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Woord vooraf 
 
Zaaien, groeien, snoeien, bloeien...  
Zo worden de vier fases omschreven die vrouwen mogen doorlopen in woon/leefgemeenschap 
Nitzana. Tot rust komen, ontdekken waar je kracht zit, grenzen ontdekken (en bewaken) en dan... 
bloeien, zijn zoals je bedoeld bent! 
 
Het bijzondere is dat deze metafoor ook gebruikt kan worden om de de startfase van 
woon/leefgemeenschap Nitzana te typeren. Een droom, een zaadje... een leefgemeenschap voor 
kwetsbare vrouwen, omringt door professionele zorg, maar vooral met liefdevolle aandacht door 
kernbewoners, vrijwilligers en vrienden. Een thuis. 
 
Het zaadje groeit. Er is een prachtig pand gevonden, Cobi, Ab en hun kinderen Anne en Renske 
Nieuwkoop zijn als kernbewoners ingetrokken op de eerste etage, er is een schil van vrienden en 
professionals ontstaan die meedenkt en bidt en met veel dank aan fondsen en donateurs konden 
er al diverse aanpassingen aan het pand gerealiseerd worden. 
 
Maar er werd ook gesnoeid. Zo werd de start van Nitzana in 2016 drie keer uitgesteld, zodat 
Stichting De Hoop de ruimte had  goede huisvesting te kunnen realiseren voor de huidige 
bewoners van de Torenstraat (BW voorziening Huis van Hoop). En liep het traject naar 
aanbesteding niet altijd even soepel als gehoopt. Maar door dit snoeien kreeg de gemeenschap 
steeds meer vorm en vielen dingen soms beter op hun plek. 
 
Over 6 maanden hoopt Nitzana haar deuren open te doen. We kijken er naar uit!  
Een nieuwe fase waarin de gemeenschap mag gaan bloeien, zijn zoals ze bedoeld is. Een thuis 
voor vele vrouwen! 
 
Heel veel dank aan iedereen die Nitzana in 2016 een warm hart toedroeg en op zijn/haar manier 
‘water gaf’ aan de gemeenschap om verder te groeien. We hopen ook in 2017 op uw steun te 
mogen rekenen. 
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1. Profiel van de organisatie 
 
Algemene gegevens 
 
Naam:  Stichting Nitzana 
Adres:  Torenstraat 65 
     3311 TP Dordrecht 
Tel:  06-10105124 
E-mailadres: info@nitzana.nl 
Website:  www.nitzana.nl 
KVK nummer: 62912925 
IBAN:  NL97SNSB0908683936 
 
 
Doelstelling 
Stichting Nitzana is een  woon-leefgemeenschap, waar kernbewoners samen wonen en leven met 
vrouwen die door verschillende omstandigheden (o.a. psychiatrische en psychosociale 
problematiek) (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Tijdens hun verblijf worden de vrouwen 
begeleid naar een zelfstandig leven. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van herstelgericht werken 
met aandacht voor alle leefgebieden. 
 
Visie van Stichting Nitzana 
De visie van Nitzana is om vrouwen, die in de woon-leefgemeenschap komen wonen, te helpen 
en begeleiden naar dusdanige zelfstandigheid dat iedereen op eigen niveau plaats in kan nemen 
in de maatschappij. De vrouwen doorlopen hierbij de volgende fases: 
Zaaien. Ze mogen bij ons aarden en tot rust komen.  
Groeien.  Samen ontdekken waar hun kracht zit. Op zoek gaan naar vrijwilligers werk of opleiding. 
Bestaand netwerk versterken en uitbreiden.  
Snoeien. Grenzen ontdekken, bewaken en verleggen. 
Bloeien. Zijn zoals je bedoeld bent. Toegroeien naar afronding in de woon- en leefgemeenschap.  
 
Opzet begeleiding 
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 daarom actief gewerkt aan groei en 
ontwikkeling. De basis hiervoor vormen twee benaderingen en een methodiek: herstelgericht 
werken en presentie en het 8-fasen-model van Movisie.  
De begeleidingsbehoefte wordt vast gesteld 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). 
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Structuur van Stichting Nitzana  
 
Samenstelling bestuur 
Het bestuur wordt gevormd door mevrouw C. Nieuwkoop, directeur-bestuurder. 
 
Samenstelling Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: 
 
Mevr. J. Ouweneel  Voorzitter  
Mevr. I. Poker   Secretaresse 
Dhr. G. van Rossen  Algemeen Lid 
Vacant    Algemeen Lid 
 
De Raad van Toezicht komt 1 keer per 8 weken samen. Zij verricht haar werkzaamheden 
onbezoldigd. 
 
Samenstelling zorgteam    
Het zorgteam bestaat uit de volgende leden: 
 
Mevr. A. Poker   Maatschappelijk werkster 
Mevr. S. Aqua   Orthopedagoog 
Mevr. C. Mastenbroek  Maatschappelijk werkster 
Dhr. A.  Nieuwkoop  Sociaal Pedagogisch Hulpverlener 
Mevr. C. Nieuwkoop  Verpleegkundige 
 
Het zorgteam komt 1 keer per 3 maanden samen om het zorgaanbod te ontwikkelen en 
protocollen en procedures ten aanzien van het zorgproces vast te leggen. Het zorgteam verricht 
haar werkzaamheden onbezoldigd. 
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2. Beleidsontwikkelingen in 2016 
 
Start van Nitzana 
Na de verbouwing van het pand aan de Torenstraat in 2015, kwam het verzoek van Stichting De 
Hoop of zij tijdelijk gebruik konden maken van de locatie voor een Beschermd Wonen (BW)-
voorziening. Tijdens deze periode zou de directeur van Nitzana teamleider worden van het team 
van de BW voorziening. Het bestuur en de raad van toezicht heeft indertijd positief gereageerd 
op het verzoek van De Hoop om de volgende redenen:  
 

- Het bestuur van Nitzana kon ervaring opdoen in de bedrijfsvoering en levering van zorg 
(vergelijkbare doelgroep). 

- Het bestuur van Nitzana had tijd/ ruimte om te bouwen aan netwerkcontacten en 
fondswerving 

- De kosten van de aanpassingen in het pand werden voor 50% gedragen door De Hoop. De 
andere helft werd via een renteloze lening door De Hoop voorgeschoten aan Nitzana. 

 
Het afgelopen jaar is deze constructie op verzoek van De Hoop In 2016 drie maal  verlengd. Er is 
een gezamenlijk schrijven uitgegaan naar de achterban waarin de noodzaak van verlening 
toegelicht is. Het bestuur van Nitzana is akkoord gegaan met een uiterlijke verlening tot 1 
september 2017. In augustus zal de BW voorziening van De Hoop verhuizen naar een nieuwe 
locatie en kan de woon/leefgemeenschap van Stichting Nitzana officieel geopend worden. 
 
Inkoop zorg 
In het afgelopen jaar is er zeer regelmatig en positief contact geweest met dhr. R Westra van de 
Gemeente Dordrecht met betrekking tot aanbesteding van zorg.  Dit overleg zal een vervolg 
krijgen in 2017. In het eerste kwartaal van 2017 zal de Gemeente Dordrecht uitspraak doen over 
de contracteermogelijkheden. Tevens heeft Stichting Nitzana in kaart gebracht welke 
mogelijkheden er liggen met betrekking tot financiering vanuit PGB gelden. Zodoende kan er in 
het eerste kwartaal van 2017 een weloverwogen keuze gemaakt worden ten aanzien van de 
gewenste financieringsstromen.  
 
Wachtlijstbeheer  
Er kwamen in 2016 regelmatig hulpvragen binnen bij Stichting Nitzana. Men wist Nitzana te 
vinden via de website, ook kwamen er aanvragen binnen via verwijzers ( Stichting MEE, sociaal 
wijkteam), behandelaars of zorgaanbieders.  
Wanneer de zorgvraag niet aansloot bij de mogelijkheden van Nitzana en/of bij urgentie verwees 
Nitzana door naar andere zorgorganisaties. Ook zijn er 7 personen op de wachtlijst geplaatst. 
 
ANBI toekenning 
Halverwege het jaar heeft Nitzana de ANBI status toegekend gekregen. 
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Fondswerving 
Een belangrijk thema voor 2016 was netwerkvergroting en fondswerving.  
Om het pand volledig in te richten als woon-leefgemeenschap is een fondswervingplan 
geschreven. In 2016 heeft Stichting Nitzana het fantastische bedrag van €11.975 ontvangen van 
het Aelwyn Florisz, de Insinger Stichting en diverse giften.  
 

3. Vooruitblik naar 2017 
 
Onthaal 
Nog een half jaar en dan opent Nitzana eindelijk haar deuren. De kernbewoners hebben hun 
intrek genomen in de eerste etage van het pand aan de Torenstraat.  
Het komende half jaar zal in het teken staan van het onthaal van vrouwen die in Nitzana willen 
komen wonen en werving en selectie van vrijwilligers en medewerkers van het zorgteam. 
 
Fondswerving 
Maar er moet nog veel gebeuren voordat het zo ver is.  
Zo hopen we door middel van fondswerving en donaties nog een aantal verbouwingen te kunnen 
verwezenlijken, o.a. een goede keuken in de gemeenschapsruimte, het opknappen van het 
trappenhuis en de inrichting van de gemeenschappelijke zithoek en eethoek.  
 
Kwaliteit van zorg 
Het bestuur van Nitzana vind het belangrijk om goede en transparante zorg te leveren.  
Er is een Electronisch Cliëntendossier aangeschaft om de persoonsgegevens en 
begeleidingsafspraken op een zorgvuldige wijze vast te leggen. In 2016 is een start gemaakt met 
het opstellen een Kwaliteitshandboek waarin processen en procedures vastgelegd worden met 
betrekking tot beleid, zorg, personeel, veiligheid en kwaliteit. In 2017 zal dit proces afgerond 
worden, waarbij de doelstelling is om eind 2017/ begin 2018 HKZ gecertificeerd te zijn. 
 
Netwerkvergroting en samenwerkingspartners 
De laatste doelstelling van Nitzana is gericht op netwerkvergroting en het vinden van goede 
samenwerkingspartners. Zo zijn er al contacten gelegd met De Hoop GGZ, het sociaal wijkteam, 
Veilig thuis, Het Leger des Heils, Time-In, Bonfire en Geef het Dordt. Ook wil Nitzana warme 
contacten opbouwen met kerken en vrijwilligersorganisaties in Dordrecht, zodat er vrijwilligers 
aangetrokken kunnen worden die om de gemeenschap heen staan, activiteiten kunnen 
organiseren/ ondernemen met de vrouwen, een luisterend oor kunnen bieden en hand-en 
spandiensten kunnen verrichten. 
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4. Jaarrekening 
 
Balans 
 

 31 december 2016 31 december 2015 

ACTIVA   

VASTE ACTIVA   

Aanloopkosten 14.240,00 40.280,00 

Investeringen 6.111,34 7.710,39 

   

VLOTTENDE ACTIVA   

Liquide middelen 180,00 180,00 

Bankrekening 33.193,78 21.149,11 

TOTAAL 53.725,12 69.319,50 

   

PASSIVA   

Eigen vermogen 28.453,12 20.173,47 

Kortlopende schulden 21.240,00 47.280,00 

Crediteuren 4.032,08 1.866,03 

TOTAAL 53.725,12 69.319,50 

 
Winst- en verlies rekening 
 

 31 december 2016 31 december 2015 

BEDRIJFSOPBRENGSTEN   

Verhuur pand Stichting De Hoop 63.228 45.061,15 

Verhuur 1e etage fam. 
Nieuwkoop (kernbewoners) 

9.180  

Fondsen/ giften 11.975  

Afrekening energie 2.987,60  

TOTAAL 87.370,60 45.061,15 

   

BEDRIJFSKOSTEN   

Huur 30.466,50 12.744,96 

Energie 20.918,16 6.684,61 

Huisvesting 4.953,51 3.331,52 

Vergunningen 2.188,24  

Afschrijvingen 1.599,05 284,84 

Doorbelasting derden 15.870,00  

Overige kosten 1.272,14 4.475,42 

Materialen  2.335,69 

TOTAAL 77.201,60 37.059.04 

   

Resultaat boekjaar 10.169,00 15.502,11 
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Toelichting winst- en verliesrekening  
 
Kortlopende schulden 
50% van de verbouwkosten van het pand is door Stichting De Hoop in 2015 middels een renteloze 
lening voorgeschoten aan Nitzana. In 2016 is een gedeelte van deze kortlopende schuld 
terugbetaald. In 2017 zal deze lening verder afbetaald worden. 

5. Begroting 2017  
 

  

Baten  

Onderverhuur pand Stichting De Hoop (tot 1-9-2017) 42.152 

Inkomsten huur/servicekosten kernbewoners 9.180 

Inkomsten huur/servicekosten bewoners 30.600 

Opbrengst zorggelden (vanaf 1-9-2017) 61.034 

Fondsen/ giften 36.634 

TOTAAL 179.600 

  

Kosten  

Bewonersgebonden kosten 400 

Personeelskosten 48.432 

Huisvestingskosten 77.302 

Verzekeringen 3.120 

Kantoor- en vervoerkosten 760 

Algemene kosten  7.135 

Kosten verbouwing en inrichting 2e etage, o.a. 
keuken, zit- en eethoek, elektronica, witgoed 
(toelichting fondswervingsplan) 

36.634 

TOTAAL 173.783 
 

  

Resultaat boekjaar 5.871 

 
 
 


