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1 Voor wie ons nog niet kent
Het leven is grillig en jongeren die geen thuis hebben zijn van alle tijden. Iedere jongere is uniek en heeft zijn
eigen verhaal. Singelzicht heeft meer dan 25 jaar ervaring in de begeleiding van deze bijzondere doelgroep. We
zijn nog steeds onder de indruk van het grenzeloze herstelvermogen van jongeren. We zien echter ook dat de
weg naar herstel dikwijls via omwegen loopt en risico’s kent.
Jongeren leven in een samenleving waarin de nadruk wordt gelegd op zelfredzaamheid, participatie en eigen
regie. Waarden die Singelzicht onderschrijft. We zien dat jongeren veel willen en kunnen. Desondanks houden
we oog voor hun kwetsbaarheid. Want hoe zit het met de jongeren die het (nog) niet op eigen kracht redden?
Het is belangrijk dat zij kunnen rekenen op zorg in een veilige omgeving, in de nabijheid en soms voor een
langere periode. Wij willen ze niet aan hun lot overlaten. Voor deze jongeren die het nodig hebben, is
Singelzicht er, nu en in de toekomst. De toekomst voorspellen is lastig en onze jongeren zullen nog regelmatig
verrassingen op hun pad vinden.
De boodschap van Singelzicht is ‘Singelzicht biedt uitzicht.’
Wij geven jongeren met complexe problemen, die geen thuis hebben de gelegenheid om zich persoonlijk
en maatschappelijk te ontwikkelen.
Met een flinke portie betrokkenheid, flexibiliteit en doorzettingsvermogen zet Singelzicht zijn
specialistische kennis en ervaring rondom de doelgroep in voor de successen van jongeren van Singelzicht,
het personeel van Singelzicht en de samenwerkingsketen rondom onze doelgroep.
Singelzicht staat dan ook voor succes. En die successen zijn er volop!
Deze successen en ervaringen mogen gedeeld en gevierd worden.
Alle kleine en grote successen die onze jongeren met onze hulp behalen onderweg naar dat uitzicht op een
zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid. De ex-jongeren waarmee wij jaren nog steeds contact
hebben om hun nieuwe successen van koophuisjes, geboren kinderen en vaste banen mee te mogen
vieren.
De successen die het team Singelzicht behaald heeft en nog steeds behaald in het verder uitbouwen van
kennis, ervaring en professionalisering. En natuurlijk de individuele successen van de medewerkers die een
positieve bijdrage leveren aan het leven van jonge mensen in het behalen van hun successen.
En ook ons samenwerkingsnetwerk mag meedelen in ons succes. Graag delen wij onze successen, kennis
en ervaring ten behoeve van de doelgroep met ons netwerk en gaan we de samenwerking aan om
maatwerk te leveren en hun maatschappelijke positie te versterken.
Dit zodat onze jongeren de zorg krijgen die zij nodig hebben om tot succes te komen. Zo kort als mogelijk,
zo lang als nodig.

Wat doet Singelzicht?
In een ideale wereld krijgen alle kinderen en jongeren de kans om een waardevol bestaan op te bouwen.
Helaas is het leven van steeds meer jongeren verre van ideaal. Sommige jongeren krijgen minder kansen omdat
ze opgroeien met ouder(s) die het niet kunnen. Singelzicht wil gelijke kansen voor iedere jongere om zich een
zelfstandige en volwaardige plek in onze samenleving te verwerven. Singelzicht biedt sinds 1994 een
beschermde woonplek en begeleiding aan dak- en thuisloze jongvolwassenen van 17 tot 23 jaar in de regio
Utrecht.
Kern van ons aanbod is het Beschermd Verblijf. Een flexibele, beschermde woonzorgvoorziening die essentieel
is omdat de woonsetting zelf al garant staat voor structuur, veiligheid, contacten en direct beschikbare zorg.

Aanvullend daarop zijn er steeds meer vormen van ambulante zorg waaronder Beschermd Thuis waarmee zorg
op maat geboden wordt.
De zorg van Singelzicht bestaat uit:
• vraagverduidelijking
• 25 plekken in de 24-uurs zorg - beschermd verblijf
• activering en persoonlijke ontwikkeling
• 11 plekken met begeleiding op locatie (Bolwoningen) – zorg met wonen in een instellingswoning met
individuele begeleiding
• ambulante zorg in de eigen woonomgeving Kamers met Aandacht, woonprojecten in Utrecht zoals Goeie
Buur en buitenzorg in een eigen woonruimte – ambulante nazorg door individuele begeleiding
Van de website voor jongeren
Singelzicht streeft ernaar, samen met jou, dit te bereiken:
• Je leven is stabiel en je valt niet terug
• Je hebt je persoonlijk ontwikkeld
• Je kent jezelf beter
• Je weet wat je valkuilen zijn en je kunt de risico’s daarvan vermijden
• Je hebt perspectief op wonen, leren, werken, vrienden en wanneer mogelijk contact met je familie
• Je kunt hulp vragen van anderen wanneer dat nodig is
• Je maakt je eigen keuzes en voert deze uit

Wie zijn de jongeren van Singelzicht?
Singelzicht werkt voor jongeren uit Utrecht en omgeving. Behalve de stad Utrecht zelf zijn dit: Bunnik, De Bilt,
De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrechtse
Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist. De bewoners van Singelzicht ervaren problemen
waarvoor zij zelfstandig geen oplossing vinden. Dikwijls ontbreekt het al lange tijd aan een stabiele
woonomgeving en een bestendige opvoedings- en leersituatie. De jongeren van Singelzicht combineren
praktische en maatschappelijke hulpvragen met psychosociale en psychische problematiek. De jongeren van
Singelzicht hebben in bijna alle gevallen een langdurige geschiedenis met problemen en een ruime ervaring
met eerdere hulpverlening. Hun verleden is dikwijls belast en wordt gekenmerkt door breuken met de ouders,
stiefouders, pleegouders en het onderwijs. Onze bewoners zijn jonge mensen en hun ontwikkeling vertoont
hiaten waardoor activering, toezicht en sturing nodig is.

Contra indicaties

De vraag is altijd: wat is qua veiligheid verantwoord en hoe kan kwalitatief goede zorg worden geboden?
Singelzicht beoordeeld of zij de juiste zorg kan bieden wanneer er bij een jongere sprake is van:
• Acute en floride psychiatrie in de vorm van o.a. een psychose
• Actieve verslavingsproblemen die het dagelijks functioneren belemmeren
• Zwangerschap
• Ontbreken van uitzicht op een legale verblijfsstatus in Nederland
• Als blijkt dat er permanent intensieve 1 op 1 begeleiding nodig is
• Taalbarrières; er moet zodanige communicatie mogelijk zijn dat jongere de begeleiders, de adviezen en de
regels begrijpt.
• Een IQ <70
Wat zijn de resultaten voor de jongeren en de stad?
Voorkomen is beter dan genezen: door het bieden van maatwerk aan dak- en thuisloze jongeren wordt de kans
op verdere marginalisering verkleind. Als jongeren zelfstandig hun leven kunnen leiden, voorkomt dat uitgaven
op andere maatschappelijke terreinen. Kort gezegd: Een baan voorkomt een beroep op een uitkering, een
gezonde vriendenkring voorkomt overlast.
Hoe wordt Singelzicht gefinancierd?
Singelzicht heeft een gemengde financiering. De grootste financier is mede namens de U-16 de gemeente
Utrecht vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdzorg. Daarnaast zijn er jongeren die onder
de financiering van Forensische zorg vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Jeugdwet andere
gemeenten of de Wet langdurige zorg vallen.
Jongerenraad en bewonersmeeting (Singelmeeting)
Stichting Singelzicht betrekt jongeren bij haar beleid. Zij kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen in de
jongerenraad. Onder begeleiding van een onafhankelijke externe begeleider (Zorgbelang/Basisberaad) overlegt
de jongerenraad met de directie van Singelzicht over onderwerpen die voor jongeren belangrijk zijn. Door met
elkaar samen te werken ontstaat er een beter en completer zorgaanbod.

Fondsen
Singelzicht kent verschillende financiers die betalen voor de zorg. Voor specifieke zaken die niet uit
zorgmiddelen zijn gefinancierd, zet Singelzicht in op fondsenwerving. Bijvoorbeeld voor deelname aan sport en
andere (zomer)activiteiten. Deze ondersteuning vanuit fondsen leidt overigens niet tot kortingen van de
bijdrage van de gemeente of andere financiers.

2 Highlights in 2021
De wereld staat niet stil en ook Singelzicht participeert op externe ontwikkelingen. In 2021 was dat de
ontwikkeling om meer cliënten te helpen en de zorg ’ambulanter’ te maken en de netwerksamenwerking te
versterken.

2.1 Kwalitatieve rapportage gemeente Utrecht
De gemeente Utrecht stelt jaarlijks een aantal vragen rondom de kwaliteit van de zorg. De vragen dit jaar:
Beschrijf wat u het afgelopen jaar aan (nieuwe) inzichten opdeed als het gaat om werkende en niet-werkende
elementen in het behalen van de ondersteuningsdoelen van inwoners en ga daarbij ook in op het effect van de
corona-omstandigheden op uw werkwijze. Hoe borgt u deze geleerde lessen in de organisatie ten behoeve van
toekomstige casuïstiek?
De antwoorden op deze vragen van Singelzicht zijn hieronder integraal opgenomen.

Werkende elementen:
- Deskundigheidsbevordering door vernieuwd intern scholingsplan en verbeterde samenwerking
netwerkpartners GGZ –als ook met Politie, Reclassering, Top-X, GGD, Pretty Woman, Lister,
Humanitas, Jellinek, JSH, SSH etc.
- Interne en externe inzet op samenwerking in de teams – versterken kwaliteit van zorg
- Digitalisering in o.a. E-learning financiën voor jongeren in samenwerking met jongeren; verbeterd
betaalsysteem waardoor jongeren meer inzicht hebben; betere bereikbaarheid voor jongeren door
groepsmobiel; geplande inzet cliëntportaal in het elektronisch cliëntdossier.
- Verbeteren van interne werkprocessen door o.a. inzet van een wekelijks interne MDO voor alle
zorgtrajecten.
- Aantrekken van Interne Jobcoach – implementatie van werkplan voor jongeren.
- Aanpassen van de intake aan de toenemende complexiteit van de doelgroep.
- In 2021 is de Cliëntenraad en de Bewonersmeeting vernieuwd. Dit is een goede basis voor 2022.
Verder wordt er een cliëntportaal ingericht in het elektronisch cliëntdossier en worden met de
Ervaringwijzer (een instrument waarmee gericht de ervaringen van cliënten en medewerkers
gemeten wordt) een cliëntraadplegingen uitgevoerd.
Niet/minder werkende elementen:
- Vertraagde doorstroom door opstopping woningmarkt
- Beperkte financiële middelen op gebied van persoonlijke ontwikkeling en activering – wij werken
met jongvolwassenen die nog aan het begin van hun ontwikkeling staan en veel kansen die in de
samenleving min of meer normaal zijn, niet hebben gehad.
Effect Corona-omstandigheden:
- Meer inzet van digitale communicatie, meer structurele aandacht voor hygiëne. Aandacht voor
infectieziekten in het kader van het Zorgcontinuïteitplan Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
(Wkkgz). Zie ook aparte evaluatie: ‘’Covid en verder – evaluatie van een jaar met Corona’’ waarin de
positieve en negatieve effecten van Covid voor cliënten, medewerkers en de organisatie in kaart
zijn gebracht en geanalyseerd. Op basis hiervan zijn de lessen van Covid geleerd.

Borging:
Borging door implementatie van het bovengenoemde in interne werkprocessen, het organisatiebeleid en
het kwaliteitsmanagementsysteem.

2.2 Activiteiten
Vanwege Corona konden er ook in 2021 veel activiteiten niet doorgaan. Als alternatief zijn in overleg met de
school naast ons pand op hun achterplein elke woensdag onder professionele begeleiding van een exmedewerker sportmomenten georganiseerd.
Ook zijn er op verschillende tijdstippen door de vaste medewerkers activiteiten georganiseerd. Met goede
resultaten – zo is er een met de jongeren samen een kunstwerk op een muur gemaakt.

2.3 Goeie Buur
Singelzicht tekende een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Studenten
Huisvesting (SSH). Beoogd doel was de uitstroommogelijkheden voor jongeren te
vergroten maar ze niet los te hoeven laten omdat na uitstroom uit Beschermd
verblijf nog ambulante zorg mogelijk is. Jongeren krijgen via Goeie Buur eigen
woonruimte. De is met de ontwikkeling dat het aantal contigenten (urgenties) dat Singelzicht voor jongeren
kan aanvragen – van 3 naar 12 – een grote stap in het meer en eerder inzetten van ambulante hulpvormen.
Uit de overeenkomst:
Ons doel is jongeren die hebben verbleven in een residentiele zorgvoorziening of in pleegzorg of
die dak- of thuisloos zijn geweest een optimale uitgangspositie te bieden voor hun zelfstandige
leven.
b. Door het samenvoegen van onze expertises kunnen wij Utrechtse jongeren een handvat
aanreiken voor een succesvolle toekomst. Naast wonen bieden we hulp bij het opbouwen van
een eigen sociaal netwerk en bieden we begeleiding op maat.
c. We zijn tevreden wanneer jongeren een prettig thuis vinden bij de SSH en als zij na vijf jaar

doorstromen naar reguliere huisvesting, een goede basis hebben gelegd voor een succesvol
zelfstandig leven.

2.4 Overleg en netwerksamenwerking
Singelzicht nam in 2021 actief deel aan en droeg bij in diverse netwerken.
De Veldtafel regionale toegang: Hier worden cliënten besproken bij wie géén sprake is van schorsing of
éénzijdige beëindiging verblijf. Er is bij deze cliënten wel sprake van complexe problematiek waarbij 7 x 24 uurs
zorg met verblijf noodzakelijk is. De besproken cliënten zijn nu dakloos of verblijven in een kliniek/instelling
voor maatschappelijke opvang/beschermd wonen, maar krijgen daar niet alle zorg die ze
nodig hebben. De cliënt wordt besproken om te besluiten welke WMO-zorgaanbieder het best passende
aanbod voor hem heeft en wie zo nodig overbruggingszorg kan leveren.
Het Netwerkoverleg Continuering Zorg en Verblijf: Hier worden cliënten besproken die al zijn uitgevallen of
dreigen uit te vallen uit een instelling. Je bespreekt een cliënt hier, wanneer je wil weten wat je kan doen om te
voorkomen dat hij uitvalt, of wat je moet doen als uitval onvermijdelijk is.
COMP: Hier worden cliënten besproken waarvoor het Netwerk Continuering Zorg & Verblijf of de Veldtafel
geen oplossing konden vinden. Er is sprake van een urgent probleem, waarvoor een snelle oplossing
noodzakelijk is. Bij de casuïstiek die hier besproken wordt is behandel- of justitiële problematiek vaak
prominent aanwezig.
Top X Zorg en Veiligheid: In dit overleg worden cliënten besproken met een combinatie van verslaving/
psychiatrie/LVB-problematiek en een aanmerkelijk gevarenrisico. Er is intensief overleg nodig tussen
forensische psychiatrie/verslavingszorg, politie en justitie, waarbij gezocht wordt naar een goede combinatie
van straf en zorg.
In het Zwerfjongerenoverleg met Stadsteam Back-up, het Leger des Heils, Youké/de Dijk en Timon is om de
doorstroom te vergemakkelijken een gezamenlijke een sociale kaart gemaakt van de voorzieningen voor
jongeren.
In Living Lab Eerst een thuis wordt met netwerkpartners gezamenlijk gezocht naar oplossingen om jongeren
meer toegang te geven tot woonruimte. Living Lab stimuleert en ondersteunt wooninitiatieven voor
jongvolwassenen zoals Kamers met aandacht, Goeie buur, Place2bU, De Linde, Meerkerk (bijBram) en Huisbaas
(Vianen) worden. Doel van Living Lab is ook het maken van goede samenwerkingsafspraken met alle betrokken
partners waaronder Singelzicht.
Samenwerking met Humanitas om de instroom, doorstoom en uitstroom van cliënten beter op elkaar
afstemmen en de LVB-expertise beter in te zetten voor jongeren van Singelzicht. De samenwerking heeft geleid
tot een onderaannemeningsovereenkomst waardoor Singelzicht in Utrecht het product individuele begeleiding
kan gaan geven aan uitgestroomde cliënten die dat nog nodig hebben.
Singelzicht neemt actief deel aan het managers-overleg van zorginstellingen met de gemeente Utrecht.

2.5 Activering en Persoonlijke Ontwikkeling
In het contract met de gemeente Utrecht staat zowel voor Beschermd verblijf als voor Beschermd Thuis een
ontwikkelopgave Activering en Persoonlijke Ontwikkeling. De inzet op deze opgave in 2021 is voor de
gemeente geëvalueerd. Hieronder de tekst.
Uit Activeringsplan Singelzicht bij de aanbesteding 2019

‘’Ons streven is: elke jongere heeft een zinvolle dagbesteding in de vorm van een opleiding of (vrijwilligers)werk.
Als dat (nog) niet mogelijk is, zoeken we met hem naar passende trajecten in de vorm van een (combinatie van
een) specifiek trainingsaanbod, een leer-werktraject, groepsactiviteiten in het kader van dagondersteuning voor
kwetsbare inwoners, peergroupsupport of intensieve (dag)behandeling.’’ ‘’Actief zijn betekent voor Singelzicht
dat een jongere in beschermd thuis of beschermd verblijf minstens 24 uur per week (6 dagdelen) deelneemt aan
een passende dagbesteding in welke vorm dan ook. Voor beschermd thuis is de ambitie dat dit geldt voor 90%
van de jongeren. In beschermd verblijf is het streefpercentage 60% met daarbij de aantekening dat dit
beïnvloed wordt door het aantal jongeren dat recent (< 2 maanden) is ingestroomd. ‘’
‘’Activering en persoonlijke ontwikkeling is een regulier onderdeel in het zorgplan en de 4-maandelijkse
evaluatie. Veel jongeren hebben deelname niet vanuit huis meegekregen en we geven ze de kans hiermee in een
vertrouwde omgeving te oefenen.”
“Vanuit de individuele zorgplannen en weekplannen is in zicht welk extern aanbod met welke intensiteit wordt
ingezet. Naast het aanbod van vaste partners, is het een kwestie van maatwerk om activering vorm te geven
vanuit de individuele leefwereld en interesses van een jongere en de specifieke omstandigheden in een
gemeente en buurt. Zodra een cliënt zich ergens vestigt, gaan we met de jongere gericht op zoek naar een
huisarts/gezondheidscentrum, tandarts, sportvereniging, buurthuis, bibliotheek, buurtapp en
bewonersinitiatieven, een religieuze organisatie etc.’’
Doelen uit het Activeringsplan A&PO
De inzet van Singelzicht op het activeringsplan in 2021 was:
• Extra aandacht en inzet (ook buiten de deur) op activering en persoonlijke ontwikkeling – structurele inzet
van netwerkpartners, werkgevers, onderwijs, de sociale basis en algemene organisaties
• Inzet op individuele dagbesteding en activiteiten voor jongeren
• De inzet van een aandachtsfunctionaris op het versterken van de expertise van medewerkers en het
intensiveren/opbouwen netwerkrelaties
In de begeleiding van cliënten Beschermd thuis en Beschermd verblijf is structureel aandacht voor het
toeleiden naar en én volhouden van dagbesteding (activering) en persoonlijke ontwikkeling. De manier waarop
en de individuele ambitie/perspectief is onderdeel van de doelen in het persoonlijke zorgplan. Er wordt gebruik
gemaakt van het lokale aanbod, zoals arbeidsmatige activering en instrumenten uit de participatiewet, het
aanbod op Jekuntmeer.nl, het eigen netwerk (partners en werkgevers) van Singelzicht of in een enkel geval de
herstelacademie Enik. Ook als jongeren ‘landen’ in een buurt (Beschermd Thuis) is er expliciet aandacht voor
het opbouwen van de sociale basis (waar zitten gezondheidsvoorzieningen, winkels, buurthuis, vrijwilligerswerk
etc.). Daarnaast zet Singelzicht bewust in op projecten die dit ondersteunen zoals Goeie Buur.
Vermeld moet worden dat Covid in 2021 een rem heeft gezet op onze ambities m.b.t. het versterken van de
contacten met netwerkpartners. Op individueel niveau hadden jongeren veel ‘last’ van de Corona-maatregelen
– werk ging verloren, het volgen van opleiding/school kwam onder druk en hun sociale contacten werden
uitgedund. Zo werd begeleiding gegeven bij (het volhouden van) online lessen, werd opnieuw gekeken naar
waar ambities van jongeren lagen, is ondersteund bij het zoeken naar nieuw werk en werd een extra inzet
gedaan op gezondheid en sport door het inhuren van een (ons bekende) sportcoach voor jongeren en het
creëren van een interne sportruimte om jongeren laagdrempelig te activeren.
Groepsactiviteiten zijn in2021 door Singelzicht meest beperkt tot met de maatregelen uitvoerbare activiteiten
in en dichtbij huis. De interne groepsactiviteiten werden geïntensiveerd daar waar jongeren hun reguliere
dagbesteding kwijtraakten. Per maand is er een activiteitenrooster met meerdere gezamenlijke activiteiten per
week (bijvoorbeeld filmavond, spelletjesavond, meidenavond, koken en bakken met begeleiding, Spik en Span).
Zodra de Corona-maatregelen het toelieten zijn er meer activiteiten buitenshuis georganiseerd.
In 2021 is in het takenpakket van een senior-mentor aangesteld als aandachtsfunctionaris activering en
persoonlijke ontwikkeling. Taken in dit verband zijn: het bevorderen interne expertise bij collega’s, inzet als
interne jobcoach en het uitbouwen van de netwerksamenwerking.

Hoeveel Beschermd thuis, verblijf en/of wonen cliënten zijn actief?
Beschermd Verblijf – ons streefpercentage tijdens traject 60% is behaald. Op een enkeling na zijn alle cliënten
van Singelzicht actief. Met andere woorden ze hebben een dagbesteding van minstens 24 uur in de week.
Degenen die dat niet hebben zijn daar vanwege mentale problemen echt niet toe in staat. Enkele jongeren
volgen een intensief behandeltraject.
Bij uitstroom volgen de meeste cliënten een opleiding al dan niet gecombineerd met een bijbaan of ze hebben
werk. Uitzonderingen zijn uitstroom door detentie (1x), uitstroom naar detox/verslavingszorg (1x) of uitstroom
op eigen initiatief waarbij onbekend is of de jongere ook stopte met zijn werk (1x). De continuïteit van
activering blijft gewaarborgd door al tijdens het traject in te zetten op het structurele karakter van de
dagbesteding – geen ‘’ baantjes’’ of kortdurende trajecten maar perspectief - en warme overdracht of inzet van
nazorg.
Beschermd Thuis – ons streefpercentage tijdens traject 90% is behaald. Om zelfstandige woonruimte te kunnen
realiseren is het nodig dat jongeren een inkomen hebben – hetzij uit werk, hetzij DUO met een bijbaantje. De
meesten hebben dat ook, een enkeling heeft een uitkering - participatiewet of WIA. In geval van PW wordt
ingezet op het alsnog vinden van werk. Het bestendigen daarvan is nodig als voorwaarde voor uitstroom.
Soms is dat niet mogelijk en moet er anders perspectief geboden worden - één jongere kan vanwege complexe
problematiek niet werken of naar school. Zij heeft zeer langdurig zorg nodig en wordt warm overgedragen naar
Humanitas/Homerun.
Voorbeelden van waar jongeren actief zijn: Opleiding: Zorg en Welzijn niveau 2, MBO-2 beveiliging, logistiek
medewerker. Werk: Koerier, metaal/lasser, ouderenzorg, bibliotheek, Post-NL, magazijnmedewerker.
Dagbesteding en participatie: UW, de werktuinen, REA-college.
Bijdrage van ontwikkelopdracht aan een stevigere positie van A&PO als onderdeel van de begeleiding
Door de ontwikkelopdracht is activering beter verankert in de begeleiding van jongeren. Door de
aandachtsfunctionaris worden concrete handvaten geboden wanneer een traject niet loopt als gewenst
waardoor er sneller doorgepakt kan worden.
Effect van de (extra) inzet op A&PO op de zorgbehoefte van cliënten
De extra inzet op A&PO heeft geen direct (meetbaar) effect op de zorgbehoefte van cliënten. Dit onderwerp
was altijd al onderdeel van het integrale zorgtraject en de maatschappelijke integratie van jongeren na
uitstroom. De zorgbehoefte wordt niet meer en niet minder.
Kansen en ontwikkelingen voor de ontwikkelopgave in komende contractperiode
De aandachtsfunctionaris dagbesteding vervult de rol van interne jobcoach – bewust is gekozen voor een
medewerker met ervaring in dat werkveld en een gerichte opleiding. Hij is zeer actief om het netwerk van
Singelzicht uit te breiden – zie onder andere LinkedIn hieronder.

Als senior mentor heeft hij een vaste inbreng in de wekelijkse interne MDO’s/cliëntbesprekingen. In deze
besprekingen worden alle trajecten van alle jongeren systematisch besproken en gevolgd. De
aandachtsfunctionaris werkt op dit moment aan een Werkboek activering, een concreet document dat in de
begeleiding aan onze jongeren gebruikt gaat worden. De lijst met reguliere werkgevers + contactpersonen
wordt uitgebreid en gedocumenteerd. Er lopen nu gesprekken met werkgevers. Hetzelfde geldt voor de lijst
met dagbestedingsprojecten. De inzet van de aandachtsfunctionaris als interne jobcoach behoort tot de
mogelijkheden – de oorspronkelijke inzet van 4 uur per week wordt daarvoor in 2022 uitgebreid.
M.b.t. de inzet van Ervaringsdeskundigheid: een medewerker heeft in het kader van zijn afstuderen (SPH)
geïnventariseerd welke trajecten ervaringsdeskundigheid onder welke voorwaarden geïntegreerd kunnen
worden in de trajecten van de jongeren van Singelzicht. Een ervaringsdeskundige is iemand die, naast de eigen
ervaring en ervaringskennis, vaardigheden heeft aangeleerd om deze ervaringen op een functionele manier in
te zetten. Van ervaringsdeskundigheid is pas sprake wanneer iemand in staat is om ervaringskennis aan
anderen over te dragen. Er zijn veel trainingen, cursussen en opleidingen die zich richten op
ervaringsdeskundigheid of de inzet van ervaringskennis. Uit het onderzoek zijn zeven trajecten voortgekomen
die mogelijk geschikt zijn voor jongeren van Singelzicht. Bij drie van de zeven trajecten zijn verschillende
vormen van actuele problematiek van te grote invloed op het vermogen om het traject te doorlopen. Met de
vier overblijvende trajecten zal contact worden gelegd met de vraag of er netwerksamenwerking mogelijk is.

2.6 Jongeren
Op de volgende pagina is de factsheet Jongeren in 2021 opgenomen.

Factsheet Jongeren Singelzicht 2021
✓ Aantal jongeren in zorg neemt toe. In 2020 – 65. In
2021 - 71. Groei is met name in ambulant: de ‘beweging
van Beschermd Verblijf naar Beschermd Thuis’
✓ Instroom nieuwe jongeren in 2021 = 40. Meer dan in
2020 = 30.
✓ Uitstroom in 2021 – 32. Uitstroom in 2020 = 34
✓ Meer jongeren gehuisvest in eigen woonruimte via
urgentie/contigent of Goeie Buur
✓ Conclusie: meer jongeren geholpen

% Bezetting

Dagen geleverde zorg in 2021 = 14.660

Beschermd Wonen

25 plekken en 93

Bol-woningen

19 plekken en 97%

€

Gemiddelde verblijfsduur in Beschermd Verblijf:
De trajecten worden korter

Financiering

Beschermd
Verblijf = zorg en
wonen in een
kamer op de
Wittevrouwenkade Utrecht
Beschermd Thuis:
= begeleiding en
woonruimte.
Meestal op basis
woonzorgcontract
Buitenzorg =
begeleiding in
eigen woonruimte
al dan niet op
basis van een
urgentie
BOL-woningen =
woningen met
huurcontract op
naam Singelzicht

2.7 Analyse verblijfsduur Singelzicht
Om te beoordelen in hoeverre Singelzicht slaagt in de opzet de doorstroom en uitstroom te bevorderen is een
analyse gemaakt van de Verblijfsduur van de in 2018, 2019, 2020 en 2021 opgenomen cliënten. Zowel
Beschermd Verblijf als Beschermd Thuis.
Analyse:
1. Beschermd Verblijf: De trajecten van cliënten worden korter (effect is vooral in 2020 en 2021 te zien).
a. De trajecten zijn beter in kaart gebracht, de uitstroom wordt vroeger in het traject gepland en er
is meer sturing op het behalen van doelen. In 2021 ook door wekelijkse de interne MDO’s.
b. De trajecten Beschermd Verblijf zijn afgestemd op vervolg in Beschermd Thuis. Informatie
Beschermd Verblijf wordt in een eerder stadium gekoppeld naar Beschermd Thuis.
c. Het effect van een kortere verblijfsduur is te merken in het aantal intakes. Cliënten komen op de
wachtlijst – in de meeste gevallen is er vanaf start zorg al een indicatie/toewijzing.
2. Reden cliënten kortere verblijfsduur Beschermd Verblijf in 2021 is overbrugging (in overleg met verwijzer,
vervolg zorgaanbieder en gemeente).
3. Verhogen contigenten is zichtbaar in snellere uitstroom – vanaf halverwege 2020. Idem voor
samenwerking Goeie Buur -waarbij expliciet de mogelijkheid is continuïteit d.m.v. van ambulante zorg.
4. Andere redenen kortere verblijfsduur Beschermd Verblijf door de jaren heen:
a. Criminele gedragingen, drugsgebruik, prostitutie en aantrekkingskracht derden
b. Plaatsing vanuit onveilige situatie en keuze toch terug te gaan
5. Langere verblijfsduur Beschermd Verblijf komt vaker voor bij
a. Jongere cliënten – rond de 18 jaar – zij hebben ook reëel gezien meer tijd nodig zelfstandig te
worden.
b. Cliënten met een combinatie van LVB-problematiek, verslavingsgevoeligheid en mentale
problemen. Voor deze cliënten is de LVB vaak vastgesteld na meerderjarigheid en in een aanvraag
Wlz-indicatie voor de zorg bij SZ start in 1e instantie afgewezen. Deze cliënten hebben langdurig
(misschien echt levenslang) zorg nodig maar het duurt lang voordat ze doorgeplaatst kunnen
worden.
6. Andere redenen voor langere verblijfsduur Beschermd Verblijf en Beschermd Thuis zijn combinaties van:
a. Terugval door terugkerende psychoses, trauma’s en blow-problemen
b. Terugkerende onderliggende problematiek die leidt tot schulden – gebrek aan continuïteit qua
inkomen, laag inkomen, werk telkens verliezen, periodes zonder werk
c. Eenzaamheid, depressie en oplossing zoeken in blowen en/of alcohol.
d. GGZ-behandeling die niet (goed) op gang komt waardoor mentale problemen blijvend de
overhand hebben. Lichamelijke problemen als onderliggende problematiek – problemen met
hormoonhuishouding- die niet op korte termijn kunnen worden opgelost
e. Wachten op contingent. M.n. <23 jaar
f. In Beschermd Thuis – één uitzonderlijk lange verblijfsduur (bijna 4 jaar en nu nog individuele
begeleiding) als gevolg van maatwerkoplossing.

3 Vermeldenswaardig
3.1 Convenant Schuldenvrij
In februari 2022 tekende de gemeente Utrecht een convenant samen met
maatschappelijke partners en bewindvoerders om inwoners snel uit de schulden
te helpen.
Door samenwerkingsafspraken met bewindvoerders en maatschappelijke partners
in de stad worden Utrechters in schuldenbewind geholpen om zo snel mogelijk uit de schulden te komen en
daarna weer zelfstandig hun geldzaken te regelen.

3.2 Landelijke aanpak
dakloosheid
Ansichtkaart aan leden tweede
kamer in samenwerking met
branchevereniging Valente.

3.3

Stembureau
Singelzicht is net als voorgaande jaren opengesteld als
Stemlocatie tijdens de Gemeenteraadverkiezing

3.4 Nieuw Elektronisch Cliëntdossier
Met het nieuwe ECD dat in juni 2021 is geïmplementeerd is Singelzicht toekomstbestendig volgens alle privacy
normen en gebruikersvriendelijkheid.

3.5 Kwaliteitskeurmerk
Singelzicht heeft in 2021 succesvol het HKZ-keurmerk op basis van het certificatieschema
instellingen voor GGZ behaald. Eerder voldeed Singelzicht al aan de normen volgens het
schema MO-VO. De reden om op te gaan voor certificering volgens GGZ is dat wij zorg bieden
op basis van (O)GGZ indicaties. Singelzicht is volgens de Wet toetreding zorgaanbieders
(Wtza) Kwaliteit reeds jaren toegelaten voor zorg aan cliënten met psychische en/of LVB-problematiek.

4 Kansen en uitdagingen
4.1 Innoveren beschermd wonen en versterken ambulante zorg
Singelzicht draagt bij aan het creëren van meer ruimte voor cliënten door:
a. Het voortzetten van de inhoudelijke ontwikkeling van ambulante (extramurale) vormen van zorg.
b. Het bevorderen van de doorstroom door innovatie. De ondersteuning wordt flexibel ingezet m.b.v. fasering
– afschalen als het kan en opschalen bij escalatie. Er is differentiatie bij de inzet van verschillende
woonvarianten voor nieuwe instroom en als vervolg op Beschermd Verblijf. Singelzicht oriënteert zich op
vervangende huisvesting voor beschermd verblijf. Een eerste versie van het programma van eisen is
afgerond.
c. Het bevorderen van de uitstroom en voorkomen van uitval na afronding van de ondersteuning. Bij
uitstroom worden de risico’s rondom een jongere geïnventariseerd. Vragen die we daarbij beantwoorden
zijn: Wanneer laten we op een verantwoorde wijze los? Welke (na)zorg moet dan georganiseerd worden
om terugval te voorkomen? Moeten we dat zelf doen en welke mogelijkheden zijn er bij onze
netwerkpartners? Het doel is de zorgverleningsduur voor beschermd verblijf cliënten te bekorten met 10%.
Zo komt hun plek eerder beschikbaar voor nieuwe instroom.
d. Oriëntatie op Voorzorg/Overbruggingszorg en uitbreiding Buitenzorg.

4.2 Zorginhoudelijke ontwikkelingen
Eind 2021 is de in samenwerking met Stichting De Verre Bergen (SDVB) beschreven eerste versie van de
Interventietheorie afgerond. Deze schematische weergave van de ondersteuning en maakt verbetering en
monitoring mogelijk. De randvoorwaarden die Singelzicht schept opdat jongeren aan hun herstel kunnen
beginnen, zijn geconcretiseerd. Ook is omschreven wat de clusters van zorgdoelen zijn en hoe we die met de
jongeren bereiken. De theorie omschrijft in vijf fasen hoe de jongeren zelf, de begeleiders van Singelzicht en
derden bijdragen aan het realiseren van doelen en het vergroten van de zelfredzaamheid. Met behulp van de
Interventietheorie wordt onze werkwijze gerichter en meer op maat ingezet. Na implementatie van deze
theorie volgt vanaf 2023 een onderzoek naar de effecten van onze interventies.

4.3 Kwaliteit(skaders)
Met de grotere instroom van jongeren in het kader van Forensische Zorg wordt het kwaliteitskader forensische
zorg van steeds groter belang. De verwachting is dat deze door het ministerie van justitie en veiligheid in 2022
definitief wordt geïntroduceerd. Ook zijn er kwaliteitseisen vanuit de Wmo-contracten. Beide kwaliteitskaders
zijn voor Singelzicht niet nieuw maar moeten zorgvuldig worden nagelopen op de vraag of de werkwijzen nog
ingericht zijn op eventuele veranderde eisen. Singelzicht werkt volgens de hoogste standaard zoals gegeven in
de verschillende kwaliteitskaders. In 2021 is het HKZ-certificaat gecontinueerd volgens de GGZ-normen.
Belangrijke onderwerpen zijn:
1. Check op alle privacyaspecten – van cliënten en medewerkers
2. Systematisch toerusten medewerkers op forensische cliënten

4.4 Cliëntervaring
In 2021 is de Cliëntenraad en de Bewonersmeeting vernieuwd. Dit is een goede basis voor 2022. Verder wordt
er een cliëntportaal ingericht in het elektronisch cliëntdossier en worden met de Ervaringwijzer (een
instrument waarmee gericht de ervaringen van cliënten en medewerkers gemeten wordt) een
cliëntraadplegingen uitgevoerd.

4.5

Digitaliseren en eHealth

De basis: Jongeren blijken in het algemeen handig met sociale media en googlemaps om een route te vinden.
Minder vanzelfsprekend is het gebruik van een computer, internet en apps (bijv. de Coronatoegangsbewijs),
het gericht zoeken naar relevante informatie, het gebruiken van websites (bijvoorbeeld bij sollicitaties),
participatie (voorzieningengids) en het gebruik van digitale formulieren. Om participatie en zelfredzaamheid te
vergroten, is het digivaardiger maken van onze jongeren onderdeel van elk individueel traject.
Zorginhoudelijke inzet: Voor onze cliënten is fysieke nabijheid en persoonlijke aandacht van grote betekenis.
Dit is nogmaals duidelijk geworden in de Covid-periode. Toen een deel van hun behandelaars over ging op
digitale afspraken bleek dat niet te bevallen. Een substantieel deel van de jongeren raakte ontregeld - juist in
deze periode waarin ze extra onder druk stonden. Er is behoefte aan persoonlijk contact en fysieke nabijheid
helpt bij het reduceren van risico’s voor cliënt of anderen. Digitale middelen zijn ons inziens geschikt als
aanvulling op de reguliere ondersteuning en als gereedschap om resultaten te bestendigen. Singelzicht gebruikt
online leermodules en apps. Onderwerpen zijn o.a. omgaan met geld, leefstijl, taalontwikkeling en mentale
gezondheid. Door samen en later zelfstandig te oefenen en het effect te ervaren, stimuleren we dat jongeren
er blijvend en op hun eigen tijd en plaats gebruik van maken. Singelzicht wil (liefst samen met ketenpartners)
een bibliotheek onderhouden met bruikbaar, privacy-veilig en betaalbaar digitaal gereedschap voor
jongvolwassenen. Singelzicht oriënteert zich op slimmer werken, methodisch werken en innovatie d.m.v. de
inzet van software t.b.v. medicatieverstrekking en spraak gestuurd rapporteren.
Veilig woonklimaat: Op de locatie voor beschermd verblijf is er een camerasysteem en een intercom/alarm in
elke kamer. De toegangsdeur is uitgerust met een camera waarmee 24 uur per dag op afstand bepaald wordt
wie binnen kan komen. Voor andere zorgvormen oriënteert Singelzicht zich op de inzet van
domotica/beeldbellen voor flexibele en snelle ondersteuning van cliënten. Zo is er altijd verbinding met de
centrale locatie waar 24/7 begeleiding aanwezig is. Daarnaast onderzoeken we op welke wijze een passend
alarmeringssysteem bijdraagt aan de veiligheid van jongeren in ambulante zorg en de medewerkers.

Cliëntparticipatie: Nieuw in 2022 is de inzet van de cliëntportal in het elektronisch dossier. Niet alleen voor
cliënten wordt de communicatie over het zorgdossier (levensverhaal, zorgplan en doelen, acties, agenda en
evaluaties) toegankelijk en vanzelfsprekend. Ook familie, behandelaars en andere relevante betrokkenen
krijgen, met toestemming van de jongere, toegang en kunnen participeren.

4.6 Werven, binden en boeien van medewerkers
Singelzicht wil ‘de beste aanbieder’ én een goede werkgever zijn. Vanuit het bewustzijn dat de zorg voor onze
bijzondere doelgroep als dankbaar en tegelijkertijd als zwaar ervaren kan worden, is de inzet: het behouden
van medewerkers en het werven van voldoende gekwalificeerde nieuwe krachten. Continuïteit is immers
essentieel voor onze jongeren. Singelzicht hecht aan een vast team met diverse ervaring, deskundigheid en
kwaliteit. De diversiteit uit zich in sekse, leeftijd, religie, cultuur, opleiding en geaardheid.
Onze ambitie: Singelzicht is een prettige werkomgeving door het integraal veiligheidsbeleid, goede faciliteiten
en begeleiding - je staat als medewerker nooit alleen voor een moeilijke situatie. Meetbate investeringen in
2022 zijn: Baanzekerheid, doorgroeimogelijkheden en een balans tussen werk en privé. Aan de hand van de
beroepsstandaarden wordt gewerkt met drie stadia van werkervaring: startbekwaam, vakbekwaam en
vakvolwassen. Via Erkennen Verworven Competenties (EVC) op Mbo- en Hbo-niveau faciliteren we
medewerkers met een opleiding anders dan in de zorg. Fundamenten onder de dialoog met medewerkers is de
medewerkersraadpleging en de actieve betrokkenheid van de Personeelsvertegenwoordiging.
Voor nieuwe medewerkers voorziet een inwerkplan en een periode van boventallig werken in de kennismaking
met de jongeren, de collega’s, de methoden en de organisatie. Een gericht en op maat gemaakt scholings- en
opleidingsprogramma inclusief intervisie en individuele werkbegeleiding, faciliteert medewerkers en de
teamkwaliteit. Ons doel: Singelzicht is een moderne en aantrekkelijke werkgever aan wie werknemers zich
binden en voor wie ze ‘reclame’ maken. Sollicitanten blijken ons te waarderen. Om fluctuaties in de vraag om
ondersteuning op te vangen, heeft Singelzicht een vaste flexibele pool van medewerkers (mensen met een 2 e
baan of afstudeerders) om het vaste bestand van medewerkers heen.

5 Evaluatie indicatoren en streefwaarden –
kwaliteitsdoelstellingen
Waar/hoe en wat?

Streefwaarde

Gerealiseerd?

Beschermd Verblijf
Beschermd Thuis BOL
Beschermd Thuis ambulant
Forensische Zorg

25 plekken totaal
11 plekken
5 tot 9 plekken
4 plekken Beschermd
Verblijf
2 plekken Beschermd
Thuis/ambulant
2 plekken Beschermd
verblijf of Beschermd
Thuis/ambulant
1 plek Beschermd
Verblijf
Volgens begroting

93%
97%
Gerealiseerd
Gerealiseerd

Samenwerkingsrelaties
Zijn gelegd
Werkwijze is
uitgeschreven
Toepassing criteria open afschalen
Buitenzorg is
geïntensiveerd
100% van alle
zorgdossiers
gecontroleerd
Alle jongeren hebben
een actuele
weekplanning

Gehaald

Financiën
Bezetting

Varianten in
financiering

Jeugdwet en Wmo buiten
Utrecht
Wlz

Fondsen

Activiteiten voor jongeren

Cliënten
Zorginhoudelijke
vernieuwing en
kwaliteit

Versterking ambulante
zorg
Innoveren beschermd
wonen

Zorgdossiers

Activeren en
persoonlijke
ontwikkeling

Weekplanningen integraal
toegepast
Instrument
disfunctioneren toegepast
Aandachtsfunctionaris

Gerealiseerd
Gerealiseerd
Te hoge indicatie

Anders vanwege
Corona

Interventietheorie
In overleg met RT
Gerealiseerd

Gerealiseerd
Gerealiseerd

Niet gerealiseerd
Geïmplementeerd
Gerealiseerd

Zelfstandig wonen
zonder schulden
Inzet Ervaringwijzer

Cliëntraadpleging

Cliëntenraad

Planning onderwerpen

Medewerkers

Aangesteld
Project is uitgevoerd en
samenwerking wordt als
goed beoordeeld
Uitvoering volgens
planning
Gedurende individueel
zorgproces en 4 x per
jaar op thema
Minstens 4
bijeenkomsten met de
directie per jaar.
Invulling kernwaarden
met jongerenraad

Gerealiseerd

Pas in 1e kwartaal 2022

Niet gerealiseerd Corona zie rapportage
externe begeleider

Facilitaire processen

Ziekteverzuim
Inzet Ervaringwijzer

Medewerkersraadpleging

Gekwalificeerd
personeel

Op teamniveau inzet in
scholing/training
Werving

Partners en
maatschappij
Reputatie
Duurzaamheid

Faciliteiten voor
medewerkers zijn in orde
– uitvraag met
Ervaringwijzer
Nieuw ECD
Maximaal 5%
Niet arbeidsgerelateerd

Pas in 1e kwartaal 2022

Uitvoering volgens
planning
1 x per jaar onderzoek en
2 x per jaar op thema
Inzet voorafgaand aan
evaluatiegesprek en
i.s.m. PvT
100% inzicht

Pas in 1e kwartaal 2022
– ziekte
personeelsfunctionaris

Gerealiseerd
7,7% inclusief Corona

Gerealiseerd

Werving verloopt goednieuwe medewerkers

Positief oordeel gemeente
Utrecht en andere partners

Ketenpartner onderzoek
met de Ervaringwijzer

Goede naam maar geen
onderzoek

Acties die bijdragen aan
duurzaamheid

Minstens 2
verbeteringen

Gerealiseerd

6 Contact en gegevens
Rechtspersoon

Stichting Singelzicht

Adres

Wittevrouwenkade 1

Postcode

3512 CR

Plaats

Utrecht

Telefoonnummer

030 230 3760

Kamer van Koophandel ID-nummer

30202459

AGB-code

72727382

Nza-code

300-0460

Vragen naar aanleiding van dit Bestuursverslag of in het algemeen? Meer informatie is te vinden op
www.singelzicht.nl. De Jaarrekening 2021 is eveneens gepubliceerd op de website.
Rechtstreeks contact is altijd mogelijk. Het bestuur van Singelzicht is per mail bereikbaar via:
m.vanbreukelen@singelzicht.nl of r.verhoeven@singelzicht.nl

