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Alle goede intenties ten spijt, het aantal 
succesvolle acties lijkt onder de streep maar 
weinig toe te nemen. Of het moet zijn dat ‘an-
ders het volume uitvallers een factor 10 groter 
was geweest’. Tsja, dat kan ook nog. Wellicht 
moeten we ons als bezorgde organisaties 
in het veld daar als maximaal haalbaar doel 
aan vastklampen als onze ‘drive’ en tevens 
legitimering.

Beleidsspeerpunten als vermaatschappelijking, 
zorgzame samenleving en zelfredzaamheid 
(later meer salonfähig gemaakt als ‘samenred-
zaamheid’) werden verpakt in transities en de-
centralisaties. Dat leverde een bonte optocht 
documenten, bureaus, adviseurs, oppoppende 
organisaties, gremia en bijbehorende overleg-
structuren op. Over de schouder terugkijkend, 
een veelkleurige kakofonie aan goedbedoelde 
ontwikkelingen.

Los daarvan verzetten begeleiders en zorgver-
leners op de werkvloer elke dag veel ‘down 
to earth’ werk. Zij zetten zich professioneel in 
voor patiënt, cliënt, burger, bezoeker, ook wel 

de echte mens. Te vaak gezien als eindstuk 
van beleid, terwijl zij nu juist de werkelijke 
bron van informatie bieden over hoe het echt 
gesteld is met de samenleving, over wat nu 
echt de prominente problemen zijn en vaak 
over waar de eigenlijke oplossing gezocht 
moet worden. 

Pas als we deze ‘menselijke’ informatie 
vertalen naar beleid en waar nodig aanvullen 
met de nieuwste wetenschappelijke beelden 
en inschattingen, ontstaat een robuuste en 
betrouwbare basis voor overheden, 

financiers en aanbieders van zorg en facilitei-
ten. Dat zou mooi zijn. Maar misschien zitten 
er tegenwoordig wel iets te veel mensen 
tegelijkertijd aan de beleids Rubikskubus1 te 
draaien. Hun soms uiteenlopende belangen en 
toenemende polarisatie staan wellicht oplos-
singen voor de echte mens zelfs eerder in de 
weg.

Het is helaas, door ons eigen compliceren van 
de samenleving, een kluwen geworden die 
moeilijk te ontwarren is. Daarom is de nieuwe 
SIRE-campagne voor minder polariseren uit-
stekend en op zijn plaats. Dat blijkt wel uit de 
soms smalende kritiek. Natuurlijk zal SIRE niet 
direct leiden tot een volledige en diepgevoelde 
bekering, maar ietsje minder scherpte of 
inkomen met ‘gestrekt been’ zou al winst zijn. 
Dit wat treurige verhaal zal de goede lezer 
hopelijk niet het zicht ontnemen op de kern: 
blijf realistisch, houd het simpel, focus op wat 
er écht toe doet en blijf de wereld (ook met 
kleine dingen) verbeteren. Dat is een mooie 
wens om daar in het nieuwe jaar mee bezig te 
mogen zijn. Zowel in je werk als in je ‘vrije’ tijd 
Al het goede gewenst voor 2023 maar zeker 
ook voor lang daarna. 

rubikskubus.nl

De beleids Rubikskubus

Na de eerste jaren van opbouw en inrichting, 
gaat het nu om het verder ontwikkelen van 
De Pitstop tot een dynamische plek waar 
mensen op allerlei manieren aan zichzelf kun-
nen werken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld 
houtbewerking, fietsenwerkplaats, herstel-
gerichte activiteiten en mogelijkheden in de 
eigen keuken/catering.

BEHOEFTE AAN DAGBESTEDING
Opmerkelijk is dat de Pitstop lang niet zo 
bekend is op de sociale kaart van onze regio 
als we eigenlijk verwacht hadden. Terwijl veel 
collega organisaties wel behoefte hebben aan 
plekken voor dagbesteding en leertrajecten 
voor hun cliënten of bezoekers. “We willen 
mensen met de Pitstop een startplek bieden 
waar ze op maat kunnen gaan werken aan 
participatie aan de samenleving.” Een start 
die met werken in de Kringloopwinkel in Oss 
een mooi vervolg kan krijgen. Van daar zijn 
al meerdere Pits-toppers doorgegroeid naar 
werk op de gemeentewerf in Oss. Via de Pool-
se opvangorganisatie Barka werken mensen 
van Oost-Europese herkomst in de Pitstop tot 
duidelijk is of ze terug naar huis kunnen of 
hier een andere baan kunnen vinden. 

De Pitstop werkt ook samen met de straat-
dokter, zodat mensen die op straat leven, 
toch gebruik kunnen maken van gezondheid-
zorg.

WERKAANBOD UITBREIDEN
Het team Pitstop besteedt deze maanden 
veel tijd aan het opbouwen van contacten 
met organisaties die werk kunnen laten 
uitvoeren door de Pitstop bezoekers. Want de 
mensen die bij de Pitstop aan de gang gaan, 
moeten werk om handen hebben.  ➔

Pitstop 2.0 wordt 
prachtplek

JAARGANG

“De Pitstop is in de afgelopen jaren opgebouwd tot een prachtige 
voorziening met aansprekende mogelijkheden. Oorspronkelijk waren die vooral 

gericht op laagdrempelig ontmoeten. Nu worden ook allerlei andere opties onderzocht, 
zoals het vorm geven aan dagbesteding voor cliënten van SMO Verdihuis, 

van collega organisaties en zelfs voor mensen uit de buurt rond de Pitstop“, 
vertelt Senior Medewerkster Hanneke Coenen.

We leven in een samenleving die onophoudelijk steeds hogere versnellingen zoekt. 
Dat verklaart deels waarom wij als maatschappelijke opvang mensen een vangnet bieden 
die onderweg van deze voortdenderende platte kar afstuiteren. Een hele schare aan politieke, 
maatschappelijke en zorgorganisaties holt betrokken mee met de kar en slingert 
beleidsinterventie na beleidsinterventie naar de uitvallers. 

Voor kwetsbare inwoners die aan zichzelf willen werken

Het Pitstop team: v.l.n.r. Henk Schipper, 

Stefanie Nederkoorn, Hanneke Coenen en 

Femke Schuitema. (Niet op de foto Marscha van Erp) 

http://rubikskubus.nl


Na een begin met één cliënt, wonen er nu acht 
mensen in het complex en uiteindelijk zullen dat 
er twaalf worden. In de afgelopen periode tot 
en met september hebben al 17 mensen kunnen 
profiteren van de adempauze. Ook in februari is 
het Time Out team samengesteld. Het bestaat uit

zeven medewerkers die al ervaring hebben in de 
Klim Op en het Sociaal Pension. De dagelijkse be-
zetting bestaat uit twee begeleiders per dienst. In 
een aantal teamintroductiedagen hebben zij zich 
verdiept in de gedachte en de werkwijze voor de 
voorziening. Verder hebben ze zich voorbereid op 
de onderlinge samenwerking om het team goed 
neer te kunnen zetten. 

UITSTROOMPLAN
De cliënten kunnen maximaal 12 weken 
blijven en stromen dan door. Vaak kunnen ze 
terug in hun oude situatie. Al dan niet met wat 
extra begeleiding. In andere gevallen kan iemand 
naar een andere voorziening die beter aansluit.
Het regioteam van de centrumgemeente Oss 
beslist over toelating. Vast onderdeel van de toe-
lating is een uitstroomplan om zo veel mogelijk te 
kunnen waarborgen dat mensen niet blijven han-
gen in de Time Out. Er zijn altijd twee deskundige 
begeleiders in huis. Ook ’s nachts is er iemand 
aanwezig. Het verblijf in de Time Out richt zich 
ook op een dagbesteding of het stimuleren van 
deelname aan gezamenlijke activiteiten. 

GESTRUCTUREERD DAGRITME
De bewoners krijgen vaak zorg van partnerorga-
nisaties als de GGZ, Novadic Kentron of 

ambulante begeleiding. Meestal bestond die 
zorg al voor dat de Time Outin beeld kwam. 
Woonbegeleider Kim van Loon vertelt dat het 
belangrijk is om de mensen in een gestructureerd 
dagritme te houden. “Soms helpen we met wek-
ken, afspraken nakomen, boodschappen doen of 
een wandelingetje langs de Maas naar het pontje. 
We nodigen mensen uit om naar de gezamenlijke 
huiskamer te komen of naar de sportruimte, 
zodat ze zich niet terugtrekken in hun apparte-
ment. En dat werkt, want het is mooi om te zien 
hoe de bewoners elkaar helpen, ervaringen delen 
en bijvoorbeeld samen boodschappen doen.” 
Iedere bewoner heeft een casusmanager die be-
geleiding en zorg beheert. Vanuit de gemeente is 
er een procesmanager die de instroom, voortgang 
en uitstroom overziet.

RUST WERKT
Collega Edith Govers valt Kim van Loon bij. 
“We zien dat de Time Out goed werkt voor de 
bewoners. Het haalt de scherpe randjes van hun 
conflictsituatie. Het is voor hen, en voor ons, een 
mooie en prettige plek om te zijn en te werken. 
Ook de gemeente Oss is tevreden over hoe het 
hier reilt en zeilt. Buurtbewoners en onderne-
mers in de buurt zijn overwegend begripsvol en 
we houden goed contact om eventuele klachten 
snel op te kunnen pakken. Het voelt goed dat we 
met de Time Out kwetsbare mensen uit conflict-
situaties een adempauze kunnen bieden.” Even 
verderop kabbelt de Maas loom verder.

Zonder daarbij in het vaarwater van commerciële bedrij-
ven te komen natuurlijk. “We trechteren de mogelijkheden 
tot we een samenwerking hebben die voor de cliënt, de 
zorgorganisatie en voor ons als Pitstop werkt. We zien zo 
veel mogelijkheden, dat we er enthousiast van worden. 
Denk bijvoorbeeld aan kerstpakketten inpakken en het 
neerzetten van een leuke webshop. Zo zijn er talloze ande-
re realistische mogelijkheden, die heus niet winstgevend 
hoeven te zijn, maar wel kostendekkend. Als het maar 
bijdraagt aan participatie aan de samenleving.” 

ZOEMENDE BIJENKORF
De Pitstop is onderdeel van de SMO Verdihuis organisatie, 
maar heeft een duidelijk zelfstandige functie. Zorgmana-
ger Marc van Rosmalen wil dan ook de samenwerking met 
andere zorgorganisaties, de gemeente en het bedrijfsleven 
creatief uitbreiden. “Niet alleen vullen we zo een leemte
in de zorg en begeleiding van cliënten, ook verschaft die 
samenwerking een financiële onderbouwing voor deze 
bredere toepassing van de Pitstop. Ons ideaal is dat 
Pitstop een zoemende bijenkorf is van actieve mensen 
en activiteiten. Zo komen mensen weer aan de slag en 
tonen bedrijven hun maatschappelijke gezicht. Daar wordt 
iedereen beter van." Verder verhuurt de Pitstop ruimtes, 
of de hele Pitstop, aan interne of externe klanten. Met 
eigen horecafaciliteiten verzorgt de Pitstop lunches en 
maaltijden voor bewoners, medewerkers, buurtbewoners 
maar ook voor de organisaties die bij ons een ruimte
huren. 

Senior medewerker Hanneke Coenen vertelt u 
graag meer over de mogelijkheden:
info@depitstoposs.nl
06 10 44 96 45
Industriepark Oost 3a, 5348 GM Oss

Time Out (Lith) biedt 
gewenste adempauze

Rust. Dat is het eerste wat je opvalt, als je de Time Out in wooncomplex Huismanspark in 
Lith binnen stapt. Sinds februari is de voorziening beschikbaar voor kwetsbare mensen voor wie de 

druk even van de ketel moet om erger te voorkomen. Bijvoorbeeld bij een crisis in een 
thuissituatie of bij moeilijkheden in de relationele sfeer. SMO Verdihuis werkt in de Time Out samen 

met de gemeente Oss en woningcorporatie Mooiland en biedt gestructureerde rust.

Woonkamer van het appartement 

De recreatieruimte

De sportzaal

Van links naar rechts. Sanien 

Ketelaars (niet meer bij Time-

Out maar naar team Uden), 

• Kim van Loon • John Struijk, 

• Marc van Rosmalen 

• Carly Wildeman • Dana van 

Tilburg • Jeroen van de Bult 

(niet meer werkzaam binnen 

de Time-Out) • Gerard Emans

• Nel Wijts • Vooraan op de 

grond is Ina Crielaard

info@depitstoposs.nl


 “Hèhè, eindelijk!” Sinds vier jaar kon op 1 november weer 
eens de Verdihuisdag gehouden worden. Dit keer in de 

allround accommodatie In Alle St(r)aten in Dieden- Raven-
stein. Een welkome gelegenheid voor de 150 medewerkers om 

elkaar weer eens te zien en te ontmoeten. Sinds de laatste 
editie zijn er ongeveer 40 nieuwe medewerkers aan boord 

gekomen die elkaar en veel andere collega’s nog niet of 
nauwelijks hebben ontmoet. Dat is op 1 november op sfeer-

volle en verbindende manier rechtgezet. 

Het doel van de dag was ontmoeten en verbinden. Daarvoor 
hebben alle afdelingen binnen SMO Verdihuis zich in het 
ochtendprogramma op eigen manier voorgesteld. Soms een 
presentatie, soms een klein toneelstukje, net wat de eigen 
wens of creativiteit was. Zo leerde iedereen collega’s en 
afdelingen kennen met wie ze niet dagelijkse samenwerken, 
maar die wel van invloed zijn op hun eigen werk. Zo kon 
iedereen weer een beetje de kaart van de organisatie 
inkleuren naar de huidige stand van zaken. 

GOED GEVOEL
Weten waar je bij hoort en waar je terecht kunt als je 
vragen hebt. Dat werkt plezieriger en effectiever en geeft 
een goed gevoel. Het was best een hele drukke ochtend en 
dus was het middagprogramma met een GPS-wandeltocht 
of een pubquiz, net wat je wilde, een ontspannen vervolg 
van de dag. De Verdihuisdag slaagde prima in de opzet van 
ontmoeten en verbinden. Hopelijk hoeven we niet opnieuw 
vier jaar te wachten voor de nieuwe editie.

EERSTE VERDIHUISDAG 
SINDS 4 JAAR SFEERVOL 

EN VERBINDEND



SMO Verdihuis in het kort

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

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

BESCHERMD WONEN (WMO, WLZ, 
FORENSISCHE ZORG)
Huisvesting, zorg en begeleiding aan mensen met 
een chronische, psychiatrische aandoening en/of 
verslavingsproblematiek, voor wie een beschermde 
woonomgeving met 24 uurs zorg en -toezicht nood-
zakelijk zijn.

KLEINSCHALIGE OPVANG (MET OOK DAARBIJ 
MOEDER-KINDPLAATSEN)
Begeleiding aan kwetsbare individuen en gezinnen 
met problemen op meerdere leefgebieden. De 
begeleiding wordt gegeven in gehuurde woningen in 
de regio en is gericht op spoedige doorstroom naar 
zelfstandig wonen en leven.

AMBULANTE INDIVIDUELE BEGELEIDING
Begeleiding aan kwetsbare individuen en gezinnen 
met problemen op meerdere leefgebieden. 

De begeleiding wordt gegeven in de eigen thuissitu-
atie en is gericht op weer zelfstandig wonen en leven. 

PREVENTIEVE WOONBEGELEIDING
Agogische en financiële begeleiding in de thuis-
situatie, gericht op voorkoming van huisuitzetting 
van bewoners door de woningcorporaties (laatste 
kans beleid).

MELDPUNT ZORG & OVERLAST
Meldpunt voor iedereen die zich zelf wil melden met 
een zorgvraag of die zich zorgen maakt over anderen. 
Ook verwijzers die zoeken naar het juiste vervolg 
voor hun cliënt kunnen hier terecht. Tevens kan het 
Meldpunt Bemoeizorg inschakelen of onderzoek in 
het kader van een mogelijke verplichte ggz starten. 

TIME OUT
Mogelijkheid voor een tijdelijk, maximaal drie maan-
den durend, verblijf op een andere woonplek (time 
out) voor burgers of instellingscliënten om situaties 
niet verder te laten escaleren.

JONGERENPROJECTEN OSS EN LAND VAN CUIJK
Samen met woningcorporaties helpen we jongeren 
tussen de 18 en 27 op weg naar eigen huisvesting 
door hen in tijdelijke huisvesting zelfstandig te leren 
wonen.

SMO Verdihuis zoekt constant voor de cliënt naar 
integrale aanpak en samenwerkingsverbanden met 
gemeenten, Stichting Oosterpoort, Novadic-Kentron, 
GGD, GGZ Oost-Brabant, ONS Welzijn, Sociom, de 
wijkteams, alle woningcorporaties in Brabant Noord-
oost en diverse andere zorg- of begeleidingspartners 
in de regio.

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
Meldpunt
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 SMO Verdihuis.
Redactie: Han Kremers (SMO Verdihuis) en 
Haks Walburgh Schmidt.
www.tekstburgh.nl
Foto's: Bert van Berkum (SMO Verdihuis)
Vormgeving en stockfoto's: Frans Kuijf, 
Berghem

Tel: (0412) 63 62 51,  
info@verdihuis.nl
Internet: www.verdihuis.nl

“We vinden het belangrijk om meer rust en structuur aan te brengen binnen de Klim-Op. 
Dit doen wij door inzet van 24 uurs personele aanwezigheid, maar ook door regels en afspraken te handhaven en door 

meer persoonlijk contact met de bewoners. We hopen dat dit ten goede komt van het herstelproces van bewoners. 
Tegelijk hopen wij zo de Klim-Op uiteindelijk positief neer te zetten in de wijk.”

Klim-Op bloeit op door 
24/7 woonbegeleiding 

Woonbegeleidster Karina Kouwenberg 
(SMO Verdihuis) ontvangt ons aan het 
begin van de middag in het Klim-Op 
kantoor op de begane grond. Haar 
dienst is net begonnen en haar collega 
luistert mee en werkt ondertussen 
verslagen bij op de computer. De zorg 
voor de bewoners wordt gefinancierd 
door de Beschermd Wonen indicaties 
vanuit de Gemeente, de Forensische 
Zorg en de Wet Langdurige Zorg. Dit is 
vrij evenredig verdeeld op het moment. 
Het doel van het verblijf binnen de 
Klim-Op is dat bewoners herstellen 
en weer richting kunnen geven aan 
hun leven waardoor zij uiteindelijk 
weer zelfstandig kunnen gaan wonen. 
Alle bewoners krijgen bij plaatsing 
een trajectbegeleider toegewezen, de 
trajectbegeleider zet samen met de 
bewoner de lijn uit en stelt de doelen 
en acties op. De woonbegeleiders 
bieden dagelijkse ondersteuning aan 
de bewoners en sluiten in de hulpverle-
ning aan op de doelen en acties die zijn 
uitgezet. Uitgangspunt is hierbij altijd 
de krachtwerkmethodiek.

MEER RUST DOOR 
WOONBEGELEIDING OP MAAT
In eerste instantie was er binnen de 
Klim-Op gekozen voor een andere 
opzet. De hulpverlening vanuit woon-
begeleiding bestond vooral uit toezicht 
en ondersteuning op aanvraag van 
de bewoner. Deze vorm bleek niet 
voldoende, waardoor er onrust bestond 
onder de bewoners en in de omgeving. 
Al snel bleek dat er door de hulpvragen 
van de bewoners en de dynamiek 
binnen de Klim-Op, meer inzet moest 
komen in de vorm van 24/7 woonbe-
geleiding. Sinds mei dit jaar heeft de 
Klim-Op een team woonbegeleiders dat 
in wisselende samenstelling de 24/7 
diensten bezet. Een team dat actief de 
bewoners opzoekt en in samenspraak 
met de trajectbegeleider de bewoner 
ondersteunt in het herstelproces. Dit 
kan op verschillende manieren, door 
bijvoorbeeld de bewoner te onder-
steunen in het aanbrengen van een 
gezond dag- en nachtritme of door een 
bewoner te ondersteunen in het uit-
voeren van het dagelijkse onderhoud 
van de studio waarin deze woont. De 
ondersteuning is divers en dynamisch. 
Zo kan je de ene dag rustig koffie 
drinken met een bewoner waarbij je de 

dag doorneemt of ga je een boodschap 
doen met een andere bewoner. Op 
een andere dag moet je bemiddelen in 
een conflict tussen bewoners of ga je 
mee naar een doktersafspraak. Mocht 
er een keer een onveilige situatie 
ontstaan dan kunnen de woonbegelei-
ders terugvallen op de ondersteuning 
van beveiligingsbedrijf van Mook. Deze 
ondersteuning ervaren de woonbege-
leiders als zeer prettig.

VISIE ONTWIKKELEN
De diensten zijn nooit hetzelfde en mo-
menten waarop alles tegelijk gebeurt 
en tijden van rust wisselen elkaar af 
in onvoorspelbare regelmaat. Nu het 
team staat en de eerste positieve prak-
tijkervaringen zijn opgedaan, werken 
de woonbegeleiders aan een visie en 
vaste werkprocedures. De woonbege-
leiders zijn optimistisch en kijken uit 
naar positieve geluiden van bewoners 
en de omgeving. “Die zouden zou een 
mooie start van het nieuwe jaar zijn.”

http://twitter.com/smoverdihuis
http://bit.ly/2BYeatU
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