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Voorwoord 

 

Het jaar 2018 was in vele opzichten een 

bijzonder jaar te noemen. Door onder andere 

de afbouw van de participatie-banen heeft er 

een interne heroriëntatie plaats gevonden. De 

hoofdvraag daarbij was: Waar staat Surplus nu 

werkelijk voor en waar gaan we voor? 

Centraal staat hierin: Surplus werkelijk 

betrokken. Dit heeft geresulteerd in een 

nieuwe missie en visie. Daarin wordt 

aangegeven dat we fragmentarisch aanbod 

willen gaan afbouwen en ons meer gaan 

richten op een totaal aanpak. We zijn namelijk 

van mening dat het aanbieden van 

oplossingen op deelgebieden vaak 

kortetermijnoplossingen zijn. Voor een totaal 

aanpak is in 2017 de Schijf van Surplus 

ontwikkeld. Deze is later hernoemd in de 

Schijf van herstel. Dit is een aanpak waarbij 

vijf van belang zijnde leefgebieden in kaart 

worden gebracht en waar wij onze 

dienstverlening op richten.  

In 2018 is fors geïnvesteerd in het 

professionaliseren van organisatie. Zo is er 

onder andere gewerkt aan de implementatie 

van een ISO 9001 certificatie. Deze certificatie 

was een vereiste om mee te mogen doen aan 

de toekomstige WMO aanbestedingen.  

Verder is er in het afgelopen jaar hard gewerkt 

aan het ontwikkelen en in de markt zetten van 

nieuwe producten en diensten. Hiermee wil 

Surplus er op de eerste plaats voor zorgen dat 

haar deelnemers zo goed mogelijk zijn 

geholpen. Tegelijkertijd wil Surplus ook dat 

haar opdrachtgevers nu en in de toekomst 

optimaal worden bediend.  

In 2018 is ingezet op spreiding van de 

opdrachtgevers. Met de aanstaande 

doordecentralisatie van de gemeenten in 

zicht, kiest Surplus er voor toe te werken naar 

een groter aantal opdrachtgevers. Als 

resultaat van deze inspanningen werd eind 

2018 een start gemaakt met activiteiten in de 

gemeente Almelo.  

Om onze boodschap goed uit te kunnen 

dragen, is er in 2017 een communicatie- en 

marketingonderzoek geweest. Dit rapport 

toont aan dat alle medewerkers binnen 

Surplus werkelijk betrokken zijn bij onze 

doelgroep. Dit is de hoofdader van Surplus en 

het doet deugd dat dit door een onafhankelijk 

onderzoek werd bevestigd. In het rapport 

werd geadviseerd een communicatie- en 

marketingmedewerker aan te trekken om de 

onderlinge communicatie en de boodschap 

naar buiten op een hedendaagse wijze 

gestalte te geven. Zo maak je zichtbaar wat je 

doet en hoe je dat doet. Intussen hebben we 

deze functionaris aangesteld. 

De bestaande voorzieningen in het kader van 

de WMO zijn verder geconsolideerd en 

uitgebouwd. Uurwerk, Presentus en 

Kettingreactie zijn een stabiele factor 

geworden in het aanbod van de 

centrumgemeente Enschede. In 2018 zijn er 

diverse gesprekken geweest met de gemeente 

Enschede omtrent de financiering van deze 

projecten. Omdat er uit gegaan wordt van 

daadwerkelijk gemaakte kosten in de 

afrekening moet teveel betaalde subsidie 

terug worden betaald; de voorzieningen en 

projecten waarbij een tekort is ontstaan, 

zonder tussentijdse melding, wordt door de 

gemeente niet aangevuld. Hierdoor komt de 

bedrijfsvoering onder druk te staan en de 

speelruimte voor innovatie wordt hierdoor 

beperkt. Was het zo dat we weleer de 

opbrengsten van het ene project konden 

inzetten bij verlies van een ander project en 

daardoor het totaal pallet aan dienstverlening 

overeind konden houden de huidige 

afrekenmethode is anders; alleen de werkelijk 

gemaakte kosten.  Dit heeft ertoe geleid dat 

medio 2019 de beschikking over 2017 is 

afgegeven waardoor er € 88.000,- terug 



 

 

betaald moet worden waar geen rekening 

mee is gehouden in de jaarrekening 2017. De 

gemeente Enschede heeft wel een nieuwe 

beschikking afgegeven over 2015 en 2016 dat 

ons weer enigszins lucht geeft. Hetgeen we 

moeten terugbetalen nemen we dit boekjaar 

waardoor ons Eigen Vermogen terugloopt van 

€ 120.000 begin 2018 na verwerking van de 

jaarrekening 2018 en correcties over 2016 en 

2017 naar € 48.884,-. Dit betekent dat Surplus 

geen weerstandvermogen meer heeft en 

dientengevolge geen projecten meer kan 

ontwikkelen die eerst geld kosten voordat ze 

meerwaarde gaan opleveren (kosten voor de 

baat) voor onze doelgroep. 

2019 wordt een inhoudelijk een goed jaar; 

financieel een spannend! We zijn werkelijk 

betrokken. 

 

25 april 2019 

Jack ten Haaf 

Directeur/bestuurder 
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Missie & visie, aanpak  
De missie van Surplus: zorgen dat iedereen werkelijk bij de 

samenleving betrokken is. 
 

Missie 
Onze samenleving kent verschillende 
uitsluitingsmechanismen voor mensen 
met sociaal/psychische problematiek. Surplus 
heeft zich als doel gesteld deze mensen een 
leefbaar, menswaardig bestaan te bieden. 
Daarbij gaan we uit van hun mogelijkheden en 
kansen en proberen die samen met hen 
zo maximaal mogelijk te benutten. Het 
aanbieden van integrale diensten en daarbij 
wenselijke (ontkokerde) financiering is 
(uiteindelijk) beter voor de mensen en meestal 
goedkoper. Surplus werkt met de Schijf van 
herstel. Deze schijf gaat uit van een integrale 
aanpak, omdat dit ons inziens beter is dan een 
fragmentarisch aanbod. Stichting Surplus is 
echt werkelijk betrokken.  
 

Visie 
In onze visie zijn mensen pas in staat tot sociaal 
herstel en vooruitgang als hun 
bestaanszekerheid is gegarandeerd. Dit houdt in: 

• Een stabiele woonomgeving 

• Voldoende inkomen om vaste lasten te 
betalen, zonder schulden 

• Door werk zinvol bezig zijn en een nuttige 
bijdrage leveren aan de samenleving 

• Professionele ondersteuning en begeleiding 

• Een meer gezonde leefstijl ontwikkelen 

• Opleiding en training ontvangen als 
voorwaarde voor een meer stabiele 
toekomst  

 

Werkwijze/Methodiek 

Stap 1 Werk aanbieden 
Wij starten de trajecten altijd met het aanbieden 
van (onbetaald) werk; dat biedt ons kansen de 
mensen beter te leren kennen, het biedt 
structuur in een vaak ongeregeld leven en we 
kunnen dan een start maken met een individueel 
ondersteuningsplan. Wij hebben bijvoorbeeld de 
volgende locaties: 

• De Forelderij in Usselo  

• Binnenstad Enschede 

• Som Glanerbrug 

• Stage 53 Enschede 

• Presentus Enschede 

• Vloedbelt Zenderen 

• UURwerk Enschede 

• Diverse werkgevers in Twente 
(participatieplaatsen) 

Wij bieden werksoorten aan die bij de mens 
passen en uitzicht bieden op betaalde banen 
voor wie dat mogelijk is. 
 

Stap 2 Regelen van wonen en geld 
Zonder een stabiele plek om te wonen en met 
voortdurend de stress van schulden, 
deurwaarders, etc. kan geen effectieve 
begeleiding worden geboden. Daarom moet 
daar als eerste aan worden gewerkt.  
Wij gaan samen met de deelnemer de 
mogelijkheden doornemen en gaan zorgen voor 
een goede plek om te wonen, samen met onze 
partners in de maatschappelijke opvang en 
ondersteuning. Ook de mogelijkheden die 
woningcorporaties bieden, worden bekeken. 
Ten tweede proberen we grip te krijgen op de 
financiële huishouding en de vaak aanwezige 
(hoge) schulden. Met de schuldhulpverlening en 
bijvoorbeeld de stadsbank gaan we een plan 
opstellen dat rust kan brengen. Als het nodig is, 
nemen wij de rol van budgetbeheer over: we 
ontvangen de inkomsten (meestal de uitkering), 
betalen alle vaste lasten en spreken een bedrag 
voor leefgeld af. 
 

Stap 3 Opstellen ondersteuningsplan 

met de desbetreffende persoon 
Samen met de deelnemer en andere 
professionals gaan we vervolgens werken aan 
een realistisch ondersteuningsplan, gebaseerd 
op de Schijf van herstel. De belangrijkste 
leefdomeinen worden in kaart gebracht. Als 
iemand nog een sociaal netwerk heeft, dan 
wordt dat er ook bij betrokken.  
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Vaak gaat het om mensen die al veel vormen van 
ondersteuning hebben ontvangen, met meer of 
minder resultaat. Voordeel van een integraal 
ondersteuningsplan is dat de inwoner verlost is 
van allerlei keuzes die hij vaak niet overziet en 
wij kunnen beter zicht krijgen op de verhouding 
tussen de kosten en de opbrengsten door aan 
het plan een integraal budget te koppelen. 
 

Stap 4 Beter en goedkoper 
Mensen die beschermd wonen of in de opvang 
zitten, kosten al snel 80 tot 120.000 euro per 
jaar en leven zelf in armoede. Vaak hebben de 
gemeente, zorgverzekeraar, politie en justitie en 
hulpverlenende organisaties een eigen 
fragmentarische uitgaven- en kostenpost voor 
deze doelgroep. Er is geen zicht op de 
gezamenlijke kosten. Onze opvatting is dat deze 
kosten van de overheid en de zorgverzekeraar 
naar beneden kunnen en tegelijkertijd de 
resultaten voor de inwoner omhoog: het kan 
beter en goedkoper. Ten eerste willen wij graag 
inzicht in de kosten van de afgelopen periode, op 
het niveau van een groep mensen. Kosten zoals: 
hoogte van de uitkering en aanvullende bijstand, 
ziektekosten, begeleiding, inzet van de politie, 
werk door de woningcorporatie, kosten van 
justitie, etc. 
Wij hebben daarvoor een methodiek ontwikkeld 
en vragen de gemeente deze kosten op 
groepsniveau (vanwege de privacy) aan ons te 
verstrekken.  
Wij nemen op ons betere resultaten te boeken 
met hetzelfde of liever nog minder geld. 
 

 

Stap 5 Meten van resultaten 
De resultaten van de grote maatschappelijke 
investeringen in deze groep inwoners moet 
worden gemeten. Wij geloven niet in allerlei 
schattingen van de kosten en opbrengsten 
(Maatschappelijke Kosten Baten Analyses). Het 
leven is te complex om causale verbanden te 
kunnen leggen. Wij hanteren 2 lijnen in de 
resultaatmeting: 
1.    Een kwalitatieve, narratieve methode: 

• De inwoner komt zelf aan het woord: 
gaat het beter, wat vinden ze van de 
ondersteuning, etc. Dit kan bijvoorbeeld 
via blogs. 

• Wat vindt de wijkagent, de 
woningconsulent, de huisarts en de 
familie? 

2.    Een budgettaire benadering: 

• Wat zijn de uitgaven in de gemeten 
periode en wat verklaart het verschil.  

• Is de door ons geboden inzet en aanpak 
inderdaad beter en goedkoper?  

 

Voorwaarden van deze werkwijze 
De Schijf van herstel kan alleen werken als aan 
een aantal voorwaarden is voldaan. 
Als eerste is er inzicht in de uitgaven van de 
mensen nodig. Wij gaan ervan uit dat de 
gemeente ons die levert op groepsniveau. Wij 
gaan uit van een ver doorgevoerde vorm van 
integraliteit. Dat betekent dat wij geen last 
willen hebben van beleidsmatige of financiële 
verkokering bij de gemeente. We willen graag 
één opdrachtgever bij de gemeente die ons in de 
positie brengt verantwoordelijkheid te kunnen 
dragen voor de verschillende onderdelen en 
waar wij verantwoording aan afleggen. Het 
herstel van mensen met psychisch sociale 
problematiek is vaak een lange weg. Daarom 
willen wij een trajectperiode van minimaal 2 
jaar, tenzij er evidente redenen zijn daarvan af te 
wijken.  
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Zorg 
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Binnen Surplus zijn meerdere projecten waar 

een deelnemer een zorggerelateerd traject 

kan doorlopen. 

• Binnen UURwerk kan een deelnemer zelf 

aangeven wanneer hij of zij zou willen 

werken. Dit wordt dan direct 

georganiseerd. Er kan bijvoorbeeld 

worden geholpen bij kleine verhuizingen, 

tuinonderhoud en 

schilderwerkzaamheden. Bij het UURwerk 

is geen sprake van productiedruk. Dit alles 

maakt UURwerk erg laagdrempelig. 

• Bij Kettingreactie is het uitgangspunt dat 

een deelnemer komt om te werken, niet 

omdat een deelnemer in een traject zit. 

Centraal in dit project staan de wensen, 

de mogelijkheden en de doelen van de 

deelnemers zelf. Het project 

Kettingreactie vindt plaats op de 

Forelderij. Er worden werkzaamheden 

uitgevoerd in de horeca, moestuin of 

houtwerkplaats.  

• Bij Presentus kunnen mensen die 

behoefte hebben aan een rustige, 

prikkelarme werkomgeving hun interesse 

en kennis vergroten op het gebied van 

computers en media. Werkzaamheden 

kunnen bestaan uit webdesign, 

computerreparaties, fotografie en overige 

werkzaamheden op en met de computer. 

• ’t Vloedbelt biedt een leerplek voor 

voornamelijk deelnemers met 

meervoudige, psychosociale 

problematiek. In het begin voeren de 

deelnemers werkzaamheden uit zoals 

houtkloven, vegen en onkruid wieden. 

Later in hun traject kunnen ze houten 

tuinmeubelen maken en volwaardig 

tuinieren. Ook behoort het meegaan met 

een werkbegeleider (hovenier) naar een 

groenopdracht in de regio tot de 

mogelijkheden. 
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UURwerk 
Surplus levert een mooie bijdrage door het aanbieden van passende 
arbeid aan een doelgroep die voorheen in geen enkel ander traject 

pasten.  
 
Het unieke aan UURwerk is dat het een 
manier van werken kent waarbij mensen die 
in geen enkel ander traject passen, toch aan 
het werk kunnen. Mensen met meervoudige 
problematiek en bijvoorbeeld zonder dag- en 
nachtritme, kunnen via UURwerk werken op 
een tijdstip en voor een aantal uren die op dat 
moment voor hen haalbaar is. 
UURwerk is laagdrempelig waardoor de stap 
ernaartoe makkelijk te zetten is. 
 
Een belangrijk kenmerk van UURwerk is dat er 
sprake is van eenvoudige, passende arbeid in 
de nabije omgeving. Het gaat om arbeid waar 
geen productiedruk op staat, bijvoorbeeld het 
opruimen van zwerfafval in wijken of 
additionele opdrachten vanuit gemeentelijke 
diensten.  
Ook de minderbedeelde en vaak hulp 
behoevende inwoners van Enschede kunnen 
gebruik maken van UURwerk. Wij helpen ze bij 
het fatsoeneren van hun tuin of het leeghalen 
van een overvolle tuin/schuur.  
 

Diversiteit in uitzendkrachten  

Waar voorheen de meerderheid te maken had 
met verslavingsproblematiek, zien we nu dat 
mensen zich aanmelden die om verschillende 
redenen geen arbeids- en/of 
opleidingsverleden hebben. Zij geven aan 
graag iets te willen doen om op die manier 

weer onder de mensen te komen. De 
combinatie tussen beide doelgroepen 
verloopt goed; men leert op een mooie 
manier van elkaars kunde en onkunde. De 
deelnemers halen voldoening uit de 
werkzaamheden die ze doen. Als we bij 
hulpbehoevende mensen een tuin opknappen, 
krijgen de deelnemers van UURwerk veel 
waardering voor wat doen. Hier krijgen ze een 
lach van op het gezicht. 
 

DOEN-beurs 

Om de doelgroep van UURwerk te bereiken is 
er in 2018 wederom deelgenomen aan de 
DOEN-beurs in de verschillende stadsdelen. 
Op die manier is er een nog breder bereik bij 
nieuwe uitzendkrachten die passende arbeid 
zoeken. Hier zijn inmiddels al enkele mooie 
matches uit voortgekomen voor 
uitzendkrachten die gemotiveerd een uurtje 
bijdragen.  
 

Werken in de stadsdelen  

Surplus levert op dit moment al een mooie 
bijdrage in het aanbieden van passende arbeid 
aan een doelgroepen die voorheen in geen 
enkel ander traject pasten. Toch zijn wij ervan 
overtuigd dat het beter kan: UURwerk 
gevestigd in alle stadsdelen. Dit vergroot de 
toegankelijkheid en de nauwe samenwerking 
met de verschillende partijen in de stadsdelen. 
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Kettingreactie 
Door onder andere trainingen, het uniformeren van werkmethodes 

en de komst van een individueel begeleider kunnen we onze 
deelnemers nog beter helpen. 

 
Professionalisering  
De professionaliseringsslag Surplus-breed is 
ook bij Kettingreactie gaande. De begeleiders 
volgen trainingen en er wordt kritischer 
gekeken naar de veiligheid van de deelnemers 
en het personeel. De deelnemers moeten 
hieraan wennen, omdat er meer regels zijn. 
Over het algemeen verloopt dit proces goed, 
omdat we goed kunnen onderbouwen 
waarom bepaalde zaken anders moeten gaan 
dan voorheen.  
Ook wordt er hard gewerkt om de werkwijze 
binnen Surplus nog uniformer te maken. Alle 
zorggerelateerde projecten werken met 
dezelfde formulieren, methodiek en 
benaderingswijze.  
In 2018 zijn enkele deelnemers vanuit 
Kettingreactie doorgestroomd naar Presentus. 
Ook zijn er deelnemers die tijdens hun traject 
bij Kettingreactie een dag per week bij 
Presentus zijn om te leren omgaan met een 
computer. Dit wordt vergemakkelijkt door de 
meer uniforme aanpak. 
 

Individueel begeleider 
In 2018 is er een individueel begeleider 
gekomen die onder andere bij Kettingreactie 
deelnemers ondersteunt die geen begeleiding 
ontvangen vanuit een andere organisatie en 
geen wijkcoach hebben. Deze individueel 
begeleider kan helpen met incidentele 
problemen, maar ook kan deze meervoudige 
zorgvragen op zich nemen voor mensen die 
niet openstaan voor hulpverleners en indien 
nodig toeleiden naar reguliere zorg. Het 
voordeel is dat er geen dure WMO aanvragen 
gedaan hoeven te worden voor deze 
begeleiding. Daarnaast zorgt dit ervoor dat 
trajectbegeleiders zich meer kunnen richten 
op hun kerntaak: trajectbegeleiding richting 

arbeid. We merken dat de deelnemers dit ook 
prettig vinden. 
 

Deelnemers 
Voorheen was de gemiddelde deelnemer 40+. 
In 2018 werden er meer jongeren aangemeld, 
waardoor de gemiddelde leeftijd omlaag is 
gegaan. Dit brengt een andere dynamiek met 
zich mee en dit vraagt soms andere 
vaardigheden en gesprekstechnieken van de 
begeleiders. De combinatie van 
persoonlijkheidsproblematiek of verslaving in 
combinatie met licht verstandelijke 
beperkingen komt nog steeds veelvuldig voor. 
Deelnemers worden dan voornamelijk 
aangemeld vanwege bijvoorbeeld hun 
verslaving, maar hieronder zit de LVB 
problematiek. Het personeel heeft een 
training gehad hoe ze LVB kunnen herkennen 
en hoe ze hiermee om moeten gaan. Deze 
training zal een vervolg krijgen.  
 

Einde samenwerking Reclassering 
Nederland 
In overleg met de gemeente Enschede is in 
2018 besloten om per 2019 te stoppen met de 
samenwerking met Reclassering Nederland. 
De reclassering plaatste deelnemers bij ons 
vanuit zowel werkstraf als toezicht. Hier kreeg 
de reclassering een vergoeding voor, maar zij 
gaven aan ons geen vergoeding te kunnen 
geven. De gemeente heeft aangegeven dat dit 
niet de bedoeling is vanuit een voorziening en 
daarom is besloten deze samenwerking te 
beëindigen. Reclassering meldde altijd veel 
deelnemers aan, waardoor het in de lijn der 
verwachting ligt dat het aanmeldingscijfer in 
2019 zal teruglopen. 
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Presentus 
Maatschappelijke partners weten de weg naar Presentus steeds 

beter te vinden. 

 
Meer mensen doen mee 
Werken is een essentieel onderdeel om mee 
te doen in onze samenleving. 
Daarom zet Surplus sinds jaar en dag passend 
werk in als middel om mensen te laten 
deelnemen aan een arbeidsmarkt. Presentus 
biedt voor de mensen die affiniteit hebben 
met onder andere webdesign, fotografie en 
HSO (Hardware, Software en Onderhoud) een 
passende werkplek. De wensen, 
mogelijkheden en het doel van de deelnemers 
zelf staan hierbij centraal, zodat maatwerk 
geleverd kan worden. Nog steeds zien we 
ontwikkeling en meer 
samenwerkingsorganisaties hebben 
kennisgemaakt met Presentus. Hierdoor is de 
locatie nog meer tot bloei gekomen in de 
diversiteit aan deelnemers.  
 

Individuele ondersteuning  
In 2017 kwam naast de hulpvraag gericht op 

een zinvolle dagbesteding, ook de hulpvraag 

op de andere levensgebieden naar voren. De 

reden hiervoor is onder andere dat de 

aangemelde doelgroep van Presentus veelal 

een zwaardere problematiek heeft, waardoor 

de hulpbehoefte en intensiteit van begeleiding 

is toegenomen. Voorheen werden de 

hulpvragen die niet beantwoord konden 

worden binnen het onderdeel van sociale 

activering doorverwezen. In 2018 is 

onderzocht hoe groot de behoefte is aan deze 

vorm van dienstverlening binnen Presentus en 

is een start gemaakt om noodzakelijke 

ambulante ondersteuning te bieden. In 2019 

zal dit verder uitgebreid worden, door 

uitbreiding van het team met een individueel 

begeleider. Zo blijven we maatwerk leveren 

en kunnen we, ondanks de groei van het 

aantal deelnemers, de begeleiding bieden die 

zij nodig hebben, in lijn met de Schijf van 

herstel. 

Ontwikkeling en groei 
Maatschappelijke partners zoals onder andere 
Tactus, Ambiq, RIBW Groep Overijssel, Leger 
des Heils, Mediant, ZAZ Welzijn blijven de weg 
naar Presentus vinden. Dit draagt bij aan de 
diversiteit en het groeipercentage.  
In 2018 is veel gebruik gemaakt van de nieuwe 
‘werk’ruimte. De werkruimte is bedoeld voor 
deelnemers die behoefte hebben aan een 
prikkelarme werkplek, maar ook om op 
momenten een intensievere begeleiding te 
kunnen bieden aan de deelnemers die zich op 
een bepaald computergebied willen 
doorontwikkelen.  
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`t Vloedbelt 
Van onkruid wieden en houtkloven aan het begin van hun traject, tot 

het maken van houten tuinmeubelen en volwaardig tuinieren later in 

hun traject: ’t Vloedbelt biedt al haar deelnemers passende 

werkzaamheden gedurende hun hele traject. 

 
Individuele mogelijkheden 
’t Vloedbelt past sinds enkele jaren succesvol 
een trajectvorm toe waarbij er nog meer naar 
de individuele mogelijkheden van de 
doelgroep gekeken wordt. Hierbij wordt in 3 
fases de ontwikkeling van deelnemer gevolgd 
en gekeken waar de doorgroei- en 
ontwikkelingsmogelijkheden liggen. 
 
Niveau 1: Gezien de problematiek en behoefte 
aan veiligheid en structuur is doorstroom niet 
haalbaar. Deze doelgroep valt onder de 20% 
werken naar vermogen. Het feit dat ze werken 
op `t Vloedbelt is al een succes op zich en 
streven naar meer is niet realistisch. 
Niveau 2: De behoefte aan begeleiding neemt 
af en zelfstandigheid in werkzaamheden 
neemt toe. Voor hen is de veiligheid van `t 
Vloedbelt nog wel belangrijk. In deze fase zal 
er gekeken worden naar de mogelijkheid voor 
het behalen van certificaten voor onder ander 
de bosmaaier, kettingzaag of deelnemen aan 
een Entree opleiding van het ROC of AOC. 
Niveau 3: De problematiek wordt echt minder 
(bijvoorbeeld niet meer verslaafd of ingesteld 
op de juiste medicatie). Deze deelnemers 
kunnen ook vanaf de locatie externe 
opdrachten realiseren om hen op deze wijze 
te laten wennen aan de eisen die gesteld 
worden, mochten ze doorstromen richting 
reguliere arbeid. 

 

Natuurlijke activering  
Stichting Surplus ontving van de Provincie 
Overijssel vanuit het Subsidieprogramma 
Werken in het groen een bijdrage voor haar 
project Natuurlijke Activering: arbeidsmatige 
dagbesteding in een prachtige groene, bosrijke 
omgeving.   
 
Bij het project creëren we een verbinding 
tussen de steden en dorpen rondom 
Zenderen, ‘t Vloedbelt én het Twentse 
landschap.  
Meer in het bijzonder gaat het bij dit project 
om:   
1. Het uitproberen van nieuwe en 

vernieuwde dagbestedingsactiviteiten, 

waarbij de deelnemers kennismaken met 

werken in de natuur.  

2. Het creëren van verbindingen tussen onze 

deelnemers, inwoners uit de regio, 

toeristen & recreanten en bewoners van 

de omringende dorpen en steden.  

3. Het vergroten van het aantal soorten 

activiteiten en het vergroten van het 

aantal dagbestedingsplekken in het 

buitengebied. 
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UWV ‘Werkfit maken’ 
Het eindresultaat van het re-integratietraject ´ Werkfit maken´ is dat 

de deelnemer - eventueel na het volgen van scholing - het werk kan 

hervatten.

 
Het re-integratietraject ‘Werkfit maken’ heeft 
tot doel deelnemers zodanig te versterken dat 
zij na het succesvol beëindigen van het re-
integratietraject geschikt zijn om het werk te 
hervatten. Deze werkhervatting kan eventueel 
vooraf worden gedaan door scholing, als deze 
geïndiceerd is. 
 
Het ‘Werkfit maken’ traject is in drie 
hoofdactiviteiten te verdelen, te weten: 
1. Versterken van werknemersvaardigheden 

Dit wordt ingezet voor deelnemers die 

langere tijd uit het arbeidsproces zijn. De 

activiteiten worden voornamelijk gericht 

op; het opbouwen van arbeidsritme, te 

leren onder leiding en toezicht te werken 

en te leren taken en opdrachten 

(zelfstandig) uit te voeren.  

2. Verbeteren van de persoonlijke 

effectiviteit 

De deelnemers leren hier hun fysieke en 

psychische weerbaarheid te verhogen. In 

dit kader valt onder andere te denken aan 

de inzet van activiteiten waardoor de 

deelnemer assertiever wordt, zijn grenzen 

leert aangeven, empowered en zo 

weerbaarder wordt. 

 

3. Arbeidsmarktpositie in beeld brengen 

Activiteiten worden ingezet om de 

deelnemer te ondersteunen bij het  

verkrijgen van een realistische kijk op zijn 

capaciteiten en vaardigheden in relatie tot 

de arbeidsmarkt. Surplus ondersteund de 

deelnemer bij een zoekrichting die past bij 

zijn opleiding, interesse, affiniteit en 

werkervaring. Surplus zet dit af tegen 

functies en beroepen waar vacatures zijn 

in sectoren/ beroepsrichtingen. Hierbij 

wordt zoveel mogelijk kennis van en over 

de (regionale) arbeidsmarkt en concrete 

vacatures bij individuele werkgevers 

meegenomen.  

 

Het resultaat  
Het eindresultaat van het re-integratietraject 
´Werkfit maken´ is dat de deelnemer - 
eventueel na het volgen van scholing - het 
werk kan hervatten. Of de deelnemer het 
werk kan hervatten, is ter beoordeling aan het 
UWV.  
De deelnemer die het re-integratietraject 
‘Werkfit maken’ met een positief resultaat 
heeft afgerond is te bemiddelen naar werk. 
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Werk 
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Participatiebanen 
Deelnemers van de participatiebanen worden met behulp van de 

methode Mikken op werk vanuit een bijstandsuitkering begeleid 

richting betaalde arbeid.  

 
Binnen dit onderdeel van Surplus worden de 
trajecten Participatiebanen vormgegeven. De 
trajecten worden ingekocht door gemeente 
Enschede. Het traject Participatiebanen heeft 
tot doel om inwoners van de gemeente 
Enschede met een bijstandsuitkering te 
begeleiden richting betaalde arbeid.  
 
De primaire doelstelling van deelname aan 
participatie is dat mensen leren werken, 
binnen een vooraf vastgestelde termijn van 
zes maanden. Dat wil zeggen dat zij 
werknemersvaardigheden aanleren en 
arbeidsritme opbouwen. Afhankelijk van de 
persoonlijke situatie worden afspraken 
gemaakt over de werkervaringsplaats en het 
aantal uren waarmee wordt gestart. Zo 
mogelijk worden deze uren maandelijks 
uitgebreid. 
 

Professionalisering 
Surplus hanteert sinds 2018 de 
beoordelingsmethodiek Mikken Op Werk 
(MOW) Deze methodiek is, naast een digitaal 
cliëntvolgsysteem, een 
beoordelingsmethodiek waarbij door middel 
van het beantwoorden van 62 vragen door de 
trajectbegeleider en de werkgever, duidelijk 
wordt waar de cliënt, volgens het STEM–
principe (Sociaal, Technisch, Economisch en 
Maatschappelijk) staat in relatie tot werk.  
 

Kwaliteit 
MOW geeft inzicht in het vertrekpunt van de 
cliënt, middels het invullen van het onderdeel 
‘intake’ door de trajectbegeleider. Na drie 
maanden wordt door de werkgever MOW 
ingevuld. De behaalde score geeft weer of en 
welke ontwikkeling de cliënt heeft 
doorgemaakt. Drie maanden daarna vult de 
werkgever nogmaals MOW in, hetgeen 
opnieuw een beeld geeft van de ontwikkeling 

van de cliënt. In combinatie met de 
schriftelijke rapportage van de 
trajectbegeleider kan men concluderen wat de 
(on)mogelijkheden van de cliënt zijn met 
betrekking tot doorstroom naar betaald werk 
of vrijwilligerswerk.  
 

Opleiding 
Aangemelde cliënten zijn vaak niet of 
nauwelijks geschoold, uitzonderingen 
daargelaten. 50% daarvan heeft geen 
opleidingswensen, 30% heeft onrealistische 
doelen en 20% van de cliënten zou in staat 
moeten zijn om een opleiding te volgen. 
Meestal krijgt dit geen vervolg vanwege 
regelgeving. Deze zegt namelijk dat scholing 
niet wordt vergoed indien de cliënt een 
opleiding op MBO niveau 1 heeft afgerond 
met een diploma.  
 

Samenwerking met partners 
Cliënten worden aangemeld door gemeente 
Enschede. Er vindt wekelijks overleg plaats 
tussen Surplus en gemeente Enschede. 
Daarnaast vindt overleg plaats met de 
verantwoordelijke medewerkers op de diverse 
externe werkplekken.  
 
70% van de aangemelde cliënten heeft te 
maken met multiproblematiek: financieel, 
fysiek, psychisch of een combinatie daarvan, 
verslaving, huisvesting etc. Een goede 
afstemming met trajectbegeleiders en 
persoonlijk begeleiders van Tactus, 
Humanitas, Leger des Heils, Radar Uitvoering, 
Jarabee etc. inzake de cliënt, zijn/haar 
omstandigheden en ontwikkeling is dan ook 
belangrijk voor alle betrokken partijen. Het is 
van belang dat de respectievelijke begeleiders 
hun acties op elkaar afstemmen.   
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Samenwerking intern met andere 
afdelingen 
Incidenteel komt het voor dat cliënten binnen 
de eigen geledingen van Surplus worden 
geplaatst onder de vlag van participatie. 
Cliënten die aangeven voorkeur te hebben 
voor groenwerkzaamheden worden geplaatst 
binnen het interne bedrijfsonderdeel Groen & 
Beheer. Het komt voor dat cliënten geen 
Verklaring omtrent gedrag kunnen 
overleggen. Ook dan is intern de locatie Som+ 
in Glanerbrug een optie. Indien tijdens een 
intake blijkt dat participatie geen passend 
instrument is, bestaat de mogelijkheid om, na 
overleg met gemeente Enschede, te kiezen 
voor een Zorgtraject. Cliënten die in 
aanmerking komen voor een Zorgtraject 
worden, afhankelijk van hun affiniteit, 
geplaatst op de Forelderij of binnen 
Presentus.  
 

Statushouders  
Sinds kort worden ook cliënten aangemeld 
met een voorlopige verblijfsvergunning. Deze 
doelgroep heeft een beperkte beheersing van 
de Nederlandse taal waardoor toetreding tot 
de arbeidsmarkt wordt bemoeilijkt.  
 

Toekomst 
Sinds 2010 begeleidt Surplus cliënten met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het 
instrument participatiebanen voorziet 
doorlopend in een behoefte, er is altijd een 
groep van mensen die deel uitmaakt van de 
samenleving die het tijdelijk of structureel 
alleen niet redt om zijn of haar weg te vinden 
in het leven. Vanuit arbeid c.q. arbeidsmatige 
dagbesteding kan verder worden gewerkt aan 
de ontwikkeling van, indien nodig, alle 
leefgebieden. 
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Sociale ondernemingen 
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Surplus blijft ontwikkelen om haar doelgroep 
een zinvolle, arbeidsmatige dagbesteding aan 
te kunnen bieden. Hiervoor is het van belang 
dat we steeds op zoek gaan naar nieuwe 
vormen van het aanbieden van werkplekken, 
zodat er voldoende diversiteit ontstaat 
waaruit mensen zich optimaal kunnen 
ontplooien. Een middel hierbij is sociaal 
ondernemen. Surplus kent een aantal sociaal 
ondernemingen, waarbij de scope in elke 
onderneming op een ander werkgebied ligt. 

De sociaal ondernemingen zijn dientengevolge 
ondergeschikt aan het doel om winst te 
behalen. Indien een sociale onderneming ten 
hoogste ‘break even’ draait, is het doel 
bereikt. 
Surplus kent drie sociale ondernemingen in 
haar bedrijfsvoering te weten: 

• Stage 53 

• De Forelderij 

• Som+ 
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Stage53 
Stage53 biedt (ex)statushouders de kans op het verbeteren van de 

zelfredzaamheid en het vergroten van de kans op toetreding tot de 

arbeidsmarkt door als werknemer van Stage53 aan de slag te gaan op 

het gebied van mode en textiel.

In april 2018 heeft Surplus dit project 
overgenomen. Het betreft hier een 
kledingatelier aan de Walstraat te Enschede. 
Hier worden, naast maatkleding, samples 
gemaakt en kleine oplages voor vaak 
beginnende mode ontwerpers en 
ondernemers. Na een onstuimige 
beginperiode is Stage53 in een rustig 
vaarwater gekomen met een duidelijke missie: 
Textiel terug brengen naar Twente. Een 
vernieuwd bedrijfsplan in oktober ligt aan de 
basis van de vernieuwde werkwijze. Binnen 
Stage53 wordt gewerkt met statushouders die 
allen een parttime, regulier dienstverband 
hebben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het jaar 2019 moet uitwijzen of Stage53 
bestaansrecht heeft. Naast de reguliere 
medewerkers zijn er mensen werkzaam die 
taalstages volgen. Dit concept werkt goed en 
er worden grote stappen gemaakt door 
mensen die de Nederlandse taal onder de knie 
moeten krijgen. Naast de taalstagiaires 
worden participatiebanen ingezet voor 
mensen die op het gebied van mode en textiel 
zich verder willen ontwikkelen. Stage53 is 
naast dit alles ook een onderneming waar in 
een terdege arbeidsmatige setting mooie 
dingen worden gemaakt.
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Forelderij 
Ook de Forelderij wordt binnen Surplus aangemerkt als een sociale 

onderneming. Het geheel bestaat uit twee onderdelen, namelijk het 

forelvissen en de horeca. 

 
Forelvissen 
In 2018 zien we een verdere terugloop in het 
forelvissen. Dit heeft als oorzaak dat vissers 
steeds op zoek gaan naar nieuwe plekken. 
Sterke concurrentie uit de nabije omgeving, 
zoals Wild vissen in Weerselo, heeft ertoe 
geleid dat minder vissers de vijvers hebben 
bezocht. Eind 2018 hebben we de koppen bij 
elkaar gestoken om in 2019 te starten met een 
ander concept. We gaan ons meer richten op 
de recreatieve vissers en dagjesmensen die 
ook gebruik maken van de horeca voorziening, 
in plaats van de sportvissers. Dit zal een 
andere benadering zijn dan we tot nu toe 
hebben gehanteerd. Ook zal het visaanbod 
gaan veranderen naar kleinere vissen, 
waardoor de vangkans groter gaat worden. 
Het is immers een gegeven dat recreatieve 
vissers graag iets willen vangen en daarbij 
maakt de grootte niets uit. 
 

Horeca 
In 2018 heeft de horeca wederom een stabiel 
break even rendement opgeleverd. Door 
allerlei acties, waaronder social deal, aanbod 
voor koffietafels en visgerelateerde 
(bedrijfs)feesten, is de naamsbekendheid 
vergroot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In 2017 is er geïnvesteerd in professionele 
apparatuur teneinde hoogwaardige kwaliteit 
te kunnen bieden. Het meewerken van 
deelnemers uit Kettingreactie is dit jaar verder 
geïntensiveerd. Er kan worden geconcludeerd 
dat er veel animo is voor het werken in en 
rondom de Horeca. 
 
De koers die eind 2017 is ingezet om de 
Forelderij om te turnen van ‘kantine’ voor de 
vissers naar een brasserie is een succes 
gebleken. Steeds meer mensen weten de 
Forelderij te vinden. Gerichte acties op social 
media moeten de naamsbekendheid nog meer 
gaan vergroten. Dit is een speerpunt voor 
2019. 
Het meewerken van deelnemers uit de 
voorziening Kettingreactie heeft voor de 
Forelderij ook in 2018 een sterke meerwaarde 
gekregen voor zowel de deelnemers als de 
gasten die de Forelderij bezoeken. 
Deelnemers werken in een echte 
werkomgeving waar ze onder begeleiding hun 
persoonlijke doelen kunnen behalen of 
bijstellen. 
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Som+ 
Vanuit participatiebanen worden bij Som+ de laatste stappen richting 

de arbeidsmarkt gezet. 

 
Buiten het feit dat Som+ een instrument is om 
mensen vanuit de Participatiebanen toe te 
leiden naar werk, kent deze bedrijfstak ook 
een aantal reguliere klussen in opdracht van 
Onderhoud Enschede en particulieren. Bij 
Som+ wordt opdracht-gestuurd gewerkt. 
Onder begeleiding van de reguliere 
medewerkers en vrijwilligers worden 
participatiebanen ingezet om diverse 
opdrachten uit te voeren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 2019 willen we af van fragmentarisch 
aanbod en ook binnen de Participatiebanen de 
scoop naar meerdere aandachtsvelden 
volgens de Schijf van herstel gaan inbedden. 
Hierover zal medio 2018 overleg gevoerd gaan 
worden met de gemeente Enschede. 
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Wonen 
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Paradijsvogelwoningen 
De Paradijsvogelwoningen bieden een bijzondere woonoplossing 

voor een kwetsbare doelgroep. 

 
Het woonproject Paradijsvogelwoningen is 
een initiatief van Stichting Surplus in 
samenspraak met de centrumgemeente 
Enschede. Het project is gericht op mensen 
die grip op hun leven (dreigen te) verliezen, 
waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf 
of anderen schade berokkenen. De groep van 
bewoners bestaat uit een gemêleerd 
gezelschap.   
 
Het woonproject Paradijsvogelwoningen 
omvat een tiental éénpersoons huisjes. Er 
staat ook een huisje voor de begeleiding en 
het nachttoezicht. Er is sprake van 24/7 
begeleiding. De huisjes zijn in de loop van 
2018 opgeleverd, aan het eind van 2018 zijn 
de huisjes volledig bezet geraakt. 
 

Doelstelling Paradijsvogelwoningen 
Ons project Paradijsvogelwoningen richt zich 
onder andere op mensen met overlastgevend 
woongedrag en/of mensen die geen vast 
woonadres hebben. Vaak zijn dit mensen met 
verschillende aandoeningen of beperkingen 
(psychiatrie, verslaving, licht verstandelijke 
beperkingen), veelal in combinatie met 
verschillende levensproblemen (schulden, 
dakloosheid, werkloosheid, verlies van 
dierbaren, gebrek aan participatie, 
onverzekerd zijn, illegaliteit, etc.). Door 
verschillende omstandigheden kan de situatie 
ontstaan dat zij eenmalig of soms ook 
chronisch in problemen komen, grip op hun 
leven verliezen en daardoor overlast 
veroorzaken of zelfs in het strafrechtelijke 
circuit belanden. Als gevolg van dit 
overlastgevend woongedrag komt de 
leefbaarheid en veiligheid in woonbuurten 
soms aanzienlijk onder druk te staan. Er is 
echter niet alleen een probleem voor de wijk 
waarin deze overlastgevers wonen; ook zijzelf 
ervaren onrust, doordat zij geen stabiele 
woonsituatie en ruimte hebben om hun 
afwijkende leefstijl te leven.  

Veel van de mensen die behoren tot deze  
doelgroep hebben geen passende woning. Ze 
wonen en verblijven in verkeerde panden met 
een verkeerde invloed. Als gevolg hiervan is 
de hulp en ondersteuning niet effectief. 
Surplus vindt dat we deze bijzondere, vaak 
zeer kwetsbare doelgroep (niet geschikt voor 
bestaande woonvoorzieningen) een passende 
woonoplossing moeten bieden.  
 
Met de realisatie van de 
Paradijsvogelwoningen kunnen we een goede 
bijdrage leveren aan:  

• Het reduceren/uitblijven van overlast voor 
de omgeving. 

• Het verhogen van het welzijn van de 
deelnemers aan het 
Paradijsvogelwoningen project.  

• Het op een andere manier kijken naar de 
deelnemer in relatie tot 
wonen/dagbesteding. 

 
Binnen de Paradijsvogelwoningen combineren 
we wonen en werken. Deze combinatie kent 
veel positieve effecten: rust en regelmaat, 
structuur, minder stress, minder overlast, etc. 
Wij maken voor ons project gebruik van onze 
eigen dagbestedingslocatie in Usselo om op 
deze manier ook gelijk een koppeling te 
kunnen maken naar (dag)besteding. Deze 
locatie is bovendien op een dusdanige afstand 
tot woonbebouwing gelegen dat er geen 
hinder zal ontstaan voor omwonenden. 
Ons doel is mensen in beeld te hebben en 
houden met een passende begeleiding, zodat 
zij hun eigen leven kunnen vormgeven, zonder 
anderen te belasten. Bijzonder aan deze opzet 
is dat de bewoners veel meer ruimte (fysiek) 
hebben dan in een reguliere woonomgeving.  
 

Het aanbod 
Samen met de bewoner, zijn omgeving en een 
ervaringsdeskundige wordt een regieplan 
gemaakt waarvan de bewoner de eigenaar is. 
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Er wordt gewerkt met de methodiek Schijf van 
herstel. De navolgende zaken komen daarbij 
aan bod. 
• Aanbieden van een integraal pakket aan 

ondersteuning 

• Regelen van stabiele en passende 
huisvesting  

• Geld om van rond te komen (leefgeld, per 
dag/week of maand) 

• Betalen van huur, zorgpremie  

• Verrichten van passende arbeid 

• Begeleiding op maat 

• Alleen professioneel uitvoeren wat 
professioneel moet 

 
Het gaat bij de Paradijsvogelwoningen  in 
principe om een tijdelijke voorziening, dit ligt 
in de aard van het project. Het doel is het 
vergroten van de zelfredzaamheid en 

zelfstandigheid en uiteindelijk het 
doorstromen naar meer zelfstandige 
bewoning. Van beheersing naar herstel en 
maximale zelfstandigheid. Wel weten we uit 
onze ervaring met deze doelgroep dat de 
tijdelijkheid niet voor iedere bewoner op zal 
gaan. Met andere woorden het is aannemelijk 
dat er bewoners komen waarvoor de 
Paradijsvogelwoning een permanent karakter 
zou kunnen krijgen. 
 

Ontwikkelingen in 2018 
In 2018 is er bij ZonMW een aanvraag 
ingediend. Deze is gehonoreerd waardoor de 
Schijf van herstel als methodiek bij de 
Paradijsvogelwoningen kan worden 
geïmplementeerd.  
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Nieuwe ontwikkelingen 
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Ontwikkeling en innovatie 
Surplus wil op de toekomst voorbereid zijn. Zo worden processen 

verbeterd en er worden nieuwe producten en diensten ontwikkeld. 

 

ISO 9001 
Medio 2018 heeft Surplus wederom de 
gunningsprocedure voor de WMO doorlopen. 
Deze is ons gegund. Eén van de voorwaarden 
van gunning is het voldoen aan 
kwaliteitseisen. Wij hebben gekozen voor de 
ISO 9001. Het in kaart brengen van diverse 
processen en protocollen heeft ons zichtbaar 
gewezen op verdere professionalisering. Met 
de komst van een kwaliteitsmedewerker en 
een clientadministrator hebben we 
kwaliteitsslagen kunnen maken zonder de 
daadwerkelijke dienstverlening in gevaar te 
brengen. Hierdoor voldoen wij ruim aan de 
eisen die vanuit de wet- en regelgeving 
worden gesteld, maar nog belangrijker is dat 
eenieder op dezelfde wijze rapporteert. 
Hierdoor is er een beter inzicht en overzicht, 
wat de dienstverlening ten goede komt. 
 

ZonMW subsidie Schijf van herstel 
Voor het ontwikkelen en implementeren van 
de Schijf van herstel bij de 
Paradijsvogelwoningen is er midden 2018 een 
subsidieaanvraag bij ZonMw ingediend. Deze 
aanvraag is eind 2018 gehonoreerd. Hierdoor 
kunnen wij de medewerkers van Surplus gaan 
scholen om te werken met de methodiek 

Schijf van herstel. De eerste resultaten zijn 
reeds zichtbaar en zijn zeer bemoedigend. 
 

Leer-werktrajecten in Almelo voor 

jongeren, 55+’ers en statushouders. 
Eind 2018 is duidelijk geworden dat Surplus in 
Almelo van start kan gaan met een project dat 
de kansen op de arbeidsmarkt moet vergroten 
van diverse specifieke doelgroepen. Het gaat 
hier om leer-werktrajecten voor in totaal 40 
deelnemers, waarbij gewerkt gaat worden 
vanuit een nieuwe werklocatie in het centrum 
van Almelo, Grotestraat 33. Bijzonder is dat 
voor de groep van statushouders, waar 
mogelijk wordt samengewerkt met Stichting 
Vluchtelingenwerk Almelo.   
 

Pilot project statushouders bij de 

gemeente Enschede 
In het najaar van 2018 heeft de gemeente 
Enschede goedkeuring gegeven aan de 
uitvoering van een pilotproject met ten minste 
vijf statushouders voor leer-werktrajecten. Bij 
bewezen resultaat zal in de loop van 2019 de 
Provincie Overijssel worden gevraagd een 
groter project met de doelgroep van 
statushouders te subsidiëren.   
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HanDS  
Een deel van onze doelgroep bestaat uit schoolverlaters van het 

speciaal onderwijs. Juist voor deze schoolverlaters is het extra 

moeilijk om werk te vinden. Surplus wil voor deze bijzondere 

doelgroep meer gaan betekenen. 

 

Surplus wil mensen die de aansluiting met 
samenleving/arbeidsmarkt missen, graag aan 
een baan helpen. Een deel van onze doelgroep 
bestaat uit schoolverlaters van het speciaal 
onderwijs. Juist voor deze schoolverlaters is 
het extra moeilijk om werk te vinden. Surplus 
wil voor deze bijzondere doelgroep meer gaan 
betekenen. Panklare concepten zijn er nog 
niet, vanuit de bestaande Surplus 
instrumenten willen we voor deze jongeren 
maatwerkproducten gaan ontwikkelen.  
 
Geholpen door twee scholen (de Enschedese 
Vakschool ‘Het Diekman’ en de Italiaanse 
School ‘Ten R. Righetti’) en de Duitse 
ontwikkelingsorganisatie EEPL GmbH., wordt 
in een periode van drie jaar toegewerkt naar 
de oplevering van vier producten:  
1. Een instrument om de kwaliteiten en 

capaciteiten van de doelgroep in kaart te 

brengen.  

2. Een methodiek om de jongeren al tijdens 

het onderwijs optimaal voor te bereiden 

op de arbeidsmarkt door speciale vormen 

van stages. 

3. Een verbinding tussen de (warme) school 

en de (koude) arbeidsmarkt door de 

ontwikkeling van twee nieuwe 

schoolomgevingen: een op arbeid 

gebaseerd opleidingscentrum en een op 

arbeid gebaseerde avondschool.  

4. Webbased richtlijnen voor het 

splitsen/delen van werkzaamheden met 

als doel een maximale inzet van de 

doelgroep.  

Voor de financiering van dit project (genaamd 
HanDS) is met succes een beroep gedaan op 
het Europese Erasmus+ programma.  Onder 
regie van aanvrager Surplus, zullen de vier 
Europese partners in een periode van drie jaar 
samen optrekken bij het ontwikkelen van de 
genoemde producten. Voorzien is in een 
viertal internationale bijeenkomsten en een 
internationaal slotcongres. Na afloop van dit 
project zal Surplus haar producten/diensten 
aanbod hebben verbeterd/vergroot, betere 
toegang hebben gekregen tot een netwerk 
van Europese collega organisaties, bij de 
(Europese) subsidie verstrekkers en bij de 
nationale/regionale en lokale overheden beter 
bekend zijn geworden als innovatieve en 
ondernemende organisatie.    
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Organisatie  
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Organisatiestructuur 
 

Stichting Surplus  
Per 31 december 2018 zijn  bij Stichting 
Surplus in totaal  vierenveertig medewerkers 
werkzaam, eind 2017 waren dat er 
negenendertig. Onder Stichting Surplus vallen 
Surplus Holding BV en Surplus Projecten BV.   
 

Surplus Holding BV 
Per 31 december 2018 zijn er zesentwintig 
medewerkers werkzaam binnen Surplus  
 

 
 
Holding BV. Er zijn twee nieuwe medewerkers 
aangenomen. Eén voor Kettingreactie en één 
voor Presentus.  

 
Surplus Projecten BV 
Per 31 december 2018 zijn er achttien  
medewerkers werkzaam binnen Surplus 
Projecten BV.  Eind 2017 waren er zestien 
medewerkers in dienst. Projecten BV  is in 
2018 uitgebreid met Stage 53.  

 

Surplus Holding BV 26 

  

Surplus Projecten BV 18 
Medewerkers voormalige ID - regeling 3 

Medewerkers uitgestroomd AOW - leeftijd 0 

Medewerkers met WSW - indicatie 3 

Medewerkers oud ‘Maatwerkconvenant’ 1 

Medewerkers in dienst na AOW - leeftijd 0 

Medewerkers 0-urencontract  6 

Medewerkers BBL 1 

Stage 53 4 

  

Totaal aantal medewerkers in dienst op 31-12-2018 44 
 

Ziekteverzuim Surplus Holding 
Het ziekteverzuim binnen de Holding is in 
2018 is met 0.52 % gestegen. Het 
ziekteverzuim in 2017 lag op 5.2 % en in 2018 
op 5,72%. Dit is acceptabel binnen onze 
werksoort en het ligt onder het  

landelijk gemiddelde voor onze sector. Het 
hogere ziekteverzuimpercentage is gelegen in 
het feit dat we in 2018 te maken hadden met 
een doorlopend ziektegeval en één nieuw 
langdurig zieke medewerker. 
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Surplus Holding BV 01/01/2018 - 31/12/2018 
Populatie 26 

Aantal ziektedagen 613.4 

Ziekteverzuim % 5.72 

Aantal meldingen  5 

Aantal verzuimen vaker dan 2 0 

Meldingsfrequentie 0.2 

Gemiddelde verzuimduur 103 dgn. 

Kort verzuim % (8 t/m 42 dgn.) 0.03% 

Middellang verzuim % (43 t/m 365 dgn.) 0.15% 

Lang verzuim % (43 t/m 365 dgn) 6.54% 

Extra lang verzuim % (366 t/m 730 dgn.) 0% 
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Ziekteverzuim Projecten BV 
Het ziekteverzuim binnen Projecten BV is in 
2018 ten opzichte van 2017 substantieel 
gedaald. Dit is te wijten aan minder langdurig 
zieke medewerkers van de groep voormalig I 
en D - medewerkers boven de 55 jaar.  

 
 
Medewerkers binnen voornoemde regeling 
hebben zich minder vaak ziek gemeld. 
Daarnaast heeft een volgende medewerker de 
pensioengerechtigde leeftijd bereikt en is 
uitgestroomd. 
 

 
 

Surplus Projecten BV 01-01-2018 / 31-12-2018 

Populatie 23 

Aantal ziektedagen 260.5 

Ziekteverzuim % 3.1 

Aantal meldingen  7 

Aantal verzuimen vaker dan 2 1 

Meldingsfrequentie 0.3 

Gemiddelde verzuimduur 126 dgn. 

Kort verzuim % (8 t/m 42 dgn.) 0.17% 

Middellang verzuim % (43 t/m 365 dgn.) 0.89% 

Lang verzuim % (43 t/m 365 dgn.) 1.53% 

Extra lang verzuim % (366 t/m 730 dgn.) 0.51% 
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Organogram 
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Raad van toezicht 
 

 
Op de Stichting Surplus wordt toegezien door 
een Raad van Toezicht.  
In 2018 bestond de RvT uit drie leden t.w.: 

• Dhr. A. Fransen (voorzitter) 

• Dhr. H. Nieuwenhuis 

• Dhr. M van Es 
 
 

De Raad van Toezicht komt periodiek bij 
elkaar en ziet toe op het gevoerde beleid van 
de directeur bestuurder. Daar waar nodig 
voorziet de RvT de directeur bestuurder van 
raad in het te voeren beleid. De RvT keurt de 
jaarrekening en stelt de begroting vast. De 
jaarrekening wordt voorzien van een 
verklaring van de accountant.  

 
 

Naam Albert Fransen 

Geslacht M 

Begin lopende zittingstermijn 01-04-2016 

Einde lopende zittingstermijn 01-04-2019 (voorzitter 3 zittingsjaren) 

Hoeveelste zittingstermijn Eerste 

Hoofdfunctie Gepensioneerd  

Nevenfuncties Voorzitter Raad van Toezicht Zorgboerderij 
Viermarken; 
Lid van de Commissie van Beheer over het GJ 
van Heekpark 
Voorzitter bestuur Vrienden van Interakt 
Contour 
Coördinator van de kostersgroep van  de 
Oecumenische Geloofsgemeenschap 
Helmerhoek. 

Functie in de RvT Voorzitter 

 
 
De heer A. Fransen 
Albert Fransen heeft 41 jaar voor de 
gemeente Enschede gewerkt. In januari 1975 
is hij begonnen als beslissingsambtenaar bij de 
Sociale Dienst. Daarna werd hij 
beleidsambtenaar Sport, Jeugdzaken en 
Recreatie ter Secretarie. In 1985 werd hij 
Hoofd Sport en Recreatie. Andere 
leidinggevende functies daaropvolgend 
waren: Hoofd Welzijn, Hoofd Zorg, Hoofd 
Jeugd en Onderwijs en Manager Subsidies en 
Contracten. In 2005 volgde de functie van 
stadsdeelmanager. De loopbaan is afgesloten 
als Hoofd Werk van juli 2012 tot april 2016.  

Sinds zijn pensionering op 1 april 2016 heeft 
hij naast die bij Surplus vier andere 
vrijwilligersbanen, namelijk: Voorzitter Raad 
van Toezicht Zorgboerderij Viermarken, lid van 
de Commissie van Beheer over het GJ van 
Heekpark, voorzitter bestuur Vrienden van 
InteraktContour en coördinator van de 
kostersgroep van de Oecumenische 
Geloofsgemeenschap Helmerhoek. Eerdere 
vrijwilligersbanen waren o.a. vicevoorzitter 
Raad van Toezicht InteraktContour, lid 
Werkgroep Noord Ierse Kinderen van Pax 
Christi en bestuurslid van de woonboerderij ’t 
Helmgras. Kernwoorden voor Albert zijn: 
verbinder, diplomaat, mensen-mens, sociaal, 
netwerker, betrokken en sociaal. 
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Naam Henk Nieuwenhuis 

Geslacht M 

Begin lopende zittingstermijn 01-04-2016 

Einde lopende zittingstermijn 01-04-2020 

Hoeveelste zittingstermijn Eerste 

Hoofdfunctie De Nederlandse Bank, Divisie Toezicht 
verzekeraars. 

Nevenfuncties  

Functie in de RvT Lid 

De heer H. Nieuwenhuis 
Henk Nieuwenhuis is zijn leven lang al 
werkzaam in de publieke sector: eerst bij 
Gemeentelijke Sociale Diensten (Hengelo (O) 
en Amsterdam), vervolgens bij de 
Ziekenfondsraad en in deze eeuw bij de 
Pensioen- en Verzekeringskamer die inmiddels 
is opgegaan in De Nederlandsche Bank. Daar is 
hij nu werkzaam bij de Divisie Toezicht 
verzekeraars. 
 

Henk heeft een juridische achtergrond en 
heeft in 2007 ook de master-opleiding 
Verzekeringskunde afgerond. Henk is een 
fervent sportliefhebber en actief geweest in 
de tafeltennisport, zowel als speler als trainer. 
Kernwoorden voor Henk zijn zorgvuldig, 
bescheiden, meedenkend, sociaal, loyaal, 
mensen-mens, no nonsens en betrokken. 

 

 

 
Naam Martin van Es 

Geslacht M 

Begin lopende zittingstermijn 01-10-2016 

Einde lopende zittingstermijn 01-10-2020 

Hoeveelste zittingstermijn Eerste 

Hoofdfunctie Strategisch consultant voor internationale 
bedrijven. Mede-eigenaar evenementenbedrijf 
Mooi Weer op Terschelling. 

Nevenfuncties Op vrijwillige basis is hij fundraiser geweest 
voor Kids Rights en Cruijff Foundation 

Functie in de RvT Lid 

De heer M. van Es 
Martin van Es is als ondernemer werkzaam geweest in de verpakkingsbranche. Hij was mede-
eigenaar van Gelpa verpakkingsgroep. Na de verkoop van Gelpa aan Bunzl plc werd hij voor 
laatstgenoemde managing director Benelux. Later is Martin een aantal jaren CEO geweest van 
Pacombi Group. 
 
Martin heeft bestuursfuncties bekleed in diverse internationale samenwerkingsverbanden van 
groothandelaren. Martin is nu strategisch consultant voor een aantal internationale bedrijven en 
heeft samen met zijn zoon  
het evenementenbedrijf MooiWeer op Terschelling. Hij is nu een boek aan het schrijven waarvan de 
verwachting is dat dit een best seller zal gaan worden. Op vrijwillige basis is hij fundraiser geweest 
voor Kids Rights en Cruijff Foundation. Kernwoorden voor Martin zijn: ondernemend, mensen-mens, 
sociaal, doortastend, no nonsens, ontwikkelaar, inspirator en betrouwbaar.  
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Financiën 
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Terugblik 2018 
Een dynamische omgeving vraagt om opereren op het scherpst van 

de snede 

 

 

 
Administratie 
De financiële administratie wordt in eigen 
beheer uitgevoerd. Het FA programma 
Exact verwerkt evenals in voorgaande 
jaren  de financiële gegevens. Het systeem 
RIVOS is vervangen door MOW en Vecozo 
wordt in onderaannemerschap door het 
RIBW uitgevoerd . Deze programma’s 
ondersteunen administratief de 
participatietrajecten respectievelijk de 
WMO trajecten.  
De salarisadministratie werd in 2017 na 
tevredenheid uitgevoerd door het bedrijf 
Hendriksen. In 2014 is de keuze gevallen 
op het accountantsbureau Eshuis 
registeraccountants voor de controle van 
de jaarrekening en de deelverklaringen.  
Hiermee zijn in 2015, 2016 en 2017 
uitstekende ervaringen opgedaan, zowel  

 
 
inhoudelijk als prijstechnisch, hetgeen er 
toe heeft geleid dat de controle ook dit 
jaar in hun handen is. 
 
 
Overlegvormen 
Binnen de organisatie waren er in 2018 
verschillende overlegvormen op 
verschillende niveaus.  
Projectoverleg tussen de verschillende 
projectmedewerkers gericht op 
kennisuitwisseling, wederzijds informeren 
en afstemming 
Werkoverleg binnen de verschillende BV’s,  
Participatiebanen overleg,  
Bilaterale overleggen met direct 
leidinggevenden RvT overleg met de RvT 
en de directeur bestuurder.
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Financiële rapportage 2018 
 

Verlies & Winst geconsolideerd  

Opbrengsten 
In totaal waren de opbrengsten in 2018  
€ 2.415.187  dat is 4,6 % meer dan begroot was 
en 13,3,2% meer dan de opbrengsten in 2017. 
Per onderdeel zijn de uitkomsten ten opzichte 
van de begroting als volgt: 

 
Subsidies 
Begroot werd € 1.789.844,- en er is    
€ 1.764.640,- gerealiseerd. Deze daling van  
€ 25.204,- is gelegen in het feit dat er een 
aantal onderwerpen zijn geschrapt die in de 
oorspronkelijke aanvragen voor onder 
andere de Paradijsvogelwoningen waren 
opgenomen.  
 
Ten opzichte van 2017 is er op het totaal van 
de subsidies een stijging van € 270.638,-. 
(15,3%). Deze stijging heeft te maken met 
het uitbreiden van de aanvragen Keten-
aanpak, Uurwerk en Presentus. De 
exploitatietoekenning van de PVW (98k) en 
het nachttoezicht (125k) is hier ook in 
meegenomen. De boeking van het 
Erasmusproject (52k) is hier ook in 
opgenomen, deze was niet begroot. 
 
De omzet in 2018 is € 72.165 hoger 
uitgevallen dat begroot. Dit heeft 
voornamelijk als oorzaak niet begrote 
opbrengsten droombankje (6k), niet begrote 
opbrengsten vooraanvraag ZonMW (8k), 
opbrengsten RIBW/Presentus (16k worden 
weer verrekend met afrekening) en 
incidentele opbrengsten Startpunt en 
Surplus projecten (39k) 
 
Forelderij 
De opbrengsten van de Forelderij eindigden 
bijna zoals begroot (206 vs. 216k).  
 
 

 
Overige baten: 
De overige baten kwamen fors hoger uit dan 
begroot (221k t.o.v. 110k). De oorzaken 
hiervan zijn: 
 -een hoger uitgevallen bijdrage van € 
76.000,- voor langdurig ziekteverzuim (5k 
begroot),  
-een bedrag van € 21.000,- van niet 
begrootte BTW vergoedingen en  
– een bedrage van € 18.000,- van fondsen.  
 
Personele kosten 
De totale personele kosten in 2018 waren   
€ 1.670.742,-. Dit is € 129.325,- hoger dan 
begroot: een stijging van 8,3% ten opzichte 
van de begroting 2018 en van 10,5 % t.o.v. 
het kalenderjaar 2017. Dit heeft 
voornamelijk te maken met de uitbreiding 
van het personeel bij het project PVW en de 
uitbreiding van personeel in de 
voorzieningen Kettingreactie, Uurwerk en 
Presentus. Ook de overname van het nieuwe 
project Stage53 speelt hierbij een rol (2 
FTE).  Het aantal fte’s  in de Holding B.V. 
(personele CAO welzijn unie) bedroeg in 
2018 26 ten opzichte van in 2017 21. 
 
Overige kosten 
De huisvestingskosten in 2018 (238k) waren 
ruim 85% boven begroting en 105% boven 
2017. De redenen hiervoor zijn het boeken 
van de nachttoezichthouders PVW op deze 
post. Hier staan vergoedingen tegenover 
(post subsidies). 
De afschrijvingskosten (43 k) waren in lijn 
met de begroting en met 2017. 
De kosten voor het wagenpark (96k) waren 
12% hoger dan begroot. Dit heeft  
voornamelijk te maken met het vernieuwen 
van het wagenpark in leasevorm. Ook de 
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uitbreiding van het wagenpark in verband 
met de PVW is hier debet aan. 
De overige organisatiekosten (276k) waren 
€ 53.000,- hoger dan begroot en € 50.000,- 
hoger dan in 2017.  
De voornaamste reden hiervan is het boeken 
van de out of pocket kosten van het 
Erasmus+ project Hands (15K), de omzetting 
van de computers naar office 365 (14k) en 
inhuur derden (19k, een deel komt terug via 
subsidies). 
De inkopen voor de Forelderij waren in 2018 
€ 114.000,- , € 12.000,- lager dan begroot. 
Dit betekent dat de bruto marge van 
Forelderij in 2018 eindigde op 93%. De netto 
marge (minus personeelskosten,  
huisvestingskosten en overige kosten)  
brengt het resultaat naar break even.  
Het vissen kost tegenwoordig geld, maar dit  
is noodzakelijk als middel voor dagbesteding 
en voor het bedrijven van de  
horecavergunning.  
De rentelasten (7.5K) waren lager dan de 
begroting (11k) en lager dan in 2017 (9k). 
Voornaamste reden hiervan is de 
voorfinanciering van projecten en het teveel 
betaalde bedrag van de gemeente Enschede, 
waardoor we in 2018 een zeer gunstige 
liquiditeitspositie hadden en we nagenoeg 
geen aanspraak hoefde te maken op onze 
rekening courant krediet. 
  
Resultaat 
Het resultaat in 2018 was - € 24.001. 
Belangrijkste oorzaak van dit negatieve 
bedrag is de stijging van de personeelslasten 
door het toekennen van een 
transitievergoeding en stijging van 2% van 
de CAO (22K) alsmede de overname van het 
nieuwe project Stage53. Ook de 
achterblijvende resultaten van het ’t 
Vloedbelt en SOM+ hebben hier aan 
bijgedragen. Deze projecten zijn echter wel 
noodzakelijk om het werkapparaat en de 
plaatsingsmogelijkheden zo divers mogelijk 
te houden voor de WMO en P-wet. In 2018 
is stevig ingezet om externe financiering te 

genereren. Dit heeft geresulteerd in de 
honorering van een ZonMW subsidie, 
alsmede het 1000 kansen project in Almelo. 
Dit wordt zichtbaar in 2019. 
  
Balans geconsolideerd  
De belangrijkste ontwikkelingen in de 
geconsolideerde balans in 2018 waren: 
·     Het eigen vermogen blijft positief:   

€ 48.883,- per ultimo 2018. Dit is het 
resultaat na verwerking van de bedragen 
die uit 2017 terugbetaald moeten 
worden aan de gemeente Enschede over 
het boekjaar 2017. Deze bedragen zijn   
€ 50.000,- voor ontwikkelkosten die niet 
gehonoreerd zijn, maar wel als resultaat 
opgenomen waren in 2017, alsmede 
teveel ontvangen subsidie voor 
Kettingreactie en UURwerk (39k) over 
2017 die ook opgenomen waren in het 
resultaat 2017. Deze correctie vindt 
plaats in dit boekjaar waardoor het EV 
omlaag gaat van € 120.000,- in 2017 
naar€ 48.883,- in 2018. Een eventuele 
navordering van de tekorten op de 
subsidies Kettingreactie en UURwerk 
over 2015 en 2016 (47K) hebben dit 
resultaat nog positief beïnvloed. 

·     De liquide middelen bedragen ultimo 
2018 € 500.000,- ten opzichte van € 
234.000,- ultimo 2017. De gunstige 
liquiditeitspositie heeft ook te maken 
met een teveel betaalde subsidie in het 
project PVW en de eerder genoemde 
teveel betaalde subsidies. Ook de 
toekenning en voorfinanciering van de 
projecten ZonMW, 1000 kansen plan en 
Erasmus+ dragen bij aan deze positie 

 
Samenvatting 
2018 is in financieel opzicht geen goed jaar 
gebleken. Het resultaat is € 115.000,- minder 
dan begroot. Door verkeerde aannames in 
2017 moet er € 83.000,- worden 
terugbetaald waarmee geen rekening is 
gehouden in de jaarrekening 2017. Dit komt 
niet ten goede aan het weerstandsvermogen 
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van de stichting. Dit weerstandvermogen is 
noodzakelijk in de weerbarstige omgeving 
waarin we ons begeven en waar uitdagingen 
genomen moeten worden om te 
consolideren. 
De gemeente Enschede (onze grootste 
afnemer) gaat uit van de werkelijk gemaakte 
kosten op de subsidievoorzieningen. 
Hierdoor is er geen ruimte voor het 
doorvoeren van nieuwe ontwikkelingen of 
projecten, omdat alles 1:1 moet worden 
afgerekend. Waar we weleer door zuinigheid 
en vlijt konden besparen en hierdoor 
konden experimenteren met nieuwe 

werkvormen is nu niet meer mogelijk. Wat 
vroeger de stelregel was “het ene project 
kan geld kosten en wordt geholpen door het 
andere dat geld oplevert” kan niet meer. Dit 
is jammer voor de ontwikkeling van de 
stichting. Om deze reden zijn wij in 2019 in 
gesprek met de gemeente Enschede of er 
mogelijkheden zijn om innovatief bezig te 
kunnen blijven en ons weerstandsvermogen 
op te bouwen naar een (voor beide partijen) 
acceptabel niveau. We zijn (en blijven) een 
organisatie die betrouwbaar, open en 
transparant is en al 23 jaar in dienst staat 
van onze doelgroep. 

  



36 

 

FEITEN EN CIJFERS 
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Kettingreactie 

 2016 2017 2018 

Aantal 48 62 117 

Mannen 46 59 107 

Vrouwen 2 3 10 

Uitstroom 46 31 52 

    

Leeftijdsopbouw 2016 2017 2018 

18 - 20 2 1 5 

21 - 30 11 14 23 

31 - 40 14 14 29 

41 - 50 12 14 26 

51 - 60 8 14 27 

>   61 1 5 7 

    

Verwijzers 2016 2017 2018 

E&W 16 22 51 

DMO 5 12 0 

Tactus  2 2 6 

Leger des Heils 3 4 3 

RIBW GO 3 3 6 

Reclassering Nederland 1 0 10 

ARBE 1 1 1 

UWV 1 1 3 

Mediant 2 1 2 

Pathmos Stevenfenne 0 0 0 

Wijkzorgteam 4 4 6 

KeesWerkt 0 0 0 

Onze Jongeren 0 0 0 

Humanitas 1 1 1 

Alifa 1 1 1 

Step Up Now 1 0 1 

DCW Project Pauw 1 1 1 

Zorgmodus 1 0 0 

All Care 1 1 1 
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ZAZ Welzijn 1 0 1 

Woonbegeleiding Twente 1 0 0 

Radar Uitvoering 1 2 3 

DOEN Beurs 0 1 4 

Het Meerik 0 1 1 

Participatiebanen St. 
Surplus 

0 0 1 

UURwerk St. Surplus 0 0 2 

Trajectum 0 0 1 

Zeker Zorg 0 0 3 

Zekere Basis 0 0 2 

Paradijsvogels 0 1 3 

Zelf / Individuele 
aanmelding 

1 3 3 

    

Uitstroom 2016 2017 2018 

Werk 3 3 7 

Leer/ werktraject 7 4 3 

Vrijwilligerswerk 0 2 5 

Opname 0 0 1 

Overig 36 22 36 

 

UURwerk 

 2016 2017 2018 

Aantal 118 108 174 

Mannen 104 80 129 

Vrouwen 22 28 45 

Totaal gewerkte uren 28.113 30.213 47.854 

    

Leeftijdsopbouw 2016 2017 2018 

18 - 20 0 0 0 

21 - 30 6 3 10 

31 - 40 21 19 31 

41 - 50 46 46 59 

51 - 60 38 32 60 

>   61 7 8 14 
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Presentus 

 2016 2017 2018 

Aantal 37 48 67 

Mannen 35 44 60 

Vrouwen 2 4 7 

Uitstroom 14 10 18 

    

Leeftijdsopbouw 2016 2017 2018 

18 - 20 2 1 3 

21 - 30 11 14 15 

31 - 40 7 11 15 

41 - 50 12 15 17 

51 - 60 5 7 10 

>   61 0 0 7 

 
 

   

Verwijzers 2016 2017 2018 

Gemeenten 
Wijkzorgteam 

12 37 37 

WMO 2 0 0 

RIBW GO 10 7 8 

UURwerk 2 0 0 

Forelderij 2 0 2 

Mediant 4 3 2 

Aveleijn 0 0 0 

Leger des Heils 0 0 1 

Doen Beurs 0 0 2 

Radar 0 0 0 

Werkwijzer 1 0 0 

Livio 0 1 1 

Individueel  4 0 0 

InteraktContour 0 0 11 

Zeker Zorg 0 0 1 

Ambiq 0 0 1 

ROC 0 0 1 
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Uitstroom 2016 2017 2018 

Werk 1 1 2 

Leer/ werktraject 0 0 3 

Vrijwilligerswerk 0 0 1 

Opname 1 1 1 

Overig 12 8 11 

 

`t Vloedbelt 

 2016 2017 2018 

Aantal 19 23 22 

Mannen 19 20 21 

Vrouwen 0 1 1 

Uitstroom 2 4 4 

    

Leeftijdsopbouw 2016 2017 2018 

18 - 20 1 1  

21 - 30 3 2 2 

31 - 40 3 4 7 

41 - 50 6 8 2 

51 - 60 6 6 9 

>   61 2 2 2 

    

Verwijzers 2016 2017 2018 

Gemeenten 13 15 14 

Tactus  2 2 1 

Aveleijn 2 1 1 

Leger des Heils 3 4 4 

Het Maathuis 1 1 1 

Gildeborg 0 0 1 

    

Uitstroom 2016 2017 2018 

Werk  1 1 

Leer/ werktraject  1 2 

Vrijwilligerswerk  2 0 

Overig 1  1 
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Participatiebanen 

 2016 2017 2018 

Aantal 131 68 78 

Mannen 92 43 48 

Vrouwen 39 25 30 

Uitstroom 47 24 26 

    

Leeftijdsopbouw 2016 2017 2018 

< 27 10 7 7 

27 – 35 38 24 23 

35 – 45 37 16 25 

45 – 55 42 18 21 

55 – 65  4 3 2 

    

Uitstroom naar werk  2016 2017 2018 

Werk 16 11 6 

Leer/ werktraject 7 1 6 

Vrijwilligerswerk 24 12 14 

    

 

Paradijsvogelwoningen 

  2017 2018 

Aantal  3 7 

Mannen  3 7 

Vrouwen  0 0 

Uitstroom  0 0 

    

Leeftijdsopbouw  2017 2018 

41 - 50  1 4 

51 - 60  2 2 

>61  0 1 

 


