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In dit jaarverslag blikken we terug op 2017. Een goed jaar voor Fonteynenburg, waarvan ik de laatste maanden 
als  nieuwe bestuurder ben begonnen. Inmiddels voelt het alsof ik er al heel lang bij hoor. Dit 
publieksjaarverslag geeft een beeld van het afgelopen jaar. Een jaar waarin we naast vele nieuwe projecten ook 
hebben geïnvesteerd in onze interne processen en systemen. Onze herstelmethodiek SRH raakt steeds beter 
ingebed in onze organisatie. We hebben onze veiligheidsprotocollen herzien en aangescherpt en werken hard 
aan opleidingen en trainingen voor onze begeleiders.  

Daarnaast gaan we als pioniers op verschillende plekken nieuwe uitdagingen aan. We hebben een nieuwe 
woonvorm binnen Fonteynenburg ontwikkeld: Beschermd Thuis. Twee nieuwe Participatie & Educatiecentra 
hebben hun deuren geopend voor een grote actieve groep cliënten en we krijgen steeds meer 
ervaringsdeskundigen in dienst die ons laten zien en ervaren hoe begeleiding nog beter kan. 

En boven alles hebben we weer gedaan waar we goed in zijn; 
cliënten begeleiden in hun weg naar herstel. Verschillende cliënten hebben grote stappen 
vooruit gezet in hun wooncarrière en zijn doorgestroomd naar een andere woonvorm. 
Zo hebben we met elkaar 2017 goed afgerond en maken we in 2018 
samen van Fonteynenburg een nog betere plek om te wonen, 
om te leven, te werken en te delen! 

Marja van Leeuwen

Directeur-Bestuurder 



Een nieuwe start 
aan de Curtisslaan!
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Een collega vertelt: 
"Ik verzorg het inschrijvingsgesprek voor de nieuwe locatie Curtisslaan. Vandaag heb ik een 
gesprek gevoerd met een cliënt samen met zijn familie. Als we het hebben over herstel en 
krachtgericht werken dan is hij een voorbeeld van een prachtig herstelverhaal. Waarom ik het 
wil delen?  

Een aanwezige tante kreeg bij de intake tranen in haar ogen toen ze hoorde welke stappen deze 
cliënt gemaakt heeft om te komen waar hij nu is. Ze vertelde: “ik moet deze informatie even 
verwerken, omdat de rest van de familie zich altijd alleen maar negatief over hem uitlaat (in de 
zin van hij kan toch niets)”. 

Dat deze tante mooie informatie kreeg over zijn herstel was voor haar een zeer positieve 
verrassing. Ze wil een grote rol spelen in de verhuizing van haar neef van zijn huidige locatie 
binnen Beschermd wonen naar Beschermd thuis aan de Curtisslaan. 

Ze gaat, samen met ons, aan de slag om haar neef te ondersteunen. Daarnaast gaat ze ook 
proberen om de rest van de familie te motiveren om in deze stap mee te gaan. Een mooi 
voorbeeld hoe onze benadering van focus op kracht zijn vruchten afwerpt."

Op naar meer en meer mooie herstelverhalen! 
Najoua Bensallam, Herstelcöordinator bij Fonteynenburg



NIEuw in 2017: 
beschermd thuis 
aan de Curtisslaan

Publieksjaarverslag 2017 26-4-
2018

Beschermd Thuis, op jezelf wonen maar wel met ‘peers’ en begeleiding van Fonteynenburg dichtbij. 
Voor 26 cliënten is dit sinds 2017 mogelijk aan de Curtisslaan in Den Haag. Zij die binnen twee jaar 
weer zelfstandig kunnen en willen wonen, werken en leven. 

24 Uursbegeleiding en begeleiding op maat. Een nieuw participatiecentrum en ondersteuning door 
naastgelegen locatie Ypendael zorgen voor een compleet herstelaanbod. Zelfstandig en toch 
beschermd. 

Deze vorm is een tussenstap van Beschermd Wonen naar 
zelfstandig wonen. Beschermd wonen verlaagt de drempel in herstel en verkleint de kans 
op een terugval.  Na twee jaar zijn de meeste bewoners klaar voor een eigen woning in de wijk. 
We bekijken samen de mogelijkheden, want iedere bewoner is anders.    

Het komend jaar willen we ook op andere plekken 
nieuwe Beschermd Thuis locaties realiseren!



Fonteynenburg, dit is wie we zijn!
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2018



Eigen krachten en ambities
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Fonteynenburg gaat uit van eigen krachten en ambities. De organisatie is 
ingericht op drie belangrijke pijlers die elkaar direct beïnvloeden: 

• De herstelmethodiek Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) 

• Ontwikkeling van Zelfsturing

• Zeggenschap 

In de Strategische Koers 2017- 2020 vertaalden we deze pijlers

naar ambities op 4 niveaus: cliënten, medewerkers, organisatie en omgeving

De verbinding tussen de pijlers en onze krachtbenadering zie je in het 
schema tot de krachtbenadering van Fonteynenburg weergegeven:



De krachtbenadering
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De krachtbenadering van Fonteynenburg bestaat uit drie onderdelen: 

1. Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH): dit is ons methodisch kader. In de 
kern gaat het om krachten, talenten en kwaliteiten als vertrekpunt te nemen in plaats 
van problemen. 

2. Ontwikkeling van zelfsturing: We richten ons niet alleen op het versterken van 
cliënten, maar uitdrukkelijk ook op het versterken van medewerkers. We stimuleren 
medewerkers op basis van talenten en competenties in hun persoonlijk leiderschap. 

3. Zeggenschap: Zowel SRH als zelfsturing kunnen niet bestaan zonder zeggenschap en 
eigen regie van cliënten en medewerkers. Zeggenschap betekent bij ons de 
mogelijkheid om zelf ‘aan het stuur te zitten’, om zelf de autonomie over het 
(begeleidings)proces te hebben. 



Systematisch 
Rehabilitatiegericht handelen
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Fonteynenburg werkt aan duurzaam herstel van haar cliënten door in te zetten op het 
(her)ontdekken en benutten van eigen kracht en mogelijkheden, hoe groot of hoe klein ook, 
met als resultaat een zo normaal mogelijk leven. 

De begeleiding en ondersteuning is vrij van stigma’s, op basis van ‘evenwaardigheid’ en 
met respect voor ieders eigenwaarde. Om duurzaam herstel te realiseren kennen we 
vanzelfsprekend onze cliëntvraag en spannen we ons in om deze cliëntvraag waar te maken 
vanuit de talenten van onze medewerkers en de organisatie. Om dit mogelijk te maken 
werken we vanuit een krachtbenadering. 



Nieuw in 2017: 
Participatie- en Educatiecentra
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Onder de namen CJOE@IJsduikerstraat en CJOE@Curtisslaan zijn er in 
Den Haag twee bijzondere participatie- en educatiecentra bijgekomen. 
Naast de bestaande CJOE in Zoetermeer, en het Beukenbos in Rijswijk, 
zijn er nu nog twee locaties waar Fonteynenburgers dagelijks kunnen 
werken aan hun herstel door cursussen, trainingen en ontmoeting. 
Idee achter de CJOE@ is ontmoeting en ontwikkeling. 

Ook mensen uit de buurt zijn er van harte welkom. De centra worden pas 
in 2018 officieel geopend maar er worden nu al verschillende evenementen 
georganiseerd. Een mooie kans voor kennis en verbinding!



Ervarings
deskundigen 
op koers!

In 2017 haalden weer verschillende ervaringsdeskundigen hun 
diploma voor de Howie The Harp opleiding. Zo kunnen zij 
officieel aan de slag binnen Fonteynenburg als professionele 
ervaringsdeskundigen. 

Goed voor Fonteynenburg om te ervaren en te leren vanuit het 
cliëntperspectief. Nog beter voor de Fonteynenburgers, 
cliënten én medewerkers, om samen te werken aan herstel. 
Zes ervaringsdeskundigen met ervaring op meerdere 
terreinenzorgen voor een nog betere verbinding binnen de 
organisatie. 

De ervaringsdeskundigen groeien merkbaar in hun rol. Leren 
met vallen en opstaan staat voor de hele organisatie voorop.
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Ervaringsdeskundigheid 
volle kracht vooruit!
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We vragen steeds meer inzet van ervaringsdeskundigen bij (complexe) begeleidingsvragen 
van cliënten. De ervaringsdeskundigen zijn kartrekkers van diverse trainingen.  Er is ook 
sinds kort een ervaringsdeskundige als adviseur aangesloten bij de Cliëntenraad. 

Op Ypendael in Ypenburg heeft een ervaringsdeskundige een belangrijke bijdrage 
geleverd aan het vormgeven van de begeleidingsstructuur voor cliënten met 
verslavingsproblematiek. 

Op CJOE in Zoetermeer staan de ervaringskennis en de talenten van de deelnemers en 
vrijwilligers centraal door de inzet van de ervaringsdeskundige. Zo is er ruimte voor 
gesprekken over ervaringen van de deelnemers en vrijwilligers van de CJOE. 
Dit leidt tot herstel en mooie individuele resultaten. 

Ervaringsdeskundigen geven presentaties op scholen, tijdens bijeenkomsten en 
congressen. Zo heeft een ervaringsdeskundige zijn herstelverhaal mogen delen tijdens 
een bijeenkomst van de gemeente Rijswijk. 



zelfsturing onder de loep
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Fonteynenburg werkt sinds 2013 aan de zelfstandigheid van teams. 
Zelfsturing ontwikkelt zich vooral tot het versterken van persoonlijke 
leiderschap vanuit het vakmanschap van medewerkers

Samen met medewerkers heeft in 2017 een uitgebreide evaluatie 
plaatsgevonden waarin de praktijkuitdagingen zijn blootgelegd. 
Daarnaast zijn we een academisch onderzoek in samen-
werking met de Erasmus Universiteit gestart en wordt er samen 
met medewerkers een ‘learning history’ oftewel leergeschiedenis 
aangelegd. 

In 2018 zullen deze evaluaties leiden tot verbetering van de 
gemaakte afspraken. Zo verdelen we de verantwoordelijkheden 
optimaal binnen Fonteynenburg.



Inzetten van talenten
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Op 18 december was het weer zover: een bruisende Fonteynenburgdag vol 
workshops, trainingen en ontmoeting, grotendeels ingevuld met talenten van 
medewerkers. Dit jaar konden alle Fonteynenburgers, medewerkers én 
cliënten, de gehele dag meebeleven. 

Door een keuze uit elf workshops, voorafgegaan door een speciaal 
dansoptreden van de bekende danser Gil The Grid kregen alle 
Fonteynenburgers een mooi programma voorgeschoteld op een dag vol 
verbinding en uitwisseling. 

De insteek van de dag was de presentatie van het jaaraanbod van 
verschillende workshops. Alle Fonteynenburgers kunnen deze workshops 
het hele komend jaar door volgen op de verschillende CJOE locaties. 

Ook zo verbinden we met elkaar. 

file://dc01/data/Service Bureau/FB-dag 2017-12-18 Gill the Grit/20171218_102103.mp4
file://dc01/data/Service Bureau/FB-dag 2017-12-18 Gill the Grit/20171218_102103.mp4


Zeggenschap
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Omdat we Zeggenschap willen bevorderen hebben we een speciale 
‘praatplaat’ opgesteld om samen met cliënten in gesprek te gaan 
over wat zeggenschap nou precies inhoudt. Zo snapt iedereen beter 
welke mogelijkheden zeggenschap biedt. 

Fonteynenburg organiseerde ook een speciale radenmiddag rond 
het thema zeggenschap. De Cliëntenraad, de Raad van Toezicht en 
de Ondernemingsraad gingen in gesprek met cliënten en collega’s 
om het thema uit te diepen en te kijken hoe Fonteynenburg hier 
nog verder in kan ontwikkelen. Een mooie samenwerking om 
zeggenschap duidelijker binnen de organisatie te verankeren.    

Daarnaast sluiten de individuele leden van de Cliëntenraad aan bij 
de verschillende aandachtsgebieden. Zo praten ze mee over alle 
lopende zaken  binnen de organisatie. Door een tekort aan leden 
kon de Cliëntenraad niet bij alle onderdelen aanschuiven. De raad 
wordt in 2018 uitgebreid om meer slagkracht te krijgen. 
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Zeggenschap



De praatplaat 
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Mogelijkheden 
waarmaken



Mogelijkheden waarmaken
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Een nieuw intranet voor medewerkers én cliënten: 

Dé nieuwe digitale kans tot verbinding. Een sociaal platform waar kennis 
verspreiden verandert in kennis uitwisselen. 
Door tientallen uitvraagsessies in de verschillende teams van Fonteynenburg 
hebben we een intranet ontwikkeld waarin alle vragen van gebruikers 
gebundeld zijn doorgevoerd. 

In de toekomst krijgen ook cliënten toegang zodat het intranet een plek 
wordt voor uitwisseling en ontmoeting voor alle Fonteynenburgers. 

Samen kleuren we, ook digitaal, de wereld mooier!  



En nu

De Fonteynenburger



Een Fonteynenburger
handelt met lef…

proactief, verantwoordelijk, 
empathisch, en samen! 



de Fonteynenburger

Start altijd vanuit vertrouwen!

We zijn evenwaardig: 
begeleider en cliënt. 

Staan écht naast 
elkaar.

We geven en nemen 
de ruimte om te 
experimenteren,      
dat betekent dat 
het buiten de 
lijntjes mag 
want het 
nieuwe is de 
moeite waard!

We nemen onze verantwoordelijkheid, 
En durven rekenschap af te leggen naar 
elkaar en resultaat voorop stellen



En zo maken we mogelijkheden waar! 



Door 
Samenwerken



Seghwaert Samen!
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Fonteynenburg werkt intensief samen op wijkniveau door deel te nemen aan de pilot 

‘Seghwaert Samen!’ 

We hebben voor deze pilot op 1 juni 2016 een gecombineerd buurtteam van zorg- en 
welzijnswerkers opgericht in de wijk Seghwaert in Zoetermeer. Leden van dit team komen 
van Fonteynenburg, Ipse de Bruggen Maatwerk (gehandicaptenzorg), Kwadraad
(Maatschappelijk Werk), Palet Welzijn (ouderen), Piëzo (welzijn en vrijwilligers), Wmo-
consulenten van de gemeente Zoetermeer en in een 2e ring is Hulp Thuis van Fundis
aangesloten. 

Het team heeft als doel het bieden van integrale ondersteuning waarbij het primair de 
wijkbewoners begeleidt bij het inzetten van hun krachten en talenten ter 
ondersteuning van elkaar. 

Omdat de teamleden elkaars werkwijzen en deskundigheid hebben leren kennen en 
benutten zien we in de wijk casuïstiek die vroegtijdig, sneller en effectiever opgepakt 
wordt. 

De bedoeling van Segwaert Samen: vroegtijdig, preventief en van zwaar naar licht 
wordt in de praktijk zichtbaar. We delen de effecten met de gemeente en partners.



Gebundelde kracht
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Intensief samenwerken op wijkniveau. Fonteynenburg versterkt haar positie in 
Leidschendam-Voorburg door actief deel te nemen aan de pilot Gebundelde kracht. Samen 
met GGZ Rivierduinen werken we met lokale zorgorganisaties aan een betere uitwisseling 
van kennis. 

We leren om samen te kijken naar de cliëntenpopulatie en daar naar te  handelen. 
Dat gaat verder dan één bepaald geval, we vergelijken meerdere situaties.   
Zo gaan we samen de uitdagingen van de praktijk aan en handelen daarnaar op beleids- en 
systeemniveau. We hebben actief de samenwerking gezocht met spelers in de wijken 
Bovenveen en Voorburg-Noord. Met 30 inwoners en professionals uit de wijk stelden we 
een ontwikkelagenda op. Deze wordt nu gezamenlijk uitgevoerd. 

Het mooiste succes dat we hebben geboekt is dat we samen met inwoners lunches zijn gaan 
organiseren; een groeiend ontmoetingsevenement: de eerste keer kwamen er 25 mensen, 
de tweede keer 70 en op de volgende keren weer meer– wie weet!



Gebundelde Kracht
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De winst van Gebundelde Kracht is: 

We helpen inwoners om vanuit de positieve gezondheidgedachte te werken aan eigen regie. 
We versterken mensen om hun wensen zelf om te zetten in daden. 

We bereiken we steeds meer inwoners, ook met andere problematieken (zoals verslaving, jeugd-
GGZ) door het bundelen van onze kennis en het opstellen van een gezamenlijke ontwikkelagenda. 

Samen kijk je scherper dan in je eentje! 
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Kwaliteit in zorg en werk

Van HKZ certificering naar ISO 
Fonteynenburg was tot en met 2016 HKZ gecertificeerd en liet zich jaarlijks toetsen door 
Certificatie in de Zorg. Deze toetsing zorgde ieder jaar weer voor verbetering. 
Tijdens de audits in 2016 adviseerden de auditoren Fonteynenburg om over te stappen 
van HKZ certificering naar ISO voor de Zorg. Deze past veel meer bij de filosofie en visie 
op kwaliteit van Fonteynenburg. 
ISO legt een duidelijkere relatie tussen het kwaliteitssysteem en de betekenis ervan voor 
de cliënt. Een kwaliteitssysteem is pas effectief als het iets toevoegt aan de kwaliteit van 
zorg. Hiermee legt ISO tegelijkertijd ook de basis voor het zichtbaar maken van de 
kwaliteit. Dit laatste is niet alleen belangrijk voor de interne sturing, maar tevens voor 
het geven van de nodige transparantie aan de klant en aan de financier. 
In 2017 is deze overstap succesvol gerealiseerd.

Klachtenmeldingen
Voor cliënten van Fonteynenburg is een cliëntvertrouwenspersoon te benaderen. 
Daarnaast beschikt Fonteynenburg over een interne klachtenfunctionaris.
In 2017 zijn er 4 klachtenprocedures doorlopen. De klachten in 2017 hebben geleid tot 
verbeterprocessen, beleidsaanpassingen en reflectie. Soms is een klacht niet gegrond 
verklaard maar zorgt deze wel voor een beleidsaanpassing of een andere verandering om 
onduidelijkheden weg te nemen. Naar aanleiding van de klachten in 2017 heeft in het 
bijzonder een discussie plaatsgevonden over de afspraken betreffende grenzen van zorg. 



Veiligheid
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Veiligheid in wonen en werken

In 2016 heeft Fonteynenburg de veiligheidsprotocollen geanalyseerd waarna deze in 2017 
allen geheel zijn herzien en gepubliceerd op ons nieuwe intranet; toegankelijk voor 
iedereen. Fonteynenburg heeft zo een goede stap gezet: cliënten kunnen veilig wonen en 
leven en de veiligheid in onze gebouwen is gewaarborgd voor bewoners, medewerkers en 
bezoekers. In 2017 optimaliseerden we, medewerkers en cliënten samen, de 
brandveiligheid bij Fonteynenburg.  

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging staat bij Fonteynenburg hoog op de agenda. In 2017 startten we 
een projectgroep om Fonteynenburg in te richten op een veilig informatiebeheer en 
gegevensbeveiliging. Zo maken we de organisatie klaar voor de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) in 2018. 



Dag Nyncke!
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Nyncke Bouma heeft op 15 november 2017 als directeur-
bestuurder afscheid genomen van Fonteynenburg. Met een 
tour langs alle locaties in de regio kreeg ze een uitbundig 
afscheid van de verschillende cliënten, teams en locaties. 
Fonteynenburg is haar zeer dankbaar voor alle stappen die zij 
heeft gezet om de organisatie stabiel, innovatief en zichtbaar 
op de kaart te zetten. Vier jaar lang heeft zij Fonteynenburg 
opgebouwd tot de organisatie zoals die nu is. Energiek, 
buitengewoon en vol vertrouwen! 





Hallo Marja! 
Marja van Leeuwen is per 5 oktober 2017 gestart als nieuwe 
directeur-bestuurder van Fonteynenburg. Met ervaring als 
onder andere bestuurder van Plicare brengt zij een grote 
schat aan ervaring mee. Hier heeft Fonteynenburg veel baat 
bij. Marja gaat door op de ingeslagen weg en zal onze 
strategie verder uitbouwen en aanscherpen. We wensen haar 
veel succes de komende jaren in het volgen van de koers en 
het waarmaken van de mogelijkheden! 

Publieksjaarverslag 2017 26-4-
2018



De Cliëntenraad 
kijkt terug
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De Cliëntenraad heeft haar werkzaamheden
in 2017 verder uitgebreid. Zo zaten
de leden van de Cliëntenraad in verschillende
klankbordgroepen, en schoven ze aan bij de 
bij de verschillende medewerkers-
bijeenkomsten. 

Door een tekort aan mankracht kon de raad niet aan alle activiteiten 
deelnemen. Het komend jaar is de cliëntenraad door een uitbreiding 
van leden overal wel goed vertegenwoordigd. 

De Cliëntenraad voerde gesprekken met de Gemeente Den Haag en 
Zorgkantoor CZ en was gesprekspartner bij de selectierondes voor 
een nieuw lid van de Raad van Toezicht, verschillende cluster-
managers én de nieuwe directeur-bestuurder! 

De raad is dit jaar verder verankerd binnen de organisatie 
door een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met 
Fonteynenburg. Zo krijgt dit orgaan een formelere vorm 
en functie om de zeggenschap te waarborgen.   



bericht van de Ondernemingsraad
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Van advies, beoordeling tot initiatief, de OR stond in 2017 midden in de 
organisatie. Zo heeft de OR geadviseerd in het beleid van Cluster Rijswijk om 
medewerkers meer gevoel van vertrouwen en veiligheid te bieden.  De 
directeur-bestuurder heeft mede door dit advies het management hierop 
aangepast. Daarnaast is de 360 graden feedback methode door OR advies van 
beoordelingsmethode naar groei-instrument omgezet. Ook bij het vaststellen 
van onze nieuwe huisstijl schoof de OR aan, en heeft het orgaan actief 
meegewerkt aan de nieuwe logovarianten. 

De Ondernemingsraad nam deel aan zes sollicitatiecommissies voor twee 
nieuwe leden voor de Raad van Toezicht, drie managers én de nieuwe 
directeur bestuurder. Bij Beschermd Thuis aan de Curtisslaan organiseerde 
de OR een speciale informatiebijeenkomst voor de collega’s van de 
Curtisslaan voor vragen en feedback.



Bericht van de ondernemingsraad
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Interne organisatie 

De OR heeft zelfsturing onder de loep genomen; de wijze waarop zelfsturing nu in de teams
is ingevoerd kan wellicht ook anders. Tussen zelf doen en zelf richting geven (keuzes
maken) zit een groot verschil. Dit heeft er mede toe geleid dat we in 2018 kritisch kijken 
naar de toekomstige vorm van zelfsturing, waaronder de  invulling van portefeuilles en 
nevenactiviteiten binnen de functies. We hebben geconstateerd dat het verloop van 
medewerkers groot is, dit blijkt helaas een landelijke trend. De OR blijft dit volgen. 
Mede door inspanningen van de OR is er uitbreiding gekomen op het Service Bureau. 
De functie van Ervaringsdeskundige wordt een officiële functie. Komend jaar wordt deze 
functie opgenomen in het functiehuis van Fonteynenburg. Al met al grote stappen in de 
ontwikkeling van de organisatie!

We blijven hard op zoek naar nieuwe kandidaten voor de Ondernemingsraad om alle 
lopende zaken uit te voeren, maar vooral ook om initiatieven te blijven ontwikkelen voor 
een gezonde organisatie. 



Namens de Raad van toezicht

Publieksjaarverslag 2017 26-4-
2018

2017 was het jaar van de nieuwe Governance Code Zorg. In dat kader heeft 
de Raad van Toezicht in de toezicht-visie haar focus gedefinieerd:

De Raad van Toezicht beziet in samenwerking met de bestuurder wat in het 
veranderende zorglandschap met betrekking tot de aanpak van beschermd 
wonen en de WMO, de rol en positionering is van Fonteynenburg, waarbij 
kansen en bedreigingen voor de toekomst van Fonteynenburg en de zorg 
voor haar cliënten in beeld zijn gebracht. De RvT wil de kernwaarden van 
Fonteynenburg (Buitengewoon, Energiek en Vol Vertrouwen) daarin 
centraal stellen. Vraagstukken rond toekomst en positionering van 
Fonteynenburg worden bezien vanuit de toets van meerwaarde, 
in het bijzonder voor onze cliënten. 

We heten dit jaar ook ons nieuwe lid Fred Ter Meer van harte welkom in 
de Raad van Toezicht en bedanken Jan Rom voor zijn jarenlange inzet voor 
de raad!



Mogelijkheden wereldwijd 
waarmaken! 

Publieksjaarverslag 2017 26-4-
2018

Fonteynenburg helpt wereldwijd. Een collega heeft zich hardgemaakt voor 
het hergebruiken van onze computer-materialen bij de overgang naar een 
nieuw systeem. Ze heeft, samen met haar man en dochter, ervoor gezorgd dat 
na de wisseling van ons computernetwerk, de oude computervoorraad naar 
een mooie plaats werd gebracht, namelijk naar Nigeria. 
Ze heeft alle spullen per bus vervoerd, per boot verscheept en vervolgens 
in Nigeria per vrachtwagen op de plaats van bestemming gebracht. 

Bij de officiële overdracht aan de minister van Health van het district Kano
heeft ze haar missie met een serieuze toespraak afgerond. Een mooi 
voorbeeld van mogelijkheden waarmaken, hier en daar! 



Fonteynenburg in feiten en cijfers 

Publieksjaarverslag 2017 26-4-
2018

224                 192                    372              14,7 MLN.
medewerkers cliënten cliënten omzet 

Beschermd Wonen Begeleiding Thuis            

En sinds 2017: 26 cliënten Beschermd thuis!



“samen 
kleuren we de 
wereld mooier, 
ook in 2018!”


