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Introductie 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van Stichting Nitzana.  

 

2020 was een bewogen jaar. De coronapandemie bracht een onzekere tijd met zich. In de afgelopen periode 

is duidelijk geworden dat de uitbraak van het virus en de daarop genomen maatregelen een grote impact 

hebben op de economie en de samenleving.  

 

De vele veranderingen zorgden voor gevoelens van angst en bezorgdheid. Kwetsbare groepen in de 

samenleving raakten nog meer geïsoleerd door de beperking van fysieke contacten en het wegvallen van de 

dagelijkse structuur. We zijn trots op onze medewerkers, die in alle hectiek met veel liefde en passie voor 

onze cliënten klaar bleven staan en steeds op zoek gingen naar nieuwe mogelijkheden.  

 

De coronapandemie bracht ook financiële onzekerheid met zich mee doordat de instroom van nieuwe 

cliënten stagneerde. Er was terughoudendheid bij cliënten om opgenomen te worden uit angst voor 

besmetting en het beperkt toestaan van bezoek, waardoor we in de zomer een aantal lege kamers hadden. 

 

Tegelijkertijd maakte de coronapandemie ook zichtbaar wat juist zo belangrijk is in het leven. Het oog 

hebben voor de ander, onderlinge verbondenheid, genieten van de kleine dingen. Ook wij mochten dit 

ervaren bij Nitzana. Er kwam een mimespeler op locatie, er werden cadeautjes en bloemen bezorgd en ook 

rond Valentijn en Kerst waren er veel lieve attenties. Deze steun was hartverwarmend. 

 

In dit jaarverslag leest u meer over de ontwikkelingen die wij als organisatie hebben doorgemaakt en onze 

doelstellingen voor het komende jaar. In dit alles vertrouwen wij ons toe aan de verborgen hand van God. Dit 

schrijvende denk ik aan het oude maar o zo bekende lied: 

 

   “Wat de toekomst brengen moge, Mij geleidt des Heren hand; 

Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. 

Leer mij volgen zonder vragen, Vader, wat Gij doet is goed! 

Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed!” 

 

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

heel graag te woord.  

 

Een hartelijke groet,  

 

 

Ab en Cobi Nieuwkoop 
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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 

Website: www.nitzana.nl 

 

 

Nitzana is een kleinschalige, sfeervolle woonvorm voor vrouwen, die door omstandigheden niet zelfstandig 

kunnen wonen. Met een enthousiast team van professionals en vrijwilligers bieden wij zorg en 

ondersteuning aan vrouwen. Dit doen zij in de beschermde woonvorm, maar ook in de eigen thuissituatie 

wanneer vrouwen uitstromen bij Nitzana.  

 

Nitzana betekent bloesem, tot bloei komen. Het is een verwijzing naar de missie. Bij Nitzana mag je tot rust 

komen en werken aan groei en herstel. Dat is ook het uitgangspunt in de begeleiding, die zich richt op 

herstel en groei. Wij willen vrouwen laten ervaren dat ze waardevol zijn en hen dat vooral laten merken 

door zelf te werken vanuit het hart, met aandacht en vanuit wederkerigheid. De basis hiervoor is het 

presentie- en herstelgericht werken met aandacht voor alle leefgebieden. 

 

A.2 Kerngegevens: productie in opbrengsten  

 

Cliënten per 31-12-2020 

    Productcategorie  

 

Aantal cliënten 

    Beschermd Wonen licht extramuraal exclusief wonen     0 

    Beschermd Wonen licht extramuraal inclusief wonen      0 

    Beschermd Wonen midden extramuraal exclusief wonen     0 

    Beschermd Wonen midden extramuraal inclusief wonen     8 

    Beschermd Wonen zwaar extramuraal exclusief wonen  1 

    Individuele Begeleiding     5 

    Totaal aantal cliënten  1  14 

 

Uitstroom en wachtlijstbeheer 

In 2020 zijn negen cliënten uitgestroomd bij Nitzana. Er stonden op 31-12-2020  twee personen op de 

wachtlijst voor Beschermd Wonen.  
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A.3 Personeelsinformatie  

 

Medewerkers 

Het team van Nitzana bestaat per 31-12-2020 uit tien medewerkers in loondienst (6,1 fte), waarvan twee 

medewerkers met een flexibel contract. Er is 1 vacature die per februari 2021 vervuld is.  

Het ziekte- en verzuimpercentage in het afgelopen jaar bedroeg 11,72. Een hoog percentage die is ontstaan 

door langdurig ziekteverzuim van twee medewerkers. Dit is terug te zien in de meldingsfrequentie per 

medewerker, dit percentage was 0,41. 

 

Leerplek/opleiding 

Als organisatie bieden we graag leerplekken aan om studenten te ondersteunen in hun ontwikkeling als 

zorgprofessional. Wij werkten hierbij samen met de Christelijk Hogeschool Ede, het Hoornbeek uit 

Rotterdam en het ROC Midden Holland. In 2020 hebben drie studenten een stageplek gehad bij Nitzana.  

 

Twee medewerkers zijn in 2020 gestart met de tweejarige opleiding Associate degree Sociaal Werk in de 

Zorg aan de Christelijke Hogeschool Ede. Twee andere medewerkers volgden een cursus bij Stichting 

Presentie. Tevens organiseert Nitzana maandelijks een incompany training, waarbij medewerkers worden 

gecoacht in het werken vanuit de presentiebenadering.  

 

Vrijwilligers 

Het team van Nitzana is uitgebreid met 3 vaste vrijwilligers die 1 dagdeel per week komen. Het verlangen is 

om het aantal vrijwilligers komend jaar uit te breiden. Zij zijn een waardevolle en belangrijke schakel in het 

geheel. De persoonlijke aandacht voor bewoners (even samen naar de markt, een spelletje doen of samen 

koken), maar ook de ondersteuning van het team, het waarborgt én verbetert de kwaliteit van onze zorg. 

 

A.4 Vrienden van Nitzana 

 

Het is mogelijk om Nitzana op verschillende manieren te ondersteunen. Als vriend, als vrijwilliger en of als 

donateur. We zijn heel dankbaar dat we door de jaren 

heen een betrokken achterban hebben opgebouwd. 

Zij ontvangen ieder kwartaal een nieuwsbrief.   

 

Ook zijn wij dankbaar voor de steun van de kerken in 

de regio. Zo ontvingen alle dames die begeleiding in 

de thuissituatie krijgen een doos vol boodschappen, 

uitgereikt door de Kandelaar kerk, Zuidhoven kerk en 

Juliana kerk uit Dordrecht. En ook met kerst kregen  

alle bewoners een overvol kerstpakket, gevuld door 

mensen die ons werk een warm hart toe dragen. 

 

Daarnaast zijn wij heel dankbaar voor het gebedsteam. Deze bidders staan als een muur om Nitzana en 

haar bewoners heen!  
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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 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 Cobi en Ab Nieuwkoop. Zij zijn bevoegd tot en verantwoordelijk voor het 

besturen van de zorgorganisatie en voor de algemene gang van zaken. Het bestuur 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. 

  

Het bestuur 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.   

 

Het bestuur 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 

bestuursoverleg en het overleg met de raad van toezicht. De directie ontvangt een CAO-conform salaris.   

 

B.3 Samenstelling raad van toezicht 

 

De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden  

 

Dhr. G.J. van Rossen  Voorzitter 

Mevr. G. F. Poker  Secretaris 

Mevr. J. W. Ouweneel  Algemeen lid  

Dhr. M. Provily   Algemeen lid  

 

De raad van toezicht komt 4 keer per jaar samen. De leden van de raad van toezicht (Stichtingsbestuur) 

verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Het bezoldigingsmaximum WNT is niet van toepassing.  
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B.4 Medezeggenschap medewerkers 

 

Vanwege de geringe omvang heeft Nitzana geen ondernemingsraad. Het aantal werknemers bedraagt 6,1 

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 maand 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 (planning, afstemming, bespreken van ideeën, wensen en klachten). Daarnaast worden 

vanuit het bestuur ook locatie overstijgende, bewoners gerelateerde onderwerpen besproken. De agenda 

wordt in overleg met medewerkers, directie en bewoners samengesteld. 

 

Van het bewonersoverleg wordt verslag gemaakt. Dit verslag wordt vastgesteld in het volgende overleg en 

verspreid onder de bewoners en medewerkers van Nitzana. 

 

Daarnaast wordt er jaarlijks een raadpleging over de tevredenheid gehouden onder de bewoners. Een 

terugblik hiervan vindt u op pagina 10.  
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C. Kwaliteit en veiligheid 
 

 

 C.1 Kwaliteit 

 

Bij Nitzana vinden we het belangrijk goede zorg te leveren. Goede zorg betekent allereerst zorg vanuit het 

hart, met aandacht voor de ander en in wederkerigheid. We maken hierbij gebruik van de presentietheorie 

en het 8 fase model van Movisie. In ons personeelsbeleid heeft het eigen maken van onze zorgmethodiek 

daarmee een belangrijke plaats. Medewerkers volgen maandelijks intervisie om het presentiegericht werken 

eigen te maken. Daarnaast hebben medewerkers maandelijks een individueel gesprek met één van de 

leidinggevenden. In dit gesprek is ruimte voor reflectie ten aanzien van begeleidingstrajecten en de eigen 

persoonlijke ontwikkeling. Bij complexe casuïstiek is veelvuldig contact met behandelaars.  

 

 

C.2 Veiligheid 

 

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

plan van aanpak. Alle medewerkers krijgen een BHV training aangeboden en volgen bij indiensttreding een 

medicatiecursus. Ook ten aanzien van de zorg zijn er diverse richtlijnen en procedures vastgesteld om de 

veiligheid van cliënten te waarborgen. 

Het pand van Nitzana voldoet aan de eisen die gesteld zijn voor brandveiligheid. 

 

 

C.3 HKZ 

 

Nitzana heeft een kwaliteitshandboek opgesteld waarin beleidsbepalingen, processen en procedures zijn 

vastgesteld om de kwaliteit en veiligheid te waarborgen. Jaarlijks vindt er een externe toetsing plaats 

vanuit de wettelijk gestelde kaders. Sinds 2018 zijn wij gecertificeerd volgens het ‘Harmonisatie 

Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ KO).  
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D. Beleid, inspanningen en prestaties 
 
 

D.1 Terugblik raad van toezicht 

 

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen Nitzana. 

Daarnaast beoogt de raad van toezicht als adviseur en werkgever van de raad van bestuur een bijdrage te 

leveren aan het realiseren van de missie en visie van de organisatie. De raad van toezicht hanteert de 

principes 1 en 2 van de Governancecode Zorg als belangrijkste uitgangspunten voor zijn handelen. De 

taken, verantwoordelijkheden en werkwijze van de raad van toezicht staan beschreven in het Huishoudelijk 

Reglement van de raad van toezicht.  

 

Wijziging binnen de raad van toezicht 

Dit jaar heeft er een functiewijziging plaatsgevonden in de raad van toezicht. Jorien Ouweneel heeft het 

voorzitterschap overgedragen aan Gerard van Rossen. De raad van toezicht is blij met het besluit dat Jorien 

Ouweneel aanblijft als lid van de raad van toezicht. De raad van toezicht wil haar bedanken voor haar inzet 

als voorzitter en is blij gebruik te kunnen blijven maken van haar kennis en expertise.  

 

Korte terugblik 2020 

Door de coronacrisis was 2020 een bewogen jaar voor velen, zo ook voor de medewerkers en bewoners 

van Nitzana. Daarbij waren er verschillende wijzigingen in de organisatiestructuur van Nitzana die aandacht 

en tijd kostten. Desalniettemin zien we dat de kwaliteit geleverd en geborgd is gebleven. We zien dit ook 

terug in de positieve resultaten van de tevredenheidsonderzoeken en het wederom behalen van het HKZ-

certificaat. 

 

Graag zoomen we kort in op één van de wijzigingen in de organisatiestructuur. Het is goed om te zien dat 

het advies van de externe bedrijfsadviseur heeft geleid tot uitbreiding van de raad van bestuur vanaf 2021 

en dat er reeds een concrete taakverdeling is opgesteld. Daarmee laat de raad van bestuur zien dat zij 

handelt in het belang en naar de behoefte van de organisatie en daarmee haar cliënten.   

 

In 2020 heeft de raad van toezicht de raad van bestuur geadviseerd over verschillende onderwerpen, zoals 

de missie, visie en inhoud van verschillende beleidsdocumenten. Ook stelde de raad van toezicht een 

aantal documenten vast, zoals de jaarrekening 2019 en de begroting 2021. De cijfers zijn positief en de 

raad van toezicht is tevreden met het financiële beleid van de raad van bestuur. De raad van toezicht heeft 

verschillende persoonlijke gesprekken gevoerd met de leden van de raad van bestuur al naar gelang hier 

behoefte naar was. Daarnaast heeft de raad van toezicht functioneringsgesprekken gevoerd met de leden 

van de raad van bestuur. De raad van toezicht complimenteert de raad van bestuur met haar 

vakkundigheid, besluitvaardigheid en niet te vergeten haar inzet. 
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Blik vooruit 

Gelet op bovenstaande heeft de raad van toezicht vertrouwen in de toekomst die Nitzana tegemoet gaat 

onder de sturing van de raad van bestuur. De raad van toezicht blijft de ingezette professionalisering 

volgen. Niet slechts van de zorg die wordt verleend, maar ook van de sturing van de organisatie. Hierbij zal  

ze het meerjarenbeleidsplan 2021-2023 gebruiken als vertrekpunt. Eveneens zal de raad van toezicht 

blijven reflecteren op zijn eigen ontwikkeling en die van Nitzana, daarin investeren en datgeen doen wat 

daarvoor nodig is.  " 

 

 

D.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 2020 geen formele klachten 

binnen gekomen van bewoners en medewerkers.  Bij één bewoner is sprake geweest van een eenzijdige 

opzegging van de zorgovereenkomst, wegens herhaaldelijk overtreden van huisregels.  

 

 

D.3 Raadplegingen 

 

Medewerkerstevredenheid 

Nitzana heeft in november 2020 een uitgebreide medewerkersraadpleging gehouden. Het gemiddelde 

cijfer wat medewerkers geven is een 8,3. Opnieuw een prachtig cijfer!  

Er is een hoge waardering voor de samenwerking/sfeer in het team, de functiebeleving, opleiding, 

ontwikkeling en arbeidsvoorwaarden en het werken bij Nitzana (8 of hoger). Aandacht wordt gevraagd 

voor het aannamebeleid BW en de interne communicatie. Ook is behoefte aan teamuitjes en ontspannen 

momenten samen. Dit wordt mede veroorzaakt door de huidige situatie (maatregelen corona).  

 

Bewonerstevredenheid 

In november 2020 heeft Nitzana een tevredenheidsonderzoek uitgezet onder de cliënten Beschermd 

Wonen en Individuele Begeleiding. Van de twaalf cliënten (BW/IB) die de vraag hebben ontvangen om aan 

het onderzoek mee te doen, heeft Nitzana van acht cliënten een ingevuld onderzoek ontvangen. Het 

gemiddelde cijfer wat de cliënten geven is een 8,4. We zijn heel blij met deze positieve beoordeling. 

 

Zowel de informatievoorziening, de woon- en leefomstandigheden, (de effectiviteit van) het 

begeleidingsplan, de begeleiding als de inspraak en de afstemming met ketenpartners scoort hoog (8 of 

hoger). Aandacht wordt gevraagd voor ondersteuning bij het vinden van passende dagbesteding/ 

vrijetijdsbesteding en het herstelgericht werken (waar het gaat over het netwerk van de cliënt).  

 

De uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken zullen begin 2021 inhoudelijk worden besproken met de 

cliënten en medewerkers, zodanig dat er een goed beeld gevormd kan worden van de onderliggende 

vraagstukken en mogelijke verbeteracties. 
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D.4 Visie, beleidsvoering en resultaten 

 

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

in 2020 gewerkt aan de volgende thema’s: 

 

Organisatiestructuur 

In 2020 lag het accent op de bestendiging van de organisatiestructuur ten aanzien van het management en 

een goede inrichting van de ondersteunende diensten. Dit proces is gestart in januari 2020, waarbij 

ondersteuning is gevraagd aan een externe bedrijfsadviseur. Voortkomende adviezen zijn besproken met 

de raad van toezicht en geïmplementeerd. Hierbij is wegens urenvermindering van 1 van de directieleden 

gekozen voor uitbreiding van de raad van bestuur per 2021 en is er een specifieke taakverdeling opgesteld. 

Ten aanzien van de ondersteunende diensten zijn de interne administratieve processen verder uitgewerkt. 

Ook is er voor gekozen om de financiële administratie en personeelsadministratie extern uit te besteden. 

 

Deskundigheidbevordering 

Ten aanzien van deskundigheidsbevordering is er actief ingezet op de het werken vanuit de 

Presentiebenadering. De medewerkers volgden maandelijks een incompanytraining van Stichting 

Presentie. Daarnaast hebben twee medewerkers de basisopleiding Presentie gevolgd.  

Om de presentiebenadering te borgen in de organisatie zullen we de incompanytraining in 2021 

continueren. Daarnaast staat er in het nieuwe jaar een training gepland voor de-escalerend handelen.  

Uit het tevredenheidsonderzoek komt naar voren dat medewerkers de ruimte voor scholing en 

persoonlijke ontwikkeling waarderen en de opgedane kennis /ervaring kunnen toepassen in de praktijk. 

 

Doorontwikkeling zorgaanbod 

Ten aanzien van Beschermd Wonen Extramuraal staat er voor 2021 een transitie gepland. Deze transitie 

heeft zowel financieel als zorginhoudelijk consequenties voor de bedrijfsvoering van Nitzana en zal een 

hoge prioriteit krijgen in het komende jaar. Bij IB is een duidelijke groei zichtbaar, voornamelijk door de 

uitstroom bij Beschermd Wonen. In 2020 heeft Nitzana een medewerker aangenomen die zich specifiek 

richt op de verdere ontwikkeling van dit product en mogelijke samenwerking met ketenpartners. 

 

Jaarplan 2021 

In overleg met de raad van toezicht is besloten het jaarplan 2019-2020 te verlengen met een half jaar.  

In maart 2021 zal het meerjarenbeleidsplan 2021-2023 worden vastgesteld, met daar uitvloeiend het 

jaarplan. De verbetermaatregelingen, voortkomend uit de tevredenheidsonderzoeken en de kwaliteitcyclus 

zullen hierin worden meegenomen. 

  

 

 


