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NIEUWSBRIEF VAN SMO VERDIHUIS

LET EEN BEETJE OP ELKAAR

Werken en hulp/ondersteuning bieden op afstand? Sorry hoor, maar dat kan echt niet in de maatschappelijke
opvang! Dat zouden we vorig jaar rond deze tijd nog met gefronste wenkbrauwen hebben geantwoord.

HAN KREMERS

Hoe anders is dat nu. Veel medewerkers zijn al sinds maart
2020 gedwongen op afstand aan
het werk. Terwijl bijvoorbeeld
groepsactiviteiten ons weer vragen
om ‘gewoon’ ter plekke aanwezig
te zijn. Hier is de opdracht om alles
te doen wat in onze macht ligt om
de hoogst haalbare veiligheid te
creëren met en voor elkaar.

DIRECTEUR-BESTUURDER
SMO VERDIHUIS

Tegelijkertijd hebben we in no-time
extra ‘corona’-opvangcapaciteit
uit de grond gestampt om mensen
zonder vaste verblijfplaats zowel
overdag als ’s nachts onderdak
te bieden. Dat was dringend
noodzakelijk om virusverspreiding
voor zowel hen zelf als voor de
samenleving te minimaliseren. Eind
november hebben we, ook weer in
anderhalve week, onze aparte winteropvang opgezet die ook nog eens
zo ‘coronaproof’ mogelijk is.

Deze was binnen een paar dagen
volledig gevuld.
Het zijn indrukwekkende staaltjes
van vakkundigheid, creativiteit
en flexibiliteit die onze mensen
met grote daadkracht in bizarre
omstandigheden hebben laten zien.
En het is niet voor het eerst dat zij
onze cliënten helpen met oplossingen die soms net even niet in het
bureaucratische hokje passen.
Natuurlijk wordt het niet meer zoals we gewend waren, ondanks alle
nieuwe online communicatiemogelijkheden. Al hebben we die nog
zo goed op orde. Echt verbinding
blijven houden met onze cliënten,
ambulant en intern, blijft de bijzondere toegevoegde waarde die
SMO Verdihuis voor de samenleving
typeert. Ook in het coronatijdperk.
Onze cliënten hebben vaak slechts

een klein of geen netwerk, maar
ze moeten zich nu staande zien te
houden met nóg minder persoonlijk
contact. Dan is het fijn dat wij als
organisatie proberen die aandacht
en ondersteuning toch zo veel mogelijk op peil te houden. Zodanig dat
mensen nog steeds stappen vooruit
kunnen maken, ook in een wereld
die nu nog extra verwarrend is.
Om het nog wat complexer te maken, zitten onze organisatie en de
hele zorg-/welzijnsomgeving in een
ingrijpend veranderproces. Veel van
wat we doen is ‘under construction’
en niet meer vanzelfsprekend. Dat
geeft extra uitdagingen en ook hier
dienen we verbonden te blijven met
elkaar en met onze samenwerkingspartners, zodat we de zorgvragende burger zo goed en efficiënt
mogelijk kunnen blijven helpen. Het
is immers de essentie van ons werk

om medeburgers die door welke
oorzaken dan ook op achterstand
dreigen te raken, toch bij onze samenleving te blijven betrekken.
Daar aan bijdragen, zo gewoon, zo
licht en zo kort mogelijk, blijft de
opdracht. Met de focus op herstel
en ‘het zelf doen’ door de mensen
die wij als ‘passant’ mogen ondersteunen. Zowel het verbinden in
het contact is dus van belang als
het ‘loslaten’ in het ondersteunen.
Ook in 2021 en de jaren daarna blijft
dit een pittige, maar interessante
uitdaging.
Iedereen bij SMO Verdihuis wenst
u een heel gezond, gelukkig en
inspirerend nieuw jaar!

FAMILIE, DORP EN
BEGELEIDERS DRAGEN
SAMEN DE MERRET
“De hechte band tussen cliënten, hun familie, de andere mensen uit het dorp en ons als begeleiders
maakt van De Merret een heel bijzonder en waardevol woonzorghuis voor bijzondere mensen”.
Aan het woord is Iny Schuurmans, Zorgmedewerkster op SMO Verdihuisvestiging
De Merret in Sint Anthonis.
De woonlocatie heeft vijf bewoners die
er permanent verblijven en begeleid en
verzorgd worden door een team van vijf
vaste krachten. Een aantal vaste invalskrachten uit het dorp maakt het team
compleet. Tussen 8 uur ’s ochtends en
10 uur ’s avonds zijn er altijd twee begeleiders aanwezig. Buiten die uren houdt
de Zorgcentrale in Venraij op afstand een
oogje in het zeil. Zij kunnen medewerkers
die in het dorp wonen waarschuwen als
er hulp nodig is.
Kleinschalige woonvorm
De Merret is een jaar of 20 geleden
MARK VAN EMPEL
opgericht door Stichting Dichterbij
als kleinschalige woonvorm voor een
permanent verblijf van toen nog jonge
cliënten. Ouders en familieleden vonden
het fijn dat hun broer of zoon op De Merret terecht kon. Echter, na een aantal
jaren kon Dichterbij het financieel niet
meer aan. De ouders vreesden voor het
voortbestaan van de stabiele plek in de
rustige en betrokken omgeving van Sint

Anthonis. Tot hun opluchting vonden zij
Janelco bereid om De Merret over te
nemen. Dat kon de bewoners weer een
paar jaar zekerheid bieden. Tot in 2018
SMO Verdihuis de activiteiten van Janelco
overnam. “We werden onderdeel van een
grotere organisatie en dat had zo zijn
voordelen. We leerden de Krachtwerk
methodiek kennen en dat is echt een
verbetering. Uitgaande van wat de cliënt
nog wel zelf kan, houdt hij/zij zelf de regie
over de eigen situatie en ontwikkeling.
Binnen bepaalde grenzen van gezondheid
en veiligheid natuurlijk”, zegt Iny.
Dynamische groep
De bewoners van De Merret hebben zowel lichamelijke als psychische hulp nodig. Iny vertelt: “Dat is intensief, omdat de
groep behoorlijk dynamisch is en mensen
soms best agressief kunnen worden. Wij
kunnen daar wel mee om gaan, maar dat
vraagt veel van je flexibiliteit natuurlijk.
Geen dag is hetzelfde”. Anders dan bij
veel andere SMO Verdihuisvoorzienin-

gen groeit slechts een enkeling door
naar meer zelfstandigheid. Toch is De
Merret door de faciliteiten en rustige
omgeving een welkome aanvulling op
het opvangpakket van SMO Verdihuis.
De eerste cliënt is al uit de crisisopvang
doorgestroomd naar De Merret.
Goed bezig
Sommige bewoners gaan naar een vorm
van dagbesteding en allemaal helpen ze
mee met de dagelijkse dingen in en om
het huis. Opruimen, klusjes in de tuin,
afwassen, hobby-activiteiten, met de
begeleiders mee boodschappen doen bij
de Jan Linders supermarkt in het dorp
en sporten. Of zoals een cliënt die vanuit
het Verdihuis overgekomen is, werken
aan zinvolle dagbesteding. Door corona
zijn de mensen nog meer in en rond het
huis bezig. Wat tot nieuwe hobby’s geleid
heeft als figuurzagen. Zo vliegen de
dagen voorbij voor de bewoners en hun
begeleiders.

AVG-arts nodig
De medische zorg kan wel problematisch zijn, zo ontdekte het team toen een
van de bewoners ernstig ziek werd. De
huisarts uit het dorp zorgt goed voor de
patiënt, maar er is ook specialistische
hulp nodig. Bijvoorbeeld van een arts
voor verstandelijk gehandicapten (AVG).
Maar daar zijn er te weinig van. “We zijn
enorm geholpen met de vrijwillige hulp
van een AVG-arts die bij Dichterbij werkt.
In haar vrije tijd komt zij ons hier helpen.
Zij mag echt in een lijstje,” vindt Iny. De
Merret is een goede plek om te wonen in
een grote woonsetting van dorpsgenoten,
begeleiders en naaste familie. Dat maakt
het dat de bewoners er een zo normaal
mogelijk leven kunnen leiden.

BEWONERS SP LATEN ZICH
NIET KENNEN DOOR CORONA
Het Sociaal Pension (SP) bij SMO
Verdihuis is een plek waar rust en
regelmaat de norm is. Maar ook
hier maakten de extra gezondheidsmaatregelen tegen corona het
leven een stuk lastiger en moeizamer. Groepsbegeleider Anna
van Lee blikt tussentijds terug:
“Het heeft van onze bewoners veel
aanpassingsvermogen gevraagd,
maar ik ben trots op hoe iedereen,
inclusief ons team groepsbegeleiders, zich heeft aangepast.”
Anna werkt als flexwerker in het
Sociaal Pension en zij kent de
bewoners goed. Ze helpt hen bij
de dagelijkse taken en activiteiten
en gaat vaak mee op gesprek bij
instanties. Ook voor SMO Verdihuis werd langzaam duidelijk dat
corona risico’s en veranderingen
meebracht. Zeker in het begin was
nog onduidelijk hoe groot dat risico
nu precies was en daarom was een
belangrijke voorzorgsmaatregel om
de huiskamer te sluiten. Terwijl dat
juist een plek is waar de bewoners
veel tijd doorbrengen in elkaars
gezelschap. Anna vertelt: ”Dat was
heel vervelend voor iedereen, omdat
mensen nu veel meer tijd alleen
moesten zitten op hun kamer. Dat
ging ons aan het hart, omdat onze
kwetsbare bewoners toch al niet

zo veel sociale contacten hebben.
Het vroeg veel uitleg en aanpassingsvermogen van hen, maar ja,
gezondheid staat voorop.”
Mondkapjes
Gelukkig kon na verloop van tijd de
sociale afstandsregel iets soepeler
worden toegepast, waardoor de bewoners elkaar toch konden ontmoeten. Al was dat dan met anderhalve
meter afstand en mondkapjes. Maar
goed, het was al iets leefbaarder en

de saamhorigheid bleef heel sterk.
Ook de collega-groepsbegeleiders
zetten zich in om de kans op
besmettingen via het werk te beperken. Tot op dit moment zijn er zelfs
helemaal geen besmettingen via het
werk aan elkaar doorgegeven. De
digitalisering van vergaderen op afstand en dergelijke zal wel in de een
of andere vorm een blijvertje zijn.

Uitdagend
Anna zegt: “Voor mijzelf is het
werken onder druk van deze beperkingen uitdagend. Hoe zorg ik er
telkens weer voor dat de bewoners
zich zo goed mogelijk blijven voelen,
hoe kan ik meebewegen met hun
vraag om steun en met hun klachten? Dat vraagt creatieve oplossingen en het is erg waardevol als
je de mensen toch op een positieve
manier kunt helpen met hun bezigheden. En zo lang iedereen gezond

blijft, kan dat soms zelfs een leuke
uitdaging zijn. Toch hopen bewoners
en wij als groepsbegeleiders dat het
coronatijdperk snel voorbij mag zijn.
Een hoofdstuk dat we afsluiten met
hoop op een voorspoedig jaar.”

Team Wonen
schrapt Kerstlunch door
nieuwe lock down
De mensen van Team Wonen hadden een week voor de Kerst een lunch georganiseerd
om eindelijk weer eens samen te zijn en van elkaar te horen hoe iedereen het nu
eigenlijk volhoudt onder de coronamaatregelen. Maar met de nieuwe harde lock-down
ging daar op het allerlaatst toch weer een streep door.
“Het was een behoorlijke teleurstelling. We
keken er naar uit om elkaar weer te zien en
persoonlijk van elkaar te horen hoe het met
iedereen gaat. Want we werken veel alleen
en thuis natuurlijk en dan mis je elkaar best
wel. Tegelijk merken we al enkele jaren dat
de problemen van onze cliënten en dus de
oplossingen steeds complexer worden”,
vertelt financieel begeleidster Hennie
Heijmans. Ook de begeleiding van cliënten
die buiten het Verdihuis wonen, vertoont dit
beeld, waarbij huisbezoeken door corona
nu nog minder kunnen. Dat alles maakt het
werk moeilijker.
Hete vuren
Ook zonder corona komt Team Wonen al
voor hete vuren te staan. De cliënten in de
crisisopvang vertonen steeds zwaardere
psychiatrische problemen en steeds zwaardere vormen van verslaving. Hennie constateert bij haar collega’s dat hen af en toe
het water aan de lippen staat bij het zoeken
naar oplossingen voor deze mensen. GGZ
en verslavingszorg kunnen lang niet altijd
snel helpen. Het komt bijvoorbeeld voor dat

cliënten gedragsregels zodanig overtreden
dat ze uit de opvang gezet moeten worden
voor een aantal dagen. Dan moet er wel
vervangend onderdak komen. Maar het kan
makkelijk een volle dag duren voordat daar
een oplossing voor gevonden wordt; tijd die
niet aan andere probleemsituaties besteed
kan worden.
Samen, stap voor stap
Ook de doorstroming uit de opvang gaat
erg stroperig, omdat er een nijpend tekort
aan geschikte woonruimte is. Tegelijkertijd
komen er vragen vanuit de gemeente over
de rol van de maatschappelijke opvang in
onze regio. Deze factoren maken het werk
voor de kwetsbare mensen moeilijker en
de coronamaatregelen gooien daar nog een
schepje boven op. Toch blijven Hennie en
haar collega’s hun werk doen. “Daar ben
ik best wel trots op. Samen, stap voor stap,
want ons werk blijkt telkens weer een sleutelfactor in het herstel. Daar halen we veel
voldoening uit. Die lunch die moet dan maar
later. Voorlopig houden we maar contact via
Microsoft Teams”, kijkt Hennie terug.

HENNIE HEIJMANS

ICT IS COMPUTER WEGENWACHT
VOOR MEDEWERKERS

WIFI NET ZO BELANGRIJK
ALS BED, BAD EN BROOD
“Onze rol is het operationeel en veilig houden van de ICT systemen die onze
collega’s gebruiken bij hun werk voor en met de cliënten.” Zo omschrijven
Saskia van den Luitgaarden en Ilse Smits hun ICT-werkzaamheden bij SMO Verdihuis.
“Dat is behoorlijk dynamisch, gezien de snelle technologische ontwikkelingen,
wat door corona alleen nog maar is toegenomen.”

Verder zorgen Ilse en Saskia ook wie bepaalde cliëntgegevens in kan zien en wie niet. Dat gaat in samenspraak
met de coördinator. Die heeft de inhoudelijke kennis om
daarover te beslissen. Ook binnen de organisatie zijn niet
alle afdelingsmappen, personeelsgegevens en dergelijke
voor iedereen in te zien. Het werk van de trajectbegeleider
vraagt geen kennis van directienotities en het werk van OR
heeft ook zo hun eigen toegankelijkheidsregels. Die regels
worden via de medewerkersprofielen ingesteld.
Veiligheid
Veiligheid van de ICT-systemen heeft voortdurend de aandacht. Een goede beveiligingssoftware bewaakt de toegang
tot de systemen van buitenaf. Interne compartimentering
schermt het organisatienetwerk af van het netwerk van de
cliënten. “Je wil niet dat een cliënt met hackersvaardigheden bij dingen kan die niet voor hem of haar bedoeld zijn.
Of dat een cliënt zonder computervaardigheden op die ene
foute link klikt en allemaal narigheid binnen haalt”, maakt
Saskia duidelijk.
Veranderingen
Er is in de afgelopen tien jaar onwaarschijnlijk veel veranderd op het vlak van ICT. Maar daar hoeven de medewerkers
zich niet druk om te maken. Zij hoeven alleen te weten

hoe hun mobiele telefoon of tablet werkt. Bijvoorbeeld om
cliënten in staat te stellen om PDF-documenten op de tablet
te laten ondertekenen. Ook als ze bij hen op huisbezoek zijn.
Zonder dat de overeenkomsten eerst op kantoor uitgeprint
moeten worden en met de balpen op de opvanglocatie of in
de woning van een handtekening voorzien worden.

ILSE SMITS EN SASKIA VAN DEN LUITGAARDEN

Wifi
Ook bij storing van de wifi, applicaties die uit de lucht zijn,
apparaten die het niet doen en inlogproblemen springen
Saskia en Ilse bij. Wordt het echt ingewikkeld, dan komen de
experts van Verweijen ICT in beeld. Zij ervaren onze

werkwijze, zowel technisch als organisatorisch, als een
voorbeeld voor andere organisaties. Verder beheren Saskia
en Ilse de bedrijfstelefoonabonnementen en de wifi. “Internettoegang is voor de cliënten ondertussen een echte eerste
levensbehoefte geworden. En dat is niet gek natuurlijk”,
merken zij op. Van het via google terug vinden van een verloren mobieltje tot het verhelpen van een computerstoring,
Ilse en Saskia zorgen dat de systemen er klaar voor zijn.
Applicaties
In het IBS programma met collega Monique Kop als applicatiebeheerder bijvoorbeeld beheren de trajectbegeleiders en
de financiële dienstverleners wat de inkomsten en uitgaven
van een cliënt zijn, wat er aan leefgeld beschikbaar is en hoe
eventuele schuldsaneringen lopen. “Inhoudelijk hebben wij
hier niks mee te maken”, stipt Ilse aan. “Wij zorgen ervoor
dat de mensen met het systeem kunnen werken, dat het up
to date is en veilig. Dit geldt ook voor andere applicaties die
we gebruiken zoals Myneva en Exact.”
Sharepoint
Momenteel zijn Ilse en Saskia bezig met de invoering van
glasvezel en de komst van Sharepoint. “Alleen al het contact

krijgen met Ziggo is al een uitdaging”, verzuchten beiden.
SharePoint is een ingrijpend andere manier van samenwerken in een organisatie. Je stuurt bijvoorbeeld geen
documenten meer rond voor commentaar, maar je geeft er
toegang toe door rechten toe te kennen. Het is een soort
website voor informatie-uitwisseling en online samenwerking binnen de organisatie, zoals dat vaak op een intranet
gebeurt. “Er komt veel kijken bij de invoering, het gebruik
en de ondersteuning, maar het is wel een leuke uitdaging
voor ons. Zo hoeven we bijvoorbeeld maar een slordige 70
laptops terug te halen voor een complete nieuwe installatie,
maar samen met de jongens van Verweijen ICT zullen we
het wel voor elkaar krijgen” aldus Saskia.
Teams
Trots zijn Ilse en Saskia op de snelle invoering en acceptatie
van Microsoft Teams in de communicatie. Onmisbaar nu
veel mensen moeten thuiswerken. “Wij willen dat de ICT
systemen altijd bereikbaar zijn voor wie er toegang toe
heeft. Daar mag geen drempel zitten dat het te moeilijk is.
We zijn met zijn tweeën het aanspreekpunt op ICT-gebied
binnen SMO Verdihuis en we hopen ook uit te stralen dat
onze deur voor iedereen open staat. Als je er even niet
uitkomt, zijn wij jouw Wegenwacht met Verweijen als achterwacht”, vertellen ze.

“Het gaat niet helemaal goed met
deze persoon. Hij of zij maakt enorme
schulden, gebruikt steeds meer
middelen, hoort stemmen, wordt soms
gewelddadig en lijkt het contact met de
werkelijkheid te verliezen.
Met dit soort meldingen van politie,
familie, buren, de woningcorporatie of
andere instanties begint mijn werk.”

Zo beschrijft GGZ specialist Lorette haar
nieuwe functie die voortvloeit uit de Wet
Verplichte GGZ (Wvggz). Haar functie is vanuit
de gemeente Oss bij SMO Verdihuis ondergebracht. Deze nieuwe wet vervangt de wet
Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis
(BOPZ) die verplichte opname bij een ernstige
psychiatrische crisis mogelijk maakte. De
nieuwe wet is gericht op verplichte behandeling die ook thuis kan plaatsvinden. Als er een
ernstige crisis optreedt, kan er nog steeds een
acute gedwongen opname volgen. De nieuwe
wet spreekt hier van een ‘crisismaatregel’. Gaat
het om een niet-acute melding, dan heeft de
Wvggz het over een aanvraag voor een ‘zorgmachtiging’.
Zorgen
Lorette’s functie is het meldpunt voor situaties
waar men zich zorgen maakt over iemand. Dat
kan gaan over verward gedrag en/of overlast.
Het meldpunt is er vooral voor de ‘burger’, omdat het vaak familie of omwonenden zijn die als
eersten merken dat er iets aan de hand is. In de

kan iemand nu hulp krijgen. Dat is minder
belastend en maakt meer vormen van hulp
mogelijk. In de nieuwe situatie heeft de betrokkene zelf ook een stem, binnen de grenzen van
het realistische natuurlijk.

NIEUWE WVGGZ VERVANGT DE OUDE BOPZ

LORETTE ZOEKT HET
INDIVIDU ACHTER DE CRISIS
praktijk blijkt dat ook politie, woningstichting,
huisartsen en zorgprofessionals meldingen
doen. Het Wvggz-meldpunt waar mensen en instanties hun bezorgdheid kunnen doorgeven, is
sinds januari dit jaar bereikbaar via de Centrale
Intake van SMO Verdihuis.
Behandelwet
Via de Centrale Intake komt de melding dan
bij Lorette Deters. Zij vertelt: ”Ik ben geen
behandelaar, maar mijn taak is het om een
eerste verkennend onderzoek te doen aan de
hand van drie vragen. Is er ernstig nadeel, is
er sprake van een psychiatrische stoornis en
weigert de betrokkene vrijwillige hulp? Alleen
met drie keer een ‘Ja’, is het een casus voor de
Wvggz. Ook kijk ik of er toch nog mogelijkheden
zijn voor vrijwillige behandeling, want verplichte
behandeling is immers voor iedereen ingrijpend
en alleen een laatste redmiddel. Daar moet
ik binnen 14 dagen een advies over hebben
opgesteld.”

Verhaal in kaart
Het eerste wat Lorette doet, is de melder
terugbellen om het verhaal te horen. Als de
betrokkene al in behandeling is bij de GGZ of
verslavingszorg, wordt de melding aan hen
doorgegeven. Maar als de persoon nog niet in
behandeling is, gaat Lorette zelf op bezoek bij
de betrokkene om een duidelijk beeld te krijgen
van wat er aan de hand is, welke hulp nodig is
en of die toch op vrijwillige basis aanvaard kan
worden. Denk hier bijvoorbeeld aan verslavingszorg, schuldhulpverlening of maatschappelijke opvang. Van de andere kant stellen de
privacyregelingen van de AVG hun randvoorwaarden aan het werkproces dat Lorette doorloopt. Dat werkt soms belemmerend, maar de
zorg voor privacy is van groot belang.
Verplichte zorg voorkomen
“Eigenlijk doe ik alles om te voorkomen dat de
betrokkene in de verplichte zorg terecht komt.
Totdat ik als professional zeker weet dat dat
toch de beste oplossing is voor nu. En zelfs dat
kent nog gradaties. Onder toezicht thuis

medicijnen innemen is bijvoorbeeld minder
ingrijpend dan verplicht opgenomen worden.”
Laatste redmiddel
Natuurlijk is Lorette zelf niet degene die het
besluit tot verplichte behandeling neemt. “Als
mijn verkenning leidt tot een aanvraag tot
zorgmachtiging, gaat mijn rapport naar de Officier van Justitie. Die laat zich adviseren door
een onafhankelijke psychiater en een speciaal
benoemde casemanager. Uiteindelijk beslist
de rechter. Het hele proces van aanvraag tot
rechter duurt ongeveer 14 weken en dat is lang.
Deels komt dat doordat de rechten van de cliënt
beter beschermd worden en de familie meer
bij het proces betrokken wordt. Voor een ander
deel komt dat doordat er veel geregistreerd
dient te worden. Zo heeft deze nieuwe wet voordelen maar zeker ook nadelen.
Behandelwet
Vroeger was de keuze tussen wel of niet
gedwongen opnemen. De nieuwe wet is een
behandelwet: ook zonder gedwongen opname

Nooit routine
Voordat Lorette GGZ-specialist bij SMO Verdihuis werd, heeft ze met haar HBO-V opleiding
een tijd in de intramurale GGZ gewerkt. Daarna
heeft zij zich verder ontwikkeld in de RIAGG
zorg en in een eigen praktijk als trainer en
therapeut. Zij vertelt: “Ik heb veel ervaring in de
GGZ en met name ook in crisissituaties. Mijn
werk is nooit routine, want elke casus is nieuw
en iedereen is uniek. Voor mij is het de kunst
om niet alleen de crisis te zien, maar het hele
plaatje. En ik ben ervan overtuigd dat niemand
graag in de narigheid wil zitten en iedereen
naast wat zwakke plekken ook sterke kanten
heeft.”
Corona
De start van de Wvggz-procedure wordt
bemoeilijkt door de coronacrisis. “Huisbezoeken vinden minder plaats, alleen als het echt
noodzakelijk is.” De hele zorg en opvang heeft
het moeilijk. De organisatie van SMO Verdihuis
voelt goed en werkt plezierig. Mijn ambitie is
mensen met verward of onbegrepen gedrag de
hulp te bieden die zij nodig hebben. Soms is dat
verplichte behandeling en soms gaat dat vooral
over een dak boven je hoofd, waardoor er vanuit
die rust en veiligheid weer iets opgebouwd kan
worden.”
Voor meer informatie:
• Meldpunt & adviespunt zorg en overlast
085-0203451
• https://www.dwangindezorg.nl/
wvggz

Maar ja, heel Nederland zit in
hetzelfde schuitje en dus maken
hij en zijn mensen er het beste van.
Marc heeft in vroegere functies veel
gewerkt met ‘moeilijke’ doelgroepen. Ooit begonnen als penitentiair
inrichtingswerker, werkte hij zowel
met volwassenen als met jeugd.
“Naast de zorg voor rust, reinheid
en regelmaat die voor gedetineerden belangrijk is, vond ik het bij
jeugdigen uitdagend om hen te
helpen weerbaarder te worden
tegen negatieve invloeden uit hun
omgeving. Soms ook door hen zelf
actief, outreachend, op te zoeken.”
Al doende groeide hij door naar
managementrollen in zijn werkveld.
Samen
Hij leerde dat je niet iedereen kunt
redden, maar dat het al mooi is als
je mensen kunt helpen nadenken
over hun keuzes en hen met kleine
stapjes vooruit kunt helpen. En
vooral hen niet laten vallen als het
toch een keer mis gaat. “Door je te
realiseren dat jij niet verantwoordelijk bent voor hun keuzes, voorkom
je dat je zelf als zorgverlener
afhaakt als de vooruitgang niet
duurzaam blijkt. Je managet je
verwachtingen als het ware, maar je
laat niet los.” Inzichten die hij in latere functies deelde als opleider en
coach op het gebied van methodisch
werken. Ook als zelfstandig ondernemer gebruikte hij deze inzichten
in kwaliteitsaudits voor ISO 9001 en
HKZ / NEN in de zorg.

MARC VAN ROSMALEN:

“Manage verwachtingen”
Ook als nieuwe Coördinator CTB en Bemoeizorg ontkomt Marc van Rosmalen
niet aan thuiswerken. Daarom vindt het kennismakingsinterview met de
Primaverdi plaats via Teams. Marc is op 1 april 2020 begonnen bij SMO Verdihuis
en in een nieuwe functie starten in het coronatijdperk is “toch wel een dingetje”,
ervaart hij. “Kennismaken via een schermpje, dat is niet ideaal.”

Parallellen
In zijn professionele ervaring zitten dus veel parallellen met de doelgroepenwerkwijze
en de kwaliteitszorg bij SMO Verdihuis. Marc knikt: “Blijven investeren en kleine
succesjes met cliënten koesteren. Nu niet meer zelf, maar als coördinator van een
team, waar veel kennis, kunde en kwaliteit zit. Dat geeft ons de instrumenten om de
cliënten zo goed mogelijk weer op weg te helpen bij hun eigen herstel. En omdat we
niet alleen betrokken zijn, maar ook professioneel, kunnen we tegelijk een heldere
ondergrens hanteren in dingen die we niet accepteren. Bepaalde dingen zijn gewoon
einde oefening. Geweld of middelengebruik bijvoorbeeld accepteren we niet.”
Faciliterend
Marc vertelt dat hij snel veel vertrouwen in de medewerkers heeft gekregen en dat
hij als coördinator meer faciliterend wil zijn dan sturend. Hij wil ruimte geven voor
zelfsturing en zelforganiseren. “Daar gaat het meer en meer naar toe”, ziet hij.
Hij heeft SMO Verdihuis al leren kennen als een organisatie waarin je ruimte en
vertrouwen krijgt om je werk te doen en je beslissingen te nemen. Hem bevalt de
positieve, proactieve en outreachende mentaliteit in de organisatie. Die prijzen voor
goede werkgever in de zorg en welzijnssector van een tijdje geleden en de voortdurende HKZ-certificering verbazen Marc dan ook niet.
Extern
De externe samenwerking met ketenpartners, bijvoorbeeld bij de Bemoeizorg,
verloopt goed, ziet Marc. De uitvoering van het verkennend onderzoek vanuit de
nieuwe Wet Verplichte GGZ (Wvggz) heeft zijn aandacht omdat hier nog meer ervaring
mee opgedaan moet worden. De nieuwe regelgeving geeft aan waar verplichte zorg
ingezet kan worden als iemand door een psychische aandoening gevaar of nadeel
oplevert voor hem/haarzelf of diens omgeving. Of als dat dreigt te ontstaan.
Gemeente Oss
Naast alle uitdagingen rond corona heeft SMO Verdihuis te maken met veranderingen
vanuit de gemeente Oss rond opvang en een centrale toegang voor alle WMO-zorg.
“Het is nog niet helemaal duidelijk wat er op ons afkomt, maar er gaan dingen
veranderen wat zowel nieuwe kansen als nieuwe uitdagingen met zich meebrengt.
SMO Verdihuis blijft als deskundige en kwalitatief sterke aanbieder echter een onmisbare schakel in de zorg voor kwetsbare mensen. De gemeente heeft een luisterend
oor voor onze kennis en ervaring dus we hebben vertrouwen in de continuering van
een goede samenwerking met de gemeente. De onzekerheid, die veranderingen nou
eenmaal met zich meebrengt, maakt het werken voor onze mensen soms wel
moeilijker dus daar moeten we aandacht voor hebben.”

Ondertussen houdt het team de
tweede corona golf nauwlettend
in het oog. “Tijdens de eerste golf
moesten we dienst doen als noodopvang. Nu mogen we open blijven
en willen we zo normaal mogelijk

eigen tempo en niveau (weer) participeren in de maatschappij.
Grond onder de voeten
De Pitstop is als het strand voor de
schipbreukeling. Een eerste, nog

SMO Verdihuis om De Pitstop ook
een functie te geven als dagbestedingsplek. Een zinvolle daginvulling, al dan niet in de vorm van
dagbesteding, is immers belangrijk
voor het herstel. Maar dat vraagt

Stap helpen maken
De concrete vraag is dus hoe De
Pitstop productieve werkplekken en
ervaringsleerplekken kan maken of
vinden. Maar wat betekent dat voor
de bezoekers die nog in de ‘schip-

aan dat ze geen stappen willen zetten in dit proces, dan kan het zijn
dat we zeggen dat koffiedrinken
voor een uurtje prima is, maar dat
een hele dag rondhangen niet meer
mogelijk is. Dat mocht je vroeger
thuis ook niet.”

breukeling’-fase zitten? Edith legt
uit: ”We willen vooral dat zij ons blijven bezoeken, De Pitstop heeft wel al
mogelijkheden om de eerste stappen
in het proces arbeidstoeleiding te
zetten en we gaan ook met mensen
in gesprek hierover. Geven mensen

Leercentrum
De groei van de leercentrumfunctie
is door de coronacrisis vrijwel tot
stilstand gekomen. De cursusruimtes moesten voor 24-uursopvang
gebruikt worden. Inmiddels zijn
de workshops en trainingen weer
opgepakt en heeft corona er ook voor
gezorgd dat we nu kijken naar meer
mogelijkheden om deze activiteiten
ook digitaal aan te bieden.

Pitstop pakt
de draad weer
op na corona
opvang
De snel geïmproviseerde inzet als 24-uursopvang voor
passanten in het coronavoorjaar 2020 is voor De Pitstop
eind juni afgerond. In het najaar van dat bewogen jaar
werkt het innovatieve herstelcentrum aan de herstart
en maakt het de balans op van de voorgaande vier pioniersjaren. De functies van vrijplaats zijn en leercentrum bieden hebben al wortel geschoten. Het doel van
dagbesteding komt nog niet voldoende uit de verf. Er
leven veel meningen en ideeën over, waar nog een goede
balans in gevonden moet worden.
doordraaien ondanks alle maatregelen”, vertelt Coördinator Edith
Govers. Het doel van De Pitstop is
om cliënten en mensen uit de buurt
op een laagdrempelige manier te
laten participeren in de maatschappij. Ervaringsdeskundige medewerkers van De Pitstop bieden Herstel
ondersteunende zorg die zich richt
op de kracht van de bezoeker zelf.
Met verschillende activiteiten en hersteltrainingen kunnen zij op hun

vrijblijvende, plek om weer grond
onder de voeten te voelen. Maar een
schipbreukeling moet geen strandganger worden: hij of zij moet verder
op weg naar een bestaan met een
duurzaam niveau van zelfstandigheid. Deze twee functies met elkaar
in harmonie brengen, is de uitdaging
waar De Pitstop nu voor staat.
Dagbesteding
Het is altijd een wens geweest van

randvoorwaarden waar De Pitstop nu
nog niet aan kan voldoen. Een van de
vraagstukken is dat de ervaringsdeskundige medewerkers alleen
ondersteunend werken en geen
begeleidingstrajecten aanbieden.
“Het is nu onze uitdaging om De Pitstop ook te ontwikkelen als startplek
voor dagbesteding. We moeten hier
een goede balans vinden met onze
vrijplaatsfunctie. Dat is een flinke
worsteling voor alle betrokkenen”,
zegt Edith.

Contact

SMO Verdihuis in het kort
STICHTING MAATSCHAPPELIJKE OPVANG VERDIHUIS

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

Aanmelden voor digitale toezending
Primaverdi De Primaverdi informeert u over

ontwikkelingen rond de maatschappelijke
opvang in de regio Noordoost-Brabant.
Twee keer per jaar ontvangt u onze
berichtgeving over de praktijk en het beleid.
Houdt ook uw collega’s en professionele
relaties op de hoogte van wat er speelt en
tip hen over de Primaverdi.
Aanmelden kan bij Chantal van Brakel van
het secretariaat van het Verdihuis.
Zij plaatst u dan op de verzendlijst voor de
komende nummers:
cvanbrakel@verdihuis.nl
tel: 0412 636251.

Centrale Toegang en Bemoeizorg (CTB)
Kardinaal de Jongstraat 17
5348 BG Oss
Tel: 0412 636251
E-mail: info@verdihuis.nl
Website: www.verdihuis.nl

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

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.

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

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

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

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 problemen
op meerdere leefgebieden. De begeleiding wordt
gegeven in gehuurde woningen in de regio en is
gericht op weer zelfstandig wonen en leven.

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.

Colofon
Primaverdi is een uitgave van de stichting
maatschappelijke opvang Verdihuis.
Redactie: Han Kremers en Haks Walburgh Schmidt.

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

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

