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Introductie 
 

 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Nitzana Vrouwenopvang. We zijn heel dankbaar voor 

wat we met elkaar bereikt hebben in 2018. Dit hebben wij niet alleen bereikt. Samen met een 

enthousiast team van medewerkers en een schil van vrienden en vrijwilligers hebben we 

Nitzana echt op de kaart weten te zetten.  

 

Een van de hoogtepunten van het afgelopen jaar was de officiële opening op 30 juni 2018, 

waarbij we meer dan 100 belangstellenden mochten verwelkomen in ons pand. 

 

In dit jaarverslag leest u meer over de ontwikkelingen die wij het afgelopen jaar hebben 

doorgemaakt en onze doelstellingen voor het komende jaar. Tevens is er een kort verslag van 

de Raad van Toezicht opgenomen en treft u een financiële jaarverantwoording. 

 

In alles wat we doen voor en met onze bewoners weten we gesteund door onze Hemelse 

Vader! Hij is dagelijks bij ons. Hij weet welke weg wij het beste kunnen gaan. Hij geeft ons de 

dames op ons pad die wij mogen en kunnen helpen en zorgt voor de bloei. 

 

Mocht u meer informatie willen hebben over onze zorg- en dienstverlening, dan staan wij u 

uiteraard heel graag te woord.  

 

 

Een hartelijke groet, 

 

 

Ab & Cobi Nieuwkoop 

Directie Stichting Nitzana  
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A Profiel van Nitzana 
 

A.1. Nadere typering van Nitzana 
 

 

Naam Stichting Nitzana Vrouwenopvang  

Adres Torenstraat 65 

3311 TP Dordrecht 

Tel. nummer 078-3036849 

E-mailadres info@nitzana.nl 

KvK nummer 72 91 29 25 

AGB code 98102575 

Website www.nitzana.nl 

 

 
Stichting Nitzana is een beschermd woonvorm en leefgemeenschap, waar kernbewoners 

het leven delen met vrouwen die door psychosociale of psychiatrische problematiek niet 

zelfstandig kunnen wonen. De begeleiding in het vrouwenhuis richt zich primair op de 

terugkeer van de vrouwen in de samenleving. Naast het bieden van een veilig thuis wordt 

er actief gewerkt aan groei en ontwikkeling. De basis hiervoor vormen presentie- en 

herstelgericht werken met aandacht voor alle leefgebieden. 

 

De bewoners doorlopen bij Nitzana de volgende fases: 

 

Zaaien  aarden en tot rust komen.  

Groeien   Samen ontdekken waar je kracht ligt, versterken en uitbreiden van het  

`  netwerk en vinden van passende dagactiviteiten. 

Snoeien Grenzen ontdekken, bewaken en verleggen. 

Bloeien  Zijn zoals je bedoeld bent. Toegroeien naar afronding in de woon- en  

leefgemeenschap.  

 

De begeleidingsbehoefte wordt vastgesteld in het begeleidingsplan, waarbij de vrouwen in het 

traject worden ondersteund door de kernbewoners, een professioneel zorgteam en vrijwilligers 

(in nauwe samenwerking met ambulante GGZ-behandelaars in de regio). 

 

A.2. Kerngegevens: productie in opbrengsten  

Bewoners per  31-12-2018 

Nitzana Aantal bewoners 

Beschermd Wonen extramuraal licht 3 

Beschermd Wonen extramuraal midden 7 

Totaal aantal bewoners  10 

 
Op 31 december 2018 stond er 1 persoon op de wachtlijst.  

mailto:info@nitzana.nl
http://www.larchegouda.org/
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A.3. Personeelsinformatie  

 

Medewerkers 

Nitzana had eind 2018 zeven medewerkers in loondienst (2.6 fte) en drie medewerkers 

met een flexibel urencontract. Een openstaande vacature voor woonbegeleider (0,66 fte) is 

ingevuld op 1 januari 2019. Het ziekte- en verzuimpercentage in 2018 bedroeg 0,1%. 

 

Nitzana vind het belangrijk bij te dragen aan de beroepsontwikkeling van jongeren. In 

samenwerking met Het Hoornbeek in Rotterdam zijn er in 2018 twee stageplaatsen 

ingevuld bij Nitzana. Beide leertrajecten zijn naar tevredenheid van alle partijen afgerond. 

 

B. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 
 

B.1 Governancecode 
 

Gezien de omvang van de organisatie hoeft Nitzana de Governancecode Zorg 2017 niet 

integraal toe te passen, maar zij hanteert de principes en praktische bepalingen van de 

zoveel mogelijk bij de inrichting van de zorg. Nitzana voldoet aan principe 1 en 2 van de 

Governance Code en heeft de kaders ten aanzien van kwaliteit van zorg en waarden en 

normen opgenomen in de procedures en protocollen van de organisatie. 

 

B.2. Bestuursstructuur 
 

Het bestuur wordt gevormd door mevrouw J.L.C. (Cobi) Nieuwkoop en de heer A. J. (Ab) 

Nieuwkoop, directie Stichting Nitzana Vrouwenopvang. De directie is bevoegd tot en 

verantwoordelijk voor het besturen van de zorgorganisatie en voor de algemene gang van 

zaken. Zij legt verantwoording af aan de raad van toezicht. In de statuten ligt vast welke 

besluiten van de raad van bestuur voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht 

behoeven.  

 

Nitzana hecht aan een goede, solide, efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. De 

bedrijfsvoering sluit aan op de gestelde doelen. Per kwartaal wordt de financiële rapportage 

besproken met de raad van toezicht. Het laatste kwartaal wordt de begroting van het nieuwe 

jaar besproken. 

  

De directie richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de zorgorganisatie op 

korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke 

doelstelling van de zorgorganisatie en de centrale positie van de cliënt daarin. Zij maakt een 

zorgvuldige en evenwichtige afweging tussen de belangen van de bewoners, de publieke en 

maatschappelijke belangen, de belangen van medewerkers en de overige in aanmerking 

komende belangen van interne en externe belanghebbenden.   

 

De directie draagt zorg voor zorgvuldige besluitvorming naar procedure, proces en inhoud. 

Besluitvorming door de directeur is toetsbaar door de raad van toezicht. Een besluit, de 

adviezen daarover en daar waar van toepassing de goedkeuring door de raad van toezicht 

worden vastgelegd in de notulen van het overleg met de Raad van Toezicht.  
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De directie ontvangt een CAO-conform salaris.   

B.3 Samenstelling raad van toezicht 

 
De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden  

 
Mevr. J. W. Ouweneel voorzitter 

Mevr. G. F. Poker secretaris 

Dhr. G.J. van Rossen Algemeen lid 

Vacant Algemeen lid 

 
De raad van toezicht komt 4 keer per jaar samen. De leden van de raad van toezicht verrichten 

hun werkzaamheden onbezoldigd. Het bezoldigingsmaximum WNT is niet van toepassing.  

 

B.4 Medezeggenschap medewerkers 

 
Vanwege de geringe omvang heeft Nitzana geen ondernemingsraad. Het aantal werknemers 

bedraagt 2.6 fte en is minder dan het minimum vanuit de wettelijke verplichting. Wel is er 

maandelijks werkoverleg met de medewerkers en vindt er jaarlijks een 

medewerkersraadpleging plaats. 

 

B.5 Medezeggenschap bewoners 
 

Gezien de kleinschaligheid van Nitzana is het inrichten van een medezeggenschapsraad 

niet mogelijk. Het bestuur van Nitzana hecht veel waarde aan de mening van de bewoners 

die zorg ontvangen bij Nitzana en heeft een alternatieve vorm gevonden voor 

medezeggenschap van bewoners, het bewonersoverleg.  

 

Het bewonersoverleg vindt  één keer per twee weken plaats op de locatie en heeft een 

praktisch karakter. Er worden zaken besproken die betrekking hebben op de zorg, de 

locatie en het aspect van samenleven in de gemeenschap. Daarnaast worden vanuit het 

bestuur ook locatie overstijgende, bewoners gerelateerde onderwerpen besproken. Van 

het bewonersoverleg wordt verslag gemaakt. Dit verslag wordt vastgesteld in het volgende 

overleg en verspreid aan de bewoners en medewerkers van Nitzana. Ook wordt er jaarlijks 

een raadpleging over de tevredenheid gehouden onder de bewoners.  

 

B.6 Kwaliteit en veiligheid 
 

Nitzana heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Daarom is er een kwaliteitshandboek 

opgesteld waarin beleidsbepalingen, processen en procedures zijn vastgesteld om de 

kwaliteit te waarborgen conform het model van de Stichting Harmonisatie Kwaliteit in de 

Zorgsector (HKZ). Nitzana heeft in 2018 het HKZ kwaliteitskeurmerk behaald. 

 

De basis voor het arbobeleid is een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en het daar uit 

voortkomende plan van aanpak. Het pand van Nitzana voldoet aan de eisen die gesteld 

zijn voor brandveiligheid. In het kader van de veiligheid worden alle medewerkers die een 

contract hebben van 16 uur of meer opgeleid tot BHV'er.   
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C. Beleid, inspanningen en prestaties 
 

C.1 Terugblik 2018 raad van toezicht 

 
2018 is een bijzonder jaar voor Nitzana geweest. In december 2017 mocht Nitzana de eerste 

twee bewoners welkom heten. Eind 2018 zijn alle kamers bezet en is er sprake van een 

wachtlijst. Het blijkt dat er veel behoefte is aan de zorg die Nitzana biedt, er is veel belangstelling 

voor het concept. Na de eerste spannende en intensieve maanden was op 30 juni 2019 de 

officiële opening van Nitzana. Het pand werd geopend door de Wethouder P. Heijkoop. Er waren 

veel belangstellenden. 

 

We hebben het afgelopen jaar gezien dat Nitzana grote stappen heeft gemaakt in  

professionalisering van de organisatie. Zo heeft de stichting het HKZ-keurmerk ontvangen en 

heeft het daarmee aangetoond dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de HKZ-norm 

Zorg & Welzijn. Ook is er in 2018 een medewerkerstevredenheidsonderzoek gedaan met goede 

resultaten en een aantal concrete verbeterpunten. Als Raad van Toezicht hebben wij in 2018 vijf 

keer vergaderd en hebben we functioneringsgesprekken gevoerd met beide bestuurders.  

Wij zijn als raad van toezicht tevreden over het financiële beleid van de bestuurders en zien de 

toekomst met vertrouwen tegemoet. 

 

Namens de raad van toezicht, 

 

Mevr. J.W. Ouweneel (voorzitter) 

 

C.2 Klachten en incidenten  

 
Bewoners en medewerkers van Nitzana kunnen gebruik maken van de diensten van een 

klachtenfunctionaris van het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg.  Er zijn in 2018 geen 

formele klachten binnen gekomen van bewoners en medewerkers. Er was één informele 

klacht. Deze is naar tevredenheid van beide partijen afgerond. 

 
Bij één bewoner is sprake geweest van eenzijdige opzegging van de overeenkomst. 

Reden was het stelselmatig overtreden van huisregels en verbale en fysieke agressie naar 

medewerkers en bewoners. 

 

Een andere bewoner heeft meerdere malen ex-vrienden op bezoek gehad, waarbij het 

bezoek eindigde in huiselijk geweld. Vanuit Nitzana is een pandverbod ingesteld voor deze 

persoon en door justitie is een contact- en straatverbod opgelegd. 

 

C.3 Raadplegingen 
 

Medewerkerstevredenheid 

Nitzana heeft in november 2018 een uitgebreide medewerkersraadpleging gehouden. Het 

gemiddelde cijfer wat medewerkers geven is een 8,1. Een prachtig cijfer. Er is een hoge 

waardering voor de functiebeleving, de samenwerking in het team, de ondersteuning van 

leidinggevenden en de gedeelde missie en identiteit (8 of hoger). Aandachtsgebied is de 

beleving van werkdruk. Door de groei van de organisatie heeft Nitzana een periode 
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met een flexibele schil gewerkt. Dit gaf een hogere taakbelasting bij vaste medewerkers. 

Naar aanleiding van de raadpleging is er een extra vaste medewerker aangetrokken, wat 

heeft geresulteerd in een betere taakverdeling.  

 

Bewonerstevredenheid 

In november 2018 gaven de bewoners Nitzana een 8,1 als gemiddeld cijfer. Hierbij gaven 

zij een hoge waardering voor de informatievoorziening, de faciliteiten in het pand, de 

gastvrijheid, betrouwbaarheid en bereikbaarheid van medewerkers, de eigen inspraak 

binnen het zorgtraject en de afstemming met ketenpartners. Verbeterpunten liggen op het 

gebied van deskundigheid en inspraak. De beleving van deskundigheid heeft mogelijk te 

maken met de inzet van een flexibele schil aan oproepkrachten in het eerste half jaar van 

2018. Nitzana heeft eind 2018 een extra medewerker aangetrokken met ruime ervaring.  

De feedback ten aanzien van de inspraak zal in samenwerking met de bewoners verder 

uitgediept worden, door gezamenlijk in kaart te welke behoefte er is ten aanzien van 

inspraak en verbeteracties te formuleren, welke zullen worden opgevolgd in de 

bewonersvergadering. 

 

C.4 Doelstellingen 2019 
 

In 2018 heeft Nitzana een driejarig beleidsplan opgesteld. Voortkomend uit dit 

meerjarenbeleidsplan zijn voor het jaar 2018/2019 de volgende doelstellingen geformuleerd: 

 

1. Communicatie & zichtbaarheid 

Nitzana vindt het belangrijk dat haar zorgconcept op verfrissende en heldere wijze naar 

bewoners en potentiële bewoners, (keten)partners en gemeenten wordt gecommuniceerd. 

Samen met het team zal de missie, visie en de zorgmethodiek van Nitzana in het komende jaar 

verder doorontwikkeld worden en worden gepubliceerd op de website.  

2. Productontwikkeling  
Nitzana vindt het belangrijk op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de zorg, zowel op 

politiek als lokaal niveau en ontwikkelt haar zorgaanbod hierop, rekening houdend met deze 

ontwikkelingen. In 2019 zal Nitzana starten met het leveren van individuele begeleiding ten 

behoeve van een flexibele op- en/of afschaling en continuïteit. Bewoners die uitstromen kunnen 

in hun nieuwe thuis gebruik blijven maken van de gemeenschapsmomenten en het contact met 

de eigen persoonlijk begeleider. 

 

3. Deskundigheid bevordering 

De presentietheorie is een belangrijk uitgangspunt in de zorg- en dienstverlening van Nitzana. 

Om de begeleidingsmethodiek te borgen in de organisatie is deze specifieke benadering ook in 

2019 een belangrijk onderdeel van het scholingsaanbod van Nitzana. 
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D. Jaarrekening 

 

D.1 Financieel beleid 

 
Nitzana heeft in 2018 zorg verleend vanuit de Wet Maatschappelijke Opvang (op basis van 

PGB) en de Wet Langdurige Zorg (via onderaanneming). Voor het realiseren van extra 

inkomsten middels fondswerving voor bijzondere, eenmalige en innovatieve projecten heeft 

Nitzana een ANBI-status.  

 

Graag maken wij gebruik van deze gelegenheid om alle donateurs en fondsen die Nitzana in 

financieel hebben ondersteund nogmaals heel hartelijk te bedanken. 

 

 

D.2 Balans 2018 
 

 31 december 2018 31 december 2017 

ACTIVA   

VASTE ACTIVA   

Inventaris 28.309 11.722 

Hardware  190  

   

VLOTTENDE ACTIVA   

Liquide middelen  56 

Bankrekening 81.521 74.931 

Debiteuren 16.446 2.939 

Vorderingen (kortlopend) 2.846  

Vooruitbetaalde verzekeringen 7.847  

TOTAAL 137.159 89.648 

   

PASSIVA   

Eigen vermogen 120.776 56.595 

Kortlopende schulden 2.535 17.500 

Crediteuren 13.848 15.553 

TOTAAL 137.159 89.648 

 
 

D.3 Overzicht winst en verlies 2018 
 

 31 december 2018 31 december 2017 

BEDRIJFSOPBRENGSTEN   

Huur en servicekosten 52.556 78.831 

Zorgopbrengsten 192.245 2.421 

Fondsen/ giften 16.613 14.930 

Overige opbrengsten 49.611 53.383 

TOTAAL                      311.025                      149.565  

   

BEDRIJFSKOSTEN   

Huisvesting 75.504 62.152 

Personeel 150.881 42.171 
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Afschrijvingen 2.838 1.843 

Verzekeringen 5.741  

Kantoor-, administratiekosten en ICT 10.661 3.874 

Overige kosten 1.219 7.859 

TOTAAL 246.844 117.899 

   

Resultaat boekjaar 64.181 31.666 

 
 

D.4 Begroting 2019 
 

Baten  

Zorgopbrengsten € 226.727   

Huur- en servicekosten € 98.139    

Fondsen/ giften € 1.240   

TOTAAL € 326.106   

  

Lasten  

Huisvestingskosten € 72.522  

Personeelskosten € 190.643 

Verzekeringen € 10.203  

Kantoorkosten, administratiekosten en ICT € 16.889  

Overige kosten  € 2.412  

TOTAAL € 292.669  

  

Resultaat boekjaar € 33.437  

 
 
 


