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2018 Op weg naar een duurzaam 
gezonde organisatie
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2018 is een jaar vol inzichten geworden. We zijn over de helft van 
onze strategische koers 2017 - 2020, dus een goed moment om te 
evalueren, te analyseren en te kijken waar we staan. 
We hebben onze werkprocessen onder de loep genomen en door 
in- en extern onderzoek te doen, weten we waar we kunnen 
verbeteren en hoe we onze processen beter kunnen stroomlijnen.  
De centrale vraag blijft: komt hetgeen wij doen en bedenken 
tegemoet aan het herstel van de cliënt? Want dit is het gezamenlijke 
doel van ons allen, van onze opdrachtgevers, van onze samen-
werkingspartners, van onszelf en met name van onze cliënten. 
  
Het sociaal domein is ook in 2018 aan verandering onderhevig. 
De vragen van onze cliënten veranderen mede op geleide van de 
toenemende wens en eis om langer zelfstandig thuis te wonen. 
Ook verandert de �inanciering van de ondersteuning die wij 
leveren, doordat met name gemeenten aan het zoeken zijn op 
welke wijze zij de schaarse middelen die beschikbaar zijn, zo 
ef�iciënt mogelijk kunnen inzetten. 
Ondanks de inzet en toewijding van onze medewerkers leidden 
onder andere deze kostenbesparingen en de verhoging van de 
administratieve lasten tot een negatief resultaat in 2018. Dit heeft 
onder andere te maken met de aanloopkosten van de Curtisslaan 
Beschermd thuis en de eenmalige investeringen die we hebben 
moeten doen op het gebied van ICT en het opnieuw stroomlijnen 
van onze processen. Dit heeft direct gevolgen voor onze bedrijfs-
voering, voor de inzet van onze medewerkers en daarmee voor de 

kwaliteit van de ondersteuning aan de cliënt. En uiteindelijk 
draait het daar allemaal om: de kwaliteit van onze ondersteuning. 
Die moet er namelijk voor zorgen dat mensen als resultaat van 
onze begeleiding een zo zinvol en zelfstandig mogelijk leven 
kunnen leiden. 
Een prettige bijkomstigheid hiervan is dat, door aan de voorkant 
kwalitatief goede zorg te verlenen en hier in te investeren, we 
mogelijk het positieve resultaat beïnvloeden. Immers goede zorg 
voorkomt zwaardere zorg. 

Helaas blijkt ook in 2018 dat de �inanciering van onze ondersteu-
ning niet gaat over investeren aan de voorkant op kwaliteit maar 
is ingericht op kostenbesparing op de korte termijn. 
Daarnaast worden de verantwoordingseisen vanuit de verschil-
lende gemeenten ook anders en dit brengt extra administratieve 
lasten met zich mee. 
Daarom is het mooi om te zien dat het ons in 2018 toch gelukt is 
om onze cliënten naar tevredenheid te ondersteunen waarbij ook 
de mate van herstel dusdanig is dat vele cliënten een verbetering 
van hun omstandigheden en daarmee hun welbevinden laten zien. 

Hiervoor spreek ik mijn dank uit naar alle medewerkers die zich, 
ondanks alles, hebben ingespannen dit waar te maken. 

Marja van Leeuwen
Directeur – Bestuurder



Wij zijn Fonteynenburg!  
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Dé organisatie waar ruim 200 medewerkers en meer dan 600 
cliënten samen werken aan persoonlijk, sociaal en maatschap-
pelijk herstel. Bij mensen thuis of op één van onze Beschermd 
wonen en Beschermd thuis locaties in de regio Haaglanden 
(Den Haag, Rijswijk, Westland, Midden-Del�land, Delft, 
Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer en Wassenaar).

Onze cliënten zijn volwassenen met een psychische kwetsbaar-
heid. Soms in combinatie met een andere aandoening zoals 
verslaving of doo�heid. We werken mét cliënten; Samen aan de 
slag om actief deel uit te maken van de maatschappij. Zo zelfstandig 
mogelijk wonen, leven en werken.

Onze gezamenlijke missie
Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig en waardevol leven. 
Onze missie is om mensen met een psychische kwetsbaarheid 
door of via ons regie over hun eigen leven te laten houden of 
(terug) te krijgen. Of het nu gaat om wonen, werken, vrije tijd, 
�inanciën of sociale contacten.

Onze gezamenlijke visie 
Wij zien (geestelijke) gezondheid als het vermogen je aan te passen 
en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en 
sociale uitdagingen van het leven (positieve gezondheid).
Werken aan herstel betekent samen met de cliënt, ketenpartners 
en het sociale netwerk, vrij van stigma's op basis van gelijkwaar-
digheid werken aan eigen (veer)kracht en mogelijkheden op 
meerdere levensterreinen, hoe groot of hoe klein ook.

Met als resultaat duurzaam herstel en een zo normaal mogelijk 
leven, ingevuld vanuit het eigen inzicht van de cliënt. Thuis, met 
ondersteuning als het kan. Met meer begeleiding, op andere 
locaties, in de buurt, als het nodig is.

Onze gezamenlijke aanpak
Bij ons zijn we allen evenwaardig, cliënt, begeleider en ervarings-
deskundige. Samen kijken we vooral naar de mogelijkheden die 
iemand wél heeft. Zo geloven we in de eigen kracht van elk mens. 
Begin met wat je wel kan en bouw dat samen uit. Want samen 
maken we mogelijkheden waar!

Samen
Voor ons is samen écht samen, intern met cliënten, ervarings-
deskundigen en collega’s, maar vooral ook extern met onze 
netwerkpartners. Samen verrijken we de mogelijkheden van de 
cliënt. Wij geloven dat we deze visie alleen in nauwe samenwerk-
ing, samen met onze partners kunnen realiseren. Samen kunnen 
we innoveren en de mogelijkheden van cliënten op brede levens-
terreinen realiseren, de zorg betaalbaar houden en duurzaam 
bijdragen aan een betere 
maatschappij. 
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Resultaten in zeggenschap:          
Binnen Fonteynenburg zijn in 2018 de Ondernemingsraad en 
Cliëntenraad weer op volle sterkte gebracht. 
Daarnaast willen we door de inzet van ervaringsdeskundigen en 
ervaringskennis de zeggenschap van de cliënt verhogen. Meer 
verbinding met de cliënt zorgt voor meer uitwisseling en zo voor 
meer zeggenschap van de cliënt.

De Cliëntenraad heeft een grote bijdrage geleverd aan het project 
Menselijke Maat, door het meewerken aan de ontwikkeling van de 
vragenlijst en het ondersteunen van deelnemers. 

Verder heeft de Cliëntenraad enkele signalen gevolgd en belicht 
vanuit cliëntervaringen. Zo is de bereikbaarheid en het aanbod 
van de participatie- en educatiecentra CJOE’s onder de loep 
genomen. Daarnaast heeft de Cliëntenraad aandacht gevraagd 
voor het verloop van personeel en de impact daarvan op cliënten.

In 2018 heeft de Ondernemingsraad zich vooral gericht op het 
werven van nieuwe leden voor de raad. Daarnaast hebben ze 
geadviseerd op integriteit en gedragsregels, de nieuwe HR 
strategie en nieuwe functiebeschrijvingen in het primair proces. 
Eind 2018 is de Ondernemingsraad weer op volledige sterkte.
  

Activiteiten en resultaten in zeggenschap 

“Ik voel me als voorzitter van 
de Cliëntenraad binnen Fonteynenburg 

overal welkom en merk dat mijn bijdrage 
ook écht bijdraagt, We doen het samen!” 

Michel Vonk, voorzitter van de 
cliëntenraad
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Menselijke maat 
In 2018 heeft Fonteynenburg een ona�hankelijk cliënt-
ervaringsonderzoek laten uitvoeren met gebruik van het 
instrument “Menselijke Maat”.
 
Hieruit bleek dat 76% van onze cliënten ervaart dat wij ruim 
voldoende aandacht hebben voor hun autonomie. Zij ervaren dat 
begeleiders hen de ruimte geven om eigen keuzes te maken en dat 
er ruimte is om de eigen mening te uiten.

71% van onze cliënten ervaart ruim voldoende aandacht voor zijn 
of haar competenties. Zij ervaren dat begeleiders kijken naar wat 
zij zelf kunnen, waar zij goed in zijn en voelen zich ook aangemoe-
digd om gebruik te maken van eigen talenten.

We scoren minder goed op verbondenheid, waar we met 37% nog 
op kunnen verbeteren. De lagere score op verbondenheid wordt 
vooral veroorzaakt door geringe aandacht voor het (kunnen) 
helpen van andere mensen/organisaties. Hier zullen we ons het 
komende jaar meer op focussen. 

Resultaten in SRH: 
Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen blijft de methodiek op 
basis waarvan wij onze begeleiding inrichten. We leerden het 
cliëntenperspectief nog beter kennen door een vijftal persona’s te 
ontwikkelen en hun cliëntreizen uit te werken. In 2018 zijn weer 
twee collega’s aan de opleiding  tot SRH coach begonnen waarmee 
we het vakmanschap hopen te versterken. 

De portefeuillehouders SRH, onze collega’s voor de borging 
van SRH, hebben een Kwaliteitschecklist opgesteld voor het 
persoonlijk pro�iel en plan. Deze checklist zorgt ervoor dat we 
via steekproeven de kwaliteit van onze cliëntpro�ielen en
cliëntplannen kunnen toetsen op SRH. Zo weten we dat we de 
methodiek goed toepassen en decliënt zo echt goed begeleid 
wordt.

“onze focus
 ligt op wat
 wél kan”



Beschermd thuis 
cliënt Akkash: 

“Mijn buren komen nu 
bij mij aan de deur 
om advies vragen!“

“Samen in
 gesprek biedt
 perspectief!”

Ontwikkeling van het aanbod 
Door de vraag om decentralisatie vanuit de zorgmarkt verandert 
voor Fonteynenburg ook de focus. Gemeenten zijn een steeds 
belangrijkere klant en partner. We willen als netwerkorganisatie 
zichtbaar en bereikbaar zijn voor Beschermd wonen (Bw) en 
Beschermd thuis (Bt). Er is meer vraag naar ambulante begelei-
ding en de beleidsontwikkeling in het sociaal domein vraagt een 
a�bouw van ons huidige Beschermd wonen aanbod. Het scheiden 
van wonen en zorg/ begeleiding neemt nog steeds toe. 
Hier spelen we als zorgaanbieder actief op in, bijvoorbeeld door 
het uitnodigen van alle lokale fracties van de politieke partijen. 
Zo keken we naar mogelijkheden voor samenwerking en het 
versterken van ons netwerk. 

Beschermd thuis
Daarnaast werken we aan de uitbreiding van onze doelgroepen en 
een doorstroming van een deel van onze huidige Beschermd 
wonen cliënten. Fonteynenburg heeft hier bijvoorbeeld de 
begeleidingsvorm Beschermd thuis voor ingericht. Aan de Curtiss-
laan in Den Haag huren cliënten zélf hun woning bij de woning-
corporatie. Ze hebben een eigen keuken en badkamer en voeren 
zelf hun huishouden, maar krijgen groepsbegeleiding en wonen 
geclusterd samen aan een gang. Dit is een mooie tussenstap op 
weg naar geheel zelfstandig wonen, werken en leven!

Beschermd thuis behaalt zichtbaar succes, een groot aantal 
cliënten kan eerder uitstromen dan binnen de gestelde twee jaar. 
Zo stromen ze door naar een zelfstandige woning, eventueel in 
combinatie met ambulante begeleiding. Samen met Staedion 
zorgen we ervoor dat de inschrij�jaren voor de woningzoekenden 
worden hersteld zodat ze betere kansen hebben op snelle door-
stroming naar een eigen huis. 

decentralisatie en 
ambulantisering
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Medewerkers:
Op 1 januari is het nieuwe sociaal intranet van start gegaan. 
Het nieuwe platform draagt bij aan meer verbinding en uitwis-
seling van kennis tussen locaties en medewerkers. Daarnaast 
organiseren we jaarlijkse medewerkersbijeenkomsten waarbij 
alle medewerkers actief deelnemen en meedenken over de 
ontwikkeling van de organisatie.

Werving en behoud: 
We hebben een nieuw strategisch personeelsbeleid opgezet om 
zo goed mogelijk te werken aan personeelsbehoud en werving 
op de huidige krappe arbeidsmarkt.

De groep collega’s die zich bezighoudt met de werving en selectie 
van nieuwe collega’s is extern getraind om zo daadkrachtig 
mogelijk te kunnen inspelen op kansen op de arbeidsmarkt met 
werving en selectie voor Fonteynenburg. We werken ook hard aan 
trainings- en opleidingsmogelijkheden voor medewerkers.

Begeleidingsprogramma: 
De cliënt bepaalt naar vermogen zelf het 
begeleidingspad op basis van de eigen 
doelen. De begeleider ondersteunt hierbij, 
passend bij de fase van herstel. Om dit te realiseren maken we 
sinds 2018 via het begeleidingsprogramma inzichtelijk wat 

Stage Speeddate
In april hebben we als proef een speeddate 
georganiseerd voor mbo stagiairs.
Deze speeddate is zeer succesvol verlopen, er zijn elf nieuwe 
stagiairs ingeschreven voor een stage binnen de organisatie. 
Hiermee wordt geïnvesteerd in de toekomstige generatie 
Fonteynenburgers én de invulling van het Regionaal 
Actieplan Aanpak Tekorten, (RAAT), waar bestuurders 
uit de regio hun handtekening onder zetten.

Ontwikkeling van ons 
DJI scholingsaanbod 
In samenwerking met DJI, Brijder verslavingszorg en forensisch 
expert Petra Schaftenaar hebben we een scholingsprogramma 
voor herstelgerichte ondersteuning van forensische cliënten 
ontwikkeld. Verschillende collega’s hebben ook de Penitentiaire 
Inrichting in Hoogvliet bezocht om er kennis op te doen. Door 
verkennende gesprekken te voeren over de werk-wijze van 
Fonteynenburg met betrekking tot forensische cliënten hebben
  we ook onze eigen praktijk en mogelijkheden goed kunnen
       laten zien. 

   “de cliënt 
 aan het stuur”



9

Netwerkorganisatie:
Fonteynenburg wordt gezien als een innovatieve netwerkpartner 
die zich inzet voor constructieve samenwerking vanuit een 
gedeelde visie. In samenwerkingen zijn we een oplossingsgerichte, 
actieve en betrouwbare partner met een realistische blik. Onze 
communicatie richting stakeholders is gericht op de bestrijding 
van stigma. Zo hebben we het afgelopen jaar een aantal nieuwe 
samenwerkingsverbanden opgezet om samen te werken aan 
herstelmogelijkheden voor de cliënt. 

“Deze bijeenkomsten 
geven me echt het 

gevoel dat er naar ons 
geluisterd wordt!”

cliënten en medewerkers op welk moment nodig hebben om zo 
het aanbod van Fonteynenburg op een aansluitende wijze te 
organiseren. We gaan hiermee door tot in 2019. Zo bieden we 
uiteindelijk een totaalprogramma waarin al onze begeleidings-
mogelijkheden voor de cliënt gerangschikt zichtbaar zijn per 
herstelfase, een soort menukaart voor herstel! 

In het najaar van 2018 hebben we verschillende medewerkers-
bijeenkomsten georganiseerd. Hier gingen alle collega’s samen in 
gesprek om te kijken naar onze strategie, missie en visie. Samen 
bepalen wat er nodig is om onze hoofdtaak, het goed begeleiden 
van cliënten, zo goed mogelijk te kunnen doen. Hoe maken we 
samen écht mogelijkheden waar? De tips en uitkomsten van de 
bijeenkomsten worden meegenomen in de verdere ontwikkeling 
en implementatie van de  jaarplannen van 2019. Met stellingen en 
tips heeft het management genoeg bagage om samen vol energie 
en vertrouwen onze gezamenlijke reis te vervolgen naar 2020, 
ons vijftigjarig bestaan!     

“we willen al onze 
netwerkpartners bedanken 

voor de vele pilots en 
projecten die we samen 

opzetten, deze bieden zoveel 
méér mogelijkheden voor 

onze cliënten!”



10

bijvoorbeeld in de vorm van groepsgerichte begeleiding.  
Door samenwerking met organisaties als Randstad en Werken 
Sterkt bieden we leer/werk trajecten en werken cliënten ook aan 
arbeidsmatig herstel.
 
Ervaringsdeskundigen bieden cliënten ondersteuning vanuit hun 
persoonlijke ervaringen en zijn integraal onderdeel van het 
aanbod en de ontmoetingen bij de CJOE's. 

Ons werkgebied

Activiteiten en resultaten in 2018 Per regio 

Participatie- en Educatie Centra CJOE@Fonteynenburg
Onze CJOE activiteiten zijn in 2018 verder ontwikkeld met 
bijzondere aandacht voor arbeidsmatige participatie en actieve 
deelname van cliënten. 
We zoeken altijd aansluiting in de wijk en op de omgeving (de 
wijk, de maatschappij, ketenpartners). Bij onze Beschermd wonen 
cliënten is participatie bij CJOE integraal onderdeel van de begeleiding, 

Wassenaar

Den Haag

Voorschoten

Leidschendam 
Vooorburg

Leidschenveen
Ypenburg

Zoetermeer

Pijnacker-
Nootdorp

Rijswijk

Westland

Midden
Delftland

Delft
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RESULTATEN IN DE REGIO: 
Regio Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Den Haag (LVWDH):

In deze regio stonden participatie- en educatie activiteiten in 
begeleiding centraal. Zo is medio februari 2018 ons nieuwste 
participatie- en educatiecentrum geopend: CJOE@IJsduikerstraat 
in Leidschenveen. 
Een prachtige locatie waar ook het nieuwe kantoor van onze 
collega’s van de Beschermd wonen locatie Watervogelstraat is 
gevestigd en waar twee cliënten wonen. Bij deze CJOE kunnen 
zowel cliënten als buurtbewoners terecht voor dagbesteding, 
ontmoetingen en gezelligheid. Door een speciale subsidie van de 

gemeente Den Haag is er extra focus op het ontmoeten in de 
buurt. Zo komen buurtbewoners hier samen met cliënten voor 
ontmoeting en laagdrempelige activiteiten en verbinding in de 
buurt. Burgemeester Krikke nam 
in september een kijkje bij 
CJOE@IJsduikerstraat.

Op onze CJOE@Curtisslaan
in de wijk Ypenburg  voeren we 
sinds vorig jaar bijzondere gesprekken met Fonteynenburgers 
zogenaamde ‘Levensverhalen’. Onder begeleiding van een ervar-
ingsdeskundige gaan cliënten en collega’s van Fonteynenburg 
samen in gesprek waarbij steeds één persoon zijn of haar verhaal 
vertelt. Iedereen mag open vragen stellen. Een bijzondere manier 

locatie CJOE in de IJsduikerstraat in Leidschenveen

Wassenaar

Den Haag

Voorschoten

Leidschendam 
Vooorburg

Zoetermeer

Pijnacker-
Nootdorp

Rijswijk

Westland

Midden
Delftland

Delft

Leidschenveen
Ypenburg

Wassenaar

Den Haag

Leidschendam 
Vooorburg

Leidschenveen 
Ypenburg

Teams en locaties
- LVWDH Begeleiding thuis
- de Voorburcht
- Watervogelstraat
- Ypendael
- Curtisslaan
- CJOE@IJsduikerstraat
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verschillende cliëntreizen langs problematieken maar ook naar 
oplossingen toe. Secretaris Generaal Erik Gerritsen van VWS is 
met verschillende wethouders en belanghebbenden uit de regio 
op bezoek gekomen om samen via cliëntreizen te spreken over 
oplossingen voor veelvoorkomende belemmeringen van cliënten 
op weg naar herstel.

Justitiële achtergrond 
Op de locatie Ypendael is er een aantal cliënten met een justitiële 
achtergrond ingestroomd via onder andere Fivoor. Samen werken 
we aan hun herstel en zorgen we dat de collega’s die deze cliënten 
begeleiden voldoende bagage hebben. 

Gebundelde Kracht 
Het samenwerkingsproject Gebundelde Kracht, gestart in 2018, 
helpt mensen in Voorburg met langdurige psychische kwetsbaar-
heid om actief mee te doen in de Voorburgse wijken om zo het 
herstel te bevorderen. Deze unieke samenwerking tussen 
gemeente Leidschendam-Voorburg, Kwadraad, MEE, 
Fonteynenburg, Sport en Welzijn, Woej, LIMOR en GGZ 
Rivierduinen wordt zelfs komend jaar uitgebreid.  
Alle organisaties werken op maandagen samen op het Sociaal 
Netwerkpunt in Voorburg. Hier kunnen mensen zelf naar toe 
komen en professionals kunnen ook hun casus inbrengen. 

Fonteynenburg ziet als netwerkorganisatie de samenwerking als 
een verrijking van de mogelijkheden voor de cliënt. We werken 
hier echt samen en delen kennis. De cliënt vindt alle begeleiding 
op één plek. In 2019 sluiten ook Parnassia en Anton Constandse 
aan om het project voort te zetten. Samen bereikbaar en toegan-
kelijk zijn, ook zo kleuren we samen de wereld mooier!

om een gesprek zonder stigma’s te voeren. Weer een stap dichter 
naar evenwaardigheid tussen Fonteynenburgers! Daarnaast 
hebben we hier verschillende politieke fracties uitgenodigd om ze 
kennis te laten maken met ons werk, de cliënten en de mogelijk-
heden die we hier waarmaken. Hierbij is gebruik gemaakt van 
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Resultaten in de regio 
Regio Rijswijk / Den Haag:  

Verhuizing De Stroombeek 
Het huurcontract van de Beschermd wonen locatie De 
Stroombeek liep af in 2018. Een goed moment om te zoeken naar 
een andere, iets �lexibelere woonlocatie waar we verschillende 
begeleidingsvormen kunnen aanbieden. Zo hebben we besloten 

Wassenaar

Den Haag

Voorschoten

Leidschendam 
Vooorburg

Leidschenveen
Ypenburg

Zoetermeer

Pijnacker-
Nootdorp

Rijswijk

Westland

Midden
Delftland

Delft

Den Haag

Rijswijk

Teams en locaties
Rijswijk / Den Haag 
- Begeleiding thuis
- Wisselspoor
- De Beukenhof
- Puttershoekstraat (2019) 
- CJOE@Beukenbos

om een nieuwe locatie op te zetten aan de Rijnauwenstraat in 
Den Haag. Tijdens de verbouwing van deze locatie verblijven de 
bewoners tijdelijk elders. Zo is een deel van de cliënten met 
collega’s voor de begeleiding verhuisd naar de Puttershoekstraat 
in Zoetermeer. 
Een aantal cliënten is verhuisd naar andere woonlocaties. 

Statushouders 
Eind april is het team statushouders Den Haag opgeheven, in 
verband met het a�lopen van de opdracht. De nieuwe opdracht 
sloot niet meer aan bij de kernopdracht van Fonteynenburg en 
daarom heeft Fonteynenburg er voor gekozen niet mee te doen 
met de nieuwe aanbesteding. 
De gemeente Den Haag was erg tevreden over de wijze waarop 
Fonteynenburg de begeleiding heeft opgepakt en hoe de rust op 
de locaties is gekomen. De medewerkers van team statushouders 
zijn bijna allemaal meegegaan met de organisatie die deze 
begeleiding over heeft genomen (Migrascoop).

Wenwerken op de Beukenhof
De Beschermd wonen locatie Beukenhof heeft succesvol een pilot 
uitgevoerd genaamd ‘Wenwerken’. Cliënten a�komstig uit een 
penitentiaire inrichting, wennen nog voor de a�loop van hun 
detentie door deel te nemen aan activiteiten op de Beukenbos, het 
participatiecentrum van de Beukenhof. Ze werken ook al samen 
met een herstelcoördinator aan hun herstelplan, zodat wanneer 
ze daadwerkelijk komen wonen op de Beukenhof de overstap niet 
te groot is. Ze kennen de locatie, de mensen en hebben een plan 
voor herstel klaar. De pilot wordt ook komend jaar voortgezet om 
de mogelijkheden uit te diepen. 
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2019. De waardering voor onze kwaliteit in begeleiden is 
zichtbaar, een kleiner aantal organisaties werd uitgenodigd om in 
te schrijven en ook de selectie was veel strenger.  Onze begeleidings- 
vorm Begeleiding thuis is door het succesvol inschrijven op de H4 
aanbesteding �link gegroeid.

Aanbesteding H4 gemeentes
Fonteynenburg heeft in 2018 succesvol ingeschreven op het 
aanbestedingstraject voor begeleiding thuis van inwoners van de 
H4 gemeenten met een psychische kwetsbaarheid (inwoners van 
Westland, Midden-Del�land, Rijswijk en Delft). Deze begeleiding 
wordt door team Rijswijk / Den Haag voortgezet per 1 januari 
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door naar een passende (beschermende) woonvoorziening. 
Begeleiding vindt plaats door medewerkers van Fonteynenburg 
team Zegge Oost. Zij zijn 24 uur per dag beschikbaar.

Deze tussenvoorziening bij Fonteynenburg is ontstaan uit een 
bijzondere samenwerking tussen Fonteynenburg, GGZ Rivierduinen, 
LIMOR, GGD Haaglanden, Gemeente Zoetermeer en Zosamen en 
maakt deel uit van de Werkagenda Op weg naar 2020.

Uitbreiding locatie De Startbaan met Puttershoekstraat 
De organisatie Kentalis gaf in 2018 aan dat ze hun locatie aan de 
Puttershoekstraat wilden opheffen. Fonteynenburg heeft hierop 
deze vestiging overgenomen voor een aantal dove cliënten met 
een GGZ-indicatie. Op langere termijn maken wij deze woningen 
geschikt voor een nieuwe Beschermd thuis locatie. 

Resultaten in de regio
Regio Zoetermeer

Opvang Dichtbij: Een time-out is soms een stap vooruit
In 2018 is een pilot gestart op onze locatie Zegge Oost op 
’t Seghe Waert. Opvang Dichtbij is een tussenvoorziening in 
Zoetermeer voor volwassen inwoners met een psychische kwets-
baarheid die in hun eigen omgeving of binnen de bestaande zorg- 
en opvangstructuren even geen plek vinden terwijl ze wel opvang 
en zorg nodig hebben.  Na een verblijf van maximaal drie maanden 
keren cliënten weer terug naar hun eigen woning of stromen ze 

Wassenaar

Den Haag

Voorschoten

Leidschendam 
Vooorburg

Leidschenveen
Ypenburg

Zoetermeer

Pijnacker-
Nootdorp

Rijswijk

Westland

Midden
Delftland

Delft

Zoetermeet

Teams en locaties
Zoetermeer 
- Begeleiding thuis
- Zegge Oost
- Zegge Noord
- Libaro
- Puttershoekstraat
- De Startbaan 
- CJOE@Zoetermeer
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Tevens is een aantal bewoners van onze Beschermd wonen locatie 
De Stroombeek hier nu tijdelijk gehuisvest totdat de nieuwe 
locatie in Den Haag gereed is voor bewoning. De collega’s van 
De Stroombeek zijn hier ook aanwezig voor de nodige begeleiding.

Goed partnerschap
De gemeente Zoetermeer heeft Fonteynenburg benaderd om 
ex-cliënten van Huize Rijnaard in Zoetermeer te begeleiden. De 
gemeente maakte zich zorgen over het herstel van deze cliënten. 
De vraag aan Fonteynenburg was om deze cliënten te begeleiden 
naar een passende woonvorm. Door actieve inzet van collega's 
van Zegge Oost krijgen ook zij de juiste begeleiding binnen 
Fonteynenburg.

De ontwikkelingen in beleid en �inanciering binnen de gemeente 
Den Haag lopen vooruit op de landelijke ontwikkelingen 
(overheveling Bw gelden naar regiogemeenten). Dit vraagt 
alertheid en politieke lobby. 
De pilot Seghwaert Samen is helaas door de gemeente Zoetermeer 
niet doorgezet, maar we blijven nieuwe partners zoeken om 
andere initiatieven te ontwikkelen. 
De Agenda (O)GGZ verloopt positief. Er ontwikkelen zich 
aanvullende initiatieven op het snijvlak van sociaal domein, 
maatschappelijke opvang en (ambulante) GGZ begeleiding. 
Ook hier blijkt samenwerking zijn vruchten af te werpen. Onze 
opdrachtgevers en netwerkpartners waarderen onze inbreng en 
zien de mogelijkheden die we in de regio gezamenlijk waarmaken.
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We hebben aan het eind van 2018 een wachtlijst van 37 cliënten 
voor Beschermd wonen. 
Door onze zorgtoeleiding te optimaliseren kunnen we de 
bedbezetting en de in-, door- en uitstroom van onze cliënten beter 
monitoren. Bij een gemiddelde van 95% van al onze cliënten is het 
dossier op orde, hier blijven we ons op focussen.

Resultaten in cijfers

Cliënten in 2018: 
Van 579 cliënten eind 2017 naar 642 cliënten eind 2018  

Beschermd wonen                             
Begeleiding thuis 
Beschermd thuis                                  

  Totaal: 

Zoetermeer

67
187

0

254

Rijswijk/
Den Haag

39
139

0

178

LVWDH

93
91
26

210

CLIËNTEN per 2017  579 

CLIËNTEN per 2018  642

Opbrengst Fonteynenburg: 

€14,8 miljoen  

Beschermd wonen                             
Beschermd thuis
CJOE centrum                                  

  Totaal: 

Zoetermeer

5
0
1

6

Rijswijk/
Den Haag

2
0
2

4

LVWDH

3
1
2

6

Aantal locaties per regio

Wassenaar

Den Haag

Voorschoten

Leidschendam 
Vooorburg

Leidschenveen
Ypenburg

Zoetermeer

Pijnacker-
Nootdorp

Rijswijk

Westland

Midden
Delftland

Delft

Teams en locaties: 
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SectorplanPlus subsidie
We hebben de voorbereidingen opgestart voor het nieuwe Sector-
planPlus 2017-2021. Met dit plan geven we een extra impuls aan 
opleidingsprojecten gericht op instroom, door bijvoorbeeld 
mensen die binnenkort bij hun huidige werk ontslag krijgen en 
projecten voor omscholing.

medewerkers in 2018

2018 startte met een hoog verzuim door onder andere een hevige 
griepgolf, maar is in de loop van het jaar teruggedrongen naar een 
jaargemiddelde van 5,96%.

Het verloop was bij Fonteynenburg, net als overal in de zorg hoog. 
In 2018 verlieten 64 collega’s Fonteynenburg.  We hebben een 
actief wervingsbeleid ingezet in 2018 dat ervoor heeft gezorgd dat 
er 59 nieuwe medewerkers zijn ingestroomd. Onze wervingsac-
ties slaan aan. Ook bieden we nieuwe medewerkers meer vertrou-
wen door ze bij geschiktheid na 6 maanden al de zekerheid van 
een vast contract te bieden. 8% van ons personeelsbestand 
bestaat uit medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

Aantal medewerkers: 224 personen
Aantal vrijwilligers: 20 personen
Aantal stagiairs: 30 (inclusief 5 Howie the Harp) 

medewerkers eind 2018
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De invoering van de nieuwe wet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) heeft geleid tot een nog beter beheer 
van al onze data. Cliënten hebben door een informatie-campagne 
uitleg gekregen over hoe we data beheren en wat we doen bij een 
eventueel data lek. We melden en registreren nu actief. Collega’s 
weten nu hoe een meldingsprocedure verloopt en welke stappen 
ze moeten zetten bij een eventuele datalek. Ook dit is belangrijk 
voor het vertrouwen in een veilige woon-, werk- en leefomgeving! 

Een nieuw jaar!
Het is eind april 2019, we gaan door op de ingeslagen weg en 
werken aan een stabiele basis voor onze cliënten en medewerkers 
om te werken aan herstel. 

Wil jij ook werken aan een mooiere wereld? Samen kijken we hoe 
we elkaar kunnen versterken.  Fonteynenburg zoekt altijd naar 
mogelijkheden die we samen kunnen waarmaken. Ons netwerk 
groeit en zo werken we aan meer kennis en meer uitwisseling. 

Of je nu werkt in organisatie waarin je kansen ziet om die samen 
met ons aan de slag wil met het bieden van mogelijkheden of een 
baan zoekt in het begeleiden van mensen met een psychische 
kwetsbaarheid, neem contact met ons op. Want Samen kleuren we 
de wereld mooier!  

Opleidingsnetwerk: 
We werken samen met verschillende scholen en opleidings-
instituten. Zo wisselen we kennis uit en vergroten we de 
mogelijkheden voor scholieren en studenten om ervaring op te 
doen. We ontmoeten potentiële nieuwe collega’s, een mooie kans 
voor de toekomst.   
Zo werkt Fonteynenburg samen met:
- Haagse Hogeschool voor de Minor GGZ van de opleiding Social Work.
- Centrum voor Consultatie en Expertise voor aanvulling op onze
   eigen kennis.  
- ROC uit de regio (Mondriaan en MBO Rijnland), Haagse 
   Hogeschool voor Gastlessen, stagemarkten, speeddate stagiairs
- Ervaringsdeskundigen van Fonteynenburg werken mee in het
   opleidingsaanbod (samenwerking Parnassia mbt keuzemodule
   ADHD)
- Saxion Hogeschool voor een Hersteltraining Eigen regie en
   herstel 

Nieuw in 2018: de AVG
Sinds 5 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG) van toepassing. Deze wet heeft als doel om 
persoonsgegevens te beschermen. Fonteynenburg heeft deze wet 
ook doorgevoerd. Daarnaast hebben we onze collega’s getraind in 
het goed beheren van data. Zo toetsen we ook de kennis van onze 
medewerkers op het gebied van persoonsgegevens zodat we de 
gegevens van cliënten en medewerkers op de meest veilige 
manier beheren. 
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De Raad van Toezicht van Fonteynenburg heeft 2018 ervaren als 
een dynamisch jaar waarin de aandacht is uitgegaan naar het 
�inancieel en inhoudelijk toezicht volgend op de bestuurs-
wisseling eind 2017 en naar de verdere professionalisering van 
de Raad zelf. In dit kader is aandacht besteed aan de ontwikkeling 
van de klankbordfunctie richting de bestuurder en de verbinding 
met andere gremia binnen Fonteynenburg. 
Vanuit het toezicht was er speci�iek aandacht voor de bedrijfs-
voering, de ontwikkeling van stuurinformatie en een meer 
strategische en risicogerichte agendavorming. 
  
Op www.fonteynenburg.nl vind je meer informatie over de 
activiteiten van de Raad van Toezicht in het jaarverslag van de 
Raad van Toezicht.
 
Voor Fonteynenburg was 2018 een ontwikkeljaar waarbij de 
organisatie een aantal stappen verder is gekomen in zowel haar 
interne ontwikkeling als haar externe positionering. De koers 
voor de komende jaren is in 2018 verhelderd en wordt in 2019 
verder uitgewerkt. De Raad van Toezicht kijkt vol vertrouwen uit 
naar de ontwikkeling van de organisatie en zal in haar eigen 
rol(len) mee blijven ontwikkelen!
 
Namens de Raad van Toezicht,
 
Hans Démoed 
Voorzitter Raad van Toezicht

nawoord van de 
raad van toezicht
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Fonteynenburg
Papyruspad 1 
2283 HG Rijswijk
085 4856900 
info@fonteynenburg.nl 
www.fonteynenburg.nl 
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