
 

 
 
 
 
 
 
 
JAARVERSLAG TOT HEIL DES VOLKS 2018 
 
Het jaarverslag van 2018 bestaat uit vier onderdelen: 
 

1. Parels uit 2018 
2. Bericht van de Raad van Bestuur 
3. Bericht van de Raad van Toezicht 
4. Informatie Raad van Bestuur en Raad van Toezicht  

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
BERICHT VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
 
THDV (sinds 1855) is een koepelorganisatie waaronder uiteenlopende activiteiten vallen die gericht 
zijn op daklozen, prostituees, kinderen in armoede een verslaafden. Daarnaast hebben we een 
identity-, en hospitality-tak, waarmee we de jonge backpacker met het Evangelie hopen te bereiken. 
Onze oprichter Jan de Liefde zag heel concreet armoede en de gevolgen daarvan. Anderhalve eeuw 
later is de maatschappij behoorlijk veranderd. Nederlanders behoren volgens eigen zeggen tot de 
rijkste en gelukkigste mensen ter wereld. Toch denken we dat lang niet alle mensen echt vrij zijn.  
 
We zien op de Amsterdamse Wallen gedwongen prostitutie. Geschat wordt dat minimaal 10% van de 
vrouwen in deze branche tot dit werk gedwongen wordt. Uit allerlei onderzoek blijkt dat het aantal in 
werkelijkheid waarschijnlijk nog veel hoger ligt. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel bevestigt 
dat. Duizenden vrouwen worden iedere dag gedwongen tot seks met soms tientallen mannen.  
 
We zien daarnaast jongeren die kapot gaan door verslaving aan drugs, drank of gokken. Het maakt 
levens en relaties stuk. 
 
We zien in Nederland 30.000 mensen die op straat leven. Veel van deze mensen hebben psychische 
problemen en geen netwerk. Ze worden behandeld als uitschot.  
 
We zien kinderen die grotendeels op straat opgroeien. In Nederland leven 400.000 kinderen onder 
de armoedegrens.  
 
We zien miljoenen toeristen die Amsterdam bezoeken - de stad die bekend staat om de Wallen en 
drugs. We zien mensen die op zoek zijn naar rust.  
 
Kortom, we zien mensen die vastzitten in verslaving, mensenhandel en armoede. Maar we zien ook 
onvrijheid vanwege gebondenheid aan geld, een overvolle agenda, tradities of een destructief gods- 
of zelfbeeld.  
 
Onze missie is deze gebondenen te wijzen op de bevrijdende kracht van het Evangelie van Jezus 
Christus: “Zie Jezus, leef vrij”. 
 
‘Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van Mijn broeders of zusters, dat 
hebben jullie voor Mij gedaan.’, zegt Jezus in Mattheüs 25 vers 40 
 
Wie zie jij als je naar een prostituee kijkt? Wie zie jij als je naar een zwerver kijkt? Jezus zegt: ‘Alles 
wat je voor hen doet, doe je voor Mij.’ Als je omgaat met kwetsbare mensen kom je heel dicht bij het 
hart van Jezus. Hij identificeert Zich met hen. Zij weerspiegelen in al hun gebrokenheid iets van Zijn 
pure liefde. Als je hen ziet, zie je Hem. Wie zien wij? Wij zien mensen. 
 
Wij zien Jezus. Wie zie jij? 
 
De vraag die we ons en anderen steeds stellen is ‘Wie zie jij?’, omdat we geloven dat het van 
levensbelang dat ieder mens gezien wordt. Vol passie zetten onze mensen zich in voor de verdrukten 
en tegelijkertijd willen we ook heel graag opkomen voor de zwakkeren door hen een stem te geven.  



 

 
 
 
 
 
 
In het gesprek over prostitutie bijvoorbeeld willen we graag laten zien dat veel vrouwen slachtoffer 
zijn van mensenhandel en gedwongen worden door pooiers of omstandigheden. We willen onrecht 
zo bestrijden. Door verhalen te vertellen en mensen te vertellen over ons werk willen we steeds 
meer mensen inspireren om ook zelf in hun eigen omgeving Jezus zichtbaar te maken.  
 
ACHTER DE SCHERMEN 
 
In 2018 is er veel gebeurd wat zichtbaar gemaakt kan worden in cijfers en resultaten. Er zijn ook veel 
minder zichtbare activiteiten waarvan de resultaten niet direct meetbaar zijn. Steeds laten we ons in 
ons werk leiden door de vraag hoe we Jezus nog meer zichtbaar kunnen maken en hoe we nog meer 
mensen kunnen bevrijden uit onrecht.  
 
We vinden het belangrijk om in onze organisatie een duidelijke structuur, gezonde bedrijfsvoering en 
heldere focus aan te brengen. We gaan voor kwaliteit: wat we doen, willen we goed doen. Daarom 
schromen we niet om bepaalde activiteiten te beëindigen als we niet (langer) het gewenste 
kwaliteitsniveau kunnen leveren. Daarnaast worden echter ook geregeld nieuwe activiteiten 
opgestart.  
 
THDV is een ondernemende organisatie. We combineren ondernemerschap met zorg en bouwen 
bijvoorbeeld in het kader van Waypoint naast verslavingszorg ook een Waypoint werkbedrijf. Het 
geld dat we verdienen in het werkbedrijf investeren we in de hulpverlening, terwijl verslaafden via 
het werkbedrijf een weg terug kunnen vinden naar de maatschappij. Door deze mooie combinatie 
van zorg en ondernemerschap blijven we flexibel en ontstaan er mooie en nieuwe kansen. Zo zien we 
wat de kracht van werk en regelmaat is.  
 
Achter de schermen is er in 2018 hard gebouwd aan nieuwe websites voor Scharlaken Koord, 
Ontmoet Amsterdam Anders en de Waypoint vestigingen. Er wordt een nieuw CRM systeem 
ontwikkeld en er worden nieuwe plannen gemaakt voor fondsenwerving. De Oogst is van een 
abonnementsblad een donateursblad geworden. De redactie heeft plannen gemaakt voor een 
nieuwe Oogst die meer impact heeft voor meer lezers. Het dienstencentrum functioneert als 
backoffice om de frontwerkers goed te ondersteunen.  
 
In 2018 hebben we veel contacten gehad met onze achterban. Er is een belactie geweest bij de 
transitie van De Oogst van abonnements- naar donateursblad. We hebben drie goed bezochte 
Levensecht avonden georganiseerd, waarbij veel mensen uit de achterban aanwezig waren. Bij de 
jaarlijkse kerstviering zat de Noorderkerk in Amsterdam helemaal vol. In iedere Oogst hebben we een 
portret van iemand uit de achterban gepresenteerd. We hebben een ontmoeting georganiseerd 
tussen ondernemers uit onze achterban en daklozen. Veel mensen uit onze achterban hebben ook 
dit jaar weer in Amsterdam meegewandeld met ‘Ontmoet Amsterdam Anders’.  
 
Gebed: We willen graag een biddende organisatie zijn en net als Jezus regelmatig de stilte opzoeken. 
Dat deden we in 2018 door dagopeningen, vieringen en bidstonden. Gebed is onze kracht. ‘Zie Jezus, 
leef vrij’ begint bij onszelf en dat vraagt om voeding en groei.  
Cultuur: We bouwen samen aan een gezonde cultuur binnen THDV. Er is transparantie en veel ruimte 
voor persoonlijke aandacht. Er mogen fouten worden gemaakt. Er is ruimte voor iedereen en voor  
 



 

 
 
 
 
 
 
verschillende meningen. De scherpe focus brengt eenheid. We bouwen samen aan hetzelfde verhaal. 
Het belangrijkste is ‘Zie Jezus, leef vrij’ en de rest is bijzaak.  
Governance: Een gezonde opbouw van de organisatie is belangrijk. Mensen zijn zelf verantwoordelijk 
voor en eigenaar van hun werk. Gedeelde verantwoordelijkheid en gedeeld leiderschap versterkt het 
saamhorigheidsgevoel en maakt de organisatie sterker. We blijven bouwen aan een sterke raad van 
bestuur, een sterk en verantwoordelijk managementoverleg, een sterke Raad van Toezicht en een 
goed gepositioneerde OR. Samen mogen we bouwen aan THDV. We zijn blij met onze deskundige 
Raad van Toezicht en met de adviezen die ze geven.  
Talent: We werken zoveel mogelijk talentgericht omdat we geloven dat ieder mens uniek is. Steeds 
meer maken we de transitie van functiegericht naar talentgericht denken en werken. ‘Zie Jezus, leef 
vrij’ heeft ertoe geleid dat we in 2018 het oude beoordelingsgesprek hebben losgelaten en zijn 
overgegaan op een waarderings- en ontwikkelingsgesprek. 
 
DAKLOZEN 
 
Jezus geeft ons de opdracht om naakten te kleden, dorstigen te drinken te geven en hongerigen te 
voeden. Voortdurend is hij op straat te vinden bij mensen in nood. Bij onze daklozenopvang (AHA) 
willen we deze liefde van Jezus in praktijk brengen. AHA is een warme huiskamer waar veel zichtbaar 
wordt van wat THDV is. Hier gaat het om gastvrijheid, warmte, samen eten en je leven delen. Bij AHA 
gaat het om trouw en aanwezig zijn. We zijn heel blij dat het werk, gedaan door vrijwilligers, ook dit 
jaar weer door mocht gaan. In de toekomst gaan we onze daklozentak versterken door meer te gaan 
samenwerken met partners, zoals Het Passion.  
 
PROSTITUEES 
 
Het is verheugend en bemoedigend hoeveel vrouwen we ieder jaar mogen helpen, ook in 2018. In 
het levensverhaal van Jezus lezen we een paar keer over een ontmoeting tussen Jezus en een 
prostituee. Hij was er met al zijn liefde en kracht voor deze vrouwen. Dat is ook begrijpelijk. Het 
mooiste dat God geeft, liefde en intimiteit, wordt iedere dag in de prostitutie met voeten getreden.  
Het werk van het Scharlaken Koord (SK) groeit nog steeds sterk. We breidden in 2018 ons 
werkterrein uit naar Almere/ Lelystad,  Overijsel en de kop van Noord Holland.  
 
In de prostitutiebranche is de grootste verschuiving die van raam- naar internetprostitutie. Steeds 
minder vrouwen bieden zichzelf aan via een fysiek raam en steeds meer vrouwen bieden zich aan via 
internet. Met alle gevaren van dien. Het internet is anoniemer en er is minder controle mogelijk. In 
2018 hebben we hard gebouwd aan de digitale tak van SK. Er is een complex softwareprogramma 
gemaakt dat het internet kan doorzoeken, telefoonnummers van prostituees verzamelt en een SMS-
berichten service kent die de prostituees in zes talen een berichtje kan sturen, waarin ze uitgenodigd 
worden om uit te stappen. We hebben een e-help module ontwikkeld en gaan e-cursussen 
aanbieden. Een grote nieuwe stap in het werk ten behoeve van prostituees.  
 
KINDEREN IN ARMOEDE 
 
Jezus liefde voor kinderen is beroemd door Zijn uitspraken ”Laat de kinderen tot mij komen. 
Niemand mag ze hinderen” en “Als u niet gelooft als een kind, zult U het Koninkrijk van God niet 
binnengaan”. Ruim twee jaar geleden zijn we terug gegaan naar de oorsprong van THDV. Rond 1855  



 

 
 
stond Jan de Liefde aan de wieg van De bewaarscholen in Amsterdam, scholen voor de opvang van 
arme kinderen. In 2018 zijn er in Nederland nog tenminste 300.000 kinderen die in armoede leven. 
Wij hebben een prachtige formule bedacht om deze kinderen te bereiken: Het Fort. Het Fort helpt en 
coacht kinderen in armoede, twee middagen in de week en 3 jaar achter elkaar. We bieden 
langdurige zorg, liefde en begeleiding aan in plaats van incidentele hulp. In 2018 zijn we gestart met 
het project in Arnhem, er zijn daarnaast ook contacten gelegd met o.a. Rotterdam, Enkhuizen en 
andere wijken in Amsterdam om ook daar met Het Fort te starten. In Amsterdam Noord is onze 
proeftuin waar twee groepen van 15 kinderen begeleid worden en waar we onze methode ‘De 
Fortskills’ door ontwikkelen en verfijnen.  
 
VERSLAAFDEN 
 
Het is Gods verlangen dat wij vrij zijn. Jezus maakt vrij. We hopen mensen te kunnen helpen los te 
komen uit een verslaving of een verslavingspatroon. Waypoint helpt mensen die worstelen met 
verslaving door gesprekken op straat, trajecten met maatschappelijk werkers, werken in onze 
werkbedrijven en preventielessen. Aan de voorkant van de zorg betekent het dat wij verslaafden 
opzoeken en ze helpen om in een verslavingskliniek te komen. Aan de achterkant vangen we ze ook 
weer op als ze ontslagen worden uit de kliniek en zetten we in op langdurige follow-up. In 2018 zijn 
we gestart met een nieuwe werkbedrijf bij Waypoint Bunschoten.  
 
HOSPITALITY 
 
Gastvrijheid is een super belangrijk woord in het geloof. We zijn welkom bij God en God is een 
gastvrije God. Iedereen voelt zich thuis bij Jezus en Jezus is de definitie van ware gastvrijheid.  
 
De cijfers van de Shelters zijn ook in 2018 weer indrukwekkend. Bijna 39.000 gasten bezochten onze 
hotels, Shelter City en Shelter Jordan. Er waren weer bijna 80.000 overnachtingen. Alle gasten 
hebben tenminste iets gezien van Jezus.  
 
In 2018 heeft met name Shelter Jordan veel last gehad van bedbugs. De verbouwing en renovatie van 
Shelter Jordan is in 2018 afgerond en nu is het bedbugprobleem goed onder controle. In 2018 zijn er 
plannen gemaakt voor de verbouwing van Shelter City. We hopen daar in 2019 mee te starten.  
 
IDENTITY 
 
De trainers van SK geven aan honderden kinderen lessen over seksuele weerbaarheid en loverboys. 
Ze helpen de jongeren om weerbaar te zijn en een gezonde seksuele identiteit te ontwikkelen.  
 
We helpen bij Different al jaren lang mensen die worstelen met hun homoseksuele gevoelens en 
identiteit. Onze medewerker bij Different is helaas een groot gedeelte van 2018 ziek geweest en 
daarom is deze activiteit in 2018 nagenoeg stilgevallen. Binnen THDV beraden we ons over de positie 
van Different.  
 

 

 

 

 



 

 

DANKBAAR 

Dankbaar kijken we terug op 2018. We hebben het jaar financieel positief afgesloten. We zagen ook 
dit jaar weer dat God het werk heeft gezegend met onverwachte giften en mooie reacties en 
waardering van cliënten en gasten. Het is ons verlangen dat steeds meer mensen mogen gaan zien 
wie Jezus is. Met ons werk mogen we daar een bijdrage aan leveren.  

De Raad van Bestuur 

Gert Hutten 

Arie Seip  



 

 
 
 
 
 
 
BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT  
 
 
De Raad van Toezicht stelt met dankbaarheid vast dat de velerlei activiteiten van THDV ook in 2018 
goede voortgang hebben gevonden. Met de ontwikkeling van nieuwe benaderingen bij het 
Scharlaken Koord en de stormachtige uitbreiding van de activiteiten van Het Fort, toont THDV een 
organisatie te zijn met enerzijds een aloude en beproefde missie en anderzijds een open oog voor de 
noden van mensen in de 21e eeuw. Onder de inspirerende lijfspreuk “ Zie Jezus, leef vrij” zijn de 
medewerkers van THDV als frontwerkers bezig daar waar mensen in nood zijn of in nood dreigen te 
komen.   
 
De Raad van Toezicht van Tot Heil des Volks was in 2018 als volgt samengesteld:  

 
- Frank van der Duijn Schouten (voorzitter en lid remuneratiecommissie) 
- Judith de Gelder (lid remuneratiecommissie) 
- Dineke de Jong - van der Kolk (lid kwaliteit- en identiteitscommissie)  
- Gert Willem Kok (lid auditcommissie) 
- Tjitske Kuiper- de Haan (vice-voorzitter en lid kwaliteit- en identiteitscommissie) 
- Sjaak Lagerwerf (lid auditcommissie) 
- Jan Luursema (lid kwaliteit- en identiteitscommissie) 

 
 
Onze visie op toezicht is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en waardering voor ieders rol. De Raad 
geeft zijn toezichthoudende rol vorm in verbinding met de organisatie en wordt mede gevoed door 
bezoeken op locatie bij onderdelen van THDV, gesprekken met medewerkers en ontmoetingen met 
de OR. Daarnaast wordt de Raad door de Raad van Bestuur geïnformeerd via notities en mondelinge 
toelichting over de relevante zaken die binnen de organisatie aan de orde zijn. In zijn adviserende rol 
opereert de Raad als klankbord en adviseur voor de Raad van Bestuur op velerlei terreinen, maar in 
het bijzonder in strategische kwesties.  
 
De Raad van Toezicht heeft zich in december 2018 onderworpen aan een zelfevaluatie waaruit zes 
aanbevelingen zijn voortgekomen die, na bespreking met de Raad van Bestuur, in 2019 zijn of zullen 
worden uitgevoerd.  
 
De werkgeversrol van de Raad komt vooral tot uitdrukking in het houden van jaargesprekken met 
beide bestuurders op grond van 360-graden feedback en in het vaststellen van hun 
arbeidsvoorwaarden. Eind 2018 is het dienstverband van de voorzitter van de Raad van Bestuur 
uitgebreid naar 1,0 fte. De financieel directeur is met de Raad van Toezicht in gesprek gegaan over 
een gefaseerd terugtreden. Inmiddels is afgesproken dat hij per 1 februari 2020 als financieel 
directeur zal terugtreden. De werving van zijn opvolg(st)er is inmiddels opgestart.  
 
De Raad vergaderde in 2018 op 29 maart, 28 juni, 19 oktober en 20 december, op wisselende 
locaties bij een van de onderdelen van THDV. Daarnaast nam op 19 oktober de Raad deel aan een 
inspiratiedag op de locatie van Het Passion, waarbij samen met Raad van Bestuuris gesproken over 
de missie en de werkwijze van THDV. Op 20 december voerde de Raad het jaarlijks overleg met de 
OR.  



 

 
 
 
 
 
 
De agenda’s van de reguliere vergaderingen van de Raad omvatten in 2018 onder meer: de 
kwartaalrapportages van de Raad van Bestuur, functioneringsgesprekken met leden van de Raad van 
Bestuur (gehouden via 360-graden feedback), huisvesting, samenwerkingsverbanden, de 
positionering van Different, identiteitsprofiel, jaarrekening 2017 en begroting 2019.  
 
Algeheel oordeel. 
 
De Raad van Toezicht is van oordeel dat de Raad van Bestuur in 2018, in goede samenspraak met de 
medezeggenschap en de medewerkers, op heldere wijze stem en inhoud heeft gegeven aan de 
opdracht waar THDV voor staat. De Raad stelt met dankbaarheid vast dat de medewerkers zich 
opnieuw met overtuiging hebben ingezet om de missie van THDV tot uitvoering te brengen: er zijn 
voor hen die geen helper hebben en tegelijk, waar ook maar enigszins mogelijk, verstaanbaar door te 
verwijzen naar onze Heere Jezus Christus, die gebondenen vrijheid schenkt. De Raad spreekt zijn 
grote waardering uit naar alle medewerkers, vrijwilligers, teamleiders en leden van de Raad van 
Bestuur, voor hun toewijding en inzet.  
 
Namens de Raad van Toezicht, 
Frank van der Duijn Schouten, voorzitter 
 

  



 

 
 
 
 
Nevenfuncties van het bestuur 
 
Gert Hutten  
Geen  
 
Arie Seip 
Finance Manager - OMF  
 
Nevenfuncties van de Raad van Toezicht  
 
Frank van der Duijn Schouten 
Interim-decaan - Erasmus School of Economics 
Lid van de Raad van Toezicht - Universiteit Utrecht 
Voorzitter kerkenraad –  Hervormde Wijkgemeente Singelkerk te Ridderkerk 
 
Jan Luursema  
Management consultant / oprichter - MaPaLaNa 
Voorzitter Raad van Toezicht - Momentum GGZ 
Voorzitter Raad van Toezicht - Promentis 
Penningmeester - Vastgoedmeesters 
Lid Raad van Advies - Het Passion 
Bestuurslid – NPV  
Voorzitter - ChristenUnie, kiesvereniging Overbetuwe 
Secretaris - Stichting De Loohof te Zetten 
Provisor - Stichting tot het Beheer van het Vermogen der Oud Burgeren te Nijmegen  
 
Gert Willem Kok 
Partner - BDO (locatie Apeldoorn/Hengelo) 
Lid bestuur - Rotary Club Nunspeet 
  
Dineke de Jong 
Manager Bedrijfsvoering – De Verre Naasten (tot 1/7/2019) 
Manager Bedrijfsvoering – Kadera (vanaf 1/7/2019) 
 
Tjitske Kuiper 
Adviseur Provinciale en Lokale Besturen - ChristenUnie 
Duoraadslid – ChristenUnie Amsterdam 
 
Judith de Gelder 
Adviseur en eigenaar - Lopend Vuur 
Bestuurslid - ChristenUnie Rotterdam 
 
Sjaak Lagerwerf 
Vestgingsdirecteur Ridderkerk - Lansigt Accountants en belastingadviseurs 
Lid financiële commissie - VVE Hotelverblijfsaccomodaties Punt West Ouddorp 
Voorzitter - Overleg OOGO/LEA Gemeente Ridderkerk 
Lid Raad van Toezicht - Stichting Sonneburgh te Rotterdam 
 



 

 

 

 

 

Rooster van aftreden Raad van Toezicht    
     
Voornaam Achternaam Geboortedatum Eerste benoeming Benoemd tot 
Frank van der Duijn Schouten 17-9-1949 9-12-2015 1-3-2022 
Gert Willem Kok 14-8-1962 31-3-2016 1-3-2021 
Sjaak Lagerwerf 3-6-1962 31-3-2016 1-3-2020 
Jan Luursema  06-02-1963 31-3-2016 1-3-2022 
 Dineke de Jong 25-5-1975 22-9-2016 1-3-2021 
Tjitske Kuiper  11-11-1962 22-9-2016 1-3-2020 
Judith de Gelder 10-3-1972 22-9-2016 1-3-2020 

 
Honorering Raad van Toezicht 
De leden van de Raad van Toezicht genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. De leden 
hebben recht op vergoeding van de onkosten (maximaal toegestane onkostenvergoeding). 


