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

doordraaien ondanks alle maatre-
gelen”, 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 maatschap-
pij. Ervaringsdeskundige medewer-
kers van De Pitstop bieden Herstel 
ondersteunende zorg die zich richt 
op de kracht van de bezoeker zelf. 
Met verschillende activiteiten en her-
steltrainingen kunnen zij op hun 

eigen tempo en niveau (weer) parti-
ciperen in de maatschappij. 

Grond onder de voeten
De Pitstop is als het strand voor de 
schipbreukeling. Een eerste, nog 

vrijblijvende, plek om weer grond 
onder de voeten te voelen. Maar een 
schipbreukeling moet geen strand-
ganger worden: hij of zij moet verder 
op weg naar een bestaan met een 
duurzaam niveau van zelfstandig-
heid. 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 

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

randvoorwaarden waar De Pitstop nu 
nog niet aan kan voldoen. Een van de 
vraagstukken is dat de ervarings-
deskundige medewerkers alleen 
ondersteunend werken en geen 
begeleidingstrajecten aanbieden. 
“Het is nu onze uitdaging om De Pit-
stop 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. 

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-

breukeling’-fase zitten? Edith legt 
uit: ”We willen vooral dat zij ons blij-
ven 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 

aan dat ze geen stappen willen zet-
ten 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.” 

Leercentrum
De groei van de leercentrumfunctie 
is door de coronacrisis vrijwel tot 
stilstand gekomen. De cursusruim-
tes 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 pio-
niersjaren. De functies van vrijplaats zijn en leercen-

trum 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.

 


