
PITSTOP NIEUWS 

“… Mensen komen uit 

een crisissituatie of zitten 

nog in een situatie 

waarbij dagbesteding, in 

welke vorm dan ook, pas 

een prioriteit zal zijn als 

ze geen zorgen meer 

hebben over hun eerste 

levensbehoeftes zoals 

een dak boven hun 

hoofd”. 

Sanne Peters 

Hoofd Primair Proces 
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Het pand 

1..2..3 Start! 
Terwijl goede voornemens voor de meeste mensen inmiddels op de achtergrond 

vervagen, is het SMO Verdihuis druk bezig een voornemen daadwerkelijk vorm te 

geven. “Het opzetten van een Herstelcentrum ligt al een lange tijd als idee op de plank” 

vertelt Sanne Peters, Hoofd Primair Proces van het Verdihuis. “Wij merken al een paar 

jaar dat het voor onze doelgroep soms erg lastig is om terug te keren naar de 

arbeidsmarkt. Mensen komen uit een crisissituatie of zitten nog in een situatie waarbij 

dagbesteding, in welke vorm dan ook, pas een prioriteit zal zijn als ze geen zorgen 

meer hebben over hun eerste levensbehoeftes zoals een dak boven hun hoofd”. 

Meedoen is belangrijk! 
Meedoen is voor iedereen belangrijk. Mensen willen volwaardig onderdeel zijn van de 

maatschappij. Het gaat niet alleen om werken, maar ook om het hebben van sociale 

contacten, het deelnemen en bijdragen aan de maatschappij en het opdoen van 

vaardigheden. Sommige mensen kunnen dit op eigen kracht, anderen hebben daar wat 

meer ondersteuning bij nodig.  

Meedoen is alleen niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het Verdihuis wil met het 

Herstelcentrum voldoen aan de behoefte van extra ondersteuning bij terugkeer op de 

arbeidsmarkt; daarnaast wordt een veilige leeromgeving gecreëerd waar mensen zelf 

regie leren nemen om weer mee te kunnen doen in de maatschappij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elkaar vinden en elkaar helpen 
Het doel van het project is dat het Herstelcentrum een plek gaat zijn waar cliënten,  

ex-cliënten, werkgevers, ervaringsdeskundigen, wijkbewoners, gemeentelijke 

instellingen en andere betrokkenen elkaar op een laagdrempelige manier kunnen 

vinden. Het aanbod van activiteiten zal gericht zijn op dagbesteding, zelfontwikkeling 

en het vergroten van eigen kracht met als doel de mensen weer mee te laten doen in 

de maatschappij en/of particuliere arbeidsmarkt. 

 

Voor sommige mensen is er een drempel om een overheidsinstelling, zorginstelling of 

werkgever te benaderen. Het Herstelcentrum verlaagt die drempel door deze partijen 

letterlijk naar het centrum toe te halen en hen met elkaar in contact te brengen. 
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Nieuwsbrief 
Informatie 
 

De intentie is om minimaal 3x per 

jaar een nieuwsbrief te verspreiden 

waarin het Herstelcentrum 

geïnteresseerden op de hoogte 

houdt over de vorderingen van het 

project.  

Heb je ideeën, tips of aanvullingen 

over de inhoud en/of vormgeving 

van de nieuwsbrief? Neem dan 

contact op met: 

Edith Govers 

egoversschuit@verdihuis.nl 



Brainstormen 
In december 2016 en januari 2017 zijn brainstormsessies gehouden met medewerkers 

en bewoners. Het doel was ideeën verzamelen over welke activiteiten aangeboden 

zouden kunnen gaan worden in het Herstelcentrum.  

Tijdens de bijeenkomsten werden drie workshops aangeboden waarin ideeën en 

behoeftes in kaart werden gebracht. De workshops hadden als thema’s: 

 Zelfkracht - Het versterken van eigen kracht  

 Zelfontwikkeling - Het ontwikkelen van (nieuwe) vaardigheden 

 Doen - Het doen van activiteiten ter invulling van dagbesteding en ontspanning 

Ideeën genoeg…. 
Uit de brainstormsessies zijn ontzettend veel ideeën naar voren gekomen. Een 

sportruimte waar je je energie kwijt kan, een keuken waar lunches verzorgd kunnen 

worden, een werkplaats waar fietsen gerepareerd kunnen worden, een 

computerruimte... Dit zijn slechts een paar van die ideeën.  

De projectgroep gaat aan de slag met al deze ideeën en gaat kijken welke ideeën 

haalbaar en uitvoerbaar zijn .  

Klussen 
De ruimtes in de loods zijn kaal en 

kunnen wel een likje verf gebruiken. 

Wachten tot de grote verbouwing 

start vindt de projectgroep te lang 

duren; daarom zijn een paar 

bewoners alvast gestart met het 

texen van de wanden. Zo kunnen 

we de ruimtes die al beschikbaar 

zijn wat aantrekkelijker maken en 

gebruiken voor kleine projectjes.  

Vanuit de bewoners is genoeg 

animo om te schilderen of op 

andere manieren mee te helpen. In 

de toekomst willen we cliënten 

wellicht ook de mogelijkheid geven 

mee te helpen met de grote 

verbouwing onder leiding van een 

aannemer en Henk Renders.  

 

 

Bewoners helpen mee 

Onthulling van de nam van het Herstelcentrum 

De naam is geworden…... 
De oplettende lezer heeft bij het lezen van de titel van deze nieuwsbrief al een idee 

gekregen over de naam die het pand heeft gekregen. Het project en daarmee het pand 

kreeg van het begin af aan al verschillende benamingen. In januari is een prijsvraag 

uitgeschreven waarin iedereen werd opgeroepen een naam te bedenken en daarbij te 

vermelden waarom juist die naam was verzonnen. Uit alle creatieve inzendingen staken 

er twee met kop en schouders bovenuit. Kiezen uit die twee inzendingen werd lastig en 

daarom hebben we besloten de namen te combineren! De inzendingen van Serge en 

Jewel werden gekozen als best passende namen waarmee zij ieder een VVV-bon 

hebben gewonnen. De naam is geworden:  

De naam werd op de Medewerkersdag 

van 16 februari aan alle medewerkers 

van het Verdihuis onthuld door 

ervaringsmedewerker Bjorn 

Brandenburg . In de volgende 

nieuwsbrief vertellen de winnaars zelf 

over hun ingezonden naam en hoe ze die 

hebben verzonnen.  

 

 

Contact  

Neem voor meer 

informatie over dit 

project contact met  

ons op: 

 

M.C.O. Pitstop 

Indrustriepark-Oost 3A 

5348 BG Oss 

mcopitstop@verdihuis.nl 

Bezoek onze website op 

www.verdihuis.nl 
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