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Voorwoord 

Het jaar 2015 mocht voor stichting De Overbrugging in veel opzichten een goed jaar 

zijn. 

Eind 2014 werden wij er bij bepaald dat door de groei van de stichting bepaalde 

zaken langs en door elkaar heen gingen lopen. 

Dit was voor iedereen verwarrend. In februari mochten wij de heer Jan Bakker 

verwelkomen als tijdelijk directeur. In de maanden dat hij binnen de stichting 

werkzaam was, zijn heel veel zaken beter opgezet en daarvan kunnen wij vanaf die 

tijd ook de vruchten plukken. 

Ook in het jaar 2015 zette de groei door op elk gebied. Er kwamen weer nieuwe 

cliënten, de omzet van de winkel steeg en daardoor ook de werkzaamheden van de 

afdeling expeditie. 

Per 1 augustus 2015 mochten wij een tweede locatie in gebruik nemen. Wij kregen 

de gelegenheid om voor onbepaalde tijd het prachtige pand aan Pieter de Hooghlaan 

59 in Oud-Beijerland te huren. 

Doordat cliënten per 1 november 2015 op straat dreigden te komen, was 

advocatenkantoor Visser, Quispel en Heidema in Oud-Beijerland bereid om hun 

vorige kantoorpand aan de Oostdijk 73 aan deze cliënten en aan cliënten van 

stichting Op Weg naar huis, te verhuren. Geweldig op deze manier konden weer 7 tot 

8 mensen worden geholpen. 

In de maand november werd onze eigen Raad van Toezicht geïnstalleerd. Wij zijn 

met alle leden heel erg blij dat er nu een eigen RvT is. 

Dit alles zat ik tijdens de jaarwisseling te overdenken. Velen van u kennen vast het 

verhaal van de wonderbare spijziging in de Bijbel. 

In dit verhaal wordt verteld dat de Here Jezus met 2 kleine vissen en 5 broodjes een 

menigte aan mensen te eten gaf, namelijk 5000 mannen en dan nog de aanwezige 

vrouwen en kinderen, na afloop bleef er nog heel veel over. 

 

 

 

 

 

 

 

In 2013 hadden wij nog geen geld om verf te kopen en in september 2015 konden wij 

tegen professionele bedrijven zeggen dat het pand aan de Pieter de Hooghlaan kon 

worden geschilderd en ingericht. Wat een verschil en wat een Zegen. 



Wij zijn begonnen met bijna niets maar als ik achterom kijk dan zie ik dat de Heer 

met dat kleine beetje zoveel heeft willen doen. Ik geloof met mijn gehele hart dat de 

geschiedenis van de wonderbare spijziging daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, 

maar ik geloof ook stellig dat de Heer de inzet van alle vrijwilligers heeft willen 

gebruiken om met elkaar tot een geweldig resultaat te komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: stichting De Overbrugging kan alleen 

maar de laagdrempelige stichting zijn en blijven dankzij de inzet van al onze 

vrijwilligers. Als zij niet wekelijks bereid zouden zijn om een of meer dagdelen 

aanwezig te zijn en zich in te zetten, dan zou het zorgteam geen geld hebben om de 

vele jongeren die bij de stichting aankloppen te helpen. 

In het laatste kwartaal hebben vier studenten van de Erasmus Universiteit in 

Rotterdam onderzocht hoe de stichting in- en extern functioneert. Op 15 december 

hebben zij hun bevindingen gepresenteerd; zij stelden vast dat nu de stichting groter 

gaat worden, het van belang is dat een ieder, zowel intern als extern, weet welke 

taak iemand heeft en wat zijn of haar bevoegdheden zijn. 

Hieraan zullen wij zeker in het jaar 2016 gaan werken. Wij zien dankbaar om naar 

hetgeen wij in 2015 mochten verrichten met elkaar en zien het jaar 2016 met 

vertrouwen tegemoet 

Namens het bestuur 

Arie van Pelt, voorzitter 

 

 



Organisatie 

Stichting De Overbrugging bestaat sinds 2004. Vanaf het moment van oprichting 

bestaat er een samenwerking met stichting de Hoop GGZ in Dordrecht. Sinds 

oktober 2008 maakte de stichting deel uit van concern De Hoop. 

In november 2015 is er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend tussen 

de beide instellingen. Hierbij is stichting De Overbrugging geheel verzelfstandigd, zij 

neemt alleen nog een aantal diensten af van stichting De Hoop. De statuten van de 

stichting zijn hierop in het jaar 2015 aangepast. 

De stichting wordt geleid door een bestuur. Het meeste werk binnen de stichting 

wordt verricht door een grote vaste groep vrijwilligers, waaronder professionele 

krachten die hun werkzaamheden binnen de stichting eveneens als vrijwilliger 

verrichten. 

 

 

 

 

 

 



Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht is op 2 november 2015 formeel ingesteld en bestaat uit de 
heren P. Baars, A. Wijnmalen en E. Klop.  

De Raad van Toezicht werkt volgens de Zorgbrede Governancecode 2010 en 
hanteert het principe van ‘pas toe of leg uit’. Er is geen sprake van enige vorm van 
belangenverstrengeling tussen leden van de Raad van Toezicht en de organisatie.  

Bij het uitvoeren van haar toezichthoudende en adviserende taken staan voor de 
Raad van Toezicht het belang van de cliënt, de vrijwilligers en de (financiële) 
continuïteit van de stichting centraal. Ten behoeve van het functioneren en de 
bevoegdheden van de Raad van Toezicht vigeert het ‘Reglement Raad van Toezicht 
stichting De Overbrugging’. Dit reglement is gebaseerd op de eerder genoemde 
Zorgbrede Governance Code. 

De Raad van Toezicht heeft een raadgevende en adviserende rol voor het bestuur 
en is ook klankbord. De leden houden daarbij rekening met het maatschappelijk 
belang van stichting De Overbrugging, onze cliënten en vrijwilligers. 

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen honorering. De vigerende 
statuten en het reglement van de Raad van Toezicht regelt de taken, bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht ook in relatie tot het bestuur. De 
Raad van Toezicht kent inmiddels een jaarlijkse vergadercyclus met als vaste 
onderwerpen de behandeling van de strategische koers, het jaarplan met de 
begroting en het jaarverslag met de jaarrekening.  
De leden van de Raad van Toezicht hebben geen nevenfuncties die conflicteren met 
hun lidmaatschap van de Raad van Toezicht.  

Gegevens leden Raad van Toezicht: 

 

Naam en geboortedatum van 

toezichthouder 

P. Baars (m) / 11-01-1954 

Functie  Voorzitter Raad van Toezicht 

Functies en relevante nevenfuncties Zelfstandig ondernemer 

Voorzitter kerkenraad Exoduskerk  te 

Middelharnis/Sommelsdijk 

Lid bestuur stichting Macha Works 

(Alle nevenfuncties zijn niet-honorair) 

Aandachtsgebieden Leiderschap/strategisch 

management/governance 

    

Naam en geboortedatum van 

toezichthouder 

drs. A.J. Wijnmaalen (m) / 28-07-1950 



Functie Vice-Voorzitter Raad van Toezicht 

Functies en relevante nevenfuncties Gepensioneerd radioloog 

Aandachtsgebied Zorg 

    

Naam en geboortedatum van 

toezichthouder 

Mr. E.P. Klop (m) / 21-03-1976 

Functie Lid Raad van Toezicht; secretaris 

Functies en relevante nevenfuncties  Fiscalist en als partner verbonden aan 

Visser & Visser Accountants-

Belastingadviseurs 

Bestuurslid Stichting Young Eagles 

Wegwijzer Kampen 

Bestuurslid Ondernemersvereniging 

Hoeksche Waard 

Bestuurslid Ondernemersvereniging De 

Hoogerwerf 

(Alle nevenfuncties zijn niet-honorair) 

Aandachtsgebieden   Juridisch en financiën 

 

Leden van de Raad van Toezicht worden voor vier jaren benoemd en zijn éénmaal 
herbenoembaar voor vier jaren. De Raad van Toezicht heeft nog geen een rooster 
van aftreden vastgesteld. 

 

 



Identiteit 

De Overbrugging heeft een christelijk fundament. Dit houdt in dat een gedeelte van 

de medewerkers zich gemotiveerd weten door dit fundament. De levensovertuiging 

van de cliënt speelt echter geen enkele rol bij het aannamebeleid. De christelijke 

identiteit betekent niet dat andersdenkenden worden buitengesloten maar benadrukt 

daarentegen veeleer de openheid naar anderen toe. 

 

 

 

 

 

 

Doel 

Stichting de Overbrugging wil een laagdrempelige opvang zijn voor en hulp bieden 

aan mensen vanaf 18 jaar, die in hun leven zijn vast gelopen, door welke oorzaak 

ook. 

De problematiek van deze groep kan heel divers zijn en kan gepaard gaan met 

problemen onder meer van navolgende aard: 

- psychische problemen, 

- relatieproblemen, 

- geestelijk of lichamelijk misbruik, 

- huisvestingproblemen, 

- gebrek aan dagbesteding, 

- financiële problemen, 

- verslavingsproblemen en wel in het bijzonder een probleem met verslaving 

van geest of bewustzijnsveranderende middelen. 

De hulp van de stichting breidt zich ook uit naar de sociale omgeving van de cliënten. 

 



Werkwijze 

Er zijn zowel gekwalificeerde professionele hulpverleners als gemotiveerde en goed 

toegeruste vrijwilligers betrokken bij de stichting. 

De stichting verleent hulp door: 

- het opstellen van een hulpverlenings- c.q. begeleidingsplan gericht op de 

cliënt. 

- het verwijzen en begeleiden naar geïndiceerde hulpverlening, 

- het aanbieden van traject- en woonbegeleiding aan jongeren, 

- begeleiding naar instanties met betrekking tot inkomen, werk of 

schuldhulpverlening, 

- begeleiden van terugvalpreventie, 

- het geven van informatie en het verlenen van hulp en ondersteuning aan de 

ouders en familie van de cliënten in samenwerking met stichting Moedige 

Moeders Hoeksche Waard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambulante zorg 

Door de veranderingen binnen het zorgstelsel is de vraag naar ambulante zorg in 

2015 flink gestegen. 

Na de intake fase, waarin wordt bekeken welke begeleiding het best past bij de 

cliënt, gaat de cliënt een traject in van gesprekken. Door de hulpverlener wordt in 

overleg en samenwerking met de cliënt een begeleidingsplan opgesteld. 

Indien er sprake is van een vorm van verslaving kan in bepaalde gevallen tijdelijke 

opname elders noodzakelijk zijn. Mocht dit het geval zijn dan kan de cliënt tijdens de 

wachttijd voor de opname ambulante zorg krijgen. Op die manier werkt de cliënt vaak 

al succesvol aan zijn of haar probleem. Tijdens de opname van de cliënt blijft, indien 

gewenst, de stichting betrokken bij de behandeling. Na ontslag uit de instelling neemt 

de stichting de verdere begeleiding weer over. 

 



Verlening toelating Zorginstelling 

Op 18 juli 2011 is stichting De Overbrugging door het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport toegelaten als erkende Zorginstelling. 

 

Zelfhulpgroep Stay clean 

Stichting De Overbrugging organiseert wekelijks op dinsdagavond een stay clean-

avond. Deze avonden zijn bestemd voor mensen met een verslavingsachtergrond 

maar ook voor mensen die op zoek zijn naar een klankbord. 

 

Preventiewerk/straathoekwerk 

In het jaar 2015 is de stichting begonnen met het geven van diverse cursussen voor 

jongeren om hen mondiger te maken en minder vatbaar voor verslaving. De 

resultaten van de cursussen zijn zo goed dat deze zeker in het jaar 2016 zullen 

worden voortgezet. 

Helaas is het niet gelukt om in het jaar 2015 het straat hoekwerk weer op te pakken. 

Wel is opnieuw gebleken dat de leeftijd waarop jongeren beginnen te experimenteren 

met alcohol en/of drugs steeds lager wordt. Het gebruik van alcohol onder jongeren 

blijft beslist zorgelijk. 

 

 

 

 

 

Traject zelfstandig wonen met lichte begeleiding 

Stichting de Overbrugging is heel dankbaar dat wij inmiddels over diverse locaties 

beschikken waar jongeren kunnen wonen. 

Allereerst is daar de woning aan de Graaf van Egmondstraat 48. Hier zijn 6 kamers 

waar men kan wonen. 

Vervolgens hebben wij de woning aan de Pieter de Hooghlaan 59. Deze woning 

beschikt over 7 ruime kamers. Het is daar echt heel goed toeven. 

Tenslotte hebben wij het voorrecht om samen met stichting Op weg naar huis 

cliënten onder te brengen in de woning aan de Oostdijk 73. Ook hier is ruimte voor 

de opvang van 7 cliënten in totaal. 

Alle panden hebben een totaal eigen manier van begeleiden en dit wordt juist door 

de cliënten als prettig ervaren. De woningen zijn allemaal heel verschillend maar alle 

drie perfect voor de doelgroep. 



De Kringloopwinkel 

Om de kosten van het gebouw maar ook de opvang en begeleiding van de bewoners 

alsmede de kosten van het werk- en leerproject en de kosten van de ambulante zorg 

te kunnen bekostigen is er in de voormalige kerkzaal een grote kringloopwinkel 

gekomen. 

In deze winkel werken behalve heel veel vrijwilligers ook diverse cliënten. De 

kringloopwinkel is geopend op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 

uur tot 16.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

Werk- en leerproject 

De deelnemers van het werk- en leerproject worden begeleid naar een prettige en 

zinvolle invulling van hun tijd. Door positieve aandacht vanuit de medewerkers en 

contact met de anderen wordt er gewerkt aan de verbetering van zelfvertrouwen, 

gevoel van eigenwaarde, sociale vaardigheden en aan het ontdekken van kwaliteiten 

Sommige deelnemers vinden in de loop van het traject een betaalde baan, anderen 

kunnen aan de slag in vrijwilligerswerk of krijgen een stage plaats, mits hun 

psychische en lichamelijk situatie dit toelaat. 

 

Vrijwilligers 

Elke week heeft de stichting ongeveer 50 tot 60 vrijwilligers nodig om alle 

werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Zonder de inzet van al deze vrijwilligers zou 

het werk van de stichting de Overbrugging nooit kunnen worden verricht op de 

manier zoals dit nu gebeurt. Aan alle vrijwilligers heel veel dank. 

 

 

 

 

 

 



Privacyregeling  

Bij de stichting gelden de regels van de wet Bescherming persoonsgegevens. In het 

jaar 2015 is zelfs aan onze vrijwilligers een studie avond over dit onderwerp 

aangeboden. 

Bij het (telefonische) aanmeldingsgesprek en het intake gesprek worden 

persoonsgegevens gevraagd die dienen ter ondersteuning van de begeleiding. Deze 

en latere gegevens worden vervolgens verwerkt in een geautomatiseerde 

cliëntenadministratie . Alle medewerkers en vrijwilligers die contact hebben met een 

cliënt hebben beroepsgeheim. 

Behalve in gevallen waarvoor schriftelijk toestemming is verleend door middel van 

een verklaring wordt tegenover derden geen mededeling gedaan over de cliënten en 

hun begeleiding. 

 

 

 

Klachtenprocedure 

Als gevolg van de Wet Klachtrecht cliënten Zorgsector heeft de cliënt het recht om 

klachten in te dienen over beslissingen en gedrag van medewerkers van de stichting. 

De  klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij het bestuur van de stichting. 

 

PR-groep 

De stichting beschikt helaas over een te kleine pr groep op dit moment. Ondanks het 

geringe aantal is er ook in 2015 nog veel werk verzet. 

In de loop van het jaar brachten groepen van verenigingen, stichtingen en kerken 

zowel jong als oud een bezoek aan De Overbrugging. Steeds weer werd het 

ongeveer 2 uur durende bezoek door de bezoekers als iets heel bijzonders ervaren. 

Juist ook de ontmoeting met een cliënt die zijn of haar levensverhaal wilde delen 

maakte heel veel indruk. Ook kon je de leden van de werkgroep tegenkomen bij 

bepaalde regionale evenementen. Ook werden wij regelmatig uitgenodigd om ergens 

te komen spreken. Ook dit waren steeds weer heel zinvolle ontmoetingen. 

Sinds 2014 beschikt de stichting niet alleen over een website maar ook over een 

Facebook pagina, waarop steeds weer nieuwe mededelingen staan. 

 

 

 

 

 



Bestuur 

Het bestuur van de stichting is belast met het besturen van de stichting en het 

beheer van en de beschikking over het vermogen van de stichting binnen de grenzen 

van haar doel. 

Het bestuur vergadert elke maand eenmaal. Ook vertegenwoordigen zij de stichting 

naar buiten toe.  

In maart heeft mevrouw M. Goudswaard wegens drukke werkzaamheden het bestuur 

verlaten. Haar plaats in het bestuur is ingenomen door mevrouw M. Luijendijk-

Nieuwburg. In de maand november is ook de heer J. Witteveen in het bestuur 

gekomen. In december nam het bestuur afscheid van de heer P. Baars, die voorzitter 

Raad van Toezicht is geworden. 

 
Er is dit jaar veel tijd besteed aan het invullen van de functie van interim-directeur en 

het invullen van de open plaatsen binnen het bestuur tot een team van vijf personen. 

Helaas is dit nog niet helemaal gelukt en bestaat het bestuur eind 2015 uit vier 

bestuursleden. 

 

Naar aanleiding van het eerder vermelde onderzoek van de Erasmus Universiteit 

heeft het bestuur besloten om  in 2016  de huidige taken en verantwoordelijkheden 

alsmede de bevoegdheden te verdelen en vast te leggen en ook het bestuur verder 

uit te breiden tot zeven personen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 december 2015 bestaat het bestuur uit: 

de heer A. van Pelt    voorzitter 

de heer J. Witteveen   penningmeester 

de heer K. A. Hoogvliet   bestuurssecretaris 

mevrouw N.M. Luijendijk-Nieuwburg zorgteam & interne structuur ontwikkeling 

Er zijn nog drie functies binnen het bestuur vacant. 

Deze hopen wij in het jaar 2016 te vervullen. 

 

 



Crisisopvang 

Door de veranderingen in het zorgstelsel is in 2015 gebleken dat er op stichting De 

Overbrugging veel vaker een beroep wordt gedaan voor crisisopvang. Naar 

aanleiding daarvan is besloten om samen met andere regionale instellingen te 

onderzoeken of het haalbaar is in de Hoeksche Waard een crisisopvang te realiseren 

waarvan alle partijen gebruik kunnen maken. 

 

 

 

 

Samenwerking 

Stichting de Overbrugging probeert steeds zoveel mogelijk met andere regionale 

instellingen samen te werken. Het bestuur is van mening dat wij elkaar op deze 

manier kunnen versterken. Zo werkt Stichting de Overbrugging samen met: 

Stichting op Weg naar Huis  

Werkgroep Moedige Moeders Hoeksche Waard 

Careyn maatschappelijk werk Hoeksche Waard 

Stichting Pameijer regio Hoeksche Waard. 

Stichting Voedselbank Hoeksche Waard  

Stichting MEE Zuid Hollandse Eilanden. 

Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland 

Stichting Cavent regio Hoeksche Waard. 

Stichting De Hoop GGZ te Dordrecht 

Stichting In De Vrijheid te Wemeldinge 

Stichting Ontmoeting in Rotterdam 

Leger des Heils regio Zuid Holland Zuid. 

Zorgpartner Impegno in Nissewaard. 

Regionale Sociale Diensten op de diverse eilanden. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


