
 

WIJ BIEDEN: crisisopvang, nachtopvang, 
beschermd wonen en ambulante begeleiding 
aan mensen in multiprobleemsituaties.

METHODIEK KRACHTWERK als uitgangspunt, 
o.a.: krachteninventarisatie, actieplannen, 
regelmatige evaluaties, zelfredzaamheids-
matrix (ZRM), Veerkracht (gericht op kinderen), 
Minddistrict.

spEERpuNTEN KOMENDE JAREN: drie pijlers 
uit de Koersnota i.s.m. gemeenten 
• preventie instroom 
• bevorderen participatie 
• borgen uitstroom.

VERDIHuIs: IEDER MENs Is 
DE MOEITE WAARD

Wij geloven dat iedereen het vermogen heeft om vorm en inhoud te geven aan zijn leven. 
We zijn er voor individuen en gezinnen in een maatschappelijk kwetsbare of onveilige situatie, die de grip 
op het leven tijdelijk zijn kwijtgeraakt. Wij willen dat mensen als volwaardig burger kunnen participeren 

in de samenleving. Al onze activiteiten zijn daar op gericht.
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BRABANT NOORDOOsT OOsT

Oss Oss, Berghem, Megen, haren, Macharen, ravenstein, 
Lith, Geffen, Herpen, Maren-Kessel, Oijen, Lithoijen, Macharen, 
Deursen Dennenburg, Overlangel, Huisseling, Koolwijk, 
Teeffelen, Neerloon, Dieden, Demen, ’t Wild, Neerlangel.

uDEN Uden, Volkel, Odiliapeel.  

BERNHEzE Heesch, Heeswijk-Dinther, Nistelrode, 
Vorstenbosch, Loosbroek, Vinkel.

CuIJK cuijk, Sint agatha, katwijk, Beers, haps, linden, vianen.

BOxMEER Beugen, Boxmeer, groeningen, holthees, Maashees, 
Oeffelt, Overloon, Rijkevoort, Sambeek, Vierlingsbeek, Vortum-Mullem.

sINT ANTHONIs Sint Anthonis, Westerbeek, Oploo, Ledeacker, 
Stevensbeek, Landhorst, Wanroij.

GRAVE Grave, Velp, Escharen, Gassel

MIll Langenboom, Mill, Sint Hubert, Wilbertoord

BOEKEl Boekel, venhorst

lANDERD Zeeland, Schaijk, Reek, Oventje

BRABANT NOORDOOsT 

MEIJERIJsTAD Veghel, Schijndel, Erp, Sint Oedenrode, Nijnsel, Zijtaart, 
Boskant, eerde, wijbosch, keldonk, Olland, Boerdonk, Mariaheide.

leefgebied 2017 2016

huisvesting 97%* 96%*

Financiën 89%* 90%*

Sociaal netwerk 77%* 76%*

TOp 3 pROBlEMATIEK 2017 T.O.V. 2016:

GROOTsTE VOORuITGANG 2017:
• huisvesting 59%
• activiteiten dagelijks leven 32%
• Sociaal netwerk 30%

*% van de cliënten dat aangeeft dat er bij 
aanmelding hulpvragen zijn.

DE ORGANIsATIE IN AANTAl fTE:
• primair proces:  50
• Ondersteunende diensten:  15
• Management/Staf:     6,4

CIJfER AlGEMENE TEVREDENHEID 
MEDEWERKERs: 8,0.
t.o.v. landelijke score van 7,8 in 
soortgelijke sector

TEVREDENHEID CIJfERs ClIËNTEN

van de afgesloten cliënten gaf het cijfer van 8 of hoger 
aan wat er aan de doelen in de begeleiding was bereikt

op de vraag in hoeverre cliënten het Verdihuis bij anderen zouden 
aanbevelen, heeft 89% geantwoord met “soms” of “altijd”

van de cliënten 
gaf het cijfer van 

8 of hoger aan de 
werkrelatie met 

de begeleider

van de cliënten 
vond dat zij goed of 

prima geïnformeerd 
waren over de 
huisafspraken
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83%
de huisafspraken 
werden door 68% 
van de cliënten 
goed of prima 
gevonden

van de cliënten geeft        
aan dat er goed 
of prima met 
hun privacy is 

omgegaan

68%

83%

WOONsITuATIE ClIËNTEN: 
Eigen stabiele huisvesting
• bij instroom 8%  
• bij uitstroom 40%

instabiele huisvesting 
(bijv. wonend bij anderen)

• bij instroom 32%
• bij uitstroom 16%

(dreigende) huisuitzetting
• bij instroom 8%
• bij uitstroom 0%

zonder vaste 
woon-/verblijfplaats
• bij instroom 21%
• bij uitstroom 9%

EEN AANTAl CIJfERs 
OVER HET VERDIHuIs IN 2017:

• aantal aanmeldingen           920
• aantal informatie- en adviesaanvragen   969
• aantal begeleidingen                            567
• aantal afgesloten cliënten  236
 (exclusief doorstroom)              

2017
JAARVERslAG

TRAININGEN VOOR MEDEWERKERs
• depressie

• Middelengebruik
• adolescenten

• pyschopathologie

fINANCIERING uIT:
•  wet maatschappelijke ondersteuning: 
 maatschappelijke opvang, begeleiding, 
 beschermd wonen, jeugdzorg
• wet langdurige zorg
•  Forensische zorg
•  Overig: o.a. woningstichtingen, 
 eigen bijdrage
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