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De tijd is weer aangebroken voor de bekende 
wielerwedstrijden. Daarbij heeft de eerste grote 
ronde zelfs winst opgeleverd voor een Nederlander. 
Mooi om te bedenken hoeveel raakvlakken er zijn 
met ons werk.
Wij hebben onlangs onze eigen nieuwe koers 
uitgezet, in coproductie met de centrumgemeente. 
Er wacht ons een afwisselend parkoers, mede 
beïnvloed door alle partijen om ons heen die op 
enigerlei wijze met maatschappelijke opvang van 
doen hebben.
De nog steeds veranderende samenleving biedt 
een veranderlijk landschap. Soms is het ongewis 
wat we na een bocht tegenkomen. Ondanks dat we 
natuurlijk, als echte professionals, de route vooraf 
met onze partners verkend hebben.
Wij vormen een soort bezemwagen voor de samen- 
leving. Lang deden we dat vooral door mensen 
met panne in de wagen te zetten en ze dan mee 
naar de finish te rijden. Lees naar een plek in de 
samenleving. De laatste jaren echter proberen we 
mensen zo vroeg mogelijk een zetje te geven, ze te 
overtuigen van hun eigen kracht om toch zelf die 
finish te halen. Gewoon op dezelfde fiets waarvan 
ze dachten dat die niet geschikt was. En dat alle 
zonder doping natuurlijk……

Wij proberen de sprint aan te trekken zodat de 
cliënt daarna zelf door kan en op eigen kracht 
‘wint’. Zo zijn wij de eigenlijke passanten, de 
toeschouwers die de cliënt naar voren juichen. 
En die soms een zetje geven of zelfs ‘boe’ roepen 
als ‘ie zijn best niet doet.
Het is goed om ambities te hebben en voor die 
podiumplek te gaan. Die plek in onze samenleving 
moet tenslotte voor iedereen haalbaar en beschik-
baar kunnen zijn. Daarvoor hebben we elkaar 
allemaal nodig, waterdragers, meesterknechten, 
mecaniciens, rondemissen, ploegleiders, kop-
mannen, klimmers, sprinters en tijdrijders. 
Het is een bont gezelschap, allemaal met hetzelfde 
doel: het mogelijk maken voor jezelf of voor de 
ander om zo goed mogelijk te presteren en over-
eind te blijven in dat grote peloton dat maatschap-
pij heet. Maatschappelijke opvang levert daar in 
zijn eigen deskundige en creatieve rol een solide 
bijdrage aan. 

Een hele ‘tour’ maar telkens met veel voldoening 
als er weer iemand over de meet is.
Fijne zomer gewenst!



“Ik geloof dat een probleemschuld vooral een 
signaal is van diepere problemen op andere 
leefgebieden. Pas als onze samenleving 
mensen leert die achterliggende problemen 
aan te pakken, kunnen ze ook in de toekomst 
schuldenvrij blijven. Anders doen we niets 
anders dan symptoombestrijding. Dit moet 
anders.”

Gerrit van Oorschot, Coördinator Extramurale 
Zorg bij SMO Verdihuis, is kritisch over de ge-
bruikelijke schuldsaneringswerkwijzen. Schuld-
hulpverlening beperkt zich vaak tot een financi-
ele aanpak. Drie jaar lang leven de mensen aan 
de hand van een bewindvoerder op een absoluut 
minimum en daarna is alles kwijtgescholden. 
Maar is dan de drijvende kracht achter het ont-
staan van schulden geneutraliseerd? “Nee, dat is 
maar zeer de vraag!”, zegt Gerrit van Oorschot. 
“Wij ervaren dat al jaren bij ruim 90 procent van 
onze cliënten.” 

Dubbelaanpak
De financiële problemen van cliënten komen 
vaak voort uit psychiatrische, verslavings- of 
andere problemen. Pas als met SMO Verdihuis 
de financiële aspecten onder controle zijn 
gebracht, kunnen de persoonlijke, agogische, 
problemen in behandeling genomen worden. 
Deze dubbelaanpak geeft mensen meer kans 
om uit de schulden te blijven. Geen makkelijk 
traject, want als mensen via SMO Verdihuis 
weer een vast adres hebben, dan komen daar de 
openstaande vorderingen in de brievenbus. Dat 
is een pittige zure appel waar de cliënten eerst 

doorheen moeten voor ze aan een maatschap-
pelijke herstart kunnen bouwen. Dat vraagt best 
moed van cliënten.

Schuldenindustrie
Gerrit van Oorschot is kritisch op wat hij de 
‘schuldenindustrie’ noemt. Hij noemt onder 
meer commerciële incassobureaus die de 
schuld verder opvoeren door eigen kosten 
en boetebedingen in rekening te brengen. Hij 
wijst op de verontwaardiging die dat oproept in 
tv-programma’s als ‘Dubbeltje op Zijn Kant’ en 
’Schuldig’. 

Beleid schuldeisers
Ook zorgverzekeraars staan niet boven kritiek. 
Wie de premie niet kan betalen, krijgt een boete. 
Maar als mensen de premie niet kunnen beta-
len, is de kans niet bijster groot dat ze de boete 
wel kunnen betalen. De energierekening blijkt 
eveneens een factor in schuldenproblematiek. 
Te weinig energiebedrijven hebben wezenlijk 
beleid op dit gebied. Wooncorporaties zijn soms 
al verder. Zij hebben ontdekt dat huurschuld 
vaak een signaal is van meer moeilijkheden. Het 
beste is dan met snelle deskundige begeleiding, 
ook niet-financieel, uitzetting te voorkomen. Dat 
is immers veel duurder en traumatischer. Met 
dat doel voor ogen werken verschillende corpo-
raties in de regio al samen met SMO Verdihuis, 
gemeenten en andere organisaties. 

Voorkom schulden
Problematische schulden moeten ook preventief 
te lijf gegaan worden, stelt hij. Bijvoorbeeld door 

het moeilijker te maken om leningen aan te 
gaan en op te laten lopen. Bedrijven als 
Wehkamp en soortgelijke postorderbedrijven 
moeten aan banden gelegd worden. ‘Hun werk-
wijze is volstrekt schaamteloos en onverant-
woordelijk”, aldus Gerrit van Oorschot.

Mensen komen dus kennelijk makkelijk in de 
schuld en hulpverlening lijkt nog niet op 
achterliggende oorzaken gefocust. Hoe kijkt een 
gemeente als bijvoorbeeld Uden naar dit vraag-
stuk? Neeltje Schoenmaker, Projectleider 
Sociaal Domein vertelt: “Wij actualiseren 
momenteel ons armoedebeleid. We kunnen al 
helpen met inkomensondersteunende regelin-
gen zoals een activiteitenfonds waardoor men-
sen ondanks financiële tekorten toch kunnen 
sporten. Ook hebben we bijvoorbeeld  speciale 
pakketten bij de zorgverzekering voor mensen 
met een laag inkomen.”  

In beeld 
Uden krijgt de mensen met schulden in beeld 
via zorgverzekeraars en nutsbedrijven die beta-
lingsachterstanden ontdekken. Verder krijgen 
de consulenten van de gemeente straks training 
in het herkennen van armoede bij hun cliënten. 
Want mensen vertellen liever niks over schul-
den, maar zijn door een reeks aan oorzaken niet 
in staat de sneeuwbal op tijd te stoppen. Een 
geoefende consulent moet dat met vragen toch 
boven water krijgen. 

LEES VERDER 

schulDen vAAk sIgnAAl 
PersoonlIjke Problemen 



Eerste stap
Het stabiliseren van de financiële situatie blijkt slechts een 
eerste stap. Pas als iemand structureel werk met voldoende 
inkomen heeft en in staat is de eigen financiële situatie zelf te 
beheren, is die persoon echt uit de armoede. Neeltje Schoen-
makers geeft als voorbeeld: “Neem een gezin met een klein 
inkomen en een uitkering. Die hebben met toeslagen en derge-
lijke al gauw 12 inkomenselementen van 6 instanties met 
80 transacties per jaar. Zijn er ook nog schulden, dan hebben 
ze een dagtaak aan het worstelen met hun financiën. Onderzoek 
leert dat mensen tot 13 punten van hun IQ inleveren door 
financiële stress. Zij zijn op dat moment dus nauwelijks bereik- 
baar voor het aanpakken van de oorzaak, laat staan voor een 
traject richting werk. Volledige zelfredzaamheid is daarmee 
een illusie. Het is te ingewikkeld.’

”Als het leven overleven is, ontbreken rust en ruimte 
in het hoofd om na te denken over de toekomst.”
Citaat uit het boek ‘Schaarste’ van Mullainathan S. 
(econoom). en Shafi E. (psycholoog), 2013.

Tweede stap
Met budgetbeheerders wil Uden mensen behoeden voor com-
merciële bewindvoerders die niet altijd het belang van de cliënt 
voorop hebben staan. Zij nemen vaak te veel cliënten aan waar-
door de kwaliteit van het werk ernstig onder druk komt te staan 
en cliënten niet worden begeleid in het verkrijgen van financiële 
zelfredzaamheid. De budgetbeheerders zoeken ook naar de 
achterliggende oorzaken. “Daar hebben we gedragsdeskun-
digen van SMO Verdihuis, GGZ, verslavingszorg en anderen bij 
nodig. Ons nieuwe armoedebeleid zoekt actief verbinding met zo 
veel mogelijk externe deskundigheid. We ontdekken dat we daar 
zeer welkom zijn en zien veel enthousiasme voor het opbouwen 
van een zo compleet mogelijk armoedebestrijdingsnetwerk. 
Binnenkort zal onze gemeenteraad zich over het nieuwe armoe-
debeleid uitspreken.”

https://decorrespondent.nl/6162/de-schuldsanering-
is-vernederend-duur-en-ineffectief-maar-het-kan-
anders/370713924438-376e1b09

“We verwachten dat brabant Wonen de aanbesteding 
voor onze extra kantoorruimte, inclusief het vergun-
ningentraject, nog voor de zomer kan afronden”, zegt 
han kremers, directeur van smo verdihuis. eind dit 
jaar of begin volgend jaar moet dan de nieuwe etage 
op het verdihuis aan de kardinaal de jongstraat in 
oss klaar zijn voor gebruik. 

Bij evaluatie bleek dat het eerste ontwerp eigenlijk 
te weinig nieuwe ruimte bood. De behoeften van de 
doelgroepen veranderen snel en de samenwerking 
met de partners wordt intensiever. Ook krijgen meer 
medewerkers het Verdihuis als basis door de ver-
smelting van Intra- en Extramuraal begin 2018. Daar-
mee neemt ook de vraag naar extra kantoorruimte 
meer toe dan gedacht. Concreet gaat het dan om 
vergaderruimtes, kantoorruimte en spreekkamers. 
Een groot deel van de optopping wordt ingericht als 
kantoortuin voor de trajectbegeleiders. Daarnaast 
worden de bestaande kantoorruimtes intern op een 
andere wijze georganiseerd en zullen wat kleine ver-
bouwingen plaats vinden. Op elke verdieping komen 
verder extra spreekkamers.

begin april hebben Wooncorporatie mooiland en 
smo verdihuis de bestaande afspraken rond 
ambulante woonbegeleiding hernieuwd. vooral het 
aanhalen van de contacten en een iets preventievere 
signalering door mooiland zijn typerend voor de 
nieuwe werkwijze.

Doel van Mooiland blijft het voorkomen van uitzet-
tingen door huurachterstand of overlast. De kosten 
van een uitzetting zijn veel hoger dan van tijdige en 
deskundige begeleiding. Speciaal als de problemen 
complex zijn, schakelt Mooiland de ambulante 
woonbegeleiding van SMO Verdihuis (Extramuraal) 
in. Wanneer huurachterstanden vergezeld gaan van 
signalen als verwaarloosde tuin of opvallend veel 
huisdieren in de woning, is het tijd met de bewoners 
in gesprek te gaan. Verder helpt een betere screening 
van nieuwe en bestaande huurders om vroegtijdig 
‘het lek boven’ te krijgen. 

De begeleiding door SMO Verdihuismensen moet de 
huurders snel zelf weer op weg te helpen. Als het moet, 
schakelen zij Thuiszorg in, regelen dat een eventuele WMO aanvraag of een belas-
tingaangifte gedaan wordt en helpen zij met de belastingaangifte. Op welk levens-
gebied zich dan ook problemen voordoen, de ambulante woongeleiders helpen de 
huurders verder of brengen hen in contact met specialistische hulp als GGZ of 
verslavingszorg. De samenwerking moet mensen uit de problemen halen en 
houden voor dat die escaleren. Niemand is gebaat bij een crisis. 

Petra Spanjers, sociaal consulent bij Mooiland zegt: “Mooiland heeft opnieuw voor 
SMO Verdihuis gekozen omdat wij al jaren heel prettig met hen samenwerken. Zij 
bedienen ook ons hele werk/ kerngebied met betrekking tot aanmelding van onze 
huurders en woningzoekenden. Wij kunnen hen altijd vragen om advies 
en we doen samen de intakegesprekken. 
SMO Verdihuis is ook goed bekend 
met de diverse netwerken. “

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 prak-
tijk 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 gra-
tis bij Chantal van Brakel van het 
secretariaat van het Verdihuis. 
Zij plaatst u dan op de verzend-
lijst voor de komende 
nummers: 
E-mail: cvanbrakel@verdihuis.nl
tel: 0412 636251.

het verdihuis en 
De Primaverdi zijn 
ook bereikbaar via 
twitter. klik op het 
twittersymbool en 
laat ons weten wat 
u bezig houdt.

Nieuwe 
kantoorruimte 
Verdihuis 
komt dichterbij

Opfrisser in samenwerking 
met Mooiand 

PETRA SPANjERS, 
SOCIAAL CONSULENT 

BIj MOOILAND

ARTIST IMPRESSION ACHTERZIjDE 
NIEUWE VERDIEPING

https://decorrespondent.nl/6162/de-schuldsanering-is-vernederend-duur-en-ineffectief-maar-het-kan-anders/370713924438-376e1b09
https://decorrespondent.nl/6162/de-schuldsanering-is-vernederend-duur-en-ineffectief-maar-het-kan-anders/370713924438-376e1b09
https://decorrespondent.nl/6162/de-schuldsanering-is-vernederend-duur-en-ineffectief-maar-het-kan-anders/370713924438-376e1b09
http://twitter.com/smoverdihuis


PItstoP uIt De stArtblokken
nIet Alleen voor smo verDIhuIsclIënten

De Pitstop, de nieuwe activiteitenkweekvijver voor smo 
verdihuiscliënten, staat fris in de verf. De cursus- en 
kantoorruimtes zijn ingericht en de eerste cliënten komen al 
nieuwsgierig hun hoofd om de hoek steken. Plannen voor de 
inrichting van de voormalige fabriekshal aan de Industriepark 
oost in oss staan al op de vloer uitgetekend. Projectleider 
edith govers klinkt gedreven als ze zegt: “We zijn begonnen!” 

Cliënten van SMO Verdihuis hadden tot voor kort weinig te 
doen overdag. Bij Crisisopvang, het Sociaal Pension en bij 
Extramuraal zijn zij bezig met hun herstel en met nieuwe 
woonruimte, maar dat biedt geen concrete dagelijkse dag-
invulling. Hulpverlening heeft lang als doel gehad mensen tot 
rust te brengen, wat onbedoeld echter vaak nadelig inwerkte 
op het herstelproces. Onderzoek toont echter aan dat mensen 
juist geholpen zijn met activering. 

Mogelijkheden
De Pitstop biedt hen nieuwe mogelijkheden daarvoor. Denk 
aan trainingen rond solliciteren, werken met de computer en 
dingen als fietsen of meubels repareren. “Dit zijn maar enkele 
voorbeelden omdat we samen met cliënten passende activitei-
ten zoeken. We willen de mensen zelf weer in beweging krijgen 
en hen zo leren hun lot weer in eigen handen te nemen. Dat 
kan met heel veel verschillende bezigheden. Dat is het doel 
van de Pitstop”, geeft Edith Govers aan. 

Dagbesteding
Het begon in januari dit jaar met een leeg pand. Edith Govers 
vertelt: “Ik zag de behoefte aan activiteit en dagbesteding bij 
onze cliënten en meldde mij meteen aan toen het plan werd 
aangekondigd.” Als medewerkster in de crisisopvang kent zij 
de problematiek en samen met ervaringsdeskundige Bjorn 
Brandenburg is ze de globale plannen voor de activiteiten-
kweekvijver gaan uitwerken. Al pionierend, bezochten ze in 
de opvang van Tilburg en Eindhoven soortgelijke activiteiten. 
Ze ontdekte al snel dat de Pitstop niet in het vaarwater van de 
buurthuizen en de Rotonde moet gaan zitten. De voorziening 
moet laagdrempelig en uitnodigend zijn en activiteiten bieden 
rond dagbesteding, ontwikkeling en werken volgens Eigen 
Krachtprincipes. Psychologiestudent Robin Heine is gaan 
onderzoeken hoe de Pitstop de dynamiek van Eigen Kracht 
verder kan toepassen. Het contact opbouwen met collega-
organisaties en gemeenten maakt de Pitstop bereikbaar voor 
hun cliënten. Of zelfs ex-cliënten. Vanaf het begin betrekken 
Edith en Bjorn de cliënten erbij. 

Herontdekken
Zij vertelt: “Veel van hen hebben genoeg ellende meegemaakt. 
Ze voelen zich minder gewaardeerd en gestigmatiseerd door 
de buitenwereld. Op de Pitstop herontdekken ze hun eigen 

talenten en krachten weer en 
voelen ze dat ze meer zijn dan 
het etiket dat ze opgeplakt 
hebben gekregen en komt er 
tijd voor opbouw. Zo zelfstandig 
mogelijk kleine stappen maken, 
hun herstel vorm geven en hun 
eigen kracht ontdekken. Mensen 
mogen hier fouten maken of het 
een paar dagen niet zien zitten 
om te komen. Daar volgen geen 
verwijten of straffen op. Komen 
ze weer terug, dan zijn wij alleen 

maar blij. De ondergrens is dat wij geen hangplek zijn en dat 
het veilig en plezierig moet zijn om hier te zijn. Zelf in beweging 
komen en blijven, daar gaat het om in de Pitstop.“

Doorgroeien
Bjorn Brandenburg 
ontvangt de bezoekers. 
Hij vertelt: “Ik wil dat 
ze zich welkom voelen. 
Eerst even koffie, dan een 
rondleiding en al pratend 
ontdekken wat ze willen 
gaan doen. Dat heeft best 

even nodig, omdat zij vaak nog maar weinig vertrouwen in hun 
kwaliteit en kracht over hebben. Terwijl velen wel ooit een vak 
hebben geleerd en dus heus wel hun vaardigheden hebben. 
Ik vraag wat hen rust geeft. Dan beginnen mensen bijvoorbeeld 
met tekenen, knutselen of computeren. Van daaruit kunnen zij 
dan andere dingen gaan doen. Helpen met fietsen repareren, 
kantoor schoonmaken, meubels maken of iets dergelijks. Zo 
bouwen zij zelf een stabiele dagbesteding op, want werken aan 

je herstel kun je alleen zelf doen. 
En dat kan zo maar een opstapje 
vormen naar vrijwilligerswerk of 
zelfs een betaalde baan. Maar dat 
is van later zorg.” 

Bekijk ook het filmpje 
op Youtube: 
https://youtu.be/lApemQDD_qo

En volg ons op Facebook: 
https://www.facebook.com/
search/top/?q=pitstop%20
multi%20centrum%20oss

https://youtu.be/lApemQDD_qo
https://www.facebook.com/search/top/?q=pitstop%20multi%20centrum%20oss
https://www.facebook.com/search/top/?q=pitstop%20multi%20centrum%20oss
https://www.facebook.com/search/top/?q=pitstop%20multi%20centrum%20oss


SMO Verdihuis publiceert 
jaarverslag nieuwe stijl
Sinds dit voorjaar staat op de site van SMO Verdihuis het jaarverslag 2016. 
Dit keer is gekozen voor een grafische presentatie die de informatie over 2016 
snel, overzichtelijk en uitnodigend aanbiedt. Natuurlijk zijn de resultaten ook in 
rapportvorm aanwezig. Cliënten zien verbetering in hun huisvesting, geestelijke 
gezondheid en sociale netwerk. Ook de nieuwe werkwijze Herstelwerk is in 
2016 verder ontwikkeld en ingevoerd.

U kunt de ‘poster’ bekijken en desgewenst downloaden op:
http://www.verdihuis.nl/images/nieuwsbrieven/Verdihuis_jaarverslag_2016.pdf

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 daarop gericht.

 EEN AANTAL CIJFERS 
 OVER HET VERDIHUIS IN 2016:
•	Aantal	aanmeldingen:		 1045
•	Aantal	informatie-	en	
	 adviesaanvragen:					 1264
•	Aantal	aangeboden	intakes:	636
•	Aantal	begeleidingen:	 532
•	Aantal	afgesloten	cliënten:	 216	

 UITGANGSPUNT 
 VAN ONS WERK:
	 Herstelwerk	met	o.a.				
•	Krachteninventarisatie
•	Actieplannen
•	Regelmatige	evaluaties
•	Zelfredzaamheidsmatrix	(ZRM)
•	Veerkracht	(gericht	op	
	 kinderen)

   TOP 3 PROBLEMATIEK 2016 T.O.V. 2015:

Leefgebied	 2016	 	 2015

Huisvesting	 96%*		 92%*

Financiën	 90%*		 92%*

Dagbesteding	 87%*		 85%*

*%	van	de	cliënten	dat	aangeeft	dat	er	hulpvragen	zijn

GROOTSTE VOORUITGANG 2016:
Huisvesting

63%	ziet	een	verbetering
Geestelijke gezondheid
41%	ziet	een	verbetering

Sociaal netwerk
39%	ziet	een	verbetering

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.

75%
75%	van	de	

afgesloten	cliënten	
gaf	het	cijfer	van	8	
of	hoger	aan	wat	

er	aan	de	doelen	in	
de	begeleiding	was	

bereikt.

81%

81%	van	de	
cliënten	gaf	het	

cijfer	van	8	of	hoger	
aan	de	werkrelatie	
met	de	begeleider.

86%

86%	van	de	
cliënten	vond	dat	
zij	goed	of	prima	
geïnformeerd	
waren	over	

de	huisafspraken.

76%

De	huisafspraken	
werden	door	76%	

van	de	cliënten	goed	
of	prima	gevonden.

96%

96%	van	de	
cliënten	geeft	aan	
dat	er	goed	of	prima	
met	hun	privacy	is	

omgegaan.

80%
Op	de	vraag	in	
hoeverre	cliënten	
het	Verdihuis	
bij	anderen	zouden	
aanbevelen,	heeft	
80%	geantwoord	
met	‘altijd’.

 VORMEN VAN BEGELEIDING:
•	Ambulante	woonbegeleiding	
•	Begeleid	wonen	
•	Begeleid	wonen	moeder-kind	
•	Crisisopvang	
•	Jongeren	crisisopvang		
•	Nachtopvang	
•	Preventieve	woonbegeleiding		
•	Sociaal	pension	
•	Woonopvang		

TEVREDENHEID CIJFERS CLIËNTEN

STICHTING	MAATSCHAPPELIJKE	OPVANG	VERDIHUIS	•	KARDINAAL	DE	JONGSTRAAT	17	5348	BG	OSS	•	WWW.VERDIHUIS.NL

 TRAININGEN VOOR
 MEDEWERKERS:   
•	Co-morbiditeit
•	Basistraining	middelen	
	 en	psychiatrie
•	Mindfullness
•	Psychopathologie
•	Middelengebruik
•	Psychose	experience
•	Licht	Verstandelijke	Beperking
•	Omgaan	met	agressie
•	Begeleiden	van	cliënten		 	 	
	 met	complexe	problematiek

OSS

LANDERD

MILL EN
ST HUBERT

BOXMEER

SINT ANTHONIS

UDEN

BOEKEL

MEIJERIJSTAD

BERNHEZE

GRAVE

CUIJK

 TEAMS MET AANTAL FTE: 
•	Managementteam					 2,6		 FTE
•	Ondersteunende	diensten	 14,5		FTE
•	Staf																																									2,6		 FTE
•	Centrale	Toegang	
	 en	Bemoeizorg				 4,8		 FTE
•	Intramuraal		 19,5		FTE
•	Extramuraal	 15,1		FTE

5% 
Norm

% 
ZIEKTEVERZUIM 

4,66% 
Verdihuis

Bron:	welzijn.tevreden.nl

Bron:	CQI	Opvang

WOONSITUATIE 
CLIËNTEN:

eigen stabiele huisvesting: 
bij	instroom	9%,	
bij	uitstroom	34%

(dreigende) 
huisuitzetting: 
bij	instroom	8%,	
bij	uitstroom	1%

instabiele huisvesting 
(bijv. wonend bij anderen): 
bij	instroom	27%,	
bij	uitstroom	13%

zonder vaste 
woon-/verblijfplaats: 
bij	instroom	27%,	
bij	uitstroom	19%

 BRONNEN VAN FINANCIERING
•	Wet	maatschappelijke	ondersteuning:	
	 maatschappelijke	opvang,	begeleiding,	
	 beschermd	wonen,	jeugdzorg
•	Wet	langdurige	zorg
•	Forensische	zorg
•	Overig:	o.a.	woningstichtingen,	
	 eigen	bijdrage

CIJFER ALGEMENE 
TEVREDENHEID 
MEDEWERKERS: 

7,8

JAARVERSLAG

2016

humAnItAs: mAtch oP 
DoortAstenDheID

sAmenWerkIng humAnItAs Dmh en smo verDIhuIs 

“Als humanitas Dmh ontmoeten we met regelmaat 
de woonbegeleidsters van smo verdihuis in de re-
gio, omdat onze cliënten ook vaak met problemen 
te maken hebben rond huisvesting en zelfstandig-
heid, het vakgebied van smo verdihuis. enkele 
jaren geleden ontdekten we tijdens een nauwe 
samenwerking rond een cliënt dat we dezelfde 
visie en werkwijze hebben. sindsdien hebben we 
elkaar echt gevonden.”

Aan het woord is Ilse Dijks, Cliëntcoach Homerun 
bij Humanitas DMH. Zij haalt die opmerkelijke 
casus nog eens naar voren: “Een van onze cliënten 
met een licht verstandelijke handicap (LVB) had 
flinke problemen thuis, brak elke afspraak en kon 
daar niet blijven. Maar op zichzelf wonen was door 
de beperking en leeftijd geen goed idee. Dus we 
zaten behoorlijk klem. We klopten bij SMO Verdi-
huis (Extramuraal) aan en daar kwamen ze direct 
in actie. Bijzonder, omdat het gebruikelijk is dat we 
weken, soms maanden moeten wachten voor we 
onze mensen ergens aan hulp kunnen helpen. je 
hoort vaak dat organisaties flexibel en doortastend 
willen zijn, maar in de praktijk blijkt het toch vaak 
nog behoorlijk stroef te gaan.” 

Met SMO Verdihuis liep alles op rolletjes. 
We vonden met elkaar een begeleid wonen situatie 
en sindsdien gaat het veel beter met die cliënt. 
Natuurlijk konden zij ook niet direct passende 
woonruimte uit een hoge hoed toveren, maar ze 

weten precies de weg om op de goede wachtlijsten 
te komen en allerlei procedures te doorlopen. 

Ook zijn ze ervaren woonbegeleiders. “
Het was dus niet alleen de juiste gespecialiseerde 
hulp, maar ook precies de juiste manier van wer-
ken die tot resultaten leidde. De samenwerking 
tussen Humanitas DMH en SMO Verdihuis bleek 
ook in andere gevallen soepel en effectief te gaan. 
In een situatie waar een bewindvoerder nodig leek, 

kwam SMO Verdihuis snel in actie door het over-
nemen van de problematische financiën. Daardoor 
kon een stressvolle wachttijd van maanden voor de 
cliënt vermeden worden. Er was rust gecreëerd, 
waardoor Humanitas DMH aan de achterliggende 
problematiek kon gaan werken.
Sinds die eerste casussen hebben we nu elke 6 
weken voortgangsoverleg met Nancy Horsten en 
Marloes Mus van SMO Verdihuis. Speciaal in de 
regio Oss. We bespreken ontwikkelingen en denken 
met elkaar mee over situaties waarin we elkaar 
kunnen aanvullen. Als de cliënt er maar beter van 
kan worden, vinden beide organisaties het een goed 
idee. Is het tussendoor eens nodig, kunnen we 
elkaar altijd even bellen’, vertelt Ilse Dijks. 
We willen elkaar daarom ook in de regio’s Cuijk en 
Uden/Veghel (Meijerijstad) vaker opzoeken.

Humanitas DMH heeft zijn wortels in het 
omgaan met mensen met een lichte 
verstandelijke beperking en SMO Verdihuis is 
deskundig in het bestrijden van dakloosheids-
problemen. Een deel van de cliënten past in 
beide doelgroepen en op deze overlapping 
kunnen de organisaties elkaar goed vinden 
en aanvullen. 

www.humanitas-dmh.nl 

http://www.verdihuis.nl/images/nieuwsbrieven/Verdihuis_jaarverslag_2016.pdf
http://www.humanitas-dmh.nl


“Wij moeten nog vaak uitleggen dat smo 
verdihuis meer is dan crisisopvang. 
Wanneer we dan vertellen dat wij meer 
aan extramurale woonbegeleiding doen 
dan aan crisisopvang, verrast dat onze 
gesprekspartners nog regelmatig. terwijl 
onze ambitie is om in 2025 crisisopvang 
volledig te kunnen voorkomen.” Aan het 
woord is han kremers, directeur van 
smo verdihuis. 

Een jaar of 4 geleden maakte crisisopvang nog 
ongeveer 60 procent van het werk uit. Tegenwoor-
dig is dat terug naar 40 procent. Extramuraal vult 
de overige 60 procent in. Dat is de afdeling die min 
of meer zelfstandig wonende cliënten begeleidt bij 
het wonen. Concreet omvat dat activiteiten als hen 
helpen hun huishouden te organiseren, de finan-
ciën op orde te houden, het huis schoon te maken, 
regelmatig te leven en te helpen bij het opbouwen 
van sociale contacten en dagbesteding. 

Preventie en nazorg
De extramurale begeleiding is opgekomen vanuit 
het besef dat het voorkomen van crisisopvang en 
het vermijden van terugval cliënten beter helpt dan 
hen uit hun omgeving te halen en in een kunst-
matige voorziening onder te brengen. Ook zijn de 
maatschappelijke kosten lager. Gespecialiseerde 
hulp kon, net als crisisopvang, tot voor kort maar 
een deel van dat besef in praktijk brengen, terwijl 
het er vooral om gaat alle noodzakelijke vaardig-
heden aan te leren. Crisisopvang moest met een 
nazorg, maar ook met een preventieve begeleiding 
uitgebreid worden. Dat is het werk van de afdeling 
Extramuraal.

Keten
Er ontstond een keten in de begeleiding door SMO 
Verdihuis. Begeleiding duurt zo kort als kan en zo 
lang als nodig is. Met bemoedigende resultaten, 
gestage groei en aangevuld met online ondersteu-
ning. Wel werd het steeds problematischer dat de 
cliënten door een tekort aan beschikbare woon-
ruimte steeds moeilijker naar meer zelfstandigheid 
konden doorgroeien. 

WMO
Een tweede stroming richting extramuralisatie is 
de opkomst van de WMO. Hier staat centraal dat 
mensen zo lang mogelijk thuis moeten blijven en 
dat hulp zo kort mogelijk moet duren. Verder is er 
een grote rol voor de Sociale Teams en gemeen-
ten. SMO Verdihuis past op een bijzondere manier 
in deze nieuwe structuur. De organisatie schakelt 
steeds meer de zelfregie, de eigen kracht en het 
eigen netwerk van cliënten in. Zij krijgen een 

begeleider toegewezen die het complete traject bij 
hen blijft. Ook als zij weer zelfstandige woonruimte 
krijgen. 

Op- en afschalen
Vooral met Extramuraal zit SMO Verdihuis op een 
kruispunt in de hulpketen tussen de Sociale Teams 
en de eerste lijns hulpverlening in. SMO Verdihuis
biedt mogelijkheden om vanuit de Sociale

Teams aan op te schalen naar meer hulp. Vanuit de 
GGZ, of verslavingszorg of andere eerstelijnshulp 
kan via Extramuraal de begeleiding geleidelijker af-
schalen naar het wijkniveau of zelfs naar volledige 
zelfstandigheid. Han Kremers zegt: “De afbouw van 
intramurale zorg bij de GGZ betekent bijvoorbeeld 
dat meer mensen met best zware psychische pro-
blemen naar ons toe komen. Hier kunnen wij een 
rol in spelen.”

Ambitie
De ambitie is om de begeleiding zo te ontwik-
kelen dat crisisopvang voorkomen kan worden. 
De opvang moet mensen zo zelfstandig mogelijk, 
liefst in hun eigen woning, weer op weg helpen 
en hen zo min mogelijk institutionaliseren. Zo is 
denkbaar dat de Centrale Intake van SMO Verdihuis 
bij de aanvrager thuis komt kijken of crisisopvang 
vermijdbaar is. “Want begeleiding kan nog zo 
nodig zijn, het is niet optimaal om mensen met 
zeer uiteenlopende problemen in 1 ruimte te zet-
ten”, zegt Han Kremers. Een absoluut verbod op 
alcoholgebruik bijvoorbeeld, bij crisisopvang heel 
gewoon, blijkt niet altijd nodig voor alle cliënten van 
Extramuraal. Sommigen hebben geen probleem 
op dat gebied. Als zij af en toe eens iets drinken in 
hun eigen woning, hoeven de begeleiders daar niet 
scherp op te reageren. Waar misbruik en versla-
ving een rol spelen, is een verbod natuurlijk wel op 
zijn plek. 

Client centraal
De samenwerking met collega-hulpverleners, 
gemeenten en woningcorporaties wordt steeds 
effectiever en bruikbaarder voor de professionals 
in het veld. Mede onder invloed van de WMO gaan 
steeds meer serieuze partijen het cliëntbelang 
zien als het bepalende criterium dat altijd voorgaat 
op het belang van de hulpverlenende organisatie. 
“Ons werkveld is door al deze invloeden sterk in 
beweging. Van de partijen, maar ook van de cliën-
ten, worden andere rollen verwacht. SMO Verdihuis 
heeft de visie en werkwijze ontwikkeld om hier in 
mee te gaan”, aldus Han Kremers. 

oPvAng WorDt AmbulAnter
“We WIllen crIsIsoPvAng In 2025 volleDIg voorkomen”
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saskia bogaerts (Facilitaire Dienst) komt 
de laatste tijd weer regelmatig in de Ikea. 
en dat is een goed teken, want dan is er 
weer een nieuwe woning beschikbaar 
gekomen. De problemen rond de door-
stroming vanuit de crisisopvang nemen 
de laatste tijd substantieel af doordat de 
corporaties de afgelopen maanden woon-
ruimte beschikbar konden stellen. 

‘Wij zijn erg blij met de betrokkenheid van de cor-
poraties. We kunnen met hun hulp echt verschil 
maken voor de mensen. Voor ons als Facilitaire 
Dienst begint het met een telefoontje van Gerrit 
van Oorschot van Extramuraal. Er is een nieuwe 
woning voor Begeleid Wonen in aantocht. 
Dan gaat bij ons het gas erop”, vertelt Saskia 
Bogaerts. Samen met Piet Kouwenberg en Patrick 
Baumhöver gaat zij de woning bezichtigen en doet 
ze de overdracht. 

Schilderen
Dan wordt duidelijk wat er moet gebeuren voor 
de cliënt in de nieuwe, frisse woning terecht kan. 
Denk aan schoonmaken, schilderen en kleine 
reparaties. Dan moet het witgoed besteld en aan-
gesloten worden. Ook moet de woning weer voor 
gas, water, licht en Ziggo (telefoon, tv en internet) 
aangemeld worden. 

Variëren
Als dat allemaal loopt, kan Saskia naar de Ikea. 
“Ik kies niet elke keer voor dezelfde bank, gordij-
nen of kasten om te voorkomen dat alle woningen 
er uniform en instellingsachtig uit gaan zien”, 
zegt ze. Overigens zijn er ook woningen waar de 
bewoner zelf, of samen met de woonbegeleider, 
de inrichting doet, bijvoorbeeld op de Berghemse 
weg (Oss) en in Cuijk. 

Leeuwendeel
Het aantal bewoners per woning kan verschillen. 
Sommige woningen zijn geschikt voor bewoning 
door een persoon of een moeder met kinde-
ren. Ook komen er woningen die geschikt zijn 
voor groepen. Met aparte slaapkamers en een 
gemeenschappelijke keuken. “Het klaarstomen 
van een woning is nu het leeuwendeel van ons 
werk, waar het vroeger maar een klein onderdeel 
was. Het is ook vrij onvoorspelbaar. Soms kan een 
woning al met anderhalve week nodig zijn. Dan 
moeten we meteen in actie komen. Maar het is 
wel mooi werk. je bent echt voor iemand bezig.” 
Aldus Saskia Bogaerts. 

nee, nee, vrees niet. We gaan u hier 
niet opzadelen met vette dijenklet-
sers, schaterhilariteiten of zompige 
platvloersheden, al dan niet met 
baard. maar Agogische medewerker 
monique ’t hoen heeft op de smo 
verdihuismedewerkersdag het ge-
bruik van humor in de hulpverlening 
in de spotlights gezet. met inspire-
rende inzichten.

Haar conclusie was: “Humor kan een 
enorme positieve invloed hebben. Het ver-
bindt, relativeert, doorbreekt remmingen en 
kan moed geven. Ten minste, als cliënt en 
begeleider er goed mee omgaan.” Humor is 
natuurlijk niet hetzelfde als de bovenge-
noemde meligheid. Het is meer het belich-
ten van de grappige, knullige of geestige 
kanten van een situatie. Met als doel het 
moeilijke ervan wat te verzachten, waardoor 
het beter hanteerbaar wordt. Het is in iedere 
cliënt-begeleider situatie weer anders. En 
soms kan het ook gewoon niet.

Monique ’t Hoen is daar samen met een van 
haar cliënten voor de Medewerkersdag van 
afgelopen voorjaar eens ingedoken. 
Een bekende toepassing van humor 
is de Cliniclown, die in ziekenhuizen 
jonge kinderen vermaak biedt. En 
vaak meer dan alleen een lach. 
Bijvoorbeeld door op een speelse, 
indirecte manier een kind te 
helpen eten, slapen of tot rust 
te komen. Dan helpt de lach 

zelfs mee pijn te verlichten bij de kinderen.
Monique ’t Hoen vertelt: ”In onze bege-
leidingssituaties kun je, als er voldoende 
onderling vertrouwen is opgebouwd, best 
een verrassende opmerking maken over 
nutteloos of schadelijk gedrag. Iemand 
vertelt bijvoorbeeld uren voor de tv of 
YouTube te hangen of echt overmatig fast-
food te eten. Met een humoristisch “meen 
je dat nou?” schep je een soort mentale 
afstand tussen de cliënt en zijn gedrag, 
waardoor je hem helpt er zelf ook eens naar 
te kijken. Met die ‘luchtige’ opmerking krijg 
je een aanknopingspunt om een stapje ver-
der te komen. Zonder frontale confrontatie.”

Humor kent vele vormen die cultureel 
bepaald zijn. Een plagerijtje bijvoorbeeld is 
typisch Nederlands of Westers. In andere 
culturen kan dat juist overkomen als een 
aanval op iemands’ eergevoel. Wat duidelijk 
niet als humoristisch wordt ervaren. Ook 
hangt het effect sterk af van de cliënt. Is 
die wel in staat in te zien dat het een grapje 
was? 

Foutief gebruik kan het gezag van de hulp-
verlener juist ondermijnen. Cliënten kunnen 
zo het idee krijgen dat ze een loopje kunnen 
nemen met hun begeleider. Of de 
begeleider inschatten als een ‘lolbroek’, 
waardoor ze bij serieuze onderwerpen 
liever een andere hulpverlener kunnen 
benaderen. In die situaties maakt humor 
juist kwetsbaar. 
De vraag of je humor kunt gebruiken in het 
opbouwen en onderhouden van cliëntrela-
ties kan dus met een enthousiast, en vrolijk, 
jA beantwoord worden. Maar het kan alleen 
als begeleiders het goed getimed en zeker 
ook gedoseerd inzetten. “We kwamen bij het 
uitzoeken van het onderwerp het artikel van 
de Utrechtse psycholoog Yaron Kaldenbach 
tegen. Dat is leuk om nog eens na te lezen” 
zegt Monique ‘t Hoen.

https://www.apollopraktijk.nl/Publica-
ties_bestanden/artikel%20humor%20
binnen%20de%20hulpverlening%20(Y.%20
Kaldenbach).pdf

DoorstromIng 
gAAt vlotter

kAn DAt Wel, humor 
en hulPverlenIng?

meer WonIngen beschIkbAAr 

https://www.apollopraktijk.nl/Publicaties_bestanden/artikel%20humor%20binnen%20de%20hulpverlening%20(Y.%20Kaldenbach).pdf
https://www.apollopraktijk.nl/Publicaties_bestanden/artikel%20humor%20binnen%20de%20hulpverlening%20(Y.%20Kaldenbach).pdf
https://www.apollopraktijk.nl/Publicaties_bestanden/artikel%20humor%20binnen%20de%20hulpverlening%20(Y.%20Kaldenbach).pdf
https://www.apollopraktijk.nl/Publicaties_bestanden/artikel%20humor%20binnen%20de%20hulpverlening%20(Y.%20Kaldenbach).pdf
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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 
woningcorporaties (laatste kans beleid).

Woonopvang
Agogische en financiële begeleiding in 
tijdelijke huisvesting van de woningcorpora-
tie voor moeders met kinderen. De 
begeleiding is gericht op weer zelfstandig 
leven en wonen.

Algemeen wordt er constant gezocht naar 
integrale aanpak en samenwerkingsverban-
den met partners als Gemeenten, Stichting 
Oosterpoort, Novadic-Kentron, GGD, GGZ 
Oost-Brabant, ONS Welzijn, RMC Radius, de 
Sociale Wijkteams en diverse woningcorpo-
raties in Brabant Noordoost.

“We onderzoeken of we een nacht-
opvangvoorziening kunnen opzetten 
die door de cliënten zelf beheerd gaat 
worden. In utrecht, nijmegen en in 
Amsterdam blijkt deze werkwijze te 
functioneren. Dus waarom niet bij ons?”

Annemieke van Mourik, Medewerker Centrale 
Toegang en Bemoeizorg (CTB) bij SMO 
Verdihuis, heeft de verbaasde blik van haar 
interviewer al verwacht. “Het kan echt”, zegt 
ze uitdagend.

Veel reacties zijn verbaasd, ongelovig of 
ronduit verbijsterd: “Kom op zeg, mensen die 
nachtopvang nodig hebben, zijn toch niet in 
staat om zelf met elkaar een huishouden te 
runnen? Dat wordt vast een ramp?“ Maar dat 
is een misvatting, hebben de mensen van SMO 
Verdihuis geleerd. Ook deze groep mensen kan 
veel meer dan traditionele hulpverlening 
gewend is te zien. Is het wel altijd nodig om 
hen op meerdere levensgebieden in de 
‘wachtmodus’ te zetten en het stuur over te 
nemen?

Zelfredzaam
“Nee”, zeggen Annemieke en haar collega 
Lotte. ”Bij SMO Verdihuis denken we dat 
mensen veel zelfredzamer kunnen zijn en best 
hun steentje kunnen bijdragen. Dat aanspreken
 door lotgenoten soms beter werkt dan een 
preek van de begeleider.” Zo ontmoetten zij bij 
een bezoek aan een zelfbeheerde voorziening 
in Utrecht een cliënt, die voor 30 man de 
bloemkool stond te snijden. Precies genoeg en 

precies op tijd klaar. “Dat doe ik hem niet na” 
zegt Annemieke van Mourik. 

Groepscontrole
Maar je kunt ze toch geen boodschappengeld 
geven? Dan vraag je toch om problemen? Het 
blijkt dat het groepsbelang dan corrigerend 
werkt. Iemand die er bijvoorbeeld stiekem 
drugs voor zou kopen, heeft ’s avonds bij het 
eten wel het commentaar van de andere 
bewoners in zijn nek. Toch betekent het niet 
dat hij/zij dan meteen op straat staat. De 
andere bewoners kunnen zich de verleiding uit 
eigen ervaring wel voorstellen en laten het bij
een eerste vergrijp bij een waarschuwing. 

Maar zelfs als de groep in zelfbeheer iemand 
uitzet, gaat dat meestal goed, zo leert de 
ervaring in de bestaande voorzieningen.

Randvoorwaarden
De opvangorganisaties hanteren wel 
randvoorwaarden. Zo is er ondersteuning op 
afroep beschikbaar en is een cliënt uitgekozen 

als beheerder. Begeleiders waaien onverwacht 
langs en observeren hoe de sfeer en gang van 
zaken zijn. Bij ongewenste machtsverhoudin-
gen of drugsgebruik in groepjes grijpen zij in. 
“We zijn nog net zo betrokken, maar meer op 
hoofdlijnen en op de achtergrond. We verwachten 
bijvoorbeeld dat bewoners integreren in de 
wijk, met of zonder hulp van wijkteams, maar 
geven daar geen opdrachten voor“, zegt Lotte. 
Vanuit deze activerende vorm van nachtopvang 
is het verder makkelijker om bijvoorbeeld eens 
bij de Pitstop langs te gaan om daar op zoek te 
gaan naar dagbesteding of werkervaring.

Omdenken
Ook voor de cliënt is het omdenken. Hij of zij 
wordt niet meer bij de hand genomen, maar 
moet zelf aan de gang en de hulpvraag zelf 
formuleren. Zelfstandig, maar niet alleen. 
De ervaringen In Utrecht, Nijmegen en 
Amsterdam laten zien dat het werkt. 
Momenteel bezoeken mensen als Annemieke 
en Lotte die plekken om kennis en ervaring op 
te doen voor een eigen pilot, die mogelijk begin 
2018 van start kan. Bij het CTB zijn ze 
inmiddels de aanvankelijke twijfel voorbij. 
”Natuurlijk, het is totaal nieuw, maar maak het 
niet spannender dan het is. We zien dat het 
werkt in de praktijk. je geeft vertrouwen om 
vertrouwen te krijgen. Dat werkt.” 

ZELfBEHEER BIj NACHTOPVANG 
WERKT GEWOON

http://www.verdihuis.nl
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