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Als opvangorganisatie wanen we onszelf soms in het 
jachtige Formule 1-circus. Dan racen we met hoge 
snelheid op circuits die soms onverwacht hobbelig en 
vol scherpe curves zijn. Ook wij hebben een Pitstop die 
gezien mag worden en waar belangrijk ‘herstelwerk’ 
gebeurt door ons team dat daar maar kort tijd voor 
krijgt. De race gaat door en men wacht niet op ons.

Het jaar 2021 was voor ons zo’n Formule 1 jaar. Vol 
coronabochten en covid-chicanes, waarvan we dachten 
dat we die al achter ons lagen. Op een baan waar 
gemeenten nog tijdens de race de rijrichting bijstelden. 
Soms werden we zelfs plaatsen terug gezet door een 
enthousiaste ‘baancommissaris’. Maar gelukkig, na 
de zomer konden we weer meer op de inhoud van ons 
vak sturen. Zo konden we samen een circuit uitzetten 
dat cliënten én organisatie weer naar een mooie finish 
leidt. Die uitzicht biedt op een podiumplek van meer 
houvast in de toekomst.

Dat werd mogelijk gemaakt door onze mede-
werk(st)ers, de mecaniciens van onze opvang en 

begeleiding. Zij zijn, ondanks lastige omstandigheden, 
door blijven werken aan het beste vehikel voor onze 
cliënten op hun circuit naar een zelfstandiger bestaan. 
‘Going to the Max ‘mag dat echt wel heten. 
Verder hebben we in 2021 onze medewerkers meer 
ruimte geboden om het stuur van hun werk zelf in han-
den te nemen. Vanuit het concept zelforganisatie en in 
een tempo dat past bij organisatie en medewerkers, 
zonder een strakke finishlijn te trekken op dat grillige 
opvang- en begeleidingscircuit. 

Het Formule 1 circus bleef onvoorspelbaar spannend 
tot het einde. Voor ons loopt de race door op een weg 
die in 2022 nog deels geplaveid moet worden. Maar...
ook die uitdaging gaan we weer aan. Want het blijft 
onze passie om de wereld voor mensen om ons heen 
beter en mooier te maken. Dat is onze ‘pole position’ 
voor 2022.

Iedereen fijne dagen gewenst, schakel gerust even 
terug en tot in 2022!

FORMULE 1
Door de nieuwe opvang kun-
nen mensen uit Meijerij-
stad toch hun kinderen op 
de vertrouwde school en 
sportclub houden en blijven 
contacten met bijvoorbeeld 
buren en vrienden intact. 
Het voorkomt dat zij naar 
Den Bosch of Oss moeten 
uitwijken. “Dat is veel beter, 
omdat zij zo sociaal houvast 
houden aan structuren die 
ondanks de crisis nog ge-
woon intact zijn gebleven”, 
vertelt Macy Raaijmakers, 
Trajectbegeleidster voor de 
nieuwe opvang. Die eigenlijk 
nog geen eigen naam heeft, 
realiseren zij en Groepsbe-
geleidster Linda Ouwens 
zich. 

Betrokken gemeente
De opvang helpt mensen 
die huisvestingsproblemen 
hebben in combinatie met 
problemen op de verschil-
lende levensgebieden zoals 
werk, school, psychische 

gezondheid, sociale netwerk 
of financiële situatie. Het 
ene deel van de twee onder 
een kapwoning biedt zes 
plekken aan moeders met 
kinderen (eenoudergezin-
nen). Het andere deel wordt 

nu ingericht als plek voor
zes individuele hulpvragers. 
Enige mate van zelfstandig-
heid wordt wel gevraagd 
omdat er niet op elk mo-
ment begeleiding aanwezig 
is. Al is die wel altijd in te 

schakelen. Linda Ouwens 
zegt: “Het is fijn om de 
grote betrokkenheid van de 
gemeente te ervaren. 
Bij de instroom, bij de bege-
leiding en bij de uitstroom. 
We doen het echt samen.”

Goed gevoel
De verwachting is dat de 
capaciteit van de opvang 
komende maanden gelei-
delijk aan verder vol zal 
lopen en dat ook het deel 
voor individuele cliënten 
in gebruik genomen zal wor-
den. Macy en Linda zeggen: 
“We zijn al nieuwsgierig 
naar de uitkomsten van het 
onderzoek dat onze collega 
Britt en stagiaire Charlotte 
gaan doen naar pedago-
gische aspecten, zodat de 
kinderen het verblijf niet al 
te vervelend zullen vinden. 
We kunnen nu de mensen 
uit Meijerijstad beter helpen 
en dat is ook voor ons een 
goed gevoel.” 

Opvang Meijerijstad 
begint te lopen

Het heeft wel iets toepasselijks. Waar in 1944 de Amerikaanse Kolonel Howard R. Johnson en 
zijn airbornes Veghel te hulp kwamen, is sinds juli in de straat met zijn naam een maatschappelijke 

opvanglocatie gevestigd. De acute opvang biedt ruimte aan 12 mensen die groot risico lopen 
dakloos te worden. SMO Verdihuis werkt hier samen met woningcorporatie Area en de gemeente 

Meijerijstad. Nu alleen nog een toepasselijke naam vinden. 

SMO Verdihuis, woningcorporatie Mooiland en de Gemeente Oss werken 
samen aan een time-out voorziening in het 
Lithse wooncomplex Huismanspark in Lith.

De opvang biedt tijdelijk onderdak en zorg 
aan mensen in een huiselijke crisis.



Mark van Empel Coördinator Primair 
Proces (SMO Verdihuis) vertelt: ”Samen 
met de gemeente zijn we nu exact het 
bewonersprofiel aan het definiëren en 
brengen we in kaart welke partijen nodig 
zijn bij de begeleiding. Dat wordt de basis 
voor het functioneren van Step Stones.” 
Het complex bestaat uit 13 eenpersoon-
sappartementen en een kantoorruimte 
voor de professionele groepswerkers en 
trajectbegeleiders van SMO Verdihuis. 

Kennismaking
De moderne appartementen zijn verdeeld 
over twee bouwlagen, zijn gasloos en 
hebben 42 zonnepanelen op het dak. 
Op 21 oktober hebben medewerkers 
van SMO Verdihuis het pand en zichzelf 
voorgesteld aan woningcorporatie Area, 

de architect, de buurtbewoners en aan 
andere geïnteresseerden. Marjolein Buijs, 
een van onze trajectbegeleiders, vertelt: 
“We zijn als basisteam Uden/Veghel 
super enthousiast over Step Stones. Dus 
hebben we met veel plezier verteld wat 
SMO Verdihuis hier voor de toekomstige 
cliënten kan betekenen. Het is de nieuw-
ste vestigingen waar ons team werkzaam 
gaat zijn. We hebben vier groepswerkers 
en acht trajectbegeleiders. Voor de ken-
nismakingsdag hadden we het kantoor 
mooi aangekleed en ingericht voor de 
bezoekers. Zo leerden we het pand zelf al 
vast een beetje kennen.”

Solide startpunt bieden
Dus was de kennismakingsdag een 
geanimeerde uitwisseling van ideeën en 
gedachten, wensen en verwachtingen. 
Waarbij wat lichte snacks en een drankje 
de gezelligheid smeerden. Marjolein 
vertelt: “Iedereen was onder de indruk 
van hoe mooi de nieuwe locatie geworden 
is. Wij als team spraken over onze passie 
en expertise bij het begeleiden van de 
cliënten bij het weer zelfstandig leren 
wonen. Zo bieden we onze collega-instel-
lingen een solide startpunt voor hun hulp-
verlening op de andere levensgebieden. 
We merkten aan de warme belangstelling 

van de bezoekers hoe boeiend en lonend 
zij ons werk vonden. We staan klaar om 
hier onze eerste tijdelijke bewoners op 
weg te helpen.” 

Housing first
Mark van Empel knikt en sluit zich aan 
bij Marjolein’s verhaal. Hij vult aan: “Step 
Stones past in de ‘Housing first’ ziens-
wijze. Die stelt dat iemand zich pas echt 
kan ontwikkelen als hij/zij eigen, min of 
meer zelfstandige woonruimte heeft.
Veiligheid, eigenheid en geborgenheid 
staan hier centraal. Eerst de basis van 
een eigen huis en pas daarna aandacht

 voor de andere levensgebieden. De naam 
Step Stones heeft betrekking op losse 
stenen die met elkaar een pad vormen 
in een minder geordende omgeving. 
Mensen moeten dit pad met een zekere 
oplettendheid lopen. Soms stap voor stap, 
dan weer met een sprongetje of zelfs een 
hink-stap-sprong. Toch vormen de stenen 
een stabiel houvast en leiden ze iemand 
door een onzekere en spannende fase in 
het leven. Door de koppeling van wonen 
en zorg is er met dit ‘eigen huis’ direct 
de juiste aandacht voor bewoners om 
zich te ontwikkelen op de andere levens-
gebieden.“

KENNISMAKING STEP STONES 
MAAKT ENTHOUSIAST

De verbouwing van het pand aan de Aldetiendstraat in Uden is klaar en dat is goed te zien. 
Het oude kantoorgebouw heeft plaats gemaakt voor een mooi en functioneel appartementencomplex. Onder 

de naam Step Stones gaat de voorziening onderdak bieden aan mensen uit Uden die met intensieve 
begeleiding op weg gaan naar zelfstandig wonen na eerdere problemen of dakloosheid.

HAN KREMERS (R) EN JAN VAN VUCHT (DIRECTEUR 
WONINGCORPORATIE AREA), BLIJ MET DE 

EXTRA MOGELIJKHEDEN VAN STEP STONES

Bezuinigingen 
en innovatie 
vernieuwen 
organisatie

 Zo vat SMO Verdihuisdirecteur Han 
Kremers zijn analyse van de huidige 
situatie van de opvang in de regio in een 
notendop samen. Veel vloeit voort uit de 
vraag van de samenleving om mensen 
zo snel mogelijk weer naar zelfstandig 
wonen in de wijk te helpen. Hier heeft 
het nieuwe MICT (Maatschappelijk Inter-
ventie en Consultatie Team) als taak om 
preventief in te grijpen en een crisis te 
voorkomen. Bijvoorbeeld door in nauwe 
samenwerking met woningcorporaties 
en financiële begeleiders sneller hulp te 
bieden bij oplopende huurachterstanden. 
In de situatie dat mensen weer ‘op de 
been’ zijn, kunnen ambulante wooncoa-
ches terugval helpen voorkomen en bij 
het opbouwen van sociale contacten. 

Lokaler werken
Om die effecten te realiseren, gaan de 
teams lokaler werken, zelfstandiger en 
nog systematischer de samenwerking 
met de ketenpartners ter plekke zoeken. 
Dat vraagt nieuwe kennis rond zelforga-
nisatie. Als opvang dan toch nodig is, dan 
kan dat het beste in de woonplaats zelf. 
Tenzij dat niet veilig is natuurlijk. In die 
omstandigheden blijft de crisisopvang in 
het Osse Verdihuis beschikbaar. 
➔ volgende pagina



MICT DICHT HET GAT TUSSEN 
MELDING EN URGENTE HULP

Zo maar een dinsdagochtend. De politie brengt een man 
naar het Verdihuis, die zij blootsvoets en flink in de war in 
een park in Oss aangetroffen hebben. Het Verdihuis kan 
hem niet helpen. Toch blijft de man voor de deur heen en 
weer lopen. Het nieuwe MICT team van SMO Verdihuis 
komt kijken. Zij knopen een gesprek aan en ontdekken dat 
GGZ-hulpverlening wenselijk is. GGZ ontfermt zich over 
hem en biedt hem passende hulp.*

Andere dag, andere situatie. Op een industrieterrein in de 
buurt loopt mevrouw met een verwaarloosd uiterlijk en 
die geen Nederlands verstaat. Via de politie wordt het 
MICT Team ingeschakeld. Met hulp van de tolkentelefoon 
ontdekken zij uiteindelijk haar woonadres en brengen 
ze mevrouw naar huis en haar volwassen zoon. Het 
Sociaal Team in de wijk wordt ingeschakeld en gaat kijken 
of er zorg nodig is.** 

MICT?
Annemieke van Mourik, Medewerker van het Meld – en 
Adviespunt Zorg en Overlast zegt: “Wij zijn er voor meldin-
gen van bezorgde burgers en professionals. Is een casus 
niet acuut maar wel urgent, dan pakken wij deze vanuit het 
meldpunt op. De intentie is dat de casus, als dit nodig blijkt, 
zo spoedig mogelijk doorgezet wordt naar reguliere partijen 
als Ons Welzijn, waar wij korte lijntjes mee hebben. We zijn 
meldpunt, maar zelf geen hulpverlener. Wij luisteren en 
komen kijken naar mensen met wie het duidelijk niet goed 
gaat, maar voor wie geen alarmdiensten nodig zijn. De 
kenmerken van MICT dat deel uitmaakt van het Meld- en 
Adviespunt zijn generalistisch, kortdurend, de-escalerend, 
nauw samenwerkend met ketenpartners en outreachend.” 
MICT staat voor Maatschappelijk Interventie en Consultatie 
Team. De andere drie onderdelen van het Meldpunt zijn op-

pakken van niet acute hulp, mede vorm geven aan 
verdiepend onderzoek bij WvGGZ-situaties en Bemoeizorg. 

Meldingen
Meldingen verlopen vaak, maar niet uitsluitend, via de 
politie. Buren, familie, huisartsen, collega-instellingen en 
Wijkteams kunnen ook het MICT team bellen. Dat wil zeg-
gen dat het MICT kortdurende, stabiliserende interventies 
doet door consultatie, betrekken van ketenpartners en 
toeleiding naar de juiste partij of naar reguliere zorg. “De 
rode draad is dat burgers en professionals ergens terecht 
kunnen met hun zorgen en vragen. Met een deskundige 
triage maken de medewerkers een inschatting. Vervolgens 
bepalen zij de daarbij passende acties.” 

Bekend maken
De nieuwe manier van werken doet een beetje denken aan 
de voormalige Centrale Toegang en Bemoeizorg die SMO 
Verdihuis hanteerde. Annemieke vertelt: ”Dat team kreeg 
al geregeld vragen van burgers en professionals die nu 
vallen onder het nieuwe Meld- en Adviespunt. Het verschil 
is dat het Meld- en Adviespunt onder een gerichte opdracht 
van de gemeente valt. De aanpak is nu breder en beter ge-
structureerd. Vroeger probeerden we die vragen zelf op te 
pakken, maar moesten we bij elke melding maar zien hoe 
we het oplosten.” Het meldpunt telt zes medewerkers met 
ieder een eigen specialiteit en doet nu praktijkervaring op. 
Er is bijvoorbeeld aandacht voor de veiligheid van de MICT 
medewerkers. Het is immers vaak nog onduidelijk wat er 
aan de hand is. Bij twijfel gaat de politie mee. “We hebben 
allemaal de bevlogenheid om iemand in nood te gaan hel-
pen. Maar dan wel veilig en verantwoord. De komende tijd 
willen we ons profileren in het werkveld met presentaties 
en door aan te sluiten bij de MDO’s. Hier gaan professio-
nals met de cliënt en andere betrokkenen om tafel voor 
een goede onderlinge afstemming en om tot een actieplan 
te komen. Zodat iedereen weet welk telefoonnummer ze 
moeten bellen voor mensen met een niet acute, maar 
wel urgente hulpvraag. Wij geloven in de kracht van de 
samenwerking. De verbinding in de keten is de sleutel naar 
afgestemde zorg voor burgers die dat nodig hebben.” 

“Deze nieuwe vakinhoudelijke inzichten rond schade voor-
komen en beperken, vragen dat we onze organisatie hier op 
inrichten. Dat zal de komende maanden dus veel van ons vra-
gen. De flexibiliteit en verandervaardigheid van onze mensen 
geven vertrouwen dat we de noodzakelijke transformatie zullen 
realiseren”, vertelt Han Kremers.

Bezuinigen 
Hand in hand met deze inhoudelijke transformatie gaan 
ingrijpende bezuinigingen in de opvang. Onze opdrachtgevers 
hebben eenvoudig veel minder budget beschikbaar voor zorg 
en welzijn. Terwijl de vraag naar voldoende en kwalitatief 
goede maatschappelijke opvang niet afneemt. Dat betekent 
ingrijpende veranderingen in de organisatie en een fundamen-
tele discussie over hoe opvang het meeste maatschappelijk 
rendement oplevert tegen zo min mogelijk kosten. 
“Dus moeten alle partijen samenwerken bij het centraal stel-
len van de cliënt. Het is al zo vaak gezegd dat het een bijna 
holle kreet lijkt, maar de noodzaak om samen op te trekken 
was nog nooit zo groot als nu”, stelt Han Kremers met nadruk. 

** De voorbeeldsituaties zijn vanuit privacy en vanuit 
redactionele redenen licht bewerkt. 

Het Meld – en Adviespunt 
Zorg en Overlast is bereikbaar 

onder telefoon nummer 

085-0203451.
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De 
hoopvolle 

Pitstop 
spagaat

Wie de Pitstop aan de Industriepark 
Oost in Oss binnenwandelt, ziet gelijk 
de ordelijke bedrijvigheid en ervaart 
de drempelloze sfeer die het herstel- 
en zelfregiecentrum kenmerken. Hier 
zit een groep SMO Verdihuismede-
werkers te vergaderen, daar volgt een 
aantal bezoekers een cursus sollici-
teren en verderop in de gang leggen 
drie mensen in de fietsenwerkplaats 
een ketting om de tandwielen.

“Het leeft hier. We hebben hier on-
tegenzeggelijk iets hoopvols in gang 
gezet” vertelt Edith Govers, Herstel 
coördinator en pionier van de Pitstop. 
Mensen komen kijken, komen terug 
en zetten zo stapjes op weg naar 
echte sociale integratie. Maar Edith 
ziet ook de twijfel. Bij collega’s, bij 
gemeentebesturen en anderen. 
Is het wel genoeg en blijft het wel 
betaalbaar? Zeker nu de proefperiode 
van vijf jaar langzamerhand ten einde 
loopt. 

Voorjaarsbloempjes
Vlak voor de coronacrisis had het Pit-
stop team met ervaringsdeskundigen 
zijn gewenste omvang bereikt. Nieu-

we activiteiten begonnen aan te slaan 
tot de lock down veel van die ‘voor-
jaarsbloempjes’ genadeloos weer 
onderuit schoffelde. De ervaringsdes-
kundige medewerkers onderbraken 
hun activiteiten en hielpen in ploe-
gendienst de acht passanten die in de 
Pitstop opgevangen moesten worden. 
Ook in nachtdiensten. De coronacrisis 
duurde drie zware maanden en het 
volledige team liep corona op. Geluk-
kig herstelde iedereen weer, maar de 
rek bij de medewerkers was er uit. 
Afgelopen zomer kon de Pitstop wel 
weer als herstelcentrum in gebruik 
genomen. De nieuwe coronapiek voor 
vooral arbeidsmigranten werd in het 
Anton Jurgenshuis opgevangen. Maar 
het effect was toch dat de Pitstopacti-
viteiten maar langzaam weer op gang 
kwamen. 

Financiering
“Deze maanden is het tijd om na 
te denken over waar we nu staan 
met de Pitstop. Hoe gaat het met 
de financiering, de activiteiten en in 
welke vorm kan de Pitstop verder”, 
zegt Edith. In overleg met Marc van 
Rosmalen, Coördinator CTB en Be-
moeizorg bij SMO Verdihuis werken 
Edith en het Pitstop team aan een 
heroriëntatie. Het besef is dat we 
met de Pitstop echt toch wel iets in 
handen hebben om mensen weer 
te laten groeien bij het nemen van 
zelfregie in hun leven. Edith zegt: 
“We kunnen ons voorstellen dat 
collega-instellingen en wijkorganisa-

ties voor hun cliënten en bezoekers 
baat hebben bij de Pitstop. Ook de 
gemeente kan mensen doorverwij-
zen. Hier liggen vast mogelijkheden. 
Zo ontstaat er een netwerk aan 
gebruikers, wat ook weer helpt bij de 
toekomstige financiële onderbouwing 
van de voorziening.” 

Als iemand voor het eerst komt, 
hoeft er helemaal niks. De bezoe-
ker kan rustig een plekje zoeken, 
koffie drinken en aan de praat 
raken met andere bezoekers. 
Mensen komen dan terug, omdat 
er geen verplichtingen zijn en ze 
toch aanspraak hebben. Als dat 
gewend raakt en mensen kennis-
sen bij de Pitstop krijgen, vragen 
ze vaak of ze iets kunnen gaan 
doen. Ze beseffen nog niet dat ze 
al volop bezig zijn door hun con-
tacten en gesprekken met andere 
bezoekers en onze ervaringsdes-
kundigen. Zo ontstaat erkenning 
en herkenning. Er gaat een deur 
open naar een betere toekomst.
Al dan niet met aanvullende 
hulpverlening, net wat mensen 
zelf willen. “Dat bedoelen we als 
we zeggen dat we met De Pitstop 
iets bijzonders in handen hebben” 
zegt Edith Govers.

SMO Verdihuis in het kort

SMO Verdihuis is:

Meld - en  Adviespunt Zorg en Overlast /MICT
Niet acute, maar wel urgente meldingen van 
bezorgde burgers en professionals
Tel: 085-0203451.

Crisisopvang
Acute opvang voor mensen die (tijdelijk) 
geen huisvesting hebben en/of (tijdelijk) niet 
in staat zijn zelfstandig een huishouding te 
voeren voor maximaal 3 maanden.

Passantenverblijf
Acute nachtopvang voor mensen die (tijdelijk) 
geen huisvesting hebben voor maximaal 
3 nachten per week.

Beschermd Wonen
Huisvesting en begeleiding aan mensen met 
een chronische, psychiatrische aandoening 
en/of verslavingsproblematiek, waarvoor een 
beschermde woonomgeving met 24 uurs zorg 
en toezicht noodzakelijk is.

Begeleid Wonen
Agogische en financiële begeleiding aan 
kwetsbare individuen en gezinnen met pro-
blemen op meerdere leefgebieden. De bege-
leiding wordt gegeven in gehuurde woningen 
in de regio en is gericht op weer zelfstandig 
wonen en leven.

Ambulante woonbegeleiding
Agogische en financiële begeleiding aan 
kwetsbare individuen en gezinnen met 
problemen op meerdere leefgebieden. De 
begeleiding wordt gegeven in de eigen thuis-
situatie en is gericht op weer zelfstandig 
wonen en leven. 

Preventieve Woonbegeleiding
Agogische en financiële begeleiding in de 
thuissituatie, gericht op voorkoming van 
huisuitzetting van bewoners van de woning-
corporaties (laatste kans beleid).

Woonopvang
Agogische en financiële begeleiding in 
tijdelijke huisvesting van de woningcorporatie 
voor moeders met kinderen. De begelei-
ding is gericht op weer zelfstandig leven en 
wonen.

Algemeen wordt er constant gezocht naar 
integrale aanpak en samenwerkingsverban-
den met partners als Gemeenten, Stichting 
Oosterpoort, Novadic-Kentron, GGD, GGZ 
Oost-Brabant, ONS Welzijn, RMC Radius, de 
Sociale Wijkteams en diverse woningcorpora-
ties in Brabant Noordoost.

Contactgegevens SMO Verdihuis
Kardinaal de Jongstraat 17
5348 BG Oss
Tel: 0412 636251
E-mail:  info@verdihuis.nl
Website:  www.verdihuis.nl

STICHTING MAATSCHAPPELIJKE OPVANG VERDIHUIS

Het Verdihuis en 
De Primaverdi zijn ook 
bereikbaar via facebook 
en twitter. Klik op het 
facebook of twittersymbool 
en laat ons weten wat 
u bezig houdt.

Aanmelden voor digitale 
toezending Primaverdi

cvanbrakel@verdihuis.nl
tel: 0412 636251

CONTACT
Centrale Toegang en 
Bemoeizorg (CTB)
Kardinaal de Jongstraat 17, 
5348 BG Oss
Tel: 0412 636251
info@verdihuis.nl
www.verdihuis.nl
Youtube: bit.ly/1R6vyOa

COLOFON
Primaverdi is een uitgave van de stichting 
maatschappelijke opvang Verdihuis.
Redactie: Han Kremers en 
Haks Walburgh Schmidt.
Tekst en foto’s: 
Tekstburgh Bedrijfscommunicatie 
www.tekstburgh.nl en derden. 
Vormgeving: studiokuijf@gmail.com

Redactieadres: Verdihuis, 
Kardinaal De Jongstraat, 5348 BG Oss
Tel: (0412) 63 62 51,  info@verdihuis.nl
Internet: www.verdihuis.nl
Youtube: bit.ly/1R6vyOa
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