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 Voorwoord   

 
In de regio Midden- en Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer werken verschillende partijen vanuit hun 
eigen taak en verantwoordelijkheid samen om de mensen uit de Openbare Geestelijke Gezondheids-
doelgroep (hierna: OGGz- doelgroep) zo goed mogelijk van zorg en onderdak te voorzien. Het gaat dan met 
name om gemeenten, zorgaanbieders, corporaties en politie en handhaving die zorg en onderdak verlenen 
aan cliënten met complexe problematiek die deels zorgmijdend zijn. Samenwerkingsafspraken tussen de 
partners waren voor de periode 2010-2014 vastgelegd in het OGGz-Convenant Midden- en Zuid-
Kennemerland en Haarlemmermeer. Belangrijk onderdeel van het Convenant was het privacyreglement.  
 
Alle veranderingen in het Sociaal Domein nopen ertoe het Convenant en het privacyreglement te 
actualiseren: de nieuwe Wmo per 2015, nieuwe partners in de keten, een nieuw beleidskader Opvang, 
Wonen en Herstel en aangescherpte privacy wet- en regelgeving van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG).  
 
In dit geactualiseerde Convenant ligt de nadruk op het privacyreglement. Het Convenant is op wet- en 
regelgeving geactualiseerd en functioneert als onderlegger voor de samenwerking in de keten. Het 
privacyreglement biedt een regeling en richtlijn voor de verwerking van persoonsgegevens in de keten. Juist 
omdat verschillende partijen (elk met hun eigen privacy wet- en regelgeving) betrokken zijn bij de  OGGz- 
doelgroep, is het van belang om een duidelijk en helder kader te maken over welke persoonsgegevens 
kunnen en mogen worden uitgewisseld. Daartoe is een beschrijving van alle overleggen en andere vormen 
van verwerking van persoonsgegevens opgenomen in het reglement.  
 
De looptijd van het Convenant inclusief privacyreglement is tot en met 31 december 2023.  
 
 
Haarlem, datum 
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Partijen:   
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten: 
Beverwijk 
Bloemendaal 
Haarlem 
Haarlemmermeer  
Heemskerk 
Heemstede 
Velsen 
Zandvoort 
 
Zorgaanbieders: 
Bedrijf en Samenleving 
CJG Haarlem en Zandvoort 
De Heeren van Zorg 
Ecosol/Haarlem Effect 
Fivoor 
GGD Kennemerland 
GGZ-inGeest 
Hartekampgroep 
HVO-Querido 
Kenter Jeugdhulp 
Leger des Heils W&G Noord-Holland 
Lievegoed 
Lijn 5 
Megakids 
Opvoedpoli/Care-express 
Parnassia Groep (voor de onderdelen Actief Talent, Dijk en Duin en Brijder) 
Philadelphia 
Regionale Instelling voor Bescherm Wonen (RIBW) Kennemerland, Amstelland en de Meerlanden 
Raphaelstichting, locatie Rozemarijn 
SIG 
Socius MD 
Stem in de Stad 
Stichting De Linde 
Schiphol Social Work 
 
Woningcorporaties en Woonservice: 
Brederode Wonen 
Elan Wonen 
Woonstichting De Key 
Pré Wonen 
Ymere 
Woonservice Kennemerland 
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En:  
De nationale politie  
Koninklijke Marechaussee 
Alpha Security 
Schiphol Nederland BV 

 
 
Overwegende: 
   
1.  Meervoudige en complexe (OGGz-) problematiek in de samenleving noodzaken tot een intensieve   

samenwerking tussen partijen gericht op de aanpak van de problemen op alle leefgebieden van   
de betrokken personen en gezinnen.   

 

2.  De hulp aan en inzet van voorzieningen voor inwoners in een meervoudige probleemsituatie   
alleen effectief is als zorg en ondersteuning integraal en gecoördineerd wordt aangeboden en   
de interventies gericht zijn op het gehele cliëntsysteem.   

 

Onderschrijven:   
 

1.  Definities en doelgroepomschrijving Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz)   
1.1   In de OGGz gaat het er om dat iemand door psychosociale of psychische problemen niet meer   

aan de samenleving kan of wil deelnemen. De zorg is gericht op het verhogen van de kwaliteit   
van leven van een cliënt, het voorkomen van uitval en terugval als ook in sommige gevallen het   
verminderen van overlast. Bemoeizorg kan noodzakelijk zijn: het bieden van ongevraagde hulp   
aan kwetsbare mensen die kampen met meervoudige complexe problemen, die onvoldoende   
zelfredzaam zijn en meestal niet duidelijk om hulp vragen.    

1.2  Een persoon wordt tot de OGGz-doelgroep gerekend als hij/zij de volgende kenmerken heeft:    
- Sociaal kwetsbaar en onvoldoende zelfredzaam is, dat wil zeggen niet in staat zijn een leven   

zelfstandig te leiden, onvermogen om zelfstandig te wonen, moeilijk kunnen meekomen in   
de samenleving, niet of onvoldoende in staat zijn om in de eigen bestaansvoorwaarden te   
voorzien zoals onderdak, voedsel, inkomen, sociale contacten, zorg;   

- Problemen heeft op meer dan één leefgebied, zoals wonen, gezondheid, inkomen, sociale   
contacten, dagbesteding, maatschappelijke integratie, veiligheid, opvoeding en   
middelengebruik;    

- Niet die goede zorg krijgt die hij/zij nodig heeft om zich in de samenleving te handhaven, 
omdat er geen eigen hulpvraag is, of omdat er geen stabiel contact is met reguliere 
hulpverleners van zorginstellingen.    

 

2.   Taakomschrijvingen   
 

2.1 De gemeenten en de GGD 
Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) hebben de gemeenten als taak 
ingezetenen een maatwerkvoorziening te verstrekken die bestaat uit:  
- “ondersteuning  van zijn zelfredzaamheid en participatie, voor zover hij in verband met een 

beperking, chronische psychische of psychosociale problemen niet op eigen kracht, met gebruikelijke 
hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk voldoende 
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zelfredzaam is of in staat is tot participatie” en 
- “opvang, indien hij de thuissituatie heeft verlaten, al dan niet in verband met risico’s voor zijn 

veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, en niet in staat is zich op eigen kracht, met gebruikelijke 
hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk te handhaven in de 
samenleving.” 

Als centrumgemeente is Haarlem verantwoordelijk om met de regiogemeenten een adequaat en   
vraag gestuurd voorzieningenniveau te realiseren voor de gehele regio. Daarnaast is Haarlem   
verantwoordelijk voor de inzet van middelen in het kader van de maatschappelijke opvang en beschermd 
wonen.   
De GGD is verantwoordelijk voor de goede vervulling van de publiekrechtelijke taak die zij op grond van 
de Wet publieke gezondheid heeft ten aanzien van personen die, gelet op de situatie waarin zij verkeren, 
dringend zorg behoeven. 
 
2.2 De zorgaanbieders    
De zorgaanbieders hebben de taak om goede zorg, behandeling, ondersteuning en diensten te bieden aan   
mensen, afgestemd op en passend bij de behoeften die uit hun persoonlijke en leefsituatie voortvloeien.    
 
2.3 De woningcorporaties    
De woningcorporaties hebben als maatschappelijke taken:   
- Het passend huisvesten van huishoudens met een bescheiden inkomen 
- Het beschikbaar stellen van het jaarlijks afgesproken aantal woningen voor doelgroepen, zoals 

uitstroom uit instellingen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen 
- Het voorkomen van betalingsproblemen en verwijzen naar passende hulp om huisuitzettingen te 

voorkomen 
- Het in nabijheid van corporatiewoningen bijdragen aan een schone woonomgeving ter voorkoming 

van overlast en ter bevordering van de veiligheid 
- Het leveren van een bijdrage aan uitvoering van achter-de-voordeurprogramma’s in 

corporatiewoningen onder verantwoordelijkheid van maatschappelijke organisaties 
- Het conform regionale afspraken uitwisselen van signalen met maatschappelijke partners wanneer 

zorgen bestaan over bewoners. 
 
2.4 Politie, Handhaving, Koninklijke Marechaussee en Alpha Security 
De politie is verantwoordelijk voor uitvoering van de publiekrechtelijke taak die zij op grond van de Politiewet heeft 
om zorg te verlenen aan hen die deze behoeven en om de rechtsorde te handhaven.  
Handhaving heeft tot taak het bevorderen van leefbaarheid en veiligheid.  
De Koninklijke Marechaussee heeft tot taak de uitvoering van de politietaak op de luchthaven Schiphol en de 
beveiliging  van de burgerluchtvaart.  
Alpha Security heeft tot taak het bewaren van de openbare orde en het bevorderen van de veiligheid.  
 
2.5 Schiphol Nederland BV  
Schiphol Nederland BV exploiteert luchthaven Schiphol. De organisatie is vanuit deze rol betrokken bij de 
opvang en het toe leiden naar zorg van de OGGz-doelgroep die zich op Schiphol bevindt.  

  

Komen overeen:  
 

3.  De gezamenlijke opgaaf en afspraken   
3.1  Bij meervoudige problematiek spelen vaak allerlei instanties en voorzieningen een rol. Het is   

essentieel dat deze goed op elkaar afgestemd ingezet worden. Hulp aan en inzet van   
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voorzieningen voor cliënten in een meervoudige probleemsituatie is alleen effectief als de   
hulpverlenende instellingen hun aanpak en inzet gecoördineerd aanbieden.   

3.2  De partijen verbinden zich om voor cliënten met meervoudige problemen samen te werken en   
de keten op verschillende niveaus goed sluitend te maken. Het gaat dan om:   
- een sluitende keten wat betreft een samenhangend lokaal en (sub)regionaal beleid;   
- een sluitende keten wat betreft de aanwezigheid en beschikbaarheid van het noodzakelijk   

pakket aan voorzieningen en maatregelen;   
- een sluitende keten wat betreft de afstemming tussen en afspraken met voorzieningen over   

ketenregie;   
- een sluitende keten wat betreft de inzet (maatregelen en voorzieningen) op individueel    

cliëntniveau; 
- afspraken over de uitwisseling van persoonsgegevens van cliënten zoals vastgelegd in het 

privacyreglement dat onderdeel uitmaakt van dit convenant.  
 

4 .  De inzet van de partijen   
4.1  De gemeenten zetten zich in om binnen de budgettaire kaders die per jaar worden afgesproken   

het volgende te realiseren:   
- Elke gemeente heeft in samenhang met de jeugdketen en de veiligheidsketen lokale OGGz-

netwerken of sociale teams ingericht waarbinnen de meervoudige probleemsituaties in beeld 
worden gebracht, gevolgd worden en die de inzet vanuit verschillende disciplines afstemt. 
Deze lokale netwerken vormen tezamen met het regionaal coördinatiepunt (zoals 
bijvoorbeeld de Brede Centrale Toegang en het Veiligheidshuis) een sluitende structuur voor 
de hulp in meervoudige probleemsituaties.    

- Elke gemeente draagt zorg voor heldere (uitvoerings)afspraken tussen de verschillende   
ketens/sectoren, zoals die voor huiselijk geweld, veelplegers, jeugd (zwerfjongeren) of   
mensen met een verstandelijke beperking met betrekking tot zorgcoördinatie of   
cliëntmanagement van cliënten die bij meerdere ketens bekend zijn.   

- Elke gemeente draagt zorg voor een lokaal pakket aan maatregelen die op maat ingezet   
kunnen worden voor de hulp aan deze groep en ter preventie onder meer van   
huisuitzettingen.   

- Elke gemeente draagt zorg voor een pakket aan schuldhulpverlening, budgetbegeleiding en   
budgetbeheer dat afgestemd op de vraag en de behoefte van een OGGz-cliënt ingezet kan   
worden.   

- Elke gemeente faciliteert een pakket aan dagbesteding en -activering voor de OGGz-groep   
afgestemd op de vraag en behoefte van cliënten en aanvullend op de toepasselijke   
productieafspraken van de zorgkantoren.   

- Elke gemeente draagt zorg voor het in beeld brengen van dakloze burgers in de regio en het   
bieden van een individueel trajectplan gericht op beëindiging van dakloosheid.     

- Elke gemeente is zelf verantwoordelijk voor het opvangen van daklozen die alleen op het 
gebied van huisvesting niet zelfredzaam zijn en niet terug kunnen vallen op voorliggende 
voorzieningen en/of eigen sociale netwerk (“economisch daklozen” genoemd).  

- Elke gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van bemoeizorg in de eigen 
gemeente. 

- De centrumgemeente zet zich in om de noodzakelijke verslavingszorg te waarborgen voor de   
gehele regio.   

- De centrumgemeente zet zich in om de noodzakelijke reeks aan samenhangende regionale   
(maatschappelijke) opvangvoorzieningen op een kwantitatief en kwalitatief basaal   
verantwoord niveau te brengen en dit niveau te waarborgen. Hierbij gelden de volgende   
uitgangspunten:   
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 Een cliënt wordt geplaatst in de meest passende opvangvoorziening gelet op de 
aard van de vraag en zorgbehoefte van een cliënt. Dat betekent dat in 
voorkomende gevallen van de gemeenten de bereidheid wordt gevraagd om in 
goed overleg en in het belang van de individuele cliënt open te staan voor cliënten 
uit andere gemeenten.    

 De regiogemeenten blijven zelf verantwoordelijk voor hun ‘eigen’ daklozen en 
OGGz- doelgroep. Dat houdt in dat, ook wanneer iemand tijdelijk buiten zijn/haar 
gemeente in de maatschappelijke opvang verblijft, de gemeente van herkomst 
verantwoordelijk blijft voor het maken van adequate afspraken over de begeleiding 
van een cliënt naar vervolgoplossingen.    

 De gemeente Haarlem geeft als centrumgemeente invulling aan haar regionale   
verantwoordelijkheid om een voorzieningenniveau te realiseren dat recht doet aan 
de knelpunten in de gehele regio. Hiervoor vindt regionale afstemming met alle 
gemeenten plaats.    

 De  gemeenten streven naar een zo effectief mogelijke inzet van middelen, zorg en   
diensten én locaties. Om die reden wisselen gemeenten onderling informatie uit 
over aard en omvang van de doelgroep en de bezettingsgraad van de verschillende   
voorzieningen. Deze informatie wordt verzameld vanuit de Brede Centrale Toegang   
(BCT) Kennemerland in Haarlem.   

4.2  De woningcorporaties zetten zich in om het volgende te realiseren:   
- beschikbaar stellen van de jaarlijks met de gemeenten afgesproken capaciteit aan   

woonruimte voor huisvesting van de bijzondere doelgroepen in het algemeen waaronder 
daklozen.  

- voorkomen van huisuitzettingen op basis van huurschulden, conform regionale afspraken   
met gemeenten.   

- melden van cliënten/huurders waarover zorgen bestaan in de lokale zorgnetwerken,   
conform regionale afspraken.   

4.3 De zorgaanbieders zetten zich in om voldoende c.q. de noodzakelijke diensten, ondersteuning   

en goede zorg of behandeling te bieden aan mensen en gezinnen met meervoudige problemen die  
nodig zijn om de kwaliteit van hun leven en leefsituatie te handhaven en te verbeteren. Zij zullen 
dit doen door:   
- het zoveel mogelijk vroegtijdig inzetten van hulp aan cliënten, met zo min mogelijk   

drempels, schakels en selectieprocedures;   
- elk, vanuit hun eigen expertise, aan individuele cliënten zorg en/of diensten bieden conform   

indicatiestelling, zorgtoewijzing en/of individuele trajectplannen;   
- conform afspraak, met inachtneming van het privacyreglement, het uitwisselen van   

cliëntgegevens ten behoeve van een goede ketenzorg, registratie en monitoring.   
- het melden van alle (dreigend) daklozen bij het lokale zorgnetwerk of de Brede Centrale 

Toegang;   
- samenwerken met betrokken ketenpartners en daar waar nodig een outreachende aanpak   

inzetten: (pro)actief signaleren en bereid zijn om cliënten op te zoeken waar zij wonen of   
verblijven teneinde hen te bereiken;   

- het bieden van een persoonsgericht en op maat trajectplan/begeleidingstraject aan elke   
(dakloze) OGGz-cliënt die een beroep doet op zorg en/of opvang. Hierin wordt in   
afstemming en/of met toestemming van een cliënt de noodzakelijke stappen beschreven   
gericht op het verbeteren van zijn/haar leefsituatie met betrekking tot de levensgebieden   
wonen, zorg, dagbesteding en inkomen. De aandacht wordt daarbij gericht op het gehele   
systeem (gezinssituatie, omgeving e.d.) en niet afgebakend tot het enkele individu. De   
wensen van een cliënt worden zoveel mogelijk als uitgangspunt genomen;   
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- bij elke multiprobleemsituatie een coördinerende hulp- of dienstverlener (trajecthouder of   
casemanager) aanwijzen die verantwoordelijk is voor de samenhang en de afstemming van   
de hulpverleningsactiviteiten.   

4.4 De overige partijen hebben geen directe verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de   
afspraken in dit convenant. Zij zetten zich ieder vanuit het eigen taakveld en   
verantwoordelijkheid in om in samenwerking met de andere partijen en in lijn met de afspraken   
in dit convenant een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefsituatie van mensen met   
meervoudige problemen.   

4.5 Alle Partijen stellen zich proactief op, zoeken actief naar afstemming en tonen zich bereid om de   
grenzen van hun reguliere takenpakket op te zoeken, zodanig dat geen leemten in (onderdelen   
van) het aanbod ontstaan.    

 
5.  Privacy en uitwisseling van persoons gegevens   
5.1  Partijen erkennen de noodzaak van een gezamenlijk gedragen en gebruikt privacyreglement en   

 registratiesysteem, die nodig zijn voor het functioneren van onderlinge netwerken. Voor de   
(digitale) uitwisseling en aanlevering van persoonsgegevens is de regelgeving rond privacy 
neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en nader omschreven en 
vastgelegd in het bijgevoegde reglement: ‘Privacyreglement OGGz Midden- en Zuid-Kennemerland 
en Haarlemmermeer’ (bijlage 1), dat deel uitmaakt van dit Convenant. Het begrip 
Persoonsgegevens is gedefinieerd in artikel 1 van het Privacyreglement OGGz Midden- en Zuid-
Kennemerland en Haarlemmermeer’. 

5.2  Iedere partij handelt bij de uitwisseling en aanlevering van persoonsgegevens in het kader van dit    
Convenant naar de bepalingen van dit Convenant en het Privacyreglement OGGz Midden– en Zuid 
Kennemerland en Haarlemmermeer.   

5.3  Partijen streven in het kader van dit Convenant naar uitwisseling van digitale informatie tussen 
hun eigen systemen en Cliëntennet conform het bepaalde in het Privacyreglement OGGz Midden 
– en Zuid Kennemerland en Haarlemmermeer tenzij dit onverenigbaar is met de AVG en /of de 
bepalingen van het eigen privacyreglement van een partij. 

5.4  Partijen werken mee aan de verstrekking van geanonimiseerde persoonsgegevens die de GGD 
Kennemerland in haar rol als uitvoerder van de Brede Centrale Toegang en in opdracht van de 
gemeente vraagt ten behoeve van de opstelling van managementinformatie.   

5.5 Bij ieder afzonderlijk verzoek om persoonsgegevens aan een partij buiten het kader van dit 
Convenant om, zal deze partij de bepalingen uit de AVG naleven.   

5.6 Het verwerken van de persoonsgegevens moet gebaseerd zijn op een wettelijke grondslag uit de 
AVG, proportioneel en noodzakelijk zijn. Gegevens mogen niet langer verwerkt of bewaard worden 
dan noodzakelijk. Dit is verder uitgewerkt in bijgevoegd Privacyreglement.  

 
6.  Naleving, evaluatie en wijziging van het convenant   
6.1  Partijen onderschrijven de doelstelling van dit convenant en verplichten zich ieder voor zover het   

zijn verantwoordelijkheid betreft de in dit convenant vastgelegde afspraken na te komen.   
6.2  Partijen spreken elkaar aan op naleving van het convenant.   
6.3   Indien er sprake is van omstandigheden, die naar het oordeel van een der partijen zouden   

moeten leiden tot herziening van dit convenant, dan vindt hierover overleg plaats tussen   
gemeenten en betrokken partijen op het jaarlijkse OGGz-overleg met alle convenantpartners.   

6.4  Wijzigingen van dit convenant slechts geldig voor zover zij schriftelijk   
tussen de partijen zijn overeengekomen.   

6.5  Iedere partij kan besluiten zijn medewerking aan dit convenant te beëindigen. Uiterlijk drie   
maanden voor deze beëindiging doet zij hiervan schriftelijke melding met opgaaf van redenen bij   
de centrumgemeente Haarlem.    
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6.6 Als er aanvullende afspraken zijn uitgewerkt, worden deze in de vorm van aanvullende bijlagen   

aan dit convenant toegevoegd. Hierdoor blijft er zicht op de gehele OGGz-problematiek in de   
regio.    

 

 

 

7.  Werkingsduur   
7.1  Dit convenant treedt in werking op de datum van ondertekening door partijen en heeft een   

looptijd tot en met 31 december 2023.   
7.2  Partijen voeren tijdig voor de afloop overleg over de wenselijkheid en noodzakelijkheid van   

voortzetting van dit convenant in de huidige of in een gewijzigde opzet. De gemeente Haarlem   
neemt het initiatief tot dit overleg.  
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Ondertekenaars 
 
 
Namens de gemeenten 
 
Gemeente Beverwijk 
Dhr. H. Erol, Wethouder 
 
 
 
 
 
Gemeente Bloemendaal 
Mw. S.C.T. de Roy van Zuidewijn-Rive, wethouder 
 
 
 
 
 
Gemeente Haarlem 
Mw. M.T. Meijs, wethouder  
 
 
 
 
 
Gemeente Haarlemmermeer 
Dhr. T. Horn, wethouder  
 
 
 
 
 
Gemeente Heemskerk 
Dhr. Q.J.A. Krijne, wethouder 
 
 
 
 
 
Gemeente Heemstede 
Dhr. J.F. Struijf,  wethouder 
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Gemeente Velsen 
Mw. M. Steijn, wethouder  
 
 
 
 
 
Gemeente Zandvoort 
Dhr. G.J. Bluijs, wethouder 
 
 
 
 
 
 
 
Namens de zorgaanbieders 
 
CJG Haarlem en Zandvoort 
Mw. M. Bouwer, directeur  
 
 
 
 
 
Bedrijf en Samenleving  
Mw. M. Aukema, directeur 
 
 
 
 
 
De Heeren van Zorg 
Dhr. T. Noutsis, directeur Zorg en Netwerk 
 
 
 
 
 
Ecosol/Haarlem Effect 
Mw. V. de Kwant, directeur-bestuurder 
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Fivoor 
Dhr. K. Kramer, teamleider forensische poli Fivoor 
 
 
 
 
 
GGD Kennemerland 
Dhr. A. van de Velden, directeur Publieke Gezondheid 
 
 
 
 
 
GGZ-inGeest 
Mw. E. de Ruijter, voorzitter Raad van Bestuur 
 
 
 
 
 
Hartekampgroep 
Mw. drs R.G.H. Stet, lid raad van bestuur 
 
 
 
 
 
HVO-Querido 
Mw. A.  Schaaij,  directeur Zorg 
 
 
 
 
 
Kenter Jeugdhulp 
Dhr. R.G.H. van Dam, bestuurder 
 
 
 
 
 
Leger des Heils 
Dhr. J. Petter, directeur bedrijfsvoering 
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Lievegoed 
Mw. H.J.M. Hooijman-Burgers, bestuurder 
 
 
 
 
 
Lijn 5 
Dhr. R.B. Piera, directeur 
 
 
 
 
 
Megakids 
Mw. M. Bouwens, directeur 
 
 
 
 
 
Opvoedpoli 
Mw. N.B.G.M. Engbers, directeur 
 
 
 
 
 
Parnassia Groep (voor de onderdelen Actief Talent, Dijk en Duin en Brijder) 
Dhr. S. Valk, Raad van Bestuur 
 
 
 
 
 
Philadelphia 
Dhr. J. van de Pas, Raad van Bestuur 
 
 
 
 
 
Regionale Instelling voor Bescherm Wonen (RIBW) Kennemerland, Amstelland en de 
Meerlanden 
Mw. N. Tas, Raad van Bestuur 
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Raphaelstichting, locatie Rozemarijn 
Dhr. R.R. Bakker, voorzitter Raad van Bestuur 
 
 
 
 
 
SIG 
Dhr. J.P.C. Kroft, bestuurder 
 
 
 
 
 
Socius MD 
Dhr. B. van der Neut, directeur 
 
 
 
 
 
Stem in de Stad 
Dhr. R. Kouwijzer, pastor- directeur 
 
 
 
 
 
Stichting De Linde 
Dhr. T. de Jong, bestuurder 
 
 
 
 
 
Schiphol Social Work 
Dhr. , S. van Bockel, directeur 
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Namens de woningcorporaties en Woonservice Kennemerland 
 
Brederode Wonen 
Dhr. P. Vreke, directeur- bestuurder 
 
 
 
 
 
Elan Wonen 
Dhr. C.H. Schaapman, directeur- bestuurder 
 
 
 
 
 
Pré Wonen 
Mw. A. Huntjens, bestuurder 
 
 
 
 
 
Woonservice Kennemerland  
Mw. A. Huntjes, voorzitter bestuur 
 
 
 
 
 
Woonstichting De Key 
Dhr. J. Rous, vestigingsmanager Zandvoort 
 
 
 
 
 
Ymere 
Mw. G. Blok, regiomanager 
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Namens de politie   
Dhr. U. Aygun, districtchef/sectorhoofd nationale politie district Kennemerland 
 
 
 
 
 
Namens de KMAR 
Generaal-majoor drs. V.B. Egbers, waarnemend Commandant Koninklijke Marechaussee 
 
 
 
 
 
Namens  Alpha Security 
Dhr. P. Hoes, directeur/eigenaar 
 
 
 
 
 
Namens Schiphol Nederland BV  
Mw. W.C.J.M. van Dijk, Directeur Security, Safety & Environment 
 
 
 
 
 
 


