij werken voornamelijk generalistisch. Dit betekent dat deze 
medewerkers andere werkzaamheden verrichten dan de overige woonmaatschappelijk werkers en 
ambulant groepswerkers van De Binnenvest. Om complexere problematiek van cliënten binnen Tom 
te kunnen adresseren, heeft De Binnenvest bovendien een projectleider geleverd voor een nieuw 
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opgericht consultatieteam. Dit consultatieteam heeft als doel om zwaardere zorgvragen op een goede 
manier te beantwoorden, wijkteams te ondersteunen om met deze problematiek om te gaan en 
samenwerkingsverbanden te verstevigen. We hebben hiervoor een uitbreiding van 1,5 FTE gekregen 
in de loop van 2016.  
 
Brijder Verslavingszorg 
De Binnenvest werkt samen met Brijder Verslavingszorg in het kader van goede zorgverlening aan de 
doelgroep. Het doel is mensen met een verslaving beter te laten functioneren.  
 
De samenwerking bestaat uit consultatie, tevens gericht op deskundigheidsbevordering; signalering; 
toeleiding naar de reguliere verslavingszorg; en advisering aan cliënten en medewerkers.  
 
Binnen dag- en nachtopvang Nieuwe Energie worden spreekuren gehouden door vaste medewerkers 
van Brijder Verslavingszorg. Deze spreekuren zijn bedoeld voor de cliënten en kunnen bijvoorbeeld 
betrekking hebben op het wel of niet gebruik mogen maken van de aanwezige gebruikersruimten. De 
aanwezigheid van medewerkers van Brijder op de locatie zorgt voor korte lijnen met het team van 
Nieuwe Energie.  
 
Daarnaast kunnen medewerkers van Brijder de zorgmijders binnen Nieuwe Energie actief benaderen 
om ze toe te leiden naar de verslavingszorg. Binnen de beschermde woonvorm van het Sociaal Pension 
hebben we in 2016 een nauwe samenwerking met medewerkers van Brijder op casusniveau gehad. In 
2016 heeft een voorlichting plaatsgevonden aan alle medewerkers van Brijder die met De Binnenvest 
te maken hebben. 
 
GGZ Rivierduinen 

Stichting De Binnenvest werkt samen met GGZ Rivierduinen om de zorgverlening aan de doelgroep te 
optimaliseren. Het doel is mensen met psychiatrische problematiek beter te laten functioneren, zodat 
ze met succes en naar tevredenheid kunnen wonen, werken, leren en sociale contacten kunnen 
hebben. De samenwerking bestaat uit consultatie, gericht op deskundigheidsbevordering, overleg over 
signalen, toeleiding naar behandeling en advisering aan cliënten en medewerkers. Met de GGZ krijgt 
de samenwerking binnen dag- en nachtopvang Nieuwe Energie op dezelfde wijze vorm als met Brijder 
Verslavingszorg. 
 
De Haardstee, MEE, Gemiva 

Ten behoeve van cliënten waarbij sprake is van VG/LVB problematiek is in 2015 de samenwerking met 

De Haardstee verstevigd. Ook met Gemiva en MEE wordt samengewerkt ten behoeve van deze groep.  

De Haardstee en De Binnenvest hebben hun samenwerking verdieping gegeven met de pilot: 

‘Samenhang in de zorg’. De samenwerking met MEE bestaat met name uit het uitvoeren van 

diagnostisch onderzoek bij cliënten waarbij zeer waarschijnlijk sprake is van LVB-problematiek. Gemiva 

is één van onze partners binnen TOM in de buurt. 

Kwadraad 

De Binnenvest maakte in 2016 voor de bereikbaarheid bij crises buiten kantooruren (BBK) gebruik van 

Kwadraad, organisatie voor maatschappelijk werk, en beschikt daarbij over een eigen bereikbaar-

heidsdienst.  

Daarnaast hebben beide organisaties zitting in de Commissie Postadressen. Hierin wordt bekeken of 

aanvragers voor een gemeentelijk briefadres danwel een postadres bij De Binnenvest in aanmerking 
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komen. Kwadraad is ook een samenwerkingspartner binnen TOM in de buurt en het innovatieve 

project Key Support Leiden. 

Impegno en Cardea 

In het project Jongeren in de Knel werkt het jongerenteam van De Binnenvest samen met Cardea en 

Impegno. Met Cardea vindt wekelijks overleg plaats over gezamenlijke klanten.  

Impegno komt op afspraak naar spreekuren en cliëntbesprekingen van het jongerenteam. Jongeren 

worden door Impegno opgezocht als behandeling aan de orde is. Ook is Impegno aanwezig tijdens 

intervisiebijeenkomsten van de vrijwilligers die als social parents fungeren voor de jongeren, om hen 

te voorzien van tips en adviezen in het omgaan met jongeren. 

Activite 

Voor vragen rond somatiek en voor de gespecialiseerde fysieke verzorging van cliënten wordt voor-

namelijk samengewerkt met Activite. Binnen dag- en nachtopvang Nieuwe Energie wordt twee maal 

per week spreekuur gehouden door de wijkverpleging van Activite. Met Activite wordt bovendien 

samengewerkt in TOM in de buurt. 

Stichting Reclassering Nederland en Palier 

De samenwerking met de reclassering heeft als doel opvang, verblijf en ambulante begeleiding te 

bieden aan onder toezicht van reclassering gestelde cliënten, en te werken aan stabilisering of 

verbetering van de persoonlijke situatie van deze cliënten waarmee de kans op recidive afneemt. Op 

cliëntniveau vindt minimaal eenmaal per drie maanden overleg plaats tussen de cliënt, de persoonlijk 

begeleider en de reclasseringsmedewerker. Daarnaast wordt door partijen besproken of de gestelde 

doelen worden gerealiseerd en of er verbeteringen mogelijk zijn in de samenwerking. 

Politie 

In 2016 heeft de wijkagent in het Sociaal Pension voor alle bewoners van de wijk tot halverwege het 

jaar iedere week een spreekuur gehouden. Daarna is hij gestart met zogenaamde pop-ups in de wijk. 

De wijkagent heeft wel, op verzoek, het Sociaal Pension onregelmatig bezocht voor een “bakkie koffie”. 

Er is ook sprake van een nauwe samenwerking tussen de politie en dag- en nachtopvang Nieuwe 

Energie, waar de politie kan beschikken over 2 crisisbedden. Daarnaast neemt de politie deel aan het 

BVOR-overleg, waarin één keer in de zes weken de openbare orde en veiligheid in de omgeving van de 

dag- en nachtopvang Nieuwe Energie besproken wordt met De Binnenvest en alle andere betrokken 

partijen in de buurt, en afspraken gemaakt worden om eventuele problemen op te lossen. 

Stadsbank en Stichting Financiële Dienstverlening 

Bij de begeleiding van schulden van cliënten is de Stadsbank onze samenwerkingspartner voor de ge-

meente Leiden. Voor cliënten uit de gemeenten Katwijk en de overige gemeenten in de Bollenstreek 

wordt veelvuldig samengewerkt met de Stichting Financiële Dienstverlening (SFD).  

Dagbesteding 

Voor activering en dagbesteding van cliënten werkt De Binnenvest samen met Movens (GGZ), Exodus 

(voor hulp na detentie), De Zijl Bedrijven (DZB), Visie-R en zorgboerderij De Wei. Deze samenwer-king 

vindt merendeels plaats op basis van onderaanneming door de aanbieders van dagbesteding. Bij 

activering en dagbesteding zijn voorts veel vrijwilligers betrokken. Zij verzorgen cursussen en 

activiteiten voor cliënten van De Binnenvest. Een van deze activiteiten is Schrijfclub De Pen. De teksten 

op de gekleurde bladzijden in dit document zijn een productie van deelnemers van Schrijfclub De Pen.  
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Buurt 

De Binnenvest vindt sociale inclusie belangrijk voor haar cliënten en wil dus graag een goede buur zijn. 

Voor ons begint dit met kennismaken en informatie delen met de buren op de plekken waar onze 

cliënten zich vestigen. Wij geven onze contactgegevens, zodat wij voor onze buren altijd bereikbaar 

zijn. We willen graag op meerdere manieren samenwerken aan een prettige en leefbare buurt. Daarom 

doen we bijvoorbeeld mee met de Nationale Burendag, of nodigen we buurtbewoners uit om met onze 

cliënten te komen moestuinieren in de tuin bij het Sociaal Pension. Eens per kwartaal is er overleg met 

omwonenden (wijkverenigingen), gemeente en politie van het Sociaal Pension en van de dag- en 

nachtopvang Nieuwe Energie. Voor de nieuwe tussenvoorziening in de wijk De Kooi is een convenant 

met buurtbewoners en andere belanghebbende partijen afgesloten en vindt een structureel periodiek 

overleg plaats. 

Stichting Vrienden van De Binnenvest  

Acute kiespijn en geen geld om daar iets aan te laten doen. Het is één van de problemen waarvoor 

Stichting Vrienden van De Binnenvest een oplossing kan bieden. De noodtandarts vraagt contante 

betaling van zo'n 100 euro. Een lening of gift van De Vrienden maakt dat mogelijk en daarmee iemands 

leven iets minder pijnlijk.  

Stichting Vrienden van De Binnenvest ondersteunt de cliënten van De Binnenvest daar waar andere 

(voorliggende) voorzieningen ontbreken. Het gaat om basale zaken: 20 euro voor een treinkaartje   

waardoor inschrijving voor een anti-kraakwoning mogelijk wordt; geld  voor een kast of voor potten 

en pannen, waardoor in een zojuist verkregen huis ook kan worden gewóónd.  

De Vrienden worden ook geregeld geconfronteerd met vicieuze cirkels . Een huis toegewezen krijgen, 

maar geen geld hebben voor de noodzakelijke borg van 400 euro. Een boete krijgen maar die niet kun-

nen betalen, waardoor uiteindelijk gijzeling dreigt en de boete blijft staan. Zonder financiële reserves 

zijn dat frustrerende, onneembare hobbels. 

Stichting Vrienden van De Binnenvest heeft in 2016 dertien leningen verstrekt en vier maal een gift 

gegeven. Het ging hierbij in totaal om een bedrag van bijna 7.000 euro aan leningen en ruim 1.000 

euro aan giften. Zeventien keer een helpende hand toesteken is ook mogelijk doordat de 

besluitvorming snel en doelmatig is georganiseerd. Binnen enkele uren nadat een verzoek is ingediend, 

beslissen De Vrienden. 

De Vrienden zijn in 2016 drie keer in vergadering bijeen geweest. De bestuurder van De Binnenvest is 

als adviseur verbonden aan het bestuur van De Vrienden. Er is via het management een relatie met 

Stichting Urgente Noden Leiden (SUN) en andere vormen van noodhulp voor de cliëntgroep van De 

Binnenvest. 

Samenstelling bestuur Stichting Vrienden van De Binnenvest (situatie per 31-12-2016) 

Naam Functie 

Tjeerd Scheffer Voorzitter 

Frank ten Have Penningmeester 

Akke Kuiken-Timmermans Lid 

Bert Jan Roosenschoon Lid 

Jan van der Sluis Lid 
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Straatpastoraat 

De straatpastor komt zeer geregeld langs op dag- en nachtopvang Nieuwe Energie en het Sociaal 

Pension. Daarnaast kan de straatpastor op verzoek van de individuele cliënten langskomen voor een 

gesprek. Thema’s die besproken worden zijn bijvoorbeeld: verdriet, verlies, pijn, rouw en eenzaam-

heid. Bij uitvaarten van cliënten levert de straatpastor een bijdrage; vaak gaat zij voor in de herden-

kingsdienst. 

 

2.6.3 Samenwerkingspartners op het gebied van ondersteuning  

Arbodienst 

De Binnenvest heeft een overeenkomst met ArboNed afgesloten die gericht is op algemene 

ontwikkelingen rond verzuim, de verzuimcijfers en de begeleiding bij verzuim conform de Wet 

Poortwachter. Een bedrijfsarts ondersteunt De Binnenvest hierbij en heeft een proactief signalerende 

en adviserende taak. Naast de bedrijfsarts is bedrijfsmaatschappelijk werk via ArboNed inzetbaar. In 

2016 heeft De Binnenvest ervoor gekozen om samen te werken met een andere bedrijfsarts van Arbo-

Ned, in de verwachting dat dit meer zou aansluiten bij onze behoefte en sterker zou bijdragen aan de 

realisatie van onze verzuimdoelstelling. Dit heeft helaas onvoldoende tot geen resultaat opgeleverd, 

waardoor De Binnenvest de overeenkomst met ArboNed pro forma heeft opgezegd. Een herbezinning 

op de gewenste arbodienstverlening zal leiden tot nieuwe afspraken met een arbodienstverlener 

ingaande eind 2017. 

De Binnenvest heeft een overeenkomst met Robidus gesloten gericht op uitvoering van dienst-

verlening in het kader van Ziektewet eigenrisicodragerschap (ZW-ERD) en Werkhervatting Gedeel-

telijk Arbeidsgeschikten eigenrisicodragerschap (WGA-ERD). Omdat er overlappingen zijn met de 

dienstverlening door de arbodienst, heeft De Binnenvest ook de overeenkomst met Robidus pro forma 

opgezegd. Een evaluatie zal uitwijzen of de overeenkomst (eventueel in gewijzigde vorm) voortgezet 

wordt met Robidus of dat de noodzakelijk activiteiten en ondersteuning door een andere partij verricht 

gaan worden ingaande eind 2017. 

 

 

 

 

 



 



Jaarverslag

Wat heeft De Binnenvest allemaal bereikt 
het afgelopen jaar.
Eén ding is zeker, hun werk is nog niet klaar.
Zoveel mensen al geholpen
Zoveel dromen, zoveel zorgen.
De Binnenvest biedt hulp en een luisterend oor,
En daar is dit jaarverslag voor.
Zodat éénieder weet,
Met De Binnenvest sta je niet alleen!

Debbie
10 februari 2017

Debbie is lid van Schrijfclub De Pen, De Binnenvest 
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Hoofdstuk 3 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 

3.1 GovernanceQ 

Stichting De Binnenvest werkt conform de governance code Welzijn en Maatschappelijke Dienstver-

lening. De organisatie kent als governance structuur een raad van toezicht – raad van bestuur model 

zoals opgesteld door de MO-groep, de branchevereniging voor Welzijn en Maatschappelijke Dienst-

verlening. 

Bij het formuleren van dit model zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 goede zorg en dienstverlening vereist goed bestuur; 

 goed bestuur vereist goed toezicht; 

 goede zorg is verantwoorde zorg. 

De raad van toezicht ijkt zijn werk permanent aan deze uitgangspunten. 

3.2 Rechtsvorm en erkenning  van De Binnenvest 

De rechtsvorm van de instelling is een stichting. Zij heeft haar zetel in Leiden. De stichting is opgericht 

voor onbepaalde tijd. De organisatie is erkend voor Verblijf en Zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg 

(GGZ). Sinds 2009 is De Binnenvest toegelaten als leverancier van Forensische Zorg voor de Dienst 

Justitiële Inrichtingen (DJI). Vanaf 2015 heeft De Binnenvest bovendien een contract met Zorgkantoor 

Zorg & Zekerheid (Z&Z) voor Verblijf en Zorg voor Verstandelijk Gehandicapten (VG) in het kader van 

de Wet langdurige zorg (Wlz). 

De statuten, het huishoudelijk reglement en het directiereglement van de stichting zijn in 2007 vast-

gesteld, in 2012 geëvalueerd en waar nodig op onderdelen aangepast. 

3.3 Raad van bestuur 

 
Naam 
 

 
Functie 

 
Bestuurlijke nevenfuncties 

 
Emmy Klooster  
 

 
Directeur bestuurder 

 
Geen 

In 2016 is het bestuur van Stichting De Binnenvest niet gewijzigd 

De bezoldiging van de bestuurder is in 2016 door de raad van toezicht vastgesteld en valt binnen de 

door de Wet op de Normering van de Topinkomens (WNT) vastgestelde maxima. 

Beoordeling bestuurder 

Jaarlijks wordt het functioneren van de raad van bestuur geëvalueerd door de remuneratiecommissie 

van de raad van toezicht.  

3.4 Raad van Toezicht 

De raad van toezicht bestaat uit ten minste vijf en maximaal zeven natuurlijke personen, die op 

verschillende terreinen deskundig dienen te zijn en tezamen een afspiegeling van de maatschappij 

vormen. In de raad van toezicht is een aantal bekwaamheden op het gebied van onder andere 

financiën, zorg, maatschappelijke opvang en cliëntparticipatie gegarandeerd. 
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Samenstelling raad van toezicht (situatie per 31-12-2016) 

Naam lid  Aandachtsgebied Functies en nevenfuncties 

Paul Wormer Voorzitter 
Lid remuneratiecommissie 

- Bestuurder Gezondheidscentrum 
Lombok te Utrecht, tot 1 juni 2016 

- Consultant en interim-manager 
(Paul Wormer Consultancy) 

- Voorzitter raad van toezicht 
Stichting Vrije Scholen Zuid 
Holland, tot 31 december 2016 

- Vicevoorzitter raad van toezicht 
Rijnlands Revalidatie Centrum te 
Leiden 

Hans Buijing Lid commissie kwaliteit - Bestuurder Branchevereniging 
Thuiszorg Nederland (BTN) 

- Voorzitter Stichting Beheer 
Begraafplaats “Rhijnhof” te Leiden 

- Lid raad van commissarissen 
Stichting Rijnhart Wonen, 
werkgebied Zoeterwoude en 
Leiderdorp, tot 31 juli 2016  

- Docent (parttime) politieke 
wetenschappen 

Jolanda Geerssen Lid op voordracht van de cliëntenraad 
Lid begeleidingscommissie trainee 
Lid commissie kwaliteit 

- Eigenaar Geerssen Advies 
- Adviseur medezeggenschap 

Stichting Reinaerde te Utrecht 
- Regio-ambassadeur Zuid-Holland 

NVTZ  

Christiaan Rebergen Lid financiële auditcommissie - Directeur Generaal Internationale 
Samenwerking bij het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken 

Pieter Moerland Vicevoorzitter 
Lid remuneratiecommissie 
Lid begeleidingscommissie trainee 

- Secretaris college van bestuur 
Stichting Scholengroep Spinoza te 
Voorburg 

Marlies Goebel Lid financiële auditcommissie - Hoofd Financiën Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO) 

- Financieel expert voor het 
beoordelen van aanvragen voor 
transitievergoedingen 
Jeugdzorginstellingen (op 
opdrachtbasis), Transitie Autoriteit 
Jeugd 

- Lid raad van toezicht Stichting 
Brentano te Amstelveen 

 

De raad van toezicht van De Binnenvest heeft in 2016 haar medewerking verleend aan het opleiden 

van nieuwe toezichthouders door een plek aan te bieden aan een trainee in opleiding bij Public Spirit. 

Deze plek werd ingevuld door Anke Versteegen die in dit kader aan bijeenkomsten en werkbezoeken 

heeft deelgenomen. 
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3.5 Werkwijze en commissies raad van toezicht 

3.5.1 Werkwijze 

Ten minste vijf maal per jaar komen raad van toezicht en raad van bestuur in gezamenlijke vergade-

ring bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid. 

De raad van toezicht heeft in het verslagjaar vijf maal regulier vergaderd. Tijdens deze vergaderingen 

zijn de jaarlijks terugkerende stukken zoals de jaarrekening, de begroting, de management letter, de 

bestuurlijke voortgangsrapportages en de overige rapporten besproken; waar aan de orde is inge-

stemd met besluiten van de raad van bestuur.  

De raad van toezicht heeft in 2016 de volgende besluiten genomen: 

 Het Jaardocument Zorg, inclusief de Jaarrekening 2015, werd goedgekeurd.  

 De begroting 2017 werd goedgekeurd. 

 De benoeming van mevrouw Anke Verstegen tot trainee van de raad van toezicht.  

 De auditcommissie financiën, die tot 29 juni 2016 bestond uit Christiaan Rebergen en Hans 

Buijing, veranderde van samenstelling. De raad van toezicht benoemde Marlies Goebel tot lid 

van de auditcommissie, naast Christiaan Rebergen. 

 Een kwaliteitscommissie is in het leven geroepen en tot leden zijn benoemd Jolanda Geerssen 

en Hans Buijing. 

 Het rooster van aftreden van de raad van toezicht werd vastgesteld. 

 Voorzitter Paul Wormer en leden Christiaan Rebergen en Pieter Moerland zijn herbenoemd in 

de raad van toezicht. 

 Het WNT-beleid is vastgesteld. 

 In het kader van de door de governance code voorgestelde regelmatige wisseling van 

accountant is de tien jaar durende samenwerking met de accountant afgerond, en is besloten 

tot de keuze voor de nieuwe accountant met ingang van boekjaar 2016. 

 Pieter Moerland is benoemd tot vicevoorzitter van de raad van toezicht. 

Daarnaast kregen de volgende thema’s aandacht: 

 De veranderingen op landelijk en gemeentelijk niveau die samenhingen met de transities van 

AWBZ naar Wmo en van maatschappelijke opvang naar maatschappelijke zorg, evenals de 

daarmee samenhangende financiële en beleidsmatige consequenties voor de doelgroep van 

De Binnenvest en de organisatie zelf, kregen gedurende het jaar permanent aandacht; 

 De mede ten gevolge van de transformatie te verwachten knelpunten en onzekerheden in de 

bedrijfsvoering werden afgewogen; 

 Ten gevolge van de transities is het belang  van de gemeenten als stakeholder sterk toegeno-

men. De relatie met de gemeenten kreeg binnen de vergaderingen veel aandacht; 

 In het kader van de transitie vond in de organisatie de voorbereiding op een wijziging van 

beleid plaats, waardoor teamleiders een grotere verantwoordelijkheid krijgen in het sturen op 

kwaliteit én resultaat, waarvan de consequenties zijn besproken; 

 Het competentiemanagement en het maken van persoonlijke ontwikkelplannen door alle 

medewerkers in dienst bij De Binnenvest; 

 Beheer- en controlemaatregelen inzake cliëntregistratie; het beleid inzake het omgaan met 

persoonsgegevens en het voorkomen van datalekken; en de noodzaak van blijvende aandacht 

voor de frauderisico analyse; 

 De rechtmatigheid van aanwending van gelden is steeds punt van aandacht geweest bij de 

bespreking van de financiële kwartaalrapportages in 2016; 
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 De noodzakelijke organisatorische stappen om de resultaatafspraken voor 2016 te behalen 

zijn doorgesproken;  

 Het beheer van cliëntgelden; 

 Het formatieplan 2016 is besproken in relatie tot de vereiste kwaliteit in de zorg, evenals de 

plus- en minpunten van de realisatie van een bezuiniging op personeelskosten door gefaseer-

de vervanging van een deel van de HBO opgeleide formatie door MBO opgeleide functio-

narissen; 

 Er is een bijeenkomst georganiseerd voor raad van toezicht, raad van bestuur, medezeggen-

schapsorganen en management rondom het thema “Just culture”.  

En verder kwamen aan de orde: 

 De ontwikkeling van het ‘centraal bureau’ naar het ‘servicebureau’, en de consequenties 

hiervan voor de inrichting; 

 De groei van het aantal daklozen en de uitbreiding van extra opvangplekken in de vorm van 

crisisopvangwoningen in Leiden, Alphen aan de Rijn en Katwijk; 

 Het voorlopig nog handhaven van Gebouw C, een annex bij dag- en nachtopvang Nieuwe 

Energie met 36 extra plekken; 

 De voorbereidingen voor het realiseren van een tussenvoorziening in de Leidse wijk De Kooi 

voor 12 cliënten uit Nieuwe Energie; 

 Ontwikkelingen rondom vastgoed; 

 De veranderopgave voor de dag- en nachtopvang in Nieuwe Energie: het scheiden van de 

dienstverlening in enerzijds een zorgfunctie en anderzijds een hotelmatige functie;  

 Ontwikkelingen rondom projecten als Jongeren in de Knel en Wonen in Zelfbeheer; 

 Het “Actieprogramma bevorderen uitstroom uit maatschappelijke opvang Leiden 2016” als 

onderdeel van de beleidsnotitie “Maatschappelijke zorg en Beschermd wonen 2017-2030”, 

waarin het doel van decentralisatie van opvang en beschermd wonen in de regio beschreven 

wordt; 

 Een decentrale opvang voor vrouwen (het winnende idee van “Het Beste Idee van De 

Binnenvest 2016”); 

 De opdracht voor twee onderzoeken, waarbij de leidende vragen waren: 

1. Welke huurvormen zijn mogelijk voor onze cliënten, hoe kijken corporaties hier tegen aan? 

2. Wat moet in de toekomst voor onze cliënten gerealiseerd worden aan goede zorg 

gecombineerd met goed wonen, rekening houdend met zorgbehoeften en volumes?; 

 Externe ontwikkelingen en strategische verkenningen; 

 Zorginhoudelijke en kwaliteitsaspecten; 

 De notitie “Kernwaarden, een kader voor toezicht”. 

Naast de eigen vergaderingen van de raad van toezicht, vindt ook tenminste eenmaal per jaar een 

vergadering plaats met de cliëntenraad en met de ondernemingsraad. Er is zeer regelmatig overleg 

tussen de cliëntenraad en het lid van de raad van toezicht op voordracht van de cliëntenraad. Dit lid 

van de raad van toezicht brengt de opbrengsten van deze overleggen in bij de vergaderingen van de 

raad van toezicht.  

Daarnaast onderhoudt de raad van toezicht ook op meer informele wijze contact met de cliënten, 

medewerkers en de organisatie als geheel. De voorzitter en één lid van de raad van toezicht heeft 

bovendien samen met de bestuurder jaarlijks een gesprek met de wethouder van Jeugd, Zorg en 

Welzijn. 
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Werving en selectie 

De werving en selectie van nieuwe leden van de raad van toezicht vindt plaats op basis van een 

vastgestelde procedure, waar een openbare vacaturestelling deel van uitmaakt. Van te voren wordt  

een profiel opgesteld.  

Onafhankelijkheid 

De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk. In het toezichtreglement wordt dit benoemd en 

geborgd. Onderdeel van het toezichtreglement is de gedragscode voor leden van de raad van toezicht. 

Deskundigheid 

Stichting De Binnenvest is lid van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). 

Raad van toezichtleden kunnen gebruik maken van het opleidingsaanbod van de NVTZ om de aanwe-

zige expertise verder te vergroten. Eén lid van de raad van toezicht is regio ambassadeur voor de  

regio’s Zuid-Holland en Zeeland. Zij is aanwezig geweest bij de regiobijeenkomst van de NVTZ. Deze 

had als thema: stakeholders. De voorzitter heeft een driedaagse training gevolgd voor voorzitters van 

raden van toezicht. Daarnaast zijn er werkbezoeken afgelegd naar locaties van De Binnenvest. 

Evaluatie eigen functioneren 

De raad van toezicht evalueert het eigen functioneren jaarlijks door middel van zelfevaluatie. In januari 

2016 heeft een zelfevaluatie plaatsgevonden. De jaarlijkse zelfevaluatie 2016 heeft geleid tot een 

concept toezichtkader. Hierin is de visie op waarden beschreven die richtinggevend is voor de wijze 

waarop de raad toezicht uitoefent.  

Bezoldiging 

Voor het bepalen van de bezoldiging van de raad van toezichtleden is gebruik gemaakt van het advies 

van de NVTZ. De bezoldiging past binnen de kaders van de MO-groep en de WNT en is in 2016 

bijgesteld. Een specificatie van de uitbetaalde vergoedingen is opgenomen in de jaarrekening. 

3.5.2 Commissies 

Financiële auditcommissie 

Deze commissie heeft als taak meer diepgang te geven aan en voorbereiding te plegen op de 

toezichthoudende rol van de raad inzake de financiële verantwoording, de administratieve organisatie 

en het financieel risicomanagement. De commissie heeft naar de raad van toezicht een adviserende 

rol en bestaat uit twee leden van de raad van toezicht. De auditcommissie is in 2016 drie keer 

bijeengekomen. 

Remuneratiecommissie 

De remuneratiecommissie heeft in januari 2016 in een beoordelingsgesprek het functioneren van de 

directeur bestuurder in 2015 geëvalueerd en tevens met haar vooruitgekeken naar de voor 2016 

gestelde organisatie- en persoonlijke doelen.  

Commissie kwaliteit 

Tot de installatie van de commissie kwaliteit is eind juni 2016 besloten. De leden ervan zijn in het najaar 

van 2016 benoemd.  
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Begeleidingscommissie trainee 

Binnen de raad van toezicht is een commissie actief met het begeleiden van een trainee die zich 

oriënteert op de toezichthoudersrol in het kader van een programma van Public Spirit. 

3.6 Medezeggenschapsstructuur  

Medezeggenschap medewerkers 

De Binnenvest heeft een ondernemingsraad (OR), zoals voorgeschreven in de Wet op de onderne-

mingsraden (WOR). De OR vertegenwoordigt alle werknemers van Stichting De Binnenvest en gebruikt 

daarvoor een OR-reglement.  

Medezeggenschap cliënten 

De medezeggenschap van de cliënten, zoals voorgeschreven in de Wet medezeggenschap cliënten 

zorginstellingen (Wmcz), wordt bij De Binnenvest gestalte gegeven door de centrale cliëntenraad 

(CCR), de decentrale cliëntenraad Nieuwe Energie (DCR-NE) en decentrale cliëntenraad Sociaal Pension 

(DCR-SP). In de DCR-SP zijn de bewoners van het Sociaal Pension vertegenwoordigd. In de DCR-NE zijn 

de passanten van de dag- en nachtopvang Nieuwe Energie vertegenwoordigd. In de CCR zijn ook 

cliënten met ervaring in het beschermd wonen en het zelfstandig wonen vertegenwoordigd. 

In 2015 is op basis van een beleidsnotitie de samenwerkingsovereenkomst tussen de CCR en de raad 

van bestuur van Stichting De Binnenvest op onderdelen aangepast en herzien. Het huishoudelijk 

reglement van de CCR van Stichting De Binnenvest, een bijlage bij de eerder genoemde 

samenwerkingsovereenkomst, is ook in 2015 herzien. De CCR wordt structureel ondersteund door een 

onafhankelijk ondersteuner van het Landelijk Steunpunt Medezeggenschap, evenals de DCR-NE en de 

DCR-SP. De DCR-en worden tevens ondersteund door een hiertoe vrijgestelde medewerker.  

De directeur bestuurder voert over ontwikkelingen en instemmings- en adviesplichtige thema’s 

periodiek overleg met de OR en de CCR. Eenmaal per jaar heeft de raad van toezicht overleg met de 

OR en de CCR.  
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Hoofdstuk 4 Beleid, inspanningen en prestaties 

In 2016 heeft De Binnenvest te maken gehad met veranderingen, enerzijds als gevolg van de transitie 

van AWBZ naar Wmo in 2015 en anderzijds de opstelling van een nieuwe strategische koers. Met 

centrumgemeente Leiden is gewerkt aan een strategische agenda, om de krimpende subsidie in 

combinatie met het stijgend aantal cliënten in de opvang zo goed mogelijk op te vangen. De 

zorgverlening is zodanig ontwikkeld dat deze past bij de nieuwe Wmo. Onze methodiek Krachtwerk  

sluit goed aan bij de nieuwe Wmo en de resultaten die gemeenten willen bereiken. 

 

4.1 Strategische thema’s 

Aan de vernieuwing van de strategische koers van De Binnenvest is in 2016 gewerkt. “De Binnenvest 

op koers”, het strategisch beleidskader 2014-2015 is geëvalueerd. Vervolgens is ten behoeve van de 

opstelling van een toekomstgerichte strategische koers gesproken met gemeenten en andere stake-

holders, samenwerkingspartners, medewerkers en medezeggenschapsraden. Tevens zijn een aantal 

onderzoeken verricht. Daarnaast is kennis genomen van de ontwikkeling van een strategische notitie 

door gemeenten in het werkgebied, met betrekking tot de visie op de toekomst van de maatschap-

pelijke opvang en het beschermd wonen. Dit heeft geleid tot de opstelling van een strategische 

toekomstagenda voor De Binnenvest: Van maatschappelijke opvang naar maatschappelijke zorg, 2017 

– 2020. 

In deze strategische agenda wordt de nadruk gelegd op preventie en wonen: het voorkomen van 

huisuitzetting, het voorkomen van instroom in de opvang en het versterken van de uitstroom. 

Daarnaast blijft De Binnenvest opvang en beschermd wonen bieden aan mensen die deze zorg 

behoeven, maar vaker in decentrale voorzieningen. De kwaliteit van de dienstverlening van De 

Binnenvest hoog houden is tevens een belangrijke doelstelling.  

Strategische thema’s 2016 

Het interne zorgproces is in 2016 verbeterd door het werkproces op de onderdelen aanmelding en 

intake uit te schrijven en formulieren te herzien, nadat alle medewerkers verantwoordelijk zijn 

geworden voor een kwalitatief goed eerste contact en de maatschappelijk werkers voor een degelijke 

intake. De cliëntadministratie is bovendien uitgebreid met inhoudelijk medewerkers die de intake van 

cliënten met een meer complexe zorgvraag verzorgen.  

Tegen de zomer van 2016 is gestart met de herinrichting van het gehele cliëntregistratiesysteem. Het 

doel is dat de registratie gebruiksvriendelijker wordt, beter aansluit op de vraag van stakeholders, en 

goede management- en stuurinformatie oplevert. Het hoofdproces van de dienstverlening van De 

Binnenvest is hiervoor opnieuw beschreven en vastgesteld, nadat werkprocessen zijn geïnventariseerd 

en definities zijn opgesteld. Per deelproces zijn criteria, vragen, stappen, contracten, financieringen, 

gesprekken met cliënten en de mogelijke handelingen van medewerkers in kaart gebracht, opdat een 

en ander goed meegenomen kon worden in de nieuwe inrichting. Het proces heeft meer tijd gevraagd 

dan in eerste instantie verwacht werd, waardoor de eerste release gepland staat voor het tweede 

kwartaal van 2017.  

In 2016 hebben we 38 contingent woningen gebruikt in de regio. Dit aantal was onvoldoende. Voor 

2017 zijn er 50 aangevraagd en toegezegd. Experimenten met hybride vormen van opvang en verblijf 

zijn van start gegaan in Leiden met een viertal corporatiewoningen en in Alphen aan den Rijn en Katwijk 

met een drietal woningen. Daarnaast is gewerkt aan plannen voor een vijftal nieuwe bijzondere 

woonvormen in Katwijk, Noordwijk, Alphen aan den Rijn en Leiderdorp. In Katwijk en Noordwijk zijn 
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deze gerealiseerd. Over deze zgn. spaceboxen is in 2016 veel overleg gevoerd met gemeenten en 

corporaties. 

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met de gemeente Leiden en corporaties over 19 eenpersoons 

units voor onze cliënten die op tijdelijke locaties in Leiden worden neergezet. Het is de bedoeling dat 

De Binnenvest optreedt als huurder en de units voor een bepaalde periode verhuurt aan cliënten uit 

de opvang. De units kunnen niet omklappen en hebben daarmee de functie van een tussenvoor-

ziening. Uitstroom uit de opvang kan hierdoor sneller plaatsvinden. De units komen in 2017 

beschikbaar. 

“Het beste idee voor De Binnenvest’ is georganiseerd. Concrete uitwerking van het door een 

onafhankelijke, deskundige jury gekozen beste idee, de inrichting van een huis voor vrouwenopvang, 

is ter hand genomen.  

In samenhang met de nieuwe vormen van opvang en verblijf die in ontwikkeling zijn, is de aanpassing 

en actualisatie van huur- en zorgovereenkomsten die gebruikt worden bij De Binnenvest, ter hand 

genomen in samenwerking met onze externe jurist en corporaties.  

Diverse onderzoeken zijn in gang gezet naar de ontwikkeling in woon- en zorgbehoeften onder onze 

doelgroep en de mogelijkheden inzake het scheiden van zorg en wonen. 

Gemeenten en andere partijen zoeken De Binnenvest op voor overleg en vice versa, zeker waar het 

gaat om personen in complexe situaties of met complexe zorgvragen. Ook wordt vaak overleg gevoerd 

over vraagstukken die samenhangen met de hervorming van de zorg. Gemeenten vragen van De 

Binnenvest een snelle en flexibele inzet ter beantwoording van zorgvragen. De interne netwerk 

structuur, die nodig is om de vraag naar opvang en zorg in complexe situaties en andere externe 

ontwikkelingen optimaal te kunnen adresseren, wordt opgebouwd. Betrokkenheid van onze 

medewerkers en onze cliëntenraden, als voorwaarde om te kunnen komen tot een goede presentie in 

relevante netwerken, is in hoge mate aanwezig. Om de vraag naar zorg op goede wijze te kunnen 

beantwoorden, werkt De Binnenvest samen met een groot aantal andere zorgpartijen. In het kader 

van haar strategische agenda en het lokaal maatwerk dat De Binnenvest wil leveren, wordt nauwere 

samenwerking met een aantal zorgpartijen gezocht. 

Corporaties zijn belangrijke stakeholders, waar veel overleg mee plaats vindt op diverse niveaus en 

planmatig actie mee ondernomen moet worden. Eén medewerker is daarom aangesteld als 

kwartiermaker voor 8 uur in de week voor de duur van een jaar. 

Met de gemeente Leiden is een strategische agenda voor de komende jaren opgesteld. Deze biedt een 

kader voor samenwerking, niet alleen met de gemeente Leiden maar ook met het oog op het maken 

van afspraken met de overige gemeenten in de regio inzake decentralisatie van de maatschappelijke 

opvang en het noodzakelijke beleid.  

De afdeling beleid van De Binnenvest is versterkt met 1 FTE, onder meer om de ondersteuning bij 

projecten in het primair proces te versterken. Kwaliteitsbeleid en communicatie zijn stevig belegd 

binnen de afdeling beleid.  

Een HRM agenda is opgesteld. Nader uitgewerkte onderdelen van de HRM agenda zijn een kracht-

gericht leiderschapstraject voor teamleiders en de invoering van een organisatiebreed competentie-

management. In het kader van dit competentiemanagement is een nieuwe systematiek voor 

persoonlijke ontwikkeling en beoordeling geïntroduceerd. Voor alle functies bij De Binnenvest is 

dezelfde set aan kerncompetenties vastgesteld, afgeleid van de kernwaarden van de organisatie. Een 

opdracht is geschreven voor een in het leven te roepen breed samengestelde werkgroep, die de 
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belangrijkste functies zal actualiseren en 3 tot 5 functie specifieke competenties zal kiezen per functie, 

in aanvulling op generieke kerncompetenties. 

Het krachtgericht leiderschapstraject voor teamleiders beoogt deskundigheidsbevordering in het 

kader van managementdevelopment. De uitvoering van het programma is belegd bij een organisa-

tieadviseur die op onderdelen gebruik maakt van experts. Het programma is voor de zomer 2016 

gestart, en liep tot december 2016. In 2017 komt er een vervolg. 

Opleidingswensen van medewerkers zijn langs verschillende kanalen geïnventariseerd. Een dynamisch 

conceptprogramma is opgesteld door een projectgroep Deskundigheidsbevordering. Dit programma 

kent verplichte en facultatieve onderdelen. Eerste trainingsdagen en workshops zijn voorbereid en 

georganiseerd en starten in het 1ste kwartaal 2017.  

Naar aanleiding van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is een extern projectleider aangetrokken 

die tot opdracht heeft gekregen De Binnenvest op dit punt door te lichten en van advies te voorzien 

zodat veilig omgegaan wordt met gegevens van cliënten en medewerkers. Dit project is in het vierde 

kwartaal van start gegaan. 

Ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuwe website is een extern projectleider aangesteld. Een 

team van twee schrijvers, aangevuld met een technisch ontwerper, de grafisch vormgever van De 

Binnenvest en een fotograaf, is geformeerd. De cliëntenraad is nauw betrokken geweest bij de 

ontwikkeling van de website via een klankbordgroep. De website is volgens planning half december 

opgeleverd. 

4.2 Kwaliteit 

Certificering en audits 

De Binnenvest is het kwaliteitscertificaat HKZ Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, onderdeel 

Maatschappelijke Opvang/Vrouwenopvang, toegekend. Om dit kwaliteitskeurmerk te mogen voeren 

wordt de organisatie elk jaar ge-audit door een externe auditor op de onderdelen van het 

kwaliteitsmanagementsysteem. In 2016 zijn tijdens deze externe audit twee nieuwe minors non-

compliance (NC) geconstateerd. Een eerdere minor NC uit 2015 is nog open blijven staan tot de 

voorgenomen verbetering volledig is uitgevoerd.  

De aldus in maart 2016 nog openstaande en nieuwe minors zijn: 

1. De functiematrix is niet actueel; 

2. Het systeem van implementatie van nieuw ontwikkeld aanbod is onvoldoende geborgd; 

3. Het proces van interne geneesmiddelendistributie kent risico’s omdat niet is vastgelegd wie 

de houdbaarheid checkt van medicatie die niet in een baxter aangeleverd wordt door de 

apotheek. 

Per minor is een plan van aanpak opgesteld om deze kwaliteitsaspecten te verbeteren. De plannen  

zijn aangeboden aan de externe auditor en geaccepteerd. Tijdens een ‘special surveillance’ op 26 mei 

2016 is de voortgang van de verbetermaatregelen beoordeeld. De conclusie is dat de voortgang 

duidelijk aantoonbaar is en de oorzaakanalyses adequaat opgeleverd zijn. De twee nieuwe minors 

krijgen de status “open” en de ingezette verbeteracties werden tijdens de volgende externe audit in 

februari 2017 beoordeeld. De minors zijn inmiddels gesloten. 

Een intern georganiseerde audit is in september 2016 uitgevoerd tijdens De Binnenvestdag, een jaar-

lijkse personeelsdag waarbij één thema centraal staat en gezamenlijk wordt uitgediept. Dit jaar was 

het thema Veiligheid. Door medewerkers zijn diverse werkvormen bedacht om aan het thema Veilig-
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heid gerelateerde deelonderwerpen te bespreken, en te onderzoeken hoe er op de werkvloer wordt 

omgegaan met opgestelde richtlijnen en procedures en waar het eventueel wringt.  

Bij elke workshop was een medewerker van het kwaliteitsteam aanwezig die als intern auditor 

betrokken was bij de opzet van de workshop en ook zorgde voor verslaglegging ervan. Voornamelijk 

door samen met collega’s uit te pluizen wat maakt dat soms op een bepaalde manier gehandeld wordt, 

leverden deze workshops een schat aan bevindingen op. Middels verslaglegging zijn de bevindingen 

door het kwaliteitsteam verzameld en later geclusterd. Van de belangrijkste twintig is een analyse 

gemaakt waar de oorzaken en het gevolg van gedrag in relatie tot veiligheid zijn uitgewerkt. Daar is 

vervolgens een verbetersuggestie aan toegevoegd. Een en ander is tijdens een “Broodje Kracht”, de 

reguliere bijeenkomst van medewerkers van De Binnenvest die een vijftal maal per jaar plaatsvindt, 

besproken. Behalve herkenning bij velen leverde dit op dat een aantal medewerkers heeft toegezegd 

te willen meewerken om de verbetersuggesties verder uit te werken en in praktijk te toetsen.  

Er zijn tijdens de Binnenvestdag 2016 vijf verschillende workshops aan de medewerkers aangeboden:  

‘The Hour Of Power’ was een workshop waarbij bewustwording van fysieke aspecten van persoonlijke 

weerbaarheid getraind werd. De reacties van medewerkers op deze workshop waren zeer positief en 

de training is daarom opgenomen in het programma voor deskundigheidsbevordering van 

medewerkers.  

Bij ‘Wie ben ik’ konden medewerkers zelf ervaren hoe het is om niet op je persoonlijke acties en 

woorden beoordeeld te worden maar op het label of etiket dat in deze workshop letterlijk op je hoofd 

geplakt zat. Na de eerste onwennigheden bleek het voor sommige deelnemers confronterend om niet 

geloofd te worden op hun woord, maar volledig aangesproken te worden op hun etiket. Dit bracht 

verdere discussies op gang over veronderstellingen en vooroordelen die ieder onbewust heeft, en hoe 

schadelijk deze zijn voor onze cliënten en anderen.  

Bij de workshop ‘Save the Data’ werd ingegaan op het belang van het zorgvuldig omgaan met per-

soonsgegevens. Risico’s van onzorgvuldig handelen zijn besproken, waarbij opviel dat teams elkaar 

onderling tips konden geven voor het veiliger omgaan met persoonsgegevens. Deze input heeft een 

plek gekregen in het project ‘Gevolgen Wet Bescherming Persoonsgegevens’ dat in 2016 gestart is 

onder leiding van een externe projectleider. 

Bij ‘Time In/Time Out’ stond het schorsingsbeleid centraal. Deelnemers aan deze workshop kregen 

filmfragmenten te zien van cliënten die vertellen over hun ervaringen met geschorst worden, en welk 

effect dit heeft gehad op hun verblijf en hersteltraject in de opvang. Aanvullend werden de work-

shopdeelnemers uitgedaagd mee te denken over de beoordeling van situaties waarin schor-

singsmaatregelen aan de orde kunnen zijn. Ook werd onderzocht welke alternatieven voor 

schorsingsmaatregelen mogelijk zijn. Het is de wens van De Binnenvest dat het aantal schorsingen in 

de dag- en nachtopvang omlaag kan gaan. Dit thema wordt daarom verder uitgewerkt, onder andere 

in samenspraak met de cliëntenraden.  

In ‘Het Glazen Huis’ maakten de deelnemers kennis met het gebrek aan privacy in de dag- en 

nachtopvang dat zowel door cliënten als medewerkers als problematisch wordt ervaren. Deelnemers 

kregen een opdracht die alleen uitgevoerd kon worden wanneer één uit de groep zitting wilde nemen 

op een (nep)toilet met weinig verhullende deuren. De gêne en de ongemakkelijkheid die daarbij werd 

ervaren door een ieder is dagelijkse kost voor cliënten en medewerkers binnen de dag- en nacht-

opvang. Na deze opdracht werd in groepsverband verder gesproken over de impact en effecten van 

het gevoel dat men altijd bekeken kan worden. Hierna is binnen de dag- en nachtopvang Nieuwe 
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Energie op delen van de ruiten van spreek- en vergaderkamers folie aangebracht, teneinde meer 

privacy te creëren terwijl de veiligheid wel gegarandeerd blijft.   

4.3 Veilig incidenten melden  

Veiligheid voor cliënten en medewerkers is een speerpunt voor De Binnenvest. Meldingen van 

incidenten waar cliënten (MIC) c.q. medewerkers (MIM) mee te maken hebben gehad worden belang-

rijk gevonden als bron om het beleid op het gebied van preventie en veiligheid - daar waar nodig  - aan 

te scherpen.  

Uit onderstaande tabel blijkt dat het aantal meldingen licht gedaald is in 2016. In 2015 was juist een 

sterke stijging te zien van het aantal meldingen. Dit was het gevolg van een oproep in de organisatie 

om incidenten vooral te melden. De Binnenvest vindt meldingen belangrijk in het kader van preventie. 

Om het belang van het melden steeds onder de aandacht te brengen van medewerkers, heeft de 

commissie MIC/MIM het voornemen om na een melding altijd op bezoek te gaan bij het team waaruit 

de melding gekomen is. Tevens gaat de commissie het meldingsformulier vereenvoudigen en de terug-

koppeling met betrekking tot ondernomen acties op meldingen verbeteren. De commissie wil 

benadrukken dat melden loont om een prettiger, gezonder en veiliger verblijf- en werkomgeving te 

krijgen. 

Meldingen 2015 2016 

Calamiteiten én gemeld aan Inspectie Gezondheidszorg/gemeente    -               2 

Incidenten waarbij de cliënt schade heeft opgelopen  15 16 2 

Incidenten waarbij de medewerker/vrijwilliger schade heeft opgelopen 20 17 3 

Incidenten met betrekking tot agressie en grensoverschrijdend gedrag 79       47 

Brandincidenten   5         2 

Medicatie incidenten 14       11 

Somatische incidenten   6 11 4 

Niet geslaagde suïcide pogingen   1         2 

Geslaagde suïcides    1          - 

Valincidenten 12 20 5 

Incidenten met betrekking tot automutilatie   2         1 

Niet naleven protocol         15 

Preventie           6 

   

Totaal 156      150 

 

                                                           
2 Bij de 16 meldingen waarbij cliënt schade heeft opgelopen is drie maal als reden opgegeven de technische 
staat van het gebouw. 
3 Bij de 17 meldingen inzake schade voor medewerker of vrijwilliger werd zes maal een rooster technisch 
probleem genoemd als oorzaak. Een maal werd de technische staat van het gebouw genoemd als oorzaak. 
4 Bij de 11 meldingen inzake somatiek werd twee keer de technische staat van het gebouw genoemd als 
oorzaak. 
5 Ten aanzien van de valincidenten werd acht maal een medische oorzaak genoemd, tien maal middelen 

gebruik en twee maal de technische staat van het gebouw. Er werd in drie gevallen - vanwege de technische 

staat van het gebouw - preventief gemeld. 
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In totaal is er 150 keer gemeld. In 15 gevallen ging het zowel om een MIC als een MIM melding. Daar 

waar een voetnoot staat, is binnen de categorie specifieker gekeken naar de aangegeven oorzaak. De 

technische staat van het gebouw waarin zich de voorziening bevindt, lijkt een rode draad te zijn. 

Het aantal valincidenten neemt nog toe. Deze vinden zowel plaats bij zelfstandig wonende cliënten als 

cliënten die intramuraal verblijven. Een verslechtering van de gezondheid van de betreffende cliënten 

in combinatie met middelen gebruik lijkt de oorzaak te zijn. Preventie heeft de aandacht. De commissie 

MIC/MIM heeft dit jaar voor het eerst bijgehouden wanneer het niet naleven van de richtlijnen of het 

protocol als reden werd opgegeven voor het ontstane incident. Dit is bij 15 meldingen als oorzaak 

genoemd. 

Met cliënten wordt getraind op valpreventie. Daar waar de technische staat van het pand als reden is 

aangegeven, zijn er met het oog op preventie verbeteringen aangebracht.  

4.4 Kwaliteit door de ogen van cliënten 

Cliënttevredenheidsonderzoek  

De Binnenvest meet de cliënttevredenheid een maal per drie jaar middels een extern uitgevoerd, 

breed cliënt tevredenheidsonderzoek. Ons meest recente cliënttevredenheidsonderzoek dateert uit 

2014. De centrale cliëntenraad (CCR) en de raad van bestuur functioneerden destijds gezamenlijk als 

opdrachtgever. In 2017 wordt dit brede cliënttevredenheidsonderzoek herhaald.  

In 2014 werd onze ambulante begeleiding en crisisopvang gewaardeerd met een 7,3. Bij de niet-

ambulante zorg (beschermd wonen en dag- en nachtopvang Nieuwe Energie) werd de tevredenheid 

gewaardeerd met een gemiddeld rapportcijfer van 6,2.  

Naar aanleiding van het laatste cliënttevredenheidsonderzoek zijn verbeterplannen opgesteld. Naast 

de centrale cliëntenraad zijn de decentrale cliëntenraden en medewerkers van het Sociaal Pension en 

de dag- en nachtopvang Nieuwe Energie hierbij betrokken. In 2016 hebben we deze plannen 

gezamenlijk geëvalueerd. Er is geconstateerd dat op alle aandachtsgebieden verbeteringen zijn 

geboekt. Een greep uit de resultaten: 

 Zelf klaar gemaakte maaltijden en zogenaamde componenten maaltijden vervangen steeds 

meer de vriesvers maaltijden; 

 Privacy van bewoners is beter geborgd, zo wordt geen kamer meer binnengegaan zonder eerst 

te kloppen. Er zijn hierover geen klachten meer gekomen; 

 Nieuwe activiteiten voor minder mobiele cliënten. Er is een aantal activiteiten door de 

groepsleiding en huishoudelijk medewerkster in samenspraak met Nieuwe Kracht 

georganiseerd, juist ook voor bewoners die niet mobiel zijn. Het streven is om dit samen met 

vrijwilligers verder uit te bouwen. 

Cliëntvertrouwenspersoon  

De cliëntvertrouwenspersoon (Cvp) is in dienst bij het Landelijk Steunpunt(mede)zeggenschap (LSR). 

In 2016 deden 23 cliënten met 27 kwesties een beroep op de Cvp. De meeste cliënten benaderden de 

Cvp telefonisch, en vier kwesties zijn binnengekomen via e-mail/website. Drie kwesties zijn tijdens een 

bezoek van de Cvp aan de voorziening binnengekomen. Twee kwesties zijn binnengekomen via 

medewerkers van De Binnenvest. Er hebben geen kwesties gespeeld bij de kleine beschermde 

woonvormen in de wijk. De kwesties hebben voornamelijk betrekking gehad op zorg, begeleiding en 

dienstverlening. Een aantal heeft betrekking gehad op verblijf of financiën.  



Stichting De Binnenvest 

Jaardocument Zorg 2016  Pagina 30 

Het aantal cliënten dat een beroep deed op de Cvp is gelijk aan het aantal dat dit deed in 2015. Met 

name bij de dag- en nachtopvang Nieuwe Energie is sprake van een stijging. De oorzaak heeft mogelijk 

te maken met een sterke toename van het aantal cliënten bij Nieuwe Energie. Het aantal bedden bij 

Nieuwe Energie is in ca. 1,5 jaar tijd namelijk vermeerderd van 49 (begin 2015) naar 95 (begin  2016). 

Het aantal cliënten dat gebruikt maakte van deze bedden is navenant sterk toegenomen. Daarnaast is 

aan de mogelijkheid de Cvp in te schakelen meer bekendheid gegeven, hetgeen de stijging deels ook 

kan verklaren. 

De ondersteuning van de Cvp bestond meestentijds uit informatie verstrekken, en adviseren met 

betrekking tot de aanpak van de kwestie. In de meeste gevallen kon de cliënt zelf verder na informatie, 

advies of een luisterend oor van de Cvp. Tweemaal heeft de Cvp een cliënt ondersteund bij het 

opstellen van een brief en de voorbereiding van de hoorzitting bij de externe klachtencommissie 

cliënten. Beide klachten zijn in de lijn opgepakt en afgehandeld. Zes kwesties zijn gestaakt doordat 

cliënten niet meer bereikbaar waren of geen reactie gaven op het verzoek van de Cvp. Zes maal heeft 

de Cvp ondersteund bij drie- of viergesprekken met cliënten en medewerkers, waarbij het effect was 

dat er een positieve voortgang in het begeleidingsproces tot stand kwam.  

In 2016 heeft de Cvp meerdere keren persoonlijk begeleiders, hulpverleners en teamleiders benaderd 

voor achtergrondinformatie. De Cvp constateert dat er een prettige, open, flexibele houding is en dat 

medewerkers hun medewerking verlenen. 

4.5 Klachten  

De externe klachtencommissie, die bestaat uit drie leden, heeft in 2016 zestien klachten ontvangen. 
De klachten waren divers van aard. De meeste klachten zijn afkomstig van cliënten die gebruik maken 
van de dag- en nachtopvang. 
 
Drie klachten zijn na een gesprek tussen cliënt en teamleider en/of de betrokken medewerker  
ingetrokken en niet door de commissie behandeld. In dertien gevallen heeft de klacht tot een 
hoorzitting geleid en heeft de externe klachtencommissie uitspraak gedaan. In één procedure heeft de 
commissie zich onthouden van een uitspraak. De commissie heeft een klacht een keer niet ontvankelijk 
verklaard. In vier procedures was de uitspraak dat de klacht ongegrond was. 
 

In zeven van de 16 procedures was de uitspraak van de commissie dat de klacht geheel of gedeeltelijk 

gegrond was. Er is twaalf keer een advies aan de directie gegeven. Deze adviezen hadden onder meer 

betrekking op: 

 

1. Het verstrekken van huisregels op schrift voor de panden voor beschermd wonen in de wijk aan 

nieuwe bewoners; 

2. Het doen van veiligheidsonderzoek naar de panden voor beschermd wonen in de wijk;  

3. Het bespreken van een warme overdracht van een gemeente in het werkgebied aan De 

Binnenvest met deze gemeente; 

4. Het bespreken van verwijzingen zonder Wmo indicatie door een gemeente in het werkgebied 

met deze gemeente;   

5. Het zoeken van een betere oplossing voor de bemensing van de balie van Nieuwe Energie;  

6. Het zoeken naar een oplossing om het kwijt raken van wasgoed in Nieuwe Energie tegen te 

gaan; 

7. Het goed communiceren van nieuwe procedures met passanten Nieuwe Energie;  

8. Een rookverbod uitvaardigen voor medewerkers van Nieuwe Energie in de dag- en nacht-

opvang.  
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De aanbevelingen zijn merendeels overgenomen door de directie van De Binnenvest.   

 

Samenstelling externe klachtencommissie (situatie per 31-12-2016) 

Naam Functie 

Joke de Jong Voorzitter 

Marianne Kooijmans Secretaris 

Frank Bekink Lid 

  
4.6 Medewerkers  

Algemeen 

In 2016 zijn in totaal 47 medewerkers (28,53 fte) in dienst getreden en 23 medewerkers (16,19 fte) uit 

dienst getreden. Het personeelsbestand is in 2016 gegroeid met 24 medewerkers (15,03 fte) naar 171 

medewerkers (121,34 fte) op 31 december 2016. Deze groei heeft voornamelijk plaatsgevonden in het 

primaire proces.  

Personeelsbeleid 

De Cao Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening 2016-2017 is definitief vastgesteld per 20 juli 2016. 

De wijzigingen hielden voornamelijk in: een salarisstijging van 1%, een eenmalige uitkering voor alle 

medewerkers, het individueel keuzebudget (IKB), een verhoging van de bijdrage van de werkgever aan 

het individuele loopbaanbudget van de medewerkers naar 1,5%, en een verhoging van de ORT-

regeling. Deze wijzigingen zijn volledig en tijdig geïmplementeerd binnen de organisatie. 

In 2016 is nader vorm gegeven aan beleid met betrekking tot optimale inzetbaarheid van medewer-

kers. Dit is onder andere uitgewerkt in een programma met betrekking tot krachtgericht persoonlijk 

leiderschap en het versterken van competenties en talenten van management en medewerkers. Het 

beleid ten aanzien van competentiemanagement behelst onder meer een nieuwe cyclus inzake 

persoonlijke ontwikkelplannen en beoordeling. Dit competentiemanagementbeleid is eveneens in 

2016 opgesteld. De voorbereidingen voor de implementatie ervan hebben eind 2016 plaatsgevonden. 

Workshops voor en door medewerkers met als onderwerp “Mijn persoonlijk ontwikkelplan” zijn 

gepland vanaf begin 2017. Een breed samengestelde werkgroep wordt geformeerd om in 2017 

functieprofielen van De Binnenvest te actualiseren en te voorzien van functie specifieke competenties. 

Geïnvesteerd wordt in de actuele kennis, arbeidsmarktvitaliteit en optimale inzetzetbaarheid van 

medewerkers van De Binnenvest middels een programma voor deskundigheidsbevordering. Facul-

tatieve en verplichte trainingen en workshops maken daar deel van uit. In 2016 is bijvoorbeeld een 

serie facultatieve mindfulness trainingen georganiseerd. Het contract met de huidige arbodienst-

verlener is pro forma opgezegd per eind 2017, omdat de samenwerking onvoldoende blijft aansluiten 

bij de behoefte, onvoldoende bijdraagt aan de verzuimdoelstelling van De Binnenvest en daarmee aan 

een optimale inzetbaarheid van medewerkers. 

Arbeidsomstandigheden  

In 2016 is geïnvesteerd in flexwerkplekken die voldoen aan de gestelde veiligheids- en gezondheids-
eisen. Alle flexplekken bij het Servicebureau zijn inmiddels ingericht volgens deze norm. De flex-
werkplekken op decentrale locaties worden conform ingericht. Er is een meting van de luchtkwaliteit 
in het Servicebureau uitgevoerd, waaruit blijkt dat de luchtkwaliteit voldoet aan de norm. Door 
uitbreiding van flexwerkplekken en het beschikbaar stellen van laptops is het ambulant werken beter 
gefaciliteerd.  
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Naar aanleiding van de uitkomsten van een onderzoek naar de psychosociale arbeidsomstandigheden 

dat in 2015 is uitgevoerd, is in 2016 aan medewerkers de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan 

een training Mindfulness. Een groot aantal medewerkers heeft van dit aanbod, dat nog doorloopt in 

2017, gebruik gemaakt.  

Verzuim  

Het verzuimpercentage over 2016 laat een lichte daling zien ten opzichte van het jaar 2015. 

Verzuim 2015 Verzuim 2016 

8,2% 8,1% 

 

Het landelijk verzuimpercentage voor de sector gezondheidszorg en welzijn is op het moment van het 

schrijven van dit document nog niet bekend voor geheel 2016. Echter voor het eerste halfjaar 2016 is 

het voorlopig verzuimcijfer 5,4%. Dit percentage ligt hoger dan het verzuimpercentage van 4,7% over 

het eerste half jaar van 2015. 

Bij De Binnenvest is het verzuimcijfer over de eerste zes maanden van 2016 8,0%. De verzuimdoel-

stelling van 5,0% of minder is daarmee niet bereikt. Dit vraagt om een herbezinning op de 

arbodienstverlening. Het doel is om per eind 2017 nieuwe afspraken gemaakt te hebben met een 

arbodienstverlener.   

Medewerkersvertrouwenspersoon  

De medewerkersvertrouwenspersoon (Mvp) is niet in dienst van De Binnenvest, maar heeft een eigen 

praktijk voor psychosociale begeleiding en counseling, coaching en training. Met de raad van bestuur 

en het management heeft in 2016 overleg plaatsgevonden over ontwikkelingen en eventueel te 

signaleren problematiek, in aansluiting op de jaarrapportage van de Mvp. Daarnaast is de Mvp 

aanwezig geweest bij Broodje Kracht en is er aansluitend aandacht besteed aan de Mvp in De 

Binnenvester, de maandelijkse nieuwsbrief voor medewerkers.   

In 2016 zijn er twaalf zaken in behandeling geweest bij de Mvp. Eén zaak liep al in 2015 en had in 2016 

nog afronding nodig. Eén zaak betrof overbelasting. Eén zaak betrof het meemaken van een 

geweldsdelict. Eén zaak betrof re-integratie problematiek. Twee zaken betroffen de omgang met 

privacy. Twee zaken betroffen privé-problematiek en het effect hiervan op de werksituatie. De overige 

vijf zaken hadden betrekking op de werkrelatie tussen medewerker en leidinggevende. 

Vrijwilligers  
 
Het vrijwilligersbeleid is geactualiseerd en zal in 2017 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de raad 

van bestuur. Het beleid en de vrijwilligersovereenkomst zijn juridisch getoetst. Speciale aandacht is 

besteed aan de inbedding van de vrijwilligers in de organisatie: kennismaking met medewerkers, 

introductiebijeenkomsten voor nieuwe vrijwilligers, structureren van de samenwerking tussen 

medewerkers en vrijwilligers. Ook zijn de kernwaarden van De Binnenvest en de methodiek 

Krachtwerk meegenomen in het vrijwilligersbeleid. Eind 2016 waren ongeveer 50 vrijwilligers actief bij 

De Binnenvest. 
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4.7 Veiligheid 

Veiligheid en brandpreventie 

Het afgelopen jaar heeft De Binnenvest de nadruk gelegd op het brandveilig wonen van onze cliënten, 

door te kiezen voor brandvertragende producten en materialen ten behoeve van de inrichting  van de 

woningen. De woningen worden jaarlijks bezocht door medewerkers van de afdeling facilitaire zaken 

en een brandbeveiligingsbedrijf voor de controle van blusmiddelen en noodverlichting. Dit jaar is er 

een kwalitatieve upgrade van de rookmelders gedaan waardoor de algemene leefomgeving nog 

veiliger gemaakt is. 

De pandverantwoordelijke  medewerker inspecteert wekelijks de woning en heeft regelmatig overleg 
met de cliënten inzake veiligheid en woonomstandigheden. Gebreken worden direct doorgegeven aan 
de afdeling facilitaire zaken. Alle panden en voorzieningen van De Binnenvest worden bovendien een 
keer per kwartaal bezocht door de medewerker facilitaire zaken voor inspectie, om de veiligheid te 
waarborgen. 
 
Bedrijfshulpverlening 
 
Alle groepswerkers, woonmaatschappelijk werkers, flexers en nachtportiers van de 24-uurs voor-

zieningen worden opgeleid tot bedrijfshulpverlener (BHV-er). Zij volgen een basisopleiding waarbij de 

onderwerpen brandveiligheid en EHBO in theorie en in praktijk aan de orde komen. Twee jaar na de 

basisopleiding volgt ieder de herhalingscursus.  

Op iedere voorziening vindt ieder jaar een onaangekondigde ontruimingsoefening plaats onder bege-

leiding van een brandbeveiligingsbedrijf in een zo realistisch mogelijke situatie. Elke keer dat een  

‘brandalarm met ontruiming’ plaatsvindt, wordt geëvalueerd. Verbeterpunten worden afgesproken en 

bewaakt. 

Beveiliging en cameratoezicht 
 
Bij dag- en nachtopvang Nieuwe Energie is dagelijks twee man beveiligingspersoneel aanwezig. In de 
nachtopvang van gebouw C, de annex bij Nieuwe Energie, is één man beveiligingspersoneel aanwezig 
op de tijden dat cliënten in het gebouw verblijven. Tevens is er cameratoezicht op de interne 
verkeersruimten en de  toegangsroute naar het gebouw. Het bewaren en eventueel bekijken van 
opgenomen beelden gebeurt volgens protocol en voldoet aan richtlijnen. Ook op het Sociaal Pension, 
een voorziening voor beschermd wonen, is cameratoezicht op de interne verkeersruimten en het eigen 
buitengebied.  
 
Toegangscontrole 

Ten behoeve van toegangscontrole op de voorzieningen worden aan de medewerkers op naam 

gestelde elektronische sleutels (tags) uitgegeven.  

Ten behoeve van de toegang tot diverse woningen zijn sleutelplannen gemaakt, gebaseerd op 

gecertificeerde sleutels. Extra sleutels bij laten maken is slechts mogelijk door enkele hiertoe bevoegde 

medewerkers. 

Persoonsalarmering 

Op dag- en nachtopvang Nieuwe Energie, het Sociaal Pension en het SPIL (Service Punt Inloop en Leren) 

dragen alle medewerkers een persoonsalarm. Daarnaast zijn deze voorzieningen toegerust met een 
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paniekknop. Indien de situatie daarom vraagt kan iedere medewerker die aanwezig is op één van deze 

locaties bijstand van de politie inroepen. 

Legionella 

Om te voorkomen dat mensen besmet raken met legionella heeft de overheid het drinkwaterbesluit 

opgesteld. Voor de voorzieningen is een beheersplan door een gecertificeerd bedrijf opgesteld. 

Jaarlijks worden door dit bedrijf monsters genomen. Indien leidingen niet gebruikt worden, dient men 

wel regelmatig te spoelen en dit in een logboek bij te houden. Voor de woningen is de pandbeheerder 

verantwoordelijk voor het doorspoelen van de waterleidingen bij de leegstaande kamers. 

4.8 Informatisering  

Uitgangspunten 
 
ICT middelen dienen ondersteunend zijn aan de gebruikers. De kosten van de ICT middelen dienen in 
verhouding te staan tot de kwaliteit. De ICT omgeving moet bovendien veilig zijn. 
 
Informatieveiligheid 
 
Informatieveiligheid is een actueel en inhoudelijk dynamisch onderwerp. De informatie beveiliging is 
uitbesteed aan een externe werkplek- en systeembeheerder. De ICT organisatie neemt deel aan het 
project “Wet bescherming persoonsgegevens” en voert op basis van dit project aanscherpingen in de 
beveiliging door. In 2016 zijn de voorbereidingen gestart voor de invoering van dubbele authenticatie 
als er op het cliëntregistratie systeem ingelogd wordt vanuit een andere locatie dan De Binnenvest.  

 
Procesondersteuning 
 
In 2016 zijn nadere afspraken gemaakt over het servicemanagement. Vanuit de ITIL methodiek wordt 
er meer onderscheid gemaakt tussen incidenten en changes. Er is meer gestructureerd contact met de 
externe werkplek- en systeembeheerder en de procesafspraken zijn aangescherpt op het gebied van 
servicemanagement. Gebruikers worden vanuit de ICT organisatie aangemoedigd om niet 
functionerende zaken direct te melden. 

 
Cliëntregistratiesysteem 
 
De Binnenvest heeft een heroriëntatie uitgevoerd ten aanzien van het cliëntregistratiesysteem. Er is 
gekozen om te blijven bij de huidige software leverancier (Regas), maar het pakket wel volledig 
opnieuw in te richten. De huidige software leverancier heeft de afgelopen jaren veel nieuwe 
functionaliteiten ontwikkeld waar in de bestaande structuur geen of deels gebruik van gemaakt wordt. 
Bij de herinrichting van de software wordt hier wel optimaal gebruik van gemaakt.  
 
Met de overgang van AWBZ naar Wmo is de omgeving van De Binnenvest in 2015 en 2016 sterk 
veranderd, en daarmee de vraag naar onze dienstverlening. Om deze reden is het zorgproces 
aangepast en geüniformeerd. De herinrichting van de software vindt plaats op basis van de nieuwe 
definiëring van het zorgproces. Het cliëntregistratiesysteem gaat de gebruikers meer ondersteunen op 
het gebied van zorgverleningsformats en termijnbewakingen. Voor de management- en 
stuurinformatie en voor de verantwoordingsrapportages zijn standaardrapporten gedefinieerd. In het 
herinrichtingsproject wordt ook frequent afgestemd met het project “Wet bescherming 
persoonsgegevens”. 
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Applicatiebeheer en Informatievoorziening 
 
De complexiteit van het interne netwerk, het werken in de cloud en de noodzakelijkheid van interactie 
tussen applicaties onderling is toegenomen. Het voeren van regie en het in kaart brengen van de 
impact van changes is daarmee complexer geworden. Het genereren van management- en stuur-
informatie vraagt specifieke kennis. Om deze reden is in 2016 gestart met de heroverweging van de 
inrichting van de ICT organisatie, met name waar het gaat om de keuze voor centraal of decentraal 
applicatiebeheer. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Jaarverslag

Een jaar duurt lang, 
zo u wilt,
maar een jaarverslag is slechts een opsomming
waar we niet zo geduldig voor hoeven zijn.

Tom
21 april 2017

Tom is lid van Schrijfclub De Pen, De Binnenvest 
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Hoofdstuk 5  Financiële informatie  

5.1 Ontwikkelingen gedurende het boekjaar 

In 2016 hebben nog niet alle financiers een volledig geautomatiseerd berichtenverkeer rondom be-

schikkingen en declaraties ingericht. De verwachting is dat dit in de loop van 2017 zal worden gereali-

seerd. Het wordt wel steeds duidelijker op welke manier gemeenten de rechtmatigheid van de 

geleverde zorg willen vaststellen, zodat De Binnenvest risico’s rondom financiering beter kan in-

schatten. 

 

De Binnenvest is voortdurend bezig om de registratiesystemen aan te passen. In de loop van 2015 is 

begonnen met kwaliteitsverbetering op het gebied van rapportages, zowel financieel als inhoudelijk. 

In 2016 zijn de zorgprocessen volledig in kaart gebracht en aangepast aan de gewijzigde finan-

cieringsstructuur. Dit wordt verwerkt in de herinrichting van het cliëntenregistratiesysteem, zoals 

beschreven in hoofdstuk 4.8. De aanpassingen worden naar verwachting in april 2017 opgeleverd. 

Hiermee kan tevens de interne sturing verder worden verbeterd om sneller in te kunnen spelen op 

wijzigingen in de financiering, en beter te voldoen aan de informatieverzoeken vanuit financiers met 

betrekking tot Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Daarnaast is begin 2017 een nieuw financieel 

pakket geïmplementeerd, waarmee we de financiële sturing sterk kunnen verbeteren. 

 

5.2 Omzet en resultaat 

 

Het financiële resultaat over 2016 bedraagt bijna € 212.000. De omzet is 1,3 % hoger dan in 2015.  De 

kosten zijn 6,5 % hoger dan in 2015. De terughoudendheid in het aannamebeleid die De Binnenvest in 

2015 had vanwege onzekerheid over de aantallen cliënten en de omzet als gevolg van de overgang van 

AWBZ naar Wmo, is in 2016 losgelaten. Omdat in 2016 beter inzicht ontstond in de omvang van de 

caseload, is de personeelsinzet hieraan gekoppeld en zijn de personeelskosten gestegen ten opzichte 

van 2015. De overige bedrijfskosten zijn hoger door de kosten van gebouw C, de annex bij de dag- en 

nachtopvang Nieuwe Energie, die in december 2015 is geopend voor ten behoeve van 36 extra 

noodbedden voor opvang van dak- en thuislozen. 

 

5.3 Stand van zaken op balansdatum 

 

De financiële positie van De Binnenvest is gezond. Zowel de solvabiliteit, het weerstandsvermogen als 

de current ratio zijn uitstekend.  

 

In 2016 is de structurele subsidie vanuit rijksmiddelen voor maatschappelijke opvang, die De Binnen-

vest verkreeg van centrumgemeente Leiden, verminderd met € 750.000. Vanaf 2018 is de verwachting 

dat de subsidie verder zal worden verminderd met ca. een miljoen euro. De Binnenvest werkt daarom 

aan transformatie van de maatschappelijke opvang naar maatschappelijke zorg. Decentralisatie van de 

nachtopvang en het scheiden van wonen en zorg zijn hierbij belangrijke doelen. Verder zal een deel 

van de nu gesubsidieerde activiteiten (op termijn) via de Wmo worden gefinancierd. De kosten van 

deze transformatie worden in 2017 gedeeltelijk additioneel gefinancierd door de gemeente Leiden, 

maar De Binnenvest zal vanuit haar reserves een substantieel bedrag bijdragen.  
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Hoofdstuk 6  Risico’s en beheersing 

6.1 Risicobereidheid 

 

De Binnenvest wordt volledig gefinancierd vanuit publieke middelen, waarop bezuinigd wordt door de 

overheid. Alle medewerkers voelen een grote verantwoordelijkheid voor de gezondheid en het 

welbevinden van kwetsbare cliënten. Als werkgever voelt De Binnenvest zich als goed werkgever 

verantwoordelijk voor arbeidsomstandigheden en werkgelegenheid. De Binnenvest kiest er daarom in 

zijn algemeenheid voor om risico’s in de (financiële) bedrijfsvoering en in de hulpverlening zoveel 

mogelijk te beperken. De onzekerheden in strategie, beleid en financiering waar De Binnenvest mee 

te maken heeft, zijn inherent aan de transitie van AWBZ naar Wmo. Deze brengt immers herverdeling 

van de budgetten voor de maatschappelijke opvang en het beschermd wonen vanuit het rijk en 

centrumgemeente mee, hetgeen ook leidt tot een gewijzigde toekomstvisie op de maatschappelijke 

zorg. Dit zijn risico’s die meer algemeen van aard zijn in de sector waarin gewerkt wordt. De Binnenvest 

is bereid deze als gegeven te beschouwen, en houdt hier rekening mee in de strategische planvorming. 

 

6.2 Risicobeheersing 

 

Voor het boekjaar 2017 is een negatief resultaat begroot. Hierbij is rekening gehouden met de 

vermindering van de subsidie door de gemeente Leiden. Wel zal er door de gemeente Leiden 

additionele subsidie worden verstrekt ter financiering van de extra kosten van de transformatie opgave 

zoals in paragraaf 5.3 beschreven, en extra bedden in de dag- en nachtopvang. Het resterende deel 

van het negatieve resultaat zal worden onttrokken aan de reserves van De Binnenvest. Er is alleen 

rekening gehouden met opbrengsten waar we (bijna) zeker van zijn. Daarnaast is de begrote formatie 

gerelateerd aan de begrote opbrengst op basis van productiviteitsnormen, zodat de personeelskosten 

in evenwicht blijven met de productie. We streven naar een flexibele schil van 20%, zodat snel en 

slagvaardig kan worden ingespeeld op veranderingen in de markt. In 2016 bedroeg de flexibele schil 

21%. 

 

Gezien de vermindering van de subsidie en de kosten van de transformatie zal vanaf 2017 niet alleen 

met een jaarbegroting worden gewerkt, maar ook met een meerjarenprognose, zodat gevolgen van 

wijzigingen in beleid sneller zichtbaar worden en sneller anticiperen mogelijk is.  

 

6.3 Marktrisico 

 

De vermindering van subsidie van centrumgemeente Leiden wordt onder meer opgevangen door 

cliënten na uitstroom uit de opvangvoorzieningen niet meer te begeleiden op basis van subsidie. 

Begeleiding na uitstroom vindt dan plaats op basis van een Wmo beschikking die door de gemeente 

van herkomst of vestiging wordt afgegeven. De Binnenvest staat bekend om haar expertise op het 

gebied van persoonlijk en maatschappelijk herstel van bijzondere doelgroepen. In het kader van 

bestuurlijke contractering of aanbesteding heeft De Binnenvest werkafspraken met alle gemeenten in 

het werkgebied en de H6.  

 

6.4 Ondernemingsrisico 

Gezien de omvang van de reserves is er geen sprake van ondernemingsrisico bij De Binnenvest. 
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6.5 Financieringsrisico 

 

De Binnenvest heeft voldoende eigen middelen, zodat er geen beroep hoeft te worden gedaan op 

externe financieringsbronnen. 
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Hoofdstuk 7 Maatschappelijk ondernemen  

Zichtbaar voor de inwoners van Leiden zijn de activiteiten van onze veegploegen in de stad. Cliënten 

van het Sociaal Pension en dag- en nachtopvang Nieuwe Energie zorgen ervoor dat de stad er schoner 

uitziet.  

Binnen DyNaMo, het dagbestedingsproject aan het Morspad voor cliënten van zowel De Binnenvest 

als andere organisaties, draait onder meer de Cantina. Dit is een consumer-run restaurant, waar 

cliënten van het Sociaal Pension en De Binnenvest, en medewerkers, gebruik van maken. De 

medewerkers van de Cantina bestaan uit cliënten, vrijwilligers en een professionele medewerker. 

Gemiddeld twee stagiaires van Project JA werken ook mee in de Cantina.   

DyNaMo vult ook de receptiefunctie voor het Sociaal Pension en het Servicebureau van De Binnenvest 

in. De receptiefunctie is eveneens consumer-run georganiseerd. De receptie wordt gedurende 

werkdagen bezet door een cliënt en een vrijwilliger. Hier worden bezoekers ontvangen, inkomende 

telefoontjes aangenomen en doorverbonden, en de vergaderzalen beheerd. 

Bij het Sociaal Pension is een grote moestuin, die wordt bijgehouden door cliënten en vrijwilligers. De 

oogst van de moestuin wordt gebruikt voor de maaltijden die in de Cantina worden bereid. De buurt 

is uitdrukkelijk uitgenodigd om mee te komen moestuinieren. De vrijwilligers en cliënten werken ook 

mee in de kweektuin voor het Singelpark.  

Het benutten van ervaringsdeskundigheid is een doelstelling van De Binnenvest. Cliënten werken mee 

aan allerlei activiteiten - vaak als dagbesteding - omdat dit bijdraagt aan hun herstel en sociale 

participatie. Ervaringsdeskundigen worden ook ingezet in betaalde functies en/of volgen een 

opleidingstraject.   

 

 

 

 

 

 



 



De Binnenvest

Er gebeuren veel dingen bij De Binnenvest, 
Waar ik helemaal niets van af weet.
Er zijn ook dingen die ik wel weet
bijvoorbeeld maatschappelijk werksters die 
helpen mij als ik het zelf niet weet of kan.
Dat doet mij goed.

An
10 februari 2017

An is lid van Schrijfclub De Pen, De Binnenvest
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Hoofdstuk 8  Onderzoek en ontwikkeling zorgverlening 

Stichting De Binnenvest is een professionele instelling met de ambitie een essentiële bijdrage te 

leveren aan het verbeteren van de leefsituatie van kwetsbare mensen en nieuwe mogelijkheden en 

perspectieven voor hen te creëren. De Binnenvest signaleert actief trends, en grijpt kansen aan om de 

dienstverlening steeds verder te professionaliseren. De organisatie werkt graag samen met keten-

partners. In 2016 zijn grote stappen gemaakt. Een selectie: 

8.1 Methodiek en rapportage  

Academische werkplaats 

Vanaf de start, bijna tien jaar geleden, neemt De Binnenvest deel aan de academische werkplaats 

Opvang & Herstel, waarin onder andere de voortgaande ontwikkeling van de methodiek Krachtwerk 

(tot 2015: Herstelwerk) aan de orde is. In een academische werkplaats werken praktijk en wetenschap 

samen op een duurzame manier, met als doel kennisontwikkeling en vernieuwing in de zorg. Praktijk-

instellingen waaronder De Binnenvest werken samen met onderzoekscentrum Impuls van het 

Radboud Universitair Medisch Centrum ten behoeve van kennisontwikkeling en deskundig-

heidvergroting.  

Impuls organiseert twee academische werkplaatsen: Opvang & Herstel en OGGZ. De Binnenvest neemt 

deel aan de werkplaats Opvang & Herstel samen met dertien andere maatschappelijke opvang-

instellingen. De twee werkplaatsen worden in 2017 samengevoegd. 

Methodiek  

In samenwerking met de Academische Werkplaats is de methodiek Krachtwerk ontwikkeld, die 

gebruikt wordt door de medewerkers van De Binnenvest. In 2016 kwam een geactualiseerde versie uit 

van het methodiekboek Krachtwerk. Deze is inmiddels in gebruik bij de Binnenvest: iedere mede-

werker kreeg een exemplaar als kerstgeschenk. Het persoonlijk actieplan van de cliënt en de krachten-

inventarisatie zijn belangrijk in de methodiek. Daarnaast is de regelmatige evaluatie een belangrijke 

pijler in het hersteltraject.  

Krachtwerk werd in 2016 ook steeds meer gebruikt voor vrijwilligers en door vrijwilligers. Zij doen vrij-

willigerswerk dat past bij hun persoonlijke krachten en talenten, en werken ook steeds meer volgens 

de Krachtwerkmethodiek.  

De Binnenvest werkte in 2016 ook aan de implementatie van de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM), een 

instrument waarmee inzicht verkregen kan worden in de zelfredzaamheid van de cliënt op alle 

belangrijke leefgebieden. Naar verwachting kan de ZRM een instrument zijn in de rapportage naar 

gemeenten met betrekking tot het traject dat de cliënt doormaakt. De ZRM wordt geïntegreerd in het 

nieuw ingerichte cliëntregistratiesysteem. 

Kwaliteitshandboek 

In 2016 is gestart met de vulling van het nieuwe kwaliteitshandboek in het software pakket Manual 

Master dat in 2015 is aangekocht. Om te komen tot een goede vulling van het handboek is besloten 

alle stukken uit het oude handboek kritisch te beoordelen op kwaliteit en nut en de relevante stukken 

te updaten. Op digitaal gebied zal het nieuwe handboek in 2017 veel meer te bieden hebben. Er is 

bijvoorbeeld een zoekfunctie; men kan op het eigen account favoriete stukken bewaren; teamleiders 

kunnen hun medewerkers een notificatie sturen om stukken te lezen; en proceseigenaren krijgen een 

notificatie wanneer hun stukken herzien moeten worden.  
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8.2 Ontwikkelen, innoveren en experimenteren  

Veel onderdelen van de dienstverlening en zorg die geboden wordt door De Binnenvest zijn aan 

verandering onderhevig. De maatschappelijke context vraagt dit van ons. De Binnenvest investeert in 

ontwikkeling en innovatie van haar zorgaanbod en experimenteert daarom met nieuwe vormen van 

zorg en wonen. Preventie heeft sterk de aandacht. De informatie aan daklozen of met dakloosheid 

bedreigde mensen is verbeterd.  

Website en documentaire 

In 2016 heeft De Binnenvest een nieuwe, informatieve website voor dak- en thuislozen in de regio 

Zuid-Holland Noord gelanceerd. Het betreft een goed vindbare website waarop veel vragen van cliën-

ten en verwijzers direct beantwoord worden. Vertegenwoordigers van de Centrale Cliëntenraad (CCR) 

en vele medewerkers zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de website. De website 

bevat veel informatie en bovendien persoonlijke verhalen van (ex)cliënten.  

De Binnenvest heeft in 2016 ook een documentaire laten maken met portretten van cliënten die 

vertellen over hun ervaringen: hoe zijn zij dakloos geworden, waarom zijn zij bij De Binnenvest terecht 

gekomen en wat is er nadien gebeurd. Voor deze documentaire is van tevoren geen script geschreven. 

De regisseuse is gewoonweg aan de slag gegaan met cliënten.  

Moreel beraad 

De werkwijze van het moreel beraad is in 2016 uitgebreid geëvalueerd. Een student Sociaal Peda-

gogische Hulpverlening van de Hogeschool Leiden heeft in 2016 – in samenwerking met promovendus 

Ruth Spijkerboer - een onderzoek naar moreel beraad bij De Binnenvest verricht. Aan de hand van      

onder meer mondelinge interviews en 108 ingevulde vragenlijsten is onderzoek gedaan naar de vraag:  

“Hoe ervaren professionals van De Binnenvest moreel beraad en welke opbrengsten van moreel beraad 

ervaren zij in hun werk als hulpverlener?”. De conclusie is dat moreel beraad meerwaarde heeft. Een 

greep uit de opbrengsten van moreel beraad volgens de professionals: ‘bevestiging’, ‘reflectie’, 

‘inzicht’, ‘ontwikkeling’, ‘leidt tot meer zelfvertrouwen in het werk’, ‘teamgevoel, begrip voor elkaars 

handelen’, ‘kritisch kijken naar beleid’, ‘opluchting/werkdruk-verlaging’ en in het algemeen 

‘verbetering van de kwaliteit van zorg’.    

Op basis van dit onderzoek en onze eigen evaluatie is besloten om van moreel beraad een standaard 

werkwijze te maken en deze in elk team ongeveer drie maal per jaar in te laten plannen. Een van de 

ketenpartners heeft vervolgens besloten de werkwijze rondom moreel beraad over te nemen.  

Transitie Nieuwe Energie 

Binnen dag- en nachtopvang Nieuwe Energie is in 2016 gestart met een transitieproces dat samen-

hangt met de beoogde decentralisatie van de maatschappelijke opvang. De start van deze transitie 

vindt plaats in een periode dat het aantal cliënten groter is dan ooit. De grote toename van het aantal 

cliënten lijkt het gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen; dit is congruent met het landelijk beeld. 

De gemeenteraad van Leiden heeft zich bovendien uitgesproken tegen loting voor bedden in de 

nachtopvang. De nachtopvang is daarom in 2015 uitgebreid met 36 bedden. 

Ten behoeve van de beoogde transitie worden hospitality en facilities enerzijds en zorg en begeleiding 

anderzijds duidelijk van elkaar gescheiden. De kwaliteit van zorg en verblijf wordt hiermee vergroot.   

 

 



Stichting De Binnenvest 

Jaardocument Zorg 2016  Pagina 42 

Experimenten   

Kleinschalig georganiseerde zorg op maat, decentraal en zo lokaal mogelijk is wat De Binnenvest wil 

bieden. Om dit te kunnen realiseren, wordt met verschillende woonvormen binnen gemeenten in het 

werkgebied geëxperimenteerd. Zo is in 2016 voor de eerste keer een zogenaamde ‘omklapwoning’ in 

gebruik genomen, in goed overleg met een corporatie en een gezin. De Binnenvest heeft de huur van 

de woning overgenomen om huisuitzetting te voorkomen, onder de voorwaarde dat (het gezin van) 

de huurder begeleiding accepteert. 

Met de gemeente Leiden en een aantal woningcorporaties zijn afspraken gemaakt over eenpersoons 

woonunits die beschikbaar komen voor uitstromers uit de opvang. Deze units vormen een tussen-

voorziening, omdat zij tijdelijk beschikbaar zijn. Uitstroom naar een zelfstandige woning is het doel van 

de cliënten die hier tijdelijk wonen. 

Ook is in 2016 een start gemaakt met het aanbieden van opvang in een woning speciaal voor 

vrouwelijke cliënten. Bij de oproep voor “Het beste idee van De Binnenvest” is het idee van een 

specifieke vrouwenopvang als winnaar uit de bus gekomen. De aanleiding voor de wens om een 

opvanghuis specifiek voor vrouwen te hebben, was de ervaring van enkele vrouwelijke cliënten in de 

dag- en nachtopvang. Zij voelden zich als vrouw kwetsbaar en ongemakkelijk in een grote groep 

mannelijke cliënten. Inmiddels zijn er op de locatie van de dag- en nachtopvang wijzigingen 

doorgevoerd om ook daar de privacy van vrouwelijke cliënten beter te waarborgen.  

Groepsgerichte begeleiding voor nieuwe cliënten 

Groepsgerichte begeleiding voor nieuwe cliënten, experimenteel gestart in 2015, wordt een vaste 

nieuwe werkwijze. Uit de eindevaluatie van het project Back on Track (Bot) bleek dat groepsgerichte 

begeleiding van nieuwe cliënten niet alleen goed mogelijk is, maar ook meerwaarde heeft. Cliënten 

kunnen elkaar regelmatig goed op weg helpen; waar de ene cliënt een actie moet ondernemen, heeft 

de andere cliënt hiermee bijvoorbeeld reeds ervaring opgedaan en kan dus steun bieden.  

Pilot Methodiek voor cliënten met een justitieel kader  

Ook in 2016 is actief geprobeerd de intensieve zorg aan cliënten met een justitieel kader zo snel als 

verantwoord af te schalen en te ambulantiseren. De Binnenvest zoekt naar succes- en faalfactoren 

teneinde een betere inschatting te kunnen maken welke cliënten hiervoor in aanmerking komen en 

welke voorwaarden wij hierbij moeten creëren.  

Key support  

Het project Key Support, een samenwerkingsverband tussen vrouwenopvang Rosa Manus, Kwadraad 

en De Binnenvest, is in 2016 afgerond. Het project werd uitgevoerd met behulp van een innovatie 

subsidie van de gemeente Leiden. Het doel was om formele en informele zorg te koppelen, middels 

inzet van getrainde vrijwilligers als ondersteuners van mensen die uit de opvang zijn uitgestroomd naar 

zelfstandig wonen.  

Jongeren in de Knel 

Middels dit project wordt opvang geboden aan zwerfjongeren met complexe problematiek. Hiervoor 

beschikt De Binnenvest over een aantal kamers dat gehuurd wordt van DUWO. In 2016 werd duidelijk 

dat de geboden periode van zes maanden opvang te krap is om jongeren de nodige stappen richting 

herstel te laten zetten. Daarnaast zijn de kamers die gebruikt worden voor de opvang te luxe van 

karakter, waardoor de wens om uit te stromen niet gevoed wordt. Met deze aandachtspunten willen 

we in 2016 wijzigingen doorvoeren in het project. 
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Afgelopen jaar hebben we ervaren dat na het eerste voorzichtige succes van de inzet van vrijwilligers 

als “social parents” in het project, de uitdaging is om aan te blijven sluiten bij de behoefte van de 

jongeren. Zo is uit gebleken dat de term social parents bij veel jongeren weerstand oproept, omdat ze 

niet op zoek zijn naar (nog meer) bemoeienis van ouderfiguren. De vrijwillige ondersteuners 

hernoemen als ‘personal coach’ heeft meer aantrekkingskracht. De meest succesvolle koppeling 

tussen jongere en coach komt tot stand als de jongere zelf voldoende gemotiveerd is en op een 

specifiek onderwerp gecoacht wil worden.  

De Bootcamp als onderdeel van het project wordt wel breder in de groep jongeren gewaardeerd. De 

werkwijze waarbij zij onder begeleiding groepsgewijs werken aan herstel blijkt succesvol. Ook de hulp 

die hierbij door een ervaringsdeskundige wordt geboden is van meerwaarde gebleken, omdat deze 

ervaringsdeskundige een andere ‘klik’ heeft met de jongeren dan een maatschappelijk werker. De 

jongeren die deel hebben genomen aan de Bootcamp hebben zelf een vervolggroep in het leven 

geroepen, Tea, Coffee and Business (TCB) genaamd.   

8.3  Publicaties 

Items NOS Journaal en Nieuwsuur 

In april was De Binnenvest te zien in het NOS Journaal en bij Nieuwsuur. Cameraploegen van               
beide programma’s filmden op 3 april in de Nieuwe Energie en interviewden onder meer cliënten           
in de dag- en nachtopvang Nieuwe Energie, vertegenwoordigers van de centrale en decen-                     
trale cliëntenraad en bestuurder Emmy Klooster. Aanleiding was het nieuws dat het CBS becijferd       
had dat er de afgelopen zes jaar zo'n 13.000 daklozen bij zijn gekomen in Nederland. In de uitzending 
vroeg Emmy Klooster aandacht voor de overvolle opvang, en wees ze op de noodzaak van meer 
betaalbare huurwoningen zodat cliënten uit kunnen stromen naar zelfstandig wonen als ze hieraan 
toe zijn. Ook noemde ze als gevolg van het strikte toepassen van de kostendelersnorm dat personen 
die tijdelijk onderdak verlenen vaak zelf gekort worden op hun uitkering en/of toeslagen, waarmee 
hulp bieden aan een dakloze ontmoedigd en soms zelfs onmogelijk wordt. Op sociale media en ook ‘in 
het echt’ waren de reacties op het item zeer positief. Veel ketenpartners herkenden zich in het beeld. 
Op maandag 7 maart kwamen bij Pauw nog eens drie (ex-)daklozen aan het woord die onder andere 

verwezen naar de verstopte woningmarkt.  

Trouw opiniestuk “Nieuwe daklozen vergen andere aanpak” 

In april verscheen in Trouw een opiniestuk van de hand van Paul Wormer, voorzitter van de Raad van 

Toezicht en Emmy Klooster, bestuurder. Een passage uit het stuk: “De ‘nieuwe dakloze’ is niet meer de 

haveloze, verslaafde man die op straat zwerft. Die nieuwe dakloze had tot voor kort nog werk, een huis 

en relatie, maar verloor die door de crisis. Ook ‘nieuw’ zijn mensen die door bezuinigingen in de GGZ 

zelfstandig moeten wonen, maar verward op straat belanden. Met de komst van deze nieuwe daklozen 

is de druk op de maatschappelijke opvang enorm toegenomen. In onze dag- en nachtopvang Nieuwe 

Energie verblijven nu ruim 100 mensen: een 200% bezetting. Dit leidt tot spanningen en stagnatie van 

de doorstroming naar een vervolgvoorziening.” 

Leidsch Dagblad artikel over Social Parents 

In juni werd een medewerker door het Leidsch Dagblad geïnterviewd over het project ’Social Parents’ 

dat dak- en thuisloze jongeren koppelt aan vrijwillige mentoren. Na de lancering van het project 

meldden zich vijftien mensen aan om Social Parent te worden.  

Leidsch Dagblad artikel “Alternatieven voor opvang van daklozen” 

In november schonk het Leidsch Dagblad ruim aandacht aan de groeiende dak- en thuisloosheid en 

aan de visie die De Binnenvest ontwikkelt om het tij te keren. In een dubbelinterview met bestuurder 

Emmy Klooster en manager zorg Mart Meeuwsen beschrijft het Leidsch Dagblad onder andere welke 
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gevolgen de groei van het aantal dak- en thuislozen heeft voor de opvang: matrassen op de gang, en 

extra bedden op de kamers. Door de samenwerking met woningcorporaties lukt het De Binnenvest 

meer woningen beschikbaar te krijgen voor opvang en uitstroom uit de opvang. Ook wordt er gewerkt 

aan zogenoemde omklapwoningen, ten behoeve van preventie van dakloosheid.  

Vernieuwde website www.debinnenvest.nl 

In december werd de vernieuwde website van De Binnenvest gepresenteerd. De website is gemaakt 

als aantrekkelijke informatiebron voor (nieuwe) cliënten, verwijzers, ketenpartners en andere 

belanghebbenden. Op advies van de CCR is veel aandacht besteed aan een laagdrempelige manier om 

contact op te nemen met De Binnenvest. Zo is er in het contactformulier een mogelijkheid ingebouwd 

om teruggebeld te worden en is er een opvallende button met het telefoonnummer van De Binnenvest 

bovenaan elke pagina gemaakt.  

Film over De Binnenvest  

In 2016 heeft De Binnenvest een film van ruim 15 minuten laten maken over ons werk, onze werkwijze 

en ons aanbod. De film verhaalt vanuit het perspectief van de cliënt. Diverse cliënten waren bereid op 

camera hun verhaal te doen en te vertellen hoe zij dakloos zijn geworden en hoe zij de hulp van De 

Binnenvest hebben ervaren. Fragmenten uit deze film zijn ook ter illustratie gebruikt op de vernieuwde 

website.  
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Hoofdstuk 9  Toekomstparagraaf  

Stichting De Binnenvest heeft de afgelopen jaren grote sprongen gemaakt in haar professionele 
ontwikkeling. Er is ruimte voor vakmanschap, cliënten zijn op allerlei manieren betrokken bij de 
beleidsontwikkeling en dienstverlening en er wordt veel geïnvesteerd in de kwaliteit van zorg.  
 
De transitie van AWBZ naar Wmo 2015 legt de verantwoordelijkheid voor de zorg voor onder meer 
daklozen voortaan grotendeels bij de gemeenten. De transitie is nog niet afgerond, omdat de 
herverdeling van de betreffende budgetten nog steeds actueel is. De transformatie van de zorg zal in 
de komende jaren verder vorm krijgen, wanneer wij samen met gemeenten en ketenpartners meer 
ervaring opdoen in het verlenen van zorg aan inwoners met een ondersteuningsvraag. Zorg en welzijn 
zullen verder naar elkaar toegroeien. Deze maatschappelijke ontwikkelingen, maar ook veranderingen 
in de omgeving en wijzigingen in wet- en regelgeving vragen van de organisatie dat wij in ontwikkeling 
blijven.  
 
In de periode vanaf 2017 zal de stichting zich aan de hand van haar Strategische Agenda 2017-2020 
vooral richten op de volgende doelen: 
 
Vernieuwing dienstverlening 
 
Om te komen tot nieuwe vormen van zorg zoeken wij de samenwerking met vertrouwde én nieuwe 
(keten)-partners nadrukkelijk op. Uiteraard bieden wij opvang en begeleiding aan diegenen die dakloos 
zijn geraakt, om welke reden dan ook. Belangrijker is echter voor ons het voorkomen van dakloosheid. 
We menen dat dakloosheid niet nodig is, en er dus niet zou hoeven te zijn. Stakeholders weten ons 
dan ook te vinden omdat wij preventief werken aan oplossingen, en daarbij maatwerk bieden. Als het 
dan toch nodig is dat iemand zijn of haar woning moet verlaten, willen wij steeds meer werken volgens 
het principe van snelle herhuisvesting binnen de eigen gemeente. 
 
De zorg die wij bieden zullen we in de komende jaren anders organiseren. De opvang van dakloze 
alleenstaanden en gezinnen organiseren wij dicht bij de plek waar cliënten wonen of hun hulpvraag 
ontwikkelen, ook in kleinere gemeenten. Daar staat tegenover dat naarmate de complexiteit van de 
problematiek waar cliënten mee te maken hebben toeneemt en de zorgbehoefte groter is, wij de 
benodigde zorg centraler organiseren. We bieden flexibele woon/zorg contracten met cliënten en 
woningcorporaties aan, waardoor maatwerk mogelijk is. Met de introductie van nieuwe vormen van 
wonen met zorg wordt voorkomen dat mensen dakloos worden en aangewezen raken op de opvang. 
Voor mensen die schulden hebben of als overlast gevend worden ervaren door hun omgeving biedt 
De Binnenvest woonbegeleiding, in overleg met de corporaties. Preventie van dakloosheid is het doel. 
 
Ontwikkeling medewerkers 
 
Krachtgericht, persoonlijk leiderschap vormt de komende jaren het leidende thema in het ontwikke-
lingsprogramma van medewerkers en management. Dit sluit aan op de uitgangspunten van Kracht-
werk. Een en ander betekent dat het zelforganiserend vermogen binnen teams wordt versterkt en de 
beslissingsbevoegdheden laag in de organisatie worden neergelegd, mede door de verdere invoering 
van integraal management.  
 
De wijzigingen in de financiering van onze zorg als gevolg van bestuurlijke aanbestedingen en de 
decentralisatie van de budgetten voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen, vragen om een 
vraag- en samenwerkingsgerichte werkwijze en daarmee ondernemerschap bij onze medewerkers. 
Innovatie is hierbij een kernbegrip. Dit alles vereist het  ontwikkelen van nieuwe en het versterken van 
bestaande competenties, in aansluiting op de kernwaarden van de organisatie. Met een 
organisatiebreed trainingsprogramma onder andere gericht op integraal en competentiemanagement, 
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de introductie van persoonlijke ontwikkelplannen maar ook een nieuwe systematiek als het gaat om 
inzet van scholingsgelden, zal hierin in 2017 worden voorzien. 
 
Versterking kwaliteits- en informatiemanagement 
 
Wij hechten veel belang aan de kwaliteit van de zorg voor onze cliënten, die tot uitdrukking komt in 
onze kwaliteitscertificering. Ook in 2017 werken wij met het kwaliteitssysteem van de HKZ-
certificeringsmethode. Ondertussen onderzoeken wij de overstap naar ISO 2000. Dit laatste systeem 
lijkt beter aan te sluiten op de ontwikkeling die De Binnenvest doormaakt en het innovatieve, 
ondernemende karakter van de organisatie. 
 
In de samenwerking tussen medewerkers en management enerzijds en cliëntenraden anderzijds, 
worden ook in 2017 acties ondernomen om de kwaliteit van de zorg zo goed mogelijk aan te laten 
sluiten op de vraag en de verwachtingen van cliënten. Bij alle veranderingen in de financiering en de 
organisatie van de opvang en het beschermd wonen is het onze doelstelling de kwaliteit van onze zorg 
hoog te houden.   
 
Ons cliëntregistratiesysteem REGAS wordt opnieuw ingericht, zodat wij beter in staat zijn de informatie 
te leveren die in het kader van de transitie van ons gevraagd wordt. Dat geldt ook voor gegevens die 
nieuwe stakeholders nodig hebben.  
 
Financiën 
 
We verwachten dat we ook in 2017 en 2018 te maken krijgen met bezuinigingen op de 
subsidieafspraken. Daarnaast krijgen wij te maken met meer financiers, vanwege de uitbreiding van 
onze activiteiten op het gebied van lokaal maatwerk in het kader van de Wmo en de verdere 
decentralisatie van de gelden voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen.  
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Hoofdstuk 10 Verslag over medezeggenschap 

10.1 Ondernemingsraad 

Stichting De Binnenvest heeft conform de WOR een ondernemingsraad (OR) ingesteld. Doelstelling van 

de OR is het bijdragen aan het goed functioneren van de organisatie door het voeren van overleg met 

de bestuurder over het bedrijfsbeleid in het algemeen en het personeelsbeleid in het bijzonder. In het 

OR reglement is de werkwijze van de OR vastgelegd, met betrekking tot die onderwerpen die de WOR 

ter regeling aan de OR opdraagt. 

De huidige OR is gestart in november 2014. In najaar van 2016 zijn 3 leden vertrokken uit de OR en zijn 

2 leden toegetreden. Een 3e toe te treden lid is nog niet geïnstalleerd wegens ziekte. Verkiezingen 

waren niet benodigd omdat precies het benodigd aantal nieuwe kandidaten zich meldde. De OR heeft 

een eigen budget voor scholing en ondersteuning. De focus lag in 2016 op de nieuwe Cao, de 

implementatie van het Cao gebonden loopbaanbudget en individueel keuze budget, de aanpak van de 

opvang- en werksituatie in de Nieuwe Energie en de invoering van het competentiemanagement. 

De samenstelling van de ondernemingsraad (situatie per 31-12-2016) 

Naam Functie Afdeling 

Joost Oerlemans Voorzitter vanaf oktober 2016, 
daarvoor lid 

Katwijk, Duin- en Bollen-
streek 

Anne Sanderink Secretaris en vicevoorzitter Cliëntenadministratie 
Servicebureau 

Byonda Klaassen Lid Team Centrum, SPIL 

Janine Thesing Lid Katwijk, Duin- en Bollen-
streek 

Bernard van der Meij Lid per september 2016 Team Jongeren 

Inge Keijser Lid per oktober 2016 Team Nieuwe Kracht 

 

Adviezen en instemmingsbesluiten ondernemingsraad: 

Onderwerp Advies/besluit 

Adviesaanvraag begroting 2016 Positief  

Adviesaanvraag ziekteverzuimbeleid Positief, met opmerkingen 

Instemmingsbesluit competentiemanagement Positief m.b.t competentiemanagement 
Afwijzend m.b.t. beloningsinstrument 

 

10.2 Cliëntenraad 

Stichting De Binnenvest kent een centrale cliëntenraad (CCR) en daarnaast twee decentrale 
cliëntenraden (DCR), te weten de DCR-Nieuwe Energie en de DCR-Sociaal Pension. In overeen-
stemming met de Wmcz is iedere afdeling vertegenwoordigd in de CCR. In de DCR-SP zijn de bewo-
ners van het Sociaal Pension vertegenwoordigd. In de DCR-NE zijn de passanten van de dag- en 
nachtopvang Nieuwe Energie vertegenwoordigd. In 2015 is nieuw beleid ontwikkeld met betrekking 
tot de medezeggenschap van cliënten, mede naar aanleiding van wijzigingen in de Wmcz. Dit beleid 
heeft betrekking op de positie, structuur en waardering van medezeggenschap. De Samen-
werkingsovereenkomst tussen de CCR en de raad van bestuur van De Binnenvest is vervolgens op 
onderdelen herzien. Het huishoudelijk reglement van de CCR van De Binnenvest, een bijlage bij de 
eerder genoemde Samenwerkingsovereenkomst, is ook in 2015 herzien. In 2016 is de nieuwe versie 
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van de samenwerkingsovereenkomst tussen CCR en raad van bestuur  vastgesteld. Er is ook een 
nieuwe medezeggenschapsfolder voor cliënten gemaakt die begin 2017 beschikbaar komt.  

De CCR en DCR-en worden structureel ondersteund door een extern, onafhankelijk ondersteuner       

van het Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR). De DCR-en worden daarnaast ook ondersteund 

door een hiertoe vrijgestelde medewerker. De CCR en DCR-en hebben de beschikking over een eigen 

budget. 

De CCR- en DCR-leden worden sterk betrokken bij de activiteiten van de organisatie, zowel waar het 

gaat om ontwerpen en ontwikkelen als uitvoeren en evalueren. Kwaliteit is daarbij een belangrijk aan-

dachtsgebied. Zo heeft de CCR bijvoorbeeld actief meegewerkt aan de opdracht voor de laatste cliënt-

tevredenheidsenquête, maar in vervolg daarop ook aan de totstandkoming van verbeterplannen naar 

aanleiding van de resultaten, in samenspraak met medewerkers en cliënten. De voortgang is in 2016 

door de CCR gemonitord in samenwerking met de raad van bestuur, en van commentaar voorzien. 

De CCR brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan de bestuurder. In 2016 werden geen formele 
adviezen uitgebracht. Wel is aandacht gevraagd door de CCR voor de uitvoering van reeds gegeven 
adviezen, zoals het advies over de huisregels. Door de bestuurder is intensief met de CCR overlegd 
over zaken die van invloed zijn op de cliënten. Via de overlegvergadering, die tien keer heeft 
plaatsgevonden in 2016, zijn zaken op elkaar afgestemd en is de stem van de cliëntenraad goed 
meegenomen. 

De CCR heeft regelmatig overleg met de DCR (vice)voorzitters.  Deze (vice)voorzitters nemen ook deel 
aan de overlegvergadering met de bestuurder. Op deze manier houdt de CCR ook voeling met de 
'werkvloer' van De Binnenvest, naast de overleggen die zij voeren met cliënten in de organisatie. 
Vooralsnog is er nog geen decentrale medezeggenschap voor de ambulante cliënten en de cliënten in 
begeleid wonen, anders dan het sociaal pension. Voor deze cliënten is de CCR het eerste 
aanspreekpunt. 

De achterban 

De CCR heeft in 2016 via Inkt, het nieuwsblad voor cliënten van De Binnenvest,  cliënten geïnformeerd 
over haar werkzaamheden.  

In 2016 was De Binnenvest met dag- en nachtopvang Nieuwe Energie regelmatig in het (landelijke) 
nieuws. De landelijke trend van stijging van het aantal dak- en thuislozen (75% in 6 jaar tijd) is zeker 
niet aan de Leidse regio voorbij gegaan. Gelukkig is gebouw C als extra voorziening bij de nachtopvang 
behouden gebleven. De voorzitter van de CCR heeft in 2016 ook ingesproken over dit onderwerp bij 
de commissie Onderwijs en Samenleving van de gemeenteraad in Leiden.  

In 2016 was het een van de speerpunten van de CCR om te werken aan het vergroten van de 
doorstroommogelijkheden voor cliënten van de Binnenvest. De zoekduur voor sociale huurwoningen 
is opgelopen en de vraag naar opvang is groot. De hoop is dat door preventief werken en het 
voorkomen van huisuitzettingen het aantal ‘nieuwe’ dak- en thuislozen afneemt. Door de 
‘omklapwoning’ op te nemen in het zorgaanbod is het voortaan mogelijk een huurwoning tijdelijk 
onder beheer van De Binnenvest te brengen, in combinatie met ambulante begeleiding van de 
bewoner.  

Externe overleggen 

Leden van de CCR hebben zitting in de adviesraad Werk & Inkomen en de WMO-raad. Deze organen 
zijn formele adviesraden voor het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden. 
Daarnaast is de CCR vertegenwoordigd in het Zorgvragers Overleg Noord-Zuid Holland en Beheer-



Stichting De Binnenvest 

Jaardocument Zorg 2016  Pagina 49 

groepen Veiligheid Openbare Ruimte van de Nieuwe Energie en de nieuwe locatie van de tussen-
voorziening in De Kooi. 

CCR leden hebben in 2016 bijeenkomsten over schuldhulpverlening, (decentralisatie van) beschermd 
wonen en dakloosheid onder jongeren bijgewoond en daar informatie opgehaald en een inhoudelijke 
bijdrage geleverd. 

De samenstelling van de centrale cliëntenraad (CCR) (situatie per 31-12-2016) 

Naam Functie Neventaken 

Paul Dowit Voorzitter Beheergroepen Veiligheid 
Openbare Ruimte (BVOR); 
Zorgvragers Overleg Noord-
Zuid Holland (ZON) 

Tom Wassenberg Secretaris  Wmo-raad 

Dominic Dorsman Penningmeester Ervaringsdeskundige bij het 
project Jongeren in de Knel 

Abel Cazemier Vicevoorzitter, tot aan zijn over-
lijden op 25 september 

 

Martijn van Belle Lid, tot aan het verkrijgen van 
een full time baan medio 2016 

Adviesraad Werk & Inkomen 

Toos Pauwels Lid  

Said Qotb Lid, tot aan het krijgen van een 
full time baan begin 2016 
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Het jaarverslag

De accountant heeft het rapport ingeleverd, 
80 pagina’s vol cijfers.
Het duizelt je voor de ogen.
Toeslagen, subsidies, aftrek van kostenposten, 
en dan berekeningen die worden opgeteld waar 
de BTW mag worden afgetrokken in een 
bepaalde mate.
Hoe verder je komt, hoe meer je verdwaalt in 
het woud van getallen.
Als iemand hiervan wat snapt dan moet hij 
wel bij de Belastingdienst werken.
Hopeloos geworden sla ik na 50 pagina’s het 
ingebonden bundel papier dicht.
Hier een min, daar een plus.
Wat is er goed en wat fout?
Welke beslissingen moeten er dit jaar 
genomen worden?
Je krijgt er hoofdpijn van. Even pauzeren en 
dan verder zwemmen tussen de stroom getallen.
Van belang is het eindresultaat.
Dat valt gelukkig mee!
Nu met goede moed het voorjaar in.

Bruce
10 februari 2017
Bruce is lid van Schrijfclub De Pen, De Binnenvest
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11.1 JAARREKENING

11.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-16 31-dec-15
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 883.831 901.649

Totaal vaste activa 883.831 901.649

Vlottende activa

Overige vorderingen 3 970.804 984.385
Liquide middelen 4 5.676.094 5.626.274
Totaal vlottende activa 6.646.898 6.610.659

Totaal activa 7.530.729 7.512.308

Ref. 31-dec-16 31-dec-15
PASSIVA € €

Eigen vermogen 5
Bestemmingsreserves 1.909.923 1.684.500
Bestemmingsfondsen 2.818.020 2.818.020
Algemene en overige reserves 212.415 225.950
Totaal eigen vermogen 4.940.357 4.728.469

Voorzieningen 6 560.918 473.944

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schulden uit hoofde van bekostiging 2 30.195 29.994
Overige kortlopende schulden 7 1.999.259 2.279.900

Totaal passiva 7.530.729 7.512.308
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11.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2016

Ref. 2016 2015
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties 10 5.295.243 5.127.274
Subsidies 11 6.304.446 6.407.939
Overige bedrijfsopbrengsten 12 476.454 375.060

Som der bedrijfsopbrengsten 12.076.143 11.910.273

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 13 7.727.477 7.386.048

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 14 273.379 323.487

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 15 0 353.137

Overige bedrijfskosten 16 3.896.545 3.113.565

Som der bedrijfslasten 11.897.400 11.176.238

BEDRIJFSRESULTAAT 178.742 734.035

Financiële baten en lasten 17 33.146 43.146

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 211.888 777.181

Buitengewone baten 18 0 0
Buitengewone lasten 18 0 0
Buitengewoon resultaat 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR 211.888 777.181

De resultaatbestemming is op de volgende pagina opgenomen.
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11.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2016 - VERVOLG -

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2016 2015
€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsreserves:
Toevoeging bestemmingsreserve bijzondere personeelskosten 160.000 67.000
Toevoeging bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering 0 37.000
Toevoeging bestemmingsreserve ICT 90.000 200.000
Toevoeging bestemmingsreserve CAK -160.000 160.000
Toevoeging bestemmingsreserve investeringen in extra  
   verblijfs- en opvangplekken 0 188.500
Toevoeging bestemmingsreserve reorganisatiekosten 135.423 0
Subtotaal bestemmingsreserves 225.423 652.500

Bestemmingsfondsen:
Toevoeging bestemmingsfonds reorganisatiekosten, 
   frictiekosten en transitiekosten 0 0
Toevoeging bestemmingsfonds investering in extra  
   verblijfs- en opvangplekken 0 0
Subtotaal bestemmingsfondsen 0 0

Algemene en overige reserves:
Toevoeging algemene reserve -13.535 124.681
Subtotaal algemene en overige reserves -13.535 124.681

211.888 777.181
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11.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2016

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 178.742 734.035

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen 273.379 323.487
- bijzondere herwaardering vaste activa 0 353.137
- mutaties voorzieningen 86.974 93.562

360.353 770.186

Veranderingen in vlottende middelen:
- vorderingen 13.581 -754.570
- vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging 200 283.945

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) -280.641 672.300
-266.860 201.675

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 272.235 1.705.897

Ontvangen interest 33.146 43.146

Betaalde interest 0 0
33.146 43.146

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 305.381 1.749.042

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -255.561 -101.219

Desinvesteringen materiële vaste activa 0 17.605

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -255.561 -83.614

Mutatie geldmiddelen 49.820 1.665.428

Stand geldmiddelen per 1 januari 5.626.274 3.960.846

Stand geldmiddelen per 31 december 5.676.094 5.626.274

Mutatie geldmiddelen 49.820 1.665.428

Toelichting:

Er is in 2016 geen bijzondere waardevermindering toegepast.
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Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.

2016 2015
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11.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

11.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Activiteiten

a)

b)

c)
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

jaar.
  
Verbonden rechtspersonen
Stichting Vrienden van De Binnenvest is een verbonden rechtspersoon.

11.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva
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Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar 

de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan 

met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan 

betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgings- of de vervaardigingsprijs. Voor 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2 BW.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Stichting De Binnenvest, statutair gevestigd te Leiden, kantoorhoudende Morspad 6, heeft ten doel:

het bieden van opvang, tijdelijke huisvesting, hulpverlening en praktische ondersteuning aan 

cliënten met het oogmerk hen zo spoedig mogelijk (weer) zelfstandig en zo zelfstandig 

mogelijk te laten functioneren;
het signaleren van tekorten in de hulpverleningssector, die bij de uitvoering van de onder a) 
beschreven doelstelling geconstateerd worden en het trachten een eerste aanzet te geven 

voor de opheffing van deze tekorten;
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
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11.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Schattingen en oordeelsvorming door het management

Immateriële en materiële vaste activa
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Groot onderhoud:

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de 

overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. De uitgaven voor groot onderhoud worden ten laste gebracht van 

deze voorziening.

Bij het opstellen van de jaarrekening is sprake van oordeelsvorming van het management

waarbij schattingen en veronderstellingen omtrent de toekomst worden gemaakt die van

invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarden in de balans en

resultatenrekening. 

De schattingen hebben in algemene zin betrekking op de gebruiksduur van materiële vaste

activa en omvang van voorzieningen alsmede op de waardering van vorderingen,

zoals opgenomen in de grondslagen en toelichtingen op de betreffende jaarrekeningposten. 

De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen omtrent de toekomst zijn gebaseerd op

ervaringen uit het verleden en verschillende andere factoren die gegeven de omstandigheden als

redelijk worden beschouwd en worden continu geëvalueerd.

De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van 

cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het 

vast actief.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de 

economische levensduur.  

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

• Verbouwingen 10 - 20%

• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10 - 33 1/3%.

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de 

afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.
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11.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

Financiële instrumenten

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen (algemeen)

Schulden
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Liquide middelen bestaan uit kasmiddelen, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan 

twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn als kortlopende schuld opgenomen onder schulden aan 

kredietinstellingen. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan 

waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze 

is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om 

de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting  door een derde zullen 

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. De vervolgwaardering van 

vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op 

grond van verwachte oninbaarheid. De voorziening wordt op individuele basis gevormd.

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of 

omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde 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 nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, 

worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare 

waarde.

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als 

financiële derivaten verstaan. In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het 

betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde.

Stichting De Binnenvest bezit geen eigen vastgoed. In 2013 en 2014 heeft Stichting De Binnenvest zelf investeringen 

gepleegd aan een door haar voor een vooraf overeengekomen looptijd gehuurd pand. De contante waarde van de 

nettokasstromen is gebaseerd op de opbrengsten uit toekomstige kapitaallasten onder aftrek van de huurpenningen 

gedurende de resterende looptijd van het huurcontract. Op basis van deze berekening hebben in 2013 en 2015 bijzondere 

waardeverminderingen plaatsgevonden. In 2016 is de netto contante waarde opnieuw berekend. Op basis van deze 

berekening behoefde er in 2016 geen bijzondere waardevermindering te worden toegepast. Stichting De Binnenvest stelt 

deze berekening jaarlijks op om vast te stellen of de boekwaarde van de investeringen gedekt wordt door de toekomstige 

kasstromen.

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste 

verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
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11.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

11.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Personele kosten

Pensioenen

Financiële baten en lasten

Overheidssubsidies

11.1.4.4 Kasstroomoverzicht

11.1.4.5 Waarderingsgrondslagen WNT
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In samenhang met de balans en de resultatenrekening draagt het kasstroomoverzicht bij aan het inzicht in de financiering, 

de liquiditeit en het vermogen van de stichting om geldstromen te genereren.

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de 

stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze 

jaarrekening gehanteerd.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening 

voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) interest.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, 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 verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Stichting De Binnenvest heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende 

werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld 

verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting De Binnenvest. De 

verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 

bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting De Binnenvest betaalt hiervoor premies waarvan circa de helft door de 

werkgever wordt betaald en circa de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien 

en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële 

verplichtingen) dit toelaat.

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid 

bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat De Binnenvest zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. 

Subsidies ter compensatie van door De Binnenvest gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst-en-

verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van 

De Binnenvest voor de investeringen in een actief worden in mindering gebracht op het geactiveerde bedrag.

Naar de stand van ultimo 2016 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 91,6 % (bron: website www.pfzw.nl d.d. 18-03-

2017). Stichting De Binnenvest heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort 

bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De beoogde dekkingsgraad is 127 %.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. In het kasstroomoverzicht is een overzicht gegeven van 

de liquide middelen die in de verslagperiode beschikbaar zijn gekomen en van het gebruik dat van deze middelen is 

gemaakt.

Ontvangen en betaalde interest en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele 

activiteiten. Betaalde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
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11.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15
€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 561.315 636.679
Andere vaste bedrijfsmiddelen 322.516 264.970

Totaal materiële vaste activa 883.831 901.649

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 31-dec-16 31-dec-15
€ €

Boekwaarde per 1 januari  2016 901.649 1.494.661
Bij: investeringen 255.561 101.219
Af: ingebruikname van materiële vaste activa 0 0
Af: afschrijvingen 273.379 323.487
Af: bijzondere waardeverminderingen 0 353.137
Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 2
Af: desinvesteringen 0 17.605

Boekwaarde per 31 december 2016 883.831 901.649

Toelichting:
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Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 

11.1.6.

Onder de materiële vaste activa zijn geen vaste activa opgenomen waarvan De Binnenvest alleen het economisch eigendom heeft. Er is in 2016 

geen bijzondere waardevermindering toegepast.
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2. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging

Vorderingen uit hoofde van bekostiging: 31-dec-16 31-dec-15
€ €

Schulden uit hoofde van bekostiging: 31-dec-16 31-dec-15
€ €

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 30.195 29.994

Totaal schulden uit hoofde van bekostiging 30.195 29.994

Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot

2015 2016 totaal
€ € €

Saldo per 1 januari -29.994 0 -29.994

Financieringsverschil boekjaar 0 -15.906 -15.906
Correcties voorgaande jaren -14.289 0 -14.289
Betalingen/ontvangsten 21.941 21.941
Saldo vaststelling 8.053 8.053
Subtotaal mutatie boekjaar 15.705 -15.906 -201

Saldo per 31 december -14.289 -15.906 -30.195

Stadium van vaststelling (per erkenning):
De Binnenvest c a
Nvt nvt nvt

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-16 31-dec-15
€ €

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 0 0

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 15.906 29.994
-15.906 -29.994

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-16 31-dec-15
€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 145.815 165.255
Af: ontvangen voorschotten 161.721 195.249

Totaal financieringsverschil -15.906 -29.994

Toelichting:
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Middels betaling van € 21.941 is 2015 in 2016 definitief vastgesteld door de NZA. Nadat 2015 definitief is vastgesteld, heeft het zorgkantoor nog 

een bedrag van €  14.289 teruggevorderd over 2015 naar aanleiding van een materiële controle.
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3. Overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15
€ €

Vorderingen op debiteuren 0 2.155

Overige vorderingen:
WMO 138.795 217.957
Justitie 467.892 0
Gemeente Alphen aan den Rijn (Tom) 83.063 8.922
Subsidie overgangsregeling kapitaallasten 2015-2017 46.412 29.538
Stichting Vrienden van De Binnenvest 869 622

Vooruitbetaalde bedragen:
Diverse contributies en abonnementen 6.475 9.406
Automatiseringskosten 15.508 8.974
Huur 838 833
WGA verzekering 61.950 0
Fietsplan - bedrijfsfitness - personeelsvorderingen 11.851 7.620
Diversen 13.137 96

Nog te ontvangen bedragen:
Rente 21.666 36.508
Waarborgsommen 3.501 2.599
Door te belasten WGA-uitkeringen 11.458 4.102
Nog te factureren bedragen WMO 0 650.680
Vooruitbetaalde bedragen 87.389 0
Diversen 0 4.372

Totaal overige vorderingen 970.804 984.385

Toelichting:

4. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15
€ €

Bankrekeningen 63.138 81.723
Kassen 8.113 8.515
Spaarrekeningen en deposito's 5.604.843 5.536.036

Totaal liquide middelen 5.676.094 5.626.274

Toelichting:
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de instelling.
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De overige vorderingen hebben overwegend een looptijd korter dan een jaar. De vorderingen op cliënten hebben vanwege hun karakter deels

een looptijd langer dan een jaar.

De overige vorderingen zijn hoger dan vorig jaar door een wijziging in de declaratiemethodiek bij DJI, waardoor er pas in december voor het

eerst gedeclareerd kon worden. Het bedrag is inmiddels grotendeels ontvangen.

Per ultimo 2016 zijn er geen bankgaranties afgegeven door De Binnenvest.

De voorziening die in aftrek op de vordering op debiteuren is gebracht, bedraagt € 78.325 (vorig jaar: € 103.783). Daarnaast is een bedrag van    

€  371.137 in aftrek gebracht op de vordering WMO.



Stichting De Binnenvest

 

PASSIVA

5. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-16 31-dec-15
€ €

Bestemmingsreserves 1.909.923 1.684.500
Bestemmingsfondsen 2.818.020 2.818.020
Algemene en overige reserves 212.415 225.950

Totaal eigen vermogen 4.940.357 4.728.469

Bestemmingsreserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2016 bestemming mutaties 31-dec-2016
€ € € €

Bestemingsreserves:
Bestemmingsreserve bijzondere personeelskosten 820.000 160.000 0 980.000
Bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering 316.000 0 0 316.000
Bestemmingsreserve ICT 200.000 90.000 0 290.000
Bestemmingsreserve CAK 160.000 -160.000 0 0
Bestemmingsreserve investering in extra verblijfs-    
  en opvangplekken 188.500 0 0 188.500
Bestemmingsreserve reorganisatiekosten\ 135.423 135.423

Totaal bestemmingsreserves 1.684.500 225.423 0 1.909.923

Toelichting:

Bestemmingsfondsen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2016 bestemming mutaties 31-dec-2016
€ € € €

Bestemmingsfondsen:
Voormalige reserve aanvaardbare kosten 1.818.020 0 0 1.818.020
Bestemmingsfonds reorganisatiekosten,
     frictiekosten en transitiekosten 800.000 0 0 800.000
Bestemmingsfonds investering in extra verblijfs- 
  en opvangplekken 200.000 0 0 200.000

Totaal bestemmingsfondsen 2.818.020 0 0 2.818.020
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De bestemmingsreserve ICT is ingesteld om het clientenregistratiesyteem zodanig te verbeteren dat voldaan kan worden aan de eisen die vanuit 

financiers gesteld worden op het gebied van monitoring en verantwoording van zorg.

De in 2015 gevormde bestemmingsreserve CAK kon in 2016 vrijvallen, omdat er geen frictiekosten zijn ontstaan als gevolg van het laat 

vaststellen van CAK bijdragen

De bestemmingsreserve investering in extra verblijfs- en opvangplekken is ingesteld om de investeringen in de met de gemeente Leiden 

overeengekomen uitbreiding van nieuwe panden te kunnen financieren.

De bestemmingsreserve "Bijzondere personeelskosten" is door de Raad van Bestuur ingesteld. Voor de hoogte is een streefgetal van 1,5 maal de 

bruto werkgeverslasten per maand bepaald zodat het gehele personeel 1,5 maand doorbetaald kan worden in geval van een calamiteit. In 2016 

heeft geen onttrekking aan de bestemmingsreserve plaatsgevonden. De bestemmingsreserve is in 2016 verhoogd op basis van de hoogte van de 

werkgeverslasten van begin 2017.
De bestemmingsreserve "Kwaliteitsverbetering" is door de Raad van Bestuur ingesteld ter structurele verbetering van de kwaliteit van de 

organisatie. Voor de hoogte van de bestemmingsreserve is een streefgetal bepaald van 2,5% van de zogenaamde "zorgopbrengsten". In 2016 

hebben geen onttrekkingen plaatsgevonden voor kwaliteitsverbetering. In 2016 was het niet noodzakelijk om een dotatie te doen aan deze 

bestemmingsreserve.

De Raad van Bestuur kan de bestemmingsreserves binnen de gekozen bestemming inzetten.

De voormalige reserve aanvaardbare kosten is aangemerkt als een bestemmingsfonds, aangezien de bestemming daarvan door derden is 

opgelegd. 

De bestemmingsreserve reorganisatiekosten is bedoeld voor de kosten van het opheffen van een managementlaag
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Algemene en overige reserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2016 bestemming mutaties 31-dec-2016
€ € € €

Algemene en overige reserves:
Algemene reserve 225.950 -13.535 0 212.415

Totaal algemene en overige reserves 225.950 -13.535 0 212.415

6. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2016 31-dec-2016
€ € € € €

Voorziening groot onderhoud 460.918 100.000 0 0 560.918
Voorziening compensatie ORT 13.026 0 13.026 0 0

 
Totaal voorzieningen 473.944 100.000 13.026 0 560.918

 
Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

31-dec-2016

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 62.993
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 497.925
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 77.871

Toelichting per categorie voorziening:
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De voorziening voor groot onderhoud is gebaseerd op de verwachte uitgaven voor groot onderhoud voor een termijn van 15 jaar. In het 

voorjaar van 2017 is het globale lange termijn onderhoudsplan geactualiseerd. Hierbij is opnieuw kritisch gekeken naar de uitgangspunten, en is 

de actuele stand van door De Binnenvest gehuurde panden beoordeeld om tot een nieuwe onderhoudsplanning te komen. De 

onderhoudsvoorziening 2016 is bepaald op basis van dit geactualiseerde onderhoudsplan.
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7. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15
€ €

Crediteuren 253.382 169.948

Personeelsgerelateerde schulden:
Belastingen en sociale premies 432.849 350.601
Schulden terzake pensioenen 55.955 52.799
Nog te betalen salarissen 2.158 55.880
Vakantiegeld 0 196.724
Vakantiedagen 246.632 217.492
Loopbaanbudget 95.530 29.426
Te betalen personeelsgerelateerde verzekeringen 4.515 5.224
Afkoopsommen en zw uitkeringen 42.560 0
Overige 8.528 15.216

Overige schulden:
Dienst Justitiële Inrichtingen 0 364.379
Gemeente Leiden 185.277 78.079
Gemeente Leiderdorp 37.400 37.400
ISD Bollenstreek WMO 0 79.245
Clienten 27.113 29.787
Terug te betalen subsidies 245.352 337.228
Vooruitontvangen subsidies 0 45.218
Overige vooruitontvangen bedragen 0 34.066

Nog te betalen kosten:
Accountantskosten 48.000 22.421
Verbouwing Pelikaanstraat 102.837 0
Diversen 211.170 158.766

Totaal overige kortlopende schulden 1.999.259 2.279.900

Toelichting:

De overige kortlopende schulden hebben overwegend een looptijd korter dan een jaar. De schulden aan cliënten hebben 

8. Financiële instrumenten
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Algemeen

De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening geen gebruik van complexe financiële instrumenten. De instelling handelt niet in financiële 

derivaten en heeft gedragslijnen rondom het beheer van de liquide middelen.

Kredietrisico

Het kredietrisico op openstaande vorderingen is voorzien op basis van een inschatting van het management.

Renterisico en kasstroomrisico

Het renterisico is beperkt, er zijn geen uitgeleende of geleende gelden, De Binnenvest maakt gebruik van regulier op de markt beschikbare 

risicomijdende en niet complexe renteproducten.

Reële waarde

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en kortlopende 

schulden, benadert de boekwaarde ervan.

De reële waarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel af van de boekwaarde.

vanwege hun karakter deels een looptijd langer dan een jaar. Er zijn geen rentedragende schulden.

De overige kortlopende schulden zijn gedaald ten opzichte van vorig jaar, als gevolg van de wijziging in de declaratiemethodiek van DJI.

Er is geen sprake meer van te betalen vakantiegeld vanwege de wijziging in de cao naar individueel keuzebudget, wat in het kalenderjaar wordt 

uitbetaald.
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9. Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Toelichting:

Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan terzake van diverse afgesloten huurovereenkomsten. 
Het bedrag van de betreffende meerjarige verplichtingen kan als volgt worden gespecificeerd:

31-dec-16

Niet langer dan 1 jaar 872.688
Tussen 1 en 5 jaar 1.618.953
Langer dan 5 jaar 324.753

2.816.395

De hierboven opgenomen huurverplichting gaat uit van de volgende uitgangspunten:
1) Voor de grotere (opvang)locaties en een aantal woningen zijn huurverplichtingen voor bepaalde tijd afgesloten. In dat geval 
  is de huurverplichting voor de komende jaren bepaald door de laatst bekende huurprijs als uitgangspunt te nemen voor de 
  resterende huurperiode;
2) Voor een aantal woningen is in het verleden een huurcontract afgesloten dat stilzwijgend verlengd wordt tenzij De Binnenvest 
  of de verhuurder de huurovereenkomst opzegt. Dit kan zijn jaarlijks of maandelijks. In dit geval is voor het betreffende pand 
  alleen een kortlopende huurverplichting, voor 1 jaar derhalve, opgenomen. Voor de maandelijks opzegbare panden was ten 
  tijde van het opstellen van de jaarrekening niet de verwachting dat de huurovereenkomst zou worden opgezegd in 2017
  derhalve zijn de huurverplichtingen meegenomen in de berekening. Uiteraard is het mogelijk dat in 2017 de huurovereenkomst 
  alsnog in onderling overleg wordt beëindigd, doch dit is over het algemeen niet aan de orde en was deze situatie nog niet 
  bekend per balansdatum.
3) Bij de bepaling van de verplichting is rekening gehouden met een ervaringscijfer met betrekking tot de jaarlijkse indexatie 
  van de huurprijzen over de afgelopen jaren. Per pand is wel rekening gehouden met het tijdstip waarop regulier de indexatie 
  toegepast wordt, veelal per 1 januari c.q. 1 juli.

Per ultimo 2016 heeft Stichting De Binnenvest geen uitstaande bankgaranties.
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11.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste
bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het
Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal
terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa
€ € € € € €

Stand per 1 januari 2016
- aanschafwaarde 1.828.738 0 1.014.959 0 0 2.843.697
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 1.192.059 0 749.989 0 0 1.942.048

 0 0
Boekwaarde per 1 januari 2016 636.679 0 264.970 0 0 901.649

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 50.304 0 205.257 0 0 255.561
- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
- afschrijvingen 125.668 0 147.711 0 0 273.379
- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

0
- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde 33.021 0 139.150 0 0 172.171
  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
  .cumulatieve afschrijvingen 33.021 0 139.150 0 0 172.171

- desinvesteringen
  aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0
  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0
  per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -75.364 0 57.546 0 0 -17.818

 
Stand per 31 december 2016
- aanschafwaarde 1.846.021 0 1.081.066 0 0 2.927.087
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 1.284.706 0 758.550 0 0 2.043.256

Boekwaarde per 31 december 2015 561.315 0 322.516 0 0 883.831

Afschrijvingspercentage 10% - 20% nvt 10% - 33 1/3% nvt nvt
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11.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2016

BATEN

10. Opbrengsten zorgprestaties

De specificatie is als volgt: 2016 2015
€ €

Opbrengsten WLZ Zorg (exclusief subsidies) 145.815 165.255
Opbrengsten Wlz Zorg voorgaande jaren -6.236 62.285
Opbrengsten WMO 4.198.800 3.976.246
Opbrengsten Justitie 923.002 871.468
Opbrengsten Justitie voorgaande jaren 33.862 52.019
 
Totaal 5.295.243 5.127.274

11.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2016

11. Subsidies 

De specificatie is als volgt: 2016 2015
€ €

Subsidie overgangsregeling kapitaallasten 2015-2017 164.106 229.108

Gemeente Leiden:
Uitvoeringsovereenkomst 5.685.500 5.937.772
Gebouw C 450.000 0

Nieuwe Energie kouderegeling 0 9.086

Nieuwe Energie afschaffing loting 0 222.898

Vrijval overschot 2015 0 0

OGGZ pilot 0 0

Bijdrage Dutch Street Cup 4.840 9.075

Totaal gemeente Leiden 6.140.340 6.178.831

Totaal subsidies 6.304.446 6.407.939

Toelichting:
Door de gemeente Leiden wordt subside verstrekt voor maatschappelijke opvang, die niet op andere wijze wordt gefinancierd. 
Omdat nog niet alle gemeenten klaar zijn met de controle van de ingediende declaraties WMO, is een bedrag van €  79.006
in mindering gebracht op de opbrengsten ten behoeve van evt. afgekeurde declaraties.
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12. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2016 2015
€ €

Overige dienstverlening 0 0

Eigen bijdrage cliënten 88.025 125.216
Gemeente Alphen aan den Rijn 287.861 178.500

Stagefondsen 6.757 8.367

Doorbelasting gezondheidschecks aan Zorgkantoor 0 1.150

Overige giften en financiële bijdragen fondsen 68.922 48.706

Boekresultaten op materiële vaste activa 0 0

Overige opbrengsten 24.888 13.122

Totaal 476.454 375.060

LASTEN

13. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2016 2015
€ €

Lonen en salarissen 5.284.847 5.009.425
Sociale lasten 842.312 781.099
Pensioenpremies 469.279 444.017

Andere personeelskosten:
Werving en selectie 16.535 50.683
Opleidingskosten 91.253 76.859
Personeelsverzekeringen 5.704 54.839
Arbeidsomstandigheden 28.896 29.574
Woon- werkverkeer 73.426 78.497
Loopbaanbudget 66.534 29.426
Mutatie reservering vakantie-uren 29.140 -35.329
Overige 124.752 58.585
Subtotaal 7.032.678 6.577.677
Personeel niet in loondienst 694.799 808.371

Totaal personeelskosten 7.727.477 7.386.048

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 114 107

Toelichting:
De personeelskosten zijn gestegen met ruim 4,5 %. 
Per 1 juli 2015 is het loopbaanbudget ingevoerd. In 2016 zijn geen kosten ten laste van het loopbaanbudget gekomen.
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LASTEN

14. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2016 2015
€ €

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa 273.379 323.487

Totaal afschrijvingen 273.379 323.487

15. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt: 2016 2015
€ €

Bijzondere waardeverminderingen van:
- materiële vaste activa 0 353.137

Totaal 0 353.137

Toelichting:
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Voor het Sociaal Pension is in 2016 een netto contante waarde berekening gemaakt op basis van de fictief in de ZZP vergoedingen opgenomen 

huisvestingscomponent. Op basis van deze berekening was het niet noodzakelijk een bijzondere waardevermindering toe te passen.
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16. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2016 2015
€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 1.330.791 910.486
Algemene kosten 1.142.521 1.000.602
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 45.673 44.636

Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud en energiekosten 417.702 231.342
Subtotaal 417.702 231.342

Huur en leasing 850.071 734.989
Dotaties -/- vrijval voorziening groot onderhoud 100.000 98.436
Dotaties -/- vrijval voorziening voor dubieuze vorderingen 9.786 81.045

Boekresultaten op materiele vaste activa 0 12.030

Totaal overige bedrijfskosten 3.896.545 3.113.565

Toelichting:

17. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Rentebaten bank- en spaarrekeningen 33.146 43.146
Overige rentebaten 0 0

Totaal financiële baten 33.146 43.146

18. Buitengewone baten en lasten

Toelichting:

19. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Stichting De Binnenvest heeft in de toelichting onder punt 20 de specificatie opgenomen die in het kader van de WNT verplicht is,
om die reden kan de toelichting op de bezoldiging van bestuurders en toezichthouders achterwege blijven.
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Stichting De Binnenvest had over 2016 geen buitengewone baten en lasten.

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten zijn in 2016 veel hoger door de extra kosten van gebouw C en de hogere kosten van beveiliging en 

bewaking daardoor.
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20. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de functionarissen die over 2016 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

Mw. E.A.G.M. 

Klooster

Dhr. P.M. 

Wormer

Mevr. M.C. 

Geerssen Dhr. H.     Buijing
1 bestuurder voorzitter RvT lid RvT lid RvT
2 1-dec-13 18-apr-12 16-feb-10 27-apr-11
3 - - - -
4 100,00% nvt nvt nvt

5

116.372 10.285 5.531 4.571
6 Winstdelingen en bonusbetalingen -                      -                       -                     -                        
7 Totaal beloning (5 en 6) 116.372 10.285 5.531 4.571
8 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) -                      -                       -                     -                        

9

11.242 -                       -                     -                        

10

-                      -                       -                     -                        

11

145

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 11) 127.759 10.285 5.531 4.571

12 Beloning 2015 111.167 6.750  4.511 4.511

Dhr. A.C.C. 

Rebergen

Dhr. P.C. 

Moerland

Mevr. M.C. 

Goebel
1 lid RvT lid RvT lid RvT
2 15-feb-12 18-apr-12 1-dec-15
3 - -
4 nvt nvt nvt

5

4.571 4.571 5.990
6 Winstdelingen en bonusbetalingen -                      -                       
7 Totaal beloning (5 en 6) 4.571 4.571 5.990
8 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) -                      -                       0

9 -                      -                       0

10 -                      -                       0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10) 4.571 4.571 5.990

11 Beloning 2015 4.511 4.511 0

topfunctionarissen afgetreden.

Motivatie overschrijding van de maximale bezoldiging:

Totaalscore
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Verplicht toevoegen eigennaam van gewezen topfunctionarissen (dat wil zeggen voormalige bestuurders of leden van de raden van toezicht):

  voor Stichting De Binnenvest tot een indeling in D.
De totaalscore ingevolge de "Uitvoering Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector" leidt

In 2016 zijn er geen beloningen toegekend of betaald aan gewezen topfunctionarissen. In 2016 zijn er geen 

Niet van toepassing.

Uitkeringen in verband met beëindiging van het 

Werkgeversbijdrage premies vrijwillige sociale 

verzekeringen

Functionaris (functienaam)

Deeltijdfactor (percentage)

In dienst vanaf (datum) 
In dienst tot (datum)

Deeltijdfactor (percentage)
Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

Uitkeringen in verband met beëindiging van het 

dienstverband (in €)

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op 

termijn (in €)

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op 

Functionaris (functienaam)
In dienst vanaf (datum) 
In dienst tot (datum)
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21. Honoraria accountant 2016 2015
€ €

De honoraria van de accountant over 2016 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 34.000 31.823
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. nacalculaties en overige verantwoordingen) 14.000 9.958
3 Fiscale advisering 0 0
4 Niet-controlediensten 0 0

Totaal honoraria accountant incl. btw 48.000 41.781

Toelichting:

22. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G. W.G.
Mw. E.A.G.M. Klooster Dhr. P.M. Wormer
Raad van bestuur Raad van Toezicht - voorzitter

W.G.
Dhr. P.C. Moerland
Raad van Toezicht

W.G.
Mevr. M.C. Geerssen
Raad van Toezicht

W.G.
Dhr. H. Buijing
Raad van Toezicht

W.G.
Dhr. A.C.C. Rebergen
Raad van Toezicht

W.G.
Mevr. M.C. Goebel
Raad van Toezicht
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Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en 

leidinggevende functionarissen.

De kosten voor de accountant zijn opgenomen conform de gesloten overeenkomst en hebben betrekking op de kosten die 
met betrekking tot het boekjaar 2016 zijn ingeschat, ongeacht wanneer de werkzaamheden zijn of worden verricht. 
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11.2  OVERIGE GEGEVENS

11.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting De Binnenvest heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld in de 
vergadering van 10 mei 2017.

De raad van toezicht van Stichting De Binnenvest heeft de jaarrekening 2016 goedgekeurd in de 
vergadering van 10 mei 2017.

11.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming

11.2.3 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 11.1.2.

11.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum

11.2.5 Nevenvestigingen

Stichting De Binnenvest heeft de beschikking over meerdere opvang- en kantoorlocaties. Voor
een actueel overzicht verwijzen wij naar onze website www.debinnenvest.nl.

11.2.6 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die vermeld hoeven te worden.

In de statuten is geen bepaling opgenomen met betrekking tot de bestemming van het resultaat.





Het jaarverslag 
Is heel belangrijk ja ook
De kleine letters en de
Grote letters zijn 
heel belangrijk voor de
Binnenvest ja er gebeurt 
Heel veel dus kijk heel
Goed vooruit want de
Kunst om iets goeds
Te doen is aan De Binnenvest
Wel toevertrouwd
Het eindverslag is
Niet zo belangrijk
Maar de inhoud wel.

Richard
10 februari 2017

Richard is lid van Schrijfclub De Pen, De Binnenvest





Controleverklaring van de

onafhankelijke accountant
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