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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 woningcorpo-
raties (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.

STICHTING MAATSCHAPPELIJKE OPVANG VERDIHUIS

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
Youtube: http://bit.ly/1R6vyOa

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 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.

Colofon
Primaverdi is een uitgave van de stichting 
maatschappelijke opvang Verdihuis.
Redactie: Han Kremers en Haks Walburgh Schmidt.
Tekst en foto’s: Tekstburgh Bedrijfscommunicatie 
www.tekstburgh.nl en derden. 
Vormgeving: studiokuijf@gmail.com
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