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nieuwsbrief van SMO verdihuis

Goochelen met vangnet kan, toveren niet

Han Kremers
Directeur-Bestuurder

De storm van aspiraties en ambities in de
samenleving van dit moment veroorzaakt
toch ook rimpels, die de dreiging van een
springvloed in zich bergen. Meedoen, lang
zelfstandig blijven, afschalen, integreren,
de wijk in, ophogen drempels en criteria
voor ‘intramuraal’, blijken ook hun
herfstige schaduwkant te hebben.

SMO Verdihuis

Tel daarbij op het ideaal van een vermeend maakbare samenleving en van
een groeiend accent op ‘u-hebt-alleenmaatschappelijke waarde-bij-economische-deelname’. Leg daar dan naast de
steeds vaker voorkomende depressies,
een uitdijende schuldenproblematiek en
een schurende verharding van de dialoog
(je-bent-voor-of-tegen).
Dan zien wij in de samenleving dat dit
steeds snellere tempo leidt tot een toenemende uitval en een extreem beroep
van hulpvragers op onze ‘voordeur’. Er
kloppen niet alleen steeds meer mensen
bij ons aan, ook de problemen waarvoor
zij om hulp roepen, worden steeds com-

plexer. De druk komt ook van instanties
die verwachten dat wij voor alles een
oplossing of plaats hebben. Wat we graag
zouden willen, maar de realiteit is dat
onze capaciteit steeds verder achter blijft
bij de behoefte.
Helaas kunnen wij die verwachtingen niet
altijd waarmaken. Al onze creativiteit en
het steeds verder opschuiven in het hulp
bieden in ook behoorlijk zware situaties
ten spijt. Zo moeten wij soms al mensen
opvangen op matrassen in onze spreekkamers. Ook moesten we in november
een intakestop instellen voor de Crisisopvang, omdat de wachtlijst meer dan 20
mensen was. Dan wordt onaangenaam
duidelijk dat er iets aan de hand is in onze
samenleving.
Wij zijn vangnet en nemen graag, soms
zelfs los van budgetten en financiering,
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onze medewerk(st)ers toonden
zich keer op keer meesters in het
bedenken van soms

onorthodoxe, maar zeer welkome oplossingen. Maar het lukt niet altijd en dat
knelt, voelt soms zelfs als tekortschieten.
Blijkbaar zit er dus een grens aan onze
rek en wendbaarheid. Wij zijn niet ‘the
wizard of Oss’. Goochelen doen we al,
toveren wordt wat moeilijker.
Daarom zoeken we graag samen met
partners naar mogelijkheden om letterlijk
en figuurlijk ruimte te creëren. Dat hebben we in 2017 gedaan en daaruit ontsproten weer nieuwe, mooie projecten en
inspirerende samenwerkingsverbanden.
Dat zullen we in 2018 nog meer moeten
doen om de nu blijvend toenemende
druk te kunnen weerstaan.

Ter voorkoming van ‘ongelukken’ die
niemand wil en om toch dat ‘tussen wal
en schip geraken’ zo veel mogelijk te
pareren. Want het blijft zo, dat we als

samenleving niet lijdzaam mogen toezien
als een van onze medeburgers in de knel
raakt.
Een forse, maar zinvolle uitdaging dus
voor bestuurders, financiers en partners
om een trendbreuk teweeg te brengen.
Eens kijken of we met elkaar iets in beweging kunnen krijgen in 2018. Wij doen
zeker mee!

Fijne feestdagen, gezondheid
en geluk gewenst, mede namens
onze medewerkers!

Niemand wil het, maar toch gebeurt het, en met
enige regelmaat. Een persoon of gezin wordt
uit huis gezet. Gespecialiseerde hulpverleners
vangen de mensen op en proberen hen weer
naar een zelfstandige plek in de samenleving te
helpen. Maar hoe zit het eigenlijk met de kosten
van een uitzetting en de vaak daarna noodzakelijke maatschappelijke opvang?
Financieel Manager John de Vries van SMO
Verdihuis geeft een indruk. Voor een uitzetting
moet je uitgaan van ongeveer € 7000, -. Dat
bedrag bestaat dan uit posten als onbetaalde
huur, gerechts- en deurwaarderskosten, kosten
voor het weghalen van de inboedel, schade bij
ontruiming en de inzet van personeel door de
woningcorporatie. Verder maken de politie en
gemeente kosten, omdat zij ook aanwezig
moeten zijn. Vaak moet de uitgezette inboedel
ergens opgeslagen worden, wat ook niet voor
niks is.
Opvang
Een aantal mensen dat uitgezet is, kan nergens
heen en belandt in de opvang, bijvoorbeeld bij
SMO Verdihuis. Alleen als er ruimte in de crisisopvang is, want wachtlijsten zijn hier meer regel
dan uitzondering. De realiteit is dat de mensen
al gauw een half jaar of langer in de opvang
verblijven voor ze door kunnen stromen naar een
nieuwe, zelfstandige woonsituatie. Dat kost dan
al gauw circa € 23.000, - per crisisopvangplek.
Bij elkaar kost een huisuitzetting dus al gauw
circa € 30.000,- per persoon. Is er sprake van
een tweeoudergezin, komt daar nog eens

Uitzetting voorkomen kan
landelijk miljoenen besparen

met opvang? De Centrale Intake bij SMO
Verdihuis ziet dagelijks probleemsituaties in
beeld komen, die met een vroegere signalering
niet zo uit de hand gelopen waren. Denk aan
minder ontsporing en lagere schulden. Hoe zijn
uitzettingen dus te voorkomen? Wat kun je concreet doen aan preventie? Samenwerking met
andere organisaties blijkt een effectieve aanpak.
Probleem is dan wel dat de opbrengsten van een
hulp- of begeleidingsactie niet altijd direct aan
de woningcorporatie ten goede komen, maar
aan andere organisaties. Of aan de samenleving
in het algemeen.

Hoeveel kost een
huisuitzetting?

€ 23.000,- bij. Want kosten van opvang van eventuele kinderen worden niet in rekening gebracht.
De kosten lopen dus makkelijk op tot € 56.000, -.
Blijven de mensen langer dan 6 maanden, dan
stijgen de kosten nog meer.
Torenhoge kosten
Het besteden van tienduizenden euro’s per uitzetting biedt echter nul garantie dat de oorzaak
van de uitzetting weggenomen is. De kans dat
mensen na hun opvangperiode wél zelfstandig
verder kunnen is, ondanks een investering ter
waarde van een spiksplinternieuwe BMW125I
Coupe of Ford F150 Platinum 2015, hoogst
onzeker. SMO Verdihuis directeur Han Kremers
zegt: “Uitzetting is echt een allerlaatste

redmiddel. Denk aan zeer ernstige overlast,
hennepteelt, verslaving, psychiatrie en schulden.
Verder komt opnieuw zelfstandig wonen pas
weer in beeld als deze problemen onder controle
gebracht zijn. Al moet dan wel de betrokken
woningcorporatie vertrouwen hebben dat het
deze keer wél goed gaat. En dat is echt niet vanzelfsprekend, gezien de voorgeschiedenis met
meneer of mevrouw. “

singen als de omklapwoning in beeld. De woning
wordt eerst gehuurd door bijvoorbeeld SMO
Verdihuis. Redt de begeleide huurder het, dan
wordt de huur op diens naam gezet. Natuurlijk
kost ook deze begeleiding door diverse hulpverleners en begeleiders het nodige. Blijft het
goed gaan, dan kan een Wijkteam het contact
overnemen om terugval te voorkomen.

Meervoudige hulp nodig
Een stabiele, zelfstandige woonsituatie zal dus
waarschijnlijk ondersteuning van een netwerk
aan andere zorgaanbieders vragen. Denk aan
GGZ, Novadic Kentron, schuldhulpverlening of
woonbegeleiding. Dan komen maatwerkoplos-

Vangnet opbouwen
De vraag die zich opdringt is of het nu wel zo efficiënt is om dergelijke bedragen op deze manier
uit te geven? Hoe lang kan bijvoorbeeld een probleemhuurder in de woning blijven voor de helft
van de totale kosten van en uitzetting

Forse kostenbesparing
Han Kremers zegt: ”Stel je vindt een preventie-werkwijze, dan kun je besparen op je
crisisopvang. Een kwart minder plaatsen is niet
ondenkbaar, schatten wij in. Op jaarbasis is dat
ongeveer een kwart miljoen. Sla je dat om naar
heel Nederland, komt er een echt inspirerende
kostenbesparing in beeld. Dit is echt geen
raketwetenschap. Al is niet elke huisuitzetting
te voorkomen, want niet iedereen redt op het op
eigen kracht. Dus de nuchtere waarheid is dat
SMO Verdihuis heus wel instroom blijft houden.
Maar hopelijk niet meer van gevallen die te
voorkomen waren.”

https://www.aedes.nl/feiten-en-cijfers/bewoners/hoeveel-huisuitzettingen-zijn-er-perjaar/hoeveel-huisuitzettingen-zijn-er-perjaar.html

Vroegtijdig in
actie bij huurachterstanden
BrabantWonen beaamt dat de kosten van
een huisuitzetting hoog zijn, zowel voor de
woningcorporatie als voor andere betrokken partijen. Manager Sociaal Beheer en
Incasso Bauke Lagarde: “Uiteindelijk zit
de winst erin om er zo vroeg mogelijk bij
te zijn als er problemen zijn. Daarom zoekt
onze afdeling incasso bijvoorbeeld steeds
naar vroegtijdige, passende en structurele
oplossingen bij huurachterstand. Daardoor
is het aantal ontruimingen de laatste jaren
fors gedaald. Juist de samenwerking met
andere betrokken partijen heeft hierbij goed
geholpen.”
Als er sprake is van illegale praktijken
zoals hennepkwekerijen of drugshandel is
de corporatie een stuk strenger. Daarin is
met gemeente en politie een zero tolerance
beleid afgesproken. In zo’n geval gaat
BrabantWonen direct over tot ontbinding
van de huurovereenkomst. We vinden
namelijk ook dat onze andere huurders
veilig en goed moeten kunnen wonen in
de buurt. Deze aanpak bestrijdt de criminaliteit, maar kan dus wel leiden tot instroom
bij het Verdihuis.

Nieuwe coördinator Crisisopvang en
Financiële Dienstverlening

Christa Verstegen wil dicht bij
het primair proces werken
Sinds 1 november is Christa Verstegen de nieuwe coördinator Crisisopvang en Financiële Dienstverlening bij SMO Verdihuis.
Maar ook de functie zelf is nieuw. Het is een aanvulling op de coördinatoren die al werken bij het SMO Verdihuis en komt voort
uit de reorganisatie die zich momenteel geleidelijk aan binnen SMO Verdihuis voltrekt. “Ik zit nog maar in mijn eerste maanden, maar ik vind het nu al fascinerend om zo dicht op het proces van de hulpverlening te zitten”, aldus Christa Verstegen.
Voor ze bij SMO Verdihuis aan de gang ging, werkte Christa bij ONS welzijn. ONS Welzijn ondersteunt kwetsbare mensen in de
samenleving en werkt daarbij nauw samen met lokale voorzieningen en instanties. Na de fusie tussen MEE, Aanzet, RIGOM
en Vivaan ontstond de nieuwe organisatie Ons Welzijn. Haar werk als accounthouder betekende dat zij op wat grotere afstand
kwam te staan van het primaire proces en de cliënten zelf. “Ik vond het een beetje steriel voor mij worden”, blikt ze terug.
“Ik wil directer bij het dagelijkse reilen en zeilen zitten en de cliënten en medewerkers persoonlijk ontmoeten. En van daaruit met hen kijken hoe het werk het
beste georganiseerd kan worden.”
Geen kantooromgeving
De nieuwe functie van Coördinator Crisisopvang en Financiële Dienstverlening bij
SMO Verdihuis bleek het antwoord op die wens te zijn. “Ik kom nu op de gang
cliënten tegen en krijg veel directer mee wat hun problemen en kansen zijn. Dit is
geen kantooromgeving. Hier zitten sloten op de deuren en heb je een pasje nodig
om naar andere ruimtes te komen, dat is wennen. Je ziet de medewerkers aan het
werk en krijgt beter mee waar ze tegen aan lopen.”
Eerder helpen
Zij hoort dat de organisatie zich voortdurend de vraag stelt hoe het nu komt dat
mensen bij ons terechtkomen en hoe zij eerder te helpen zijn, liefst voordat zij hun
woonruimte kwijt raken. Hoe zijn zij het beste in hun Eigen Kracht te zetten? “Daar
wil ik in meedenken zodat we nog beter in staat zijn cliënten sneller weer op de goede weg te krijgen. Ik zie het als een mooie
uitdaging de opvang zo klein mogelijk te laten zijn, omdat we de mensen al eerder hebben kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld
aan iets in de sfeer van preventieve woonbegeleiding en aan intensieve samenwerking met andere zorg en hulporganisaties.
Ik ben er van overtuigd dat ze mij de leukste klus bij SMO Verdihuis hebben overgedragen.“
Christa Verstegen
coördinator Crisisopvang en
Financiële Dienstverlening

SMO Verdihuis
draait op VOIP

Sinds eind september is SMO Verdihuis over op VOIP. Het telefoonsignaal gaat dan via internet. Nu televisie kijken, radio luisteren,
bestanden versturen, communiceren en data opslaan steeds meer
digitaal verlopen, is het praktisch om bellen via internet te laten
verlopen. Dat biedt meer mogelijkheden en scheelt aanzienlijk in
de kosten.
De gedachte speelde al langer, maar de VOIP technologie moest
zich eerst nog verder ontwikkelen voor SMO Verdihuis het verantwoord vond om het toe te passen. Want de bereikbaarheid mocht
er niet op achteruit gaan. Inmiddels zijn de vertrouwde DECT toestellen allemaal vervangen door smartphones. De medewerkers
kunnen nu ook intern hun smartphone gebruiken om een collega
te bellen. Na een korte inwerkperiode konden ook de telefonisten
aan de gang met VOIP. Ook zit de nieuwe telefooncentrale nu in
de cloud. De voicemail, wachtmuziek, belgroepen en automatisch
doorschakelen naar de mobiel van beschikbare collega’s zijn niet
door de overgang beïnvloed. Verdere voordelen zijn de toegenomen integratie tussen mobiel en vast, gratis intern bellen en de
inwisselbaarheid van belminuten.

Opvangplekken voor regio
Meierij binnen het Verdihuis
Sinds enige tijd heeft SMO Verdihuis 3 tot 5 plekken
in de Crisisopvang voor cliënten die uit de regio de
Meierij (Den Bosch en omstreken) komen. Dit komt
voort uit de bestuurlijke overgang van de gemeente
Meierijstad naar de regio Den Bosch. “Het is nog even
zoeken naar de beste afstemming. Maar dat komt
vanzelf wel goed door dat we op basis van praktijksituaties goede afspraken kunnen maken over een
gezamenlijke werkwijze. We zitten dus op de goeie
weg”, vertelt Jan Schuijt van SMO Verdihuis.

Afspraken
SMO Verdihuis heeft in 2017 dus 3-5 bestaande plaatsen gereserveerd voor cliënten uit de Meierijregio. Om
duidelijkheid te creëren over wie nu wat doet, zijn er
afspraken gemaakt tussen SMO Verdihuis en MO Den
Bosch. De essentie is dat het sociale en professionele
netwerk van de cliënt leidend is, om onnodige overdracht te voorkomen. Overigens is het vaker voorgekomen dat cliënten over en weer worden uitgewisseld,
als dat de betreffende cliënt vooruit hielp.

Sinds 2017 zijn Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel
opgegaan in de nieuwe gemeente Meierijstad. Concreet betekent het dat de regio 3-5 opvangplekken aan
regio Den Bosch moest overdragen. Plekken die in de
dagelijkse praktijk altijd wel bezet zijn. Jan Schuijt
vertelt: “Hoewel die plekken organisatorisch onder
centrumgemeente Den Bosch vallen, is het voor de
cliënten uit de Meierij onpraktisch om tijdens hun
opvang uit Oss naar regio Den Bosch te moeten
verhuizen. Er is dus mede vanuit een pragmatische insteek gekozen voor een constructie waarbij centrumgemeente Den Bosch ten behoeve van de Meierijregio
opvangplekken inkoopt bij SMO Verdihuis.”

Cliënt centraal
Wel blijken met betrekking tot toelatingseisen en procedures tussen Oss en Den Bosch nuance-verschillen.
Ook moet de Crisisopvang in Oss voor de Bossche
cliënten aansluiting zoeken met ketenpartners die in
de Bossche regio zitten, denk aan psychiatrie, verslavingszorg en dergelijke. Maar ook voor de vervolgtrajecten en de uitstroom moet SMO Verdihuis de sociale
kaart in Den Bosch goed leren kennen om de cliënten
zo goed mogelijk verder op weg te helpen. Daar kunnen de collega’s van MO Den Bosch een welkome
helpende hand bieden. Jan Schuijt: “De samenwerking
met MO Den Bosch is constructief en richt zich op het
belang van de cliënt, want daar gaat het om.”

Kwaliteitscertificaat voortgezet

SMO Verdihuis slaagt voor HKZ audit

SMO Verdihuis heeft de intensieve HKZkwaliteitsaudit van begin december goed
doorstaan. Waardering toonde de HKZinspecteurs voor de helderheid rond wat de
organisatie wil en hoe we dat willen
bereiken. Ook de ontwikkelingen rondom
het personeelsbeleid werden positief
beoordeeld, net als het goede functioneren
van de Cliëntenraad. Een aantal verbeterpunten lag bij inkoop, uniformiteit van
projectaanpak en het bijstellen van privacyafspraken.
Wilke Keulers, Stafmedewerker Beleid &
Kwaliteit zegt: “Als SMO Verdihuis willen we
onze cliënten op de beste manier helpen.
Aan organisaties waar we mee samenwerken, willen we laten zien hoe wij werken,
zodat ze precies weten wat ze aan ons
hebben. Dit betekent dat we moeten voldoen
aan een vast omschreven kwaliteit van onze
dienstverlening.”
HKZ-norm
Om dit hoge kwaliteitsniveau te bereiken en
te handhaven, gebruikt SMO Verdihuis de
HKZ norm. De norm staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
en is vergelijkbaar met de ISO-norm die het
bedrijfsleven gebruikt. Het hanteren van de
HKZ-norm maakt het voor de buitenwereld
makkelijker om onze prestaties te beoordelen. Er staan eisen in waar SMO Verdihuis
aan moet voldoen. Denk aan het vormgeven
van de zorgverlening, van de bedrijfsstructuur en aan het omgaan met bijvoor-

beeld personeel en financiën. “Wij hebben
ons afgevraagd hoe willen we dat doen
en welke afspraken maken we daar over?
Vervolgens zijn we die afspraken in praktijk
gaan brengen. Daarna controleren we of
de afspraken in de dagelijkse praktijk ook
echt wel tot het gewenste resultaat leiden.
Is dat wél zo, dan heb je je doel bereikt. Als
dat niet zo is, dan moeten we de afspraken
misschien wel veranderen. Zo ontstaat een
voortdurend verbeterproces van plannen,
uitvoeren, controleren en bijstellen”, aldus
Wilke Keulers.
Stapsgewijs
In het verbeterproces denkt SMO Verdihuis
na over wie bij welke stap betrokken is,
zowel binnen als buiten de organisatie. Dat
kunnen cliënten of medewerkers zijn, maar
ook gemeenten en collega-welzijnsorganisaties. Ook vraagt de organisatie zich in elke
fase af waar het van tevoren bedachte plan
eventueel mis zou kunnen gaan en probeert
zoveel mogelijk vooraf al op deze risico’s in
te spelen.
Onafhankelijk
SMO Verdihuis heeft het HKZ-certificaat al
sinds 2012. Naast de eigen kwaliteitscontroles, zijn er ook externe en onafhankelijke
checks. Jaarlijks komt een HKZ-inspecteur
een dag langs om te controleren of de organisatie nog steeds aan de eisen voldoet.
Begin december 2017 was er een diepgaandere beoordeling, waarbij twee HKZinspecteurs twee volle dagen in de

organisatie rondkeken. De conclusie was
dat SMO Verdihuis de cliënt nog steeds de
best mogelijke zorg biedt en dat we het
HKZ-certificaat mogen voortzetten.
De grootste pluim bij de HKZ audit ging
naar de Cliëntenraad: men was onder
de indruk van de inzet en motivatie van
de Cliëntenraadsleden en CR-ondersteuner en van de hoeveelheid en inhoud van de taken die zij op zich hebben
genomen. Verder waren de HKZ-inspecteurs positief over hoe we steeds bezig
zijn met onszelf te verbeteren, de prettige werksfeer, de vele nieuwe projecten
en de ruimte voor maatwerk bij cliënten.
Verder viel de HKZ-inspecteurs op hoe
de samenhang tussen cruciale processen en prestatie-indicatoren rond de begeleiding en de registratie daarvan zich
ontwikkelt. Ook merkten zij de positieve
en energieke sfeer op in de organisatie.
“Een resultaat waar we trots op mogen
zijn!”, aldus Wilke Keulers.

Voor meer informatie, kijk op:
http://www.hkz.nl/faq/certificaat-2/
wat-is-hkz-certificatie/
Wat is HKZ-filmpje:
https://player.vimeo.com/
video/190526193?autoplay=1

“Geen overdrachten meer”

Eénbegeleider werkwijze op
1 januari van start
“Regel 1 begeleider per traject en
voorkom overdrachten.” Dat was de uitkomst van de discussie die binnen SMO
Verdihuis sinds 2015 gevoerd werd. De
vraag was hoe kunnen we de cliënten zo
goed mogelijk begeleiden en kunnen we
ons hierin verbeteren? Maar hoe breng
je dat 1-begeleider-principe in praktijk?
Het voorkomen van overdrachten is niet volledig
nieuw bij zorg en welzijn. Maar wel voor SMO
Verdihuis waar de indeling Intramuraal
(Crisisopvang en Sociaal Pension) en Extramuraal (diverse vormen van woonbegeleiding en
ambulante begeleiding) gehanteerd werd. Mensen met een wooncrisis werd onderdak geboden
in de Crisisopvang. Dat is een veilige plek waar
zij tot rust komen en een nieuwe start kunnen
maken. Zodra de eerste crisis bezworen is en er
een nieuwe woonplek gevonden is, kunnen cliënten doorschuiven naar de begeleiders van Extramuraal. Die helpen hen dan bij het opstellen en
realiseren van nieuwe doelen rond bijvoorbeeld
dagbesteding, sociaal netwerk en wonen.
Overstappen schrappen
Tijdens het traject naar zelfstandig wonen werd
de cliënt met meerdere begeleiders geconfronteerd. De cliënt en de nieuwe begeleider moesten elkaar leren kennen, de begeleider moest het
dossier bestuderen en zij moesten een nieuwe
vertrouwensband opbouwen. Bijzonder vervelend
en moeizaam voor de cliënt om telkens het verhaal opnieuw te moeten vertellen en te wennen

aan de nieuwe begeleider. En ook de begeleider
moest eerst flink tijd investeren in de nieuwe
samenwerking. Als je die overdrachten uit het
begeleidingsproces haalt, versnel je het herstel
dus aanzienlijk. Maar daarvoor moest wel de
hele organisatie op de schop. En daar bleef de
schoen lang knellen.
Koplopersgroep
Want hoe richt je de organisatie in en hoe krijg
je voldoende steun van de medewerkers bij het
afschaffen van Intra- en Extramuraal en het
invoeren van de nieuwe Trajectbegeleiders-functie? Arco Hoogervorst (Intramuraal) en Mieke
van de Gevel (Extramuraal) doen als lid van de
Koplopersgroep hun verhaal van de invoering van
de nieuwe werkstijl. De Koplopersgroep moest
in kaart brengen waar knelpunten zaten, hoe je
met het nieuwe werken moet beginnen en hoe
je tot goede overlegstructuren kunt komen. Ook
de OR en Cliëntenraad waren intensief bij het
veranderproces betrokken.
Vertrouwen moest groeien
Mieke en Arco vertellen dat de omslag met het
nodige wantrouwen tegemoet gezien werd.
Ook door henzelf. “Uit je eigen omgeving hoor
je geluiden dat reorganiseren vaak hetzelfde
is als afslanking en ontslag. Daarom werd de
verzekering dat de nieuwe stijl geen banen zou
kosten, niet zonder slag of stoot aanvaard”, aldus
Arco Hoogervorst. Mieke van de Gevel vult aan:
‘Een oorzaak lag waarschijnlijk in de aangekondigde ‘ job assessment’ waarin onderzocht

Arco Hoogervorst (Intramuraal) en
Mieke van de Gevel (Extramuraal)

zou worden hoe goed medewerkers nog in hun
huidige functie pasten.“ Pas toen helder werd
dat het assessment in kaart moest brengen hoe
medewerkers in hun nieuwe functie pasten en
wat er nog aan aanvullende scholing nodig was,
begon het vertrouwen te groeien. Mieke van de
Gevel zegt: “Wat niet wegnam, dat veel medewerkers het assessmentgesprek toch behoorlijk
spannend vonden.”

Omschakelperikelen
Het omschakelen naar de 1-begeleiderwerkwijze
betekent dat bestaande structuren en gewoonten
op de schop moesten. Hoe regel je bijvoorbeeld
de overlegstructuren in bij de begeleiding van
een cliënt? Ook met de ketenpartners gemeenten en woningbouw. Bij welke SMO Verdihuismanager kan de Trajectbegeleider terecht voor
overleg? Hoe kun je specifieke cliënten matchen

met de meest geschikte Trajectbegeleider?
En hoe los je het op als er geen klik is of als
de beste match net ‘vol’ zit en die geen nieuwe
cliënten meer kan nemen? Mag je in die situatie
wel een overstap naar een andere begeleider
regelen? En hoe regel je de (niet-)bereikbaarheid
van de medewerkers in het weekend, ’s avonds
of bij ziekte, zeker in deze grote regio?
› › Lees verder

TRAJECTBEGELEIDER

GROEPSWERKER
ONDERSTEUNENDE
DIENST/STAF

FINANCIEEL DIENSTVERLENER

CLIENT

Vervolg van eenbegeleiderwerkwijze(pagina 5)
Flexibiliteit gevraagd
Arco Hoogervorst zegt: “Over deze en andere punten zijn we met elkaar in gesprek. Het is duidelijk dat we niet alles van tevoren in regels en afspraken kunnen regelen. Er zullen best situaties
optreden waar we niet in voorzien hebben. Dan moeten we flexibel zijn en op dat moment met
werkzame oplossingen komen. Iets wat we eigenlijk ook al in de oude structuur deden.”
Van start
De blauwdruk van de nieuwe werkwijze is ondertussen klaar. Vanaf 1 januari worden nieuwe
cliënten in de 1-begeleiderwerkwijze opgenomen. Voor de bestaande cliënten verandert er niks.
Mieke van de Gevel vindt het moeilijk een voorspelling te doen hoe lang de overgangsfase zal
duren: “We zullen veel leren door de dagelijkse praktijk en het zal best zijn tijd vragen. We hebben vast wel een half jaar nodig en je moet niet gek kijken als het een jaar duurt. Dat zal gewoon
moeten blijken. We hebben ons goed voorbereid en we gaan nu echt op reis.”

• Trajectbegeleider: Begeleidt de individuele cliënt gedurende het volledige
SMO Verdihuistraject en is het enige aanspreekpunt voor zowel de cliënt als
voor de buitenwereld.
• Groepswerker: Begeleidt de cliënt in de periode dat deze in de Crisisopvang
of het Sociaal Pension woont
• Financieel dienstverlener (ook vanaf januari 2018 intramuraal én extramuraal)
• Ondersteunende diensten / staf

Wat merkt de buitenwereld van de nieuwe manier van werken?
Externe organisaties zullen met meer Trajectbegeleiders van SMO Verdihuis te maken
krijgen.
Eén client heeft vanaf nu één trajectbegeleider en die zijn altijd aan elkaar gekoppeld.
Dus hebben de externe organisaties juist met minder wisselingen te maken en hebben
zij één vaste contactpersoon.
Het verschil tussen medewerkers Intra-, Extramuraal of Financiële Dienstverlening zal
wegvallen.

Pitstop proeftuin voor de wederopbouw
“Heb je ons nieuwe logo al gezien?“ vraagt
Pitstop coördinator Edith Govers nieuwsgierig.
“Het is een goede verbeelding van wat we willen
doen. Een waaier aan activiteiten, die allemaal
bijdragen aan de (re) integratie van mensen
die na een problematische tijd weer op de weg
terug zijn.” Het nieuwe logo symboliseert voor
De Pitstop een soort paraplu waarmee het alle
activiteiten onder een noemer kan plaatsen.
Het oude logo met de finishvlaggen uit de racewereld riep te veel associaties op met auto’s.
“Maar we zijn natuurlijk geen garage”, stelt Edith
Govers helder. En ook de aanduiding multicentrum is geschrapt, omdat Zij en haar team dat
te vaag en een beetje gedateerd vonden. Het
nieuwe logo is de meest zichtbare mijlpaal in de
ontwikkeling. Maar onder de radar gebeurt meer,
veel meer.
Gemeentelijke eisen
De plannen voor de verbouwing van het voormalige fabriekspand zijn in volle gang, maar
vragen meer tijd en werk dan gedacht. Het zou
makkelijk geweest zijn de hal te verdelen in
werkplekken met kekke witte wandjes ertussen.
Maar dat blijkt niet voldoende om een goede en
veilige werkomgeving te scheppen. Verlichting,
brandveiligheid en verwarming moeten aan
gemeentelijke eisen voldoen. Anders kun je je
kekke wandjes meteen weer afbreken, blijkt.
Ook moest de isolatie gemoderniseerd worden.
Niet alleen voor de energiebesparing, maar
ook voor het comfort van de gebruikers van het
gebouw. Daarnaast wil de Pitstop op geen enkele
wijze overlast voor de omgeving veroorzaken.

Alvast van start
Ondanks dat de verbouwing nog lang niet af is,
gaat de Pitstop toch al vast activiteiten organiseren. Sollicitatietrainingen, omgaan met geld en
financiële dienstverlening, yoga, trainingen voor
de computer en typecursussen. Verder komen
er in samenwerking met stichting Helpende
Handen en de Cliëntenraad kledingavonden voor
uitgifte van kleding en speelgoed voor minima.
Voor deze activiteiten kan De Pitstop al uit de
voeten met de huidige ruimten en inrichting.

Lunchen?
Grotere en speciale werkruimten komen zodra
de verbouwing ver genoeg gevorderd is. Denk
aan houtbewerking, de fietsenwerkplaats en
een muziekkamer met geluidsisolatie. Vanaf 6
december gaat de Pitstop lunches aanbieden
aan mensen die op zichzelf wonen en begeleiding krijgen van het Verdihuis. Zij kunnen
tegen een minimale vergoeding aanschuiven
voor een 2-gangenlunch. De maaltijden worden
verzorgd door een vrouw die zelf werkt aan haar
maatschappelijke terugkeer. Zij krijgt daarbij
ondersteuning van haar begeleidster en van een
Pitstopmedewerker. “Zij was op zoek naar een
plek waar zij op haar eigen tempo weer mee
kon gaan doen. De laagdrempeligheid van de
Pitstop was voor haar een fijne kans om een
eerste stap te zetten” aldus Edith Govers.
Uitproberen
“We zijn op alle mogelijke manieren aan het

bouwen en uitproberen hoe we deze plek
maximaal kunnen gebruiken om mensen te
ondersteunen bij hun herstel”, vertelt Edith
Govers. “Daarin verschillen we duidelijk van een
buurthuis, waar sociale contacten centraal staan.
Bezoeken van de Pitstop betekent dat je aan je
eigen wederopbouw werkt. In je eigen tempo en
op je eigen manier en met onderbreking als je
dat nodig vindt. Maar het doel is wel dat onze
bezoekers weer verder leren komen in hun leven.
We willen dingen laten ontstaan.”
Sinds 1 oktober houdt de Pitstop het bezoekersaantal dagelijks bij. Ondertussen zijn er in
oktober 235 mensen geweest en in november al
215. Het dagrecord ligt op 25 man. En de vrijdagmiddagbabbel wordt ook steeds gezelliger.
Kom ook eens langs.

Pitstop doet mee aan Muziek bij de Buren
Op zondagmiddag 10 december heeft
De Pitstop een podium aan het Huiskamerfestival Muziek bij de Buren geboden.
Op verschillende
plekken in Oss
ontmoetten musici
en bewoners elkaar
voor kleinschalige
optredens.
Vaak in huiskamers
en andere kleinschalige plekken.
De Groene Engel
is de organisator
van het festival.

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
De Primaverdi informeert u
gratis 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:
E-mail: cvanbrakel@verdihuis.nl
tel: 0412 636251.

Sanne Peters vertrekt naar Peelgemeenten

Zeven jaar Sanne, zeven jaar SMO Verdihuis
Wanneer we Sanne Peters, hoofd Primair Proces,
ruim een week voor haar afscheid van SMO Verdihuis
spreken, lijkt het vertrek nog ver weg. Een nog niet
afgeronde email staat op het scherm, een rapport
ligt opengeslagen op haar bureau met een blocnote
vol aantekeningen en een pen ernaast. Toch komt op
1 november haar een periode bij SMO Verdihuis tot
afronding.
Dan start zij als
Teamleider Organisatie
& Ontwikkeling bij de
Peelgemeenten. Dit is
een samenwerkingsverband van Deurne,
Asten, Someren,
Gemert-Bakel en
Laarbeek op het
gebied van zorgtaken.
Dan gaat het om de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), de Jeugdwet, de Bijzondere Bijstand, het
Minimabeleid en de Schuldhulpverlening (BMS).
Hart en ziel
De nieuwe baan voelt nu nog als de toekomst, maar
toch werpt zij haar blik alvast een keertje achteruit en
ziet dan zeven jaar bij de maatschappelijke opvang:
“Ik heb er superfijn gewerkt. De organisatie is met
de nieuwe werkwijzen van Krachtwerk en Veerkracht
verder geprofessionaliseerd. Ook de sturing van de
organisatie op basis van harde cijfers is verbeterd. Met
elkaar hebben we de invoering van de nieuwe WMO
doorstaan en we hebben ons zelf daardoor nog verder
kunnen verbeteren. Veelbelovend is ook de start van de
Pitstop als Dagbestedingscentrum voor cliënten en
iedereen die hier met een nieuwe bezigheid of vaardig-

heid aan de gang wil. Dat zijn ontwikkelingen waar ik
met hart en ziel aan heb bijgedragen.”
Participatie
In de tijd waarin Sanne Peters bij SMO Verdihuis was,
is naast agogische en financiële hulp participatie als
derde hoofdactiviteit tot ontwikkeling gekomen.
Ervaringsdeskundigen worden ingeschakeld en
samenwerkingen met andere organisaties worden
intensiever, planmatiger en structureler. “De richting
hebben we gevonden, al zijn we er nog niet”, aldus
Sanne.
Moeilijk
Maar natuurlijk zijn er in die zeven jaren ook moeilijke
processen geweest. Sanne knikt: “Ik vond de lange
aanloop naar de reorganisatie niet plezierig. Terwijl
ik er vanaf dag 1 super enthousiast over was, bleken
anderen veel voorzichtiger en terughoudender. Ik wilde
graag doorpakken, maar mijn geduld werd best wel
eens flink op de proef gesteld. Toch was dat ook de
uitdaging om mensen te overtuigen dat de reorganisatie een verbetering is. Want je hebt elkaar nodig om
vooruit te komen.”
Leuk
Het leukste vond Sanne de uitjes van de personeelsvereniging. Ze vertelt met een lach:” We hebben van alles
gedaan. Zevenkampen, naar Vrienden van Amstel Live.
Leuk en ontspannen om elkaar ook eens in een andere
setting tegen te komen. Dat is leuk en goed. Komen
we elkaar over 10 jaar nog eens tegen, dan hebben
we het vast en zeker hier weer over. Mijn hoop voor de
toekomst van de maatschappelijke opvang is dat we
over 10 jaar geen crisisopvang meer nodig hebben,
omdat we mensen dan al kunnen helpen voordat ze
hun thuis kwijtraken. Maar nu moet ik eerst die mail
nog afmaken. ”

Verdihuis in het kort
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
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
problemen op meerdere leefgebieden.
De begeleiding 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
thuissituatie 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
woningcorporaties (laatste kans beleid).
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.
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.

Werkcultuur
De Pitstop biedt ervaringsdeskundigen een
plek om te werken. Dat is nieuw. Zij hebben
regelmatig te maken met stigmatiserende
denkbeelden. Niet alleen van buiten maar
ook soms van binnen SMO Verdihuis. Maar
met een beetje aanpassingsvermogen lost
zich dat vast wel op. Wat heb je aan elkaar,
hoe werk je goed met elkaar. Wat zijn de
voordelen en nadelen en waar liggen grenzen? Ervaringsdeskundigen zijn goed in het
mensen stimuleren om zelf aan de gang gaan
met problemen en de geschoolde hulpverlener kan daar deskundige sturing aan bieden.
Wat is effectief en wat is veilig zijn hier de
voortdurende overwegingen.
“Een beetje vergelijkbaar met de beginjaren van SMO Verdihuis toen betrokkenheid,
pionieren en groeiende inhoudelijke kennis
elkaar nog moesten vinden. Ook voor deze
nieuwe manier van werken is de Pitstop een
proeftuin.

Ondanks de sneeuwjacht van
zondag 10 december speelde de
band BIO AUCOUSTIC een rockin’
livesessie in de Pitstop.
#muziekbijdeburenoss2017

Mooi dat het kan

Concept zelfbeheer nachtopvang groeit

SMO Verdihuis werkt aan een effectief concept voor zelfbeheer bij
nachtopvang. De werkgroep bezoekt
daarvoor bestaande voorzieningen in
Nijmegen, Amsterdam en Utrecht. Wat
zijn randvoorwaarden, hoe creëer je
draagvlak bij gemeenten, omwonenden en woningbouwcorporaties en
welke stappen moet je doorlopen om
het intrigerende idee levensvatbaar
neer te zetten?
Annemieke van Mourik (Medewerker
Centrale Toegang en Bemoeizorg) van
de werkgroep vertelt dat het concept
grondig uitgedacht moet zijn, maar niet
helemaal van tevoren dicht getimmerd. Voor leren in de praktijk moet
veel ruimte blijven. Uitgangspunt is “zo
normaal mogelijk”. De grotere zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
die bij zelfbeheer komen kijken, helpen
de bewoners sneller voortgang te maken bij hun maatschappelijk herstel.
Instituten als Movisie en Trimbos hebben veel onderzoek naar zelfbeheer
gedaan. Het beeld dat hieruit
naar voren komt, is dat zelfbeheer
zeker mogelijkheden biedt. Bij SMO
Verdihuis doet HAN-student Wesley
Eijkhout momenteel onderzoek naar
deze werkwijze. “We zijn bij zelfbeheervoorzieningen gaan kijken. Het lijkt
daar zeker te werken. Dus willen wij
helder krijgen wat de succesfactoren
zijn en waar we op moeten letten.“

Regie houden
De mensen kunnen zo op hun manier
een waardig bestaan opbouwen zonder
te afhankelijk te worden van hulpverlening. Ze krijgen aanmoediging om zelf
aan de slag te gaan en zo de regie al
tijdens hun herstel weer in handen te
nemen. Ze maken roosters voor poetsen, opruimen, boodschappen doen en
eten koken. De praktijk leert dat de
samenstelling van de groep belangrijk
is en dat nieuwe bewoners door de
groep zelf geselecteerd moeten
worden. Kandidaten moeten zelf er
graag iets van willen maken en geregistreerd staan. Professionele krachten
ondersteunen en adviseren de bewoners. Annemieke van Mourik voegt toe:
“ We praten hier over nachtopvang.
Het zou mooi zijn als de mensen dan
overdag zelf naar de Pitstop komen om
overdag nuttig bezig te zijn. “

Draagvlak
Ook de buitenwereld moet mee willen
werken. Draagvlak creëren voor je begint
is net zo belangrijk als het opbouwen
van de groepsregels en cultuur. Mensen
uit de zelfbeheer groep nachtopvang in
Utrecht bijvoorbeeld helpen overdag mee
de buurt rustig en schoon te houden.
Ze zijn herkenbaar aan rode hesjes. Zo
doen ze als het ware iets terug voor de
wijk. De buurtbewoners zien dan dat de
bewoners een positieve bijdrage aan de
leefbaarheid van hun wijk leveren.
Samenvatting werkzame elementen
• Organisatiestructuur met autonome positie voor de voorziening en
zeggenschap door mensen die van de voorziening gebruik maken.
• Professionele ondersteuners handelen vanuit een grondhouding van
presentie.
• Professionele ondersteuners handelen vanuit basiswaarden:
emancipatie van dak- en thuislozen, rechtvaardigheid,
gelijkwaardigheid en uitgaan van eigen kracht.
• Krijgen en geven van onderlinge steun.
• Een omgeving die rust biedt.
• Mensen stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen, voor eigen leven
en herstelproces, de groep en de voorziening; waar nodig met
ondersteuning van lotgenoten en/of ondersteuners.
• Mensen stimuleren helpers- en leiderschapsrollen in te nemen.
• Waardering voor bijdrage.
• (her)Ontdekken van talenten, krachten en eigenwaarde.

Bron: https://www.movisie.nl/esi/maatschappelijke-opvang-zelfbeheer
Bekijk de zelfbeheernachtopvang YES in Amsterdam
https://www.youtube.com/watch?v=nS-ySRGNqNQ

Contact
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
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