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Deelname aan experiment “Weer 
Thuis in de Wijk” van Platform31. 

Hierin zoeken we gezamenlijk naar 
oplossingen voor bewoners die 

vanuit beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang zelfstan-

dig gaan wonen en nog struikel-
blokken tegenkomen.

Denktank De Grote Oversteek kent De Binnenvest de 
eerste prijs toe in een wedstrijd voor dagbesteding-
sideeën. Het idee: dakloze jongeren een pand laten 
opknappen dat ze daarna zelf mogen bewonen. De 
gemeente Leiden stelt een pand beschikbaar en het 

project is een groot succes. Cliënten leren allerlei 
vaardigheden onder begeleiding van professionele 

klussers.

Externe audit en verlenging kwaliteitscerti�caat HKZ.

Gezamenlijke feestelijke opening van 
twaalf woonunits bij een voormalige 
basisschool in Leiden met woning-

corporatie Ons Doel, gemeente Leiden en 
een betrokken buurt. De units zijn 

bestemd als tussenvoorziening waar 
cliënten maximaal een jaar verblijven. Er 

zijn gezamenlijke voorzieningen zoals 
een wasserette en activiteitenruimten.

Kapper Sjenkels geeft 
gratis knipbeurten op 
dag- en nachtopvang 
de Nieuwe Energie en 

krijgt grote waardering 
van de cliënten.

Het project “Ruimte voor Herstel en 
Vakmanschap” van De Binnenvest 

wordt genoemd als goed voorbeeld in 
de eindpublicatie ‘In voor zorg! 

2009-2017’, die wordt aangeboden aan 
staatssecretaris Martin van Rijn.

Verbouwing van aanmeld- en activiteitencen-
trum het SPIL: meer spreekkamers en grotere 
ruimtes voor groepsaanbod. Door de verbou-

wing kunnen jongeren nu wekelijks gezamenlijk 
werken aan de praktische zaken die nodig zijn 

voor hun herstel.

Interview met teamleider Dirk Jan 
van Oversteeg over herstelgericht 
werken: “Wanneer de cliënt zijn of 
haar levensverhaal vertelt, moet je 

eruit halen wat iemand wél voor 
elkaar heeft gekregen en daar 

gebruik van maken. Vaak hebben 
deze mensen veel in hun mars. Dat 
moet ook om jarenlang op straat te 

overleven.”

Scheiding van facilitaire 
zaken en hospitality 
enerzijds en zorg en 

begeleiding anderzijds 
in dag- en nachtopvang 
Nieuwe Energie, waar-
mee de kwaliteit van 

zorg verbetert. 

Bewoners betrekken de  ‘houten huisjes’ die 
woningcorporatie Portaal in Leiden plaatste. 
Acht cliënten die kunnen uitstromen uit de 
opvang vinden hier tijdelijke woonruimte in 

eenpersoonsstudio’s. In het complex 
worden ook statushouders en reguliere 

woningzoekenden gehuisvest.

Uitbreiding naar Nieuwkoop: spreekuur op gemeente-
huis en vier woonunits in de planning.

Feestelijke aftrap ‘consumer run’ Open Venster in 
Alphen aan den Rijn. Bezoekers van het inloophuis 

krijgen meer ruimte voor eigen invulling van het 
programma en gaan bijvoorbeeld zelf koken. Dit 
helpt bij het (weer) aanleren van vaardigheden 

waardoor ze zelfstandiger kunnen functioneren. 

Deelname aan Mobility Mentoring, een pilot 
vanuit het inzicht dat armoede en schulden 

verlammend werken op je vermogen 
prioriteiten te stellen, in actie te komen en 

emoties te reguleren. Maatschappelijk werkers 
trainen een methodiek waarbij voorkoming van 
onnodige stresssituaties, cognitieve overbelast-

ing en beloning van korte-termijn-successen 
centraal staan. 

Besluit gemeenteraad Leiden om voormalig 
Hotel de Haas te verbouwen voor de 
uitstroom van negen personen uit de 

maatschappelijke opvang.

Start tussenvoorziening Gewoon Thuis in 
Alphen met Kwintes en GGZ Rivierduinen. 

De pilot wordt ge�nancierd vanuit het 
innovatiebudget van de centrumgemeenten, 
die verzochten een nieuw initiatief te starten 

in de Rijnstreek. 

Hernieuwde contract-
ering voor 2018-2019 

door het Ministerie 
van Veiligheid en 

Justitie om zorg te 
leveren aan cliënten 

met een justitiële 
achtergrond.


