
In de steIgers

nieuwsbrief van SMO verdihuis

jaargang                2018 -1            16

Han Kremers
Directeur-BestuurDer 

smO VerDiHuis

‘De winkel open houden tijdens de verbouwing’, 
dat is voor ons niets bijzonders. Brabant Wonen 
zorgt goed voor haar panden en wij als huurder 
zijn ook blij als het er fris uitziet en alle voor-
zieningen goed werken. En dus moeten er soms 
gewoon zaken gerenoveerd worden. Waarbij we 
overlast voor cliënten en medewerkers maar even 
voor lief moeten nemen. 

In 2018 is het verbouwen en vertimmeren echter 
bijna een continu proces geworden. We hebben 
zo veel plannen en zo veel ruimten nodig om de 
cliëntzorg gestalte te geven, dat het lijkt alsof 
verbouwen deel uitmaakt van de kern-activiteiten.

Dat is natuurlijk niet zo. Want we blijven onver-
stoorbaar uitgaan van principes als ‘iedereen 
telt’ en ‘niemand op straat’, binnen alle reële 
mogelijkheden. En…. daar zijn ook gewoon stenen 
voor nodig. Zo is in 2018 na renovatie een Wonen-
met-Ondersteuning project voor jongeren gestart 
in een pand in de Osse wijk de Ruwaard. En in 
datzelfde pand is ook een derde moeder-kindhuis 
van start gegaan.

Einde van de lente is de verbouwing van ons 
herstelcentrum Pitstop gestart. Iets waar al lang

 naar werd uitgezien en dat er nu dan toch echt 
van gaat komen. Na de zomervakantie kunnen 
we gasten, bezoekers, cliënten, wijkbewoners en 
anderen laten zien wat er in dit bruisende deel 
van SMO Verdihuis gebeurt.

En, als volgens de huidige plannen verloopt, start 
eind 2018 of begin 2019 een forse verbouwings-
operatie met een derde etage op het centrale 
pand in Oss. Wellicht tegelijkertijd met de 
renovatie van een pand in Cuijk, 

waar we woontrajecten en time-out opvang gaan 
verzorgen voor die regio.

Dit alles gebeurt natuurlijk niet zo maar. 
De (ver)bouwactiviteiten komen voort uit de 
Koersnota, die we samen met onze partners 
ontworpen hebben en die uiteindelijk door ons 
en de gemeenten is vastgesteld. Zo geven we 
gestructureerd richting aan de opvangambities 
voor de komende jaren. 

Soms zijn daar fysieke ingrepen voor nodig, 
terwijl onze professionals en ervaringsdeskun-
digen zonder onderbreking door moeten blijven 
werken aan opvang en begeleiding.

Zo bouwen we aan capaciteit, kwaliteit, innovatie, 
samenwerking, deskundigheid en nabijheid. 
Dat bouwen vormt dan 
telkens weer wie we 
zijn, het Verdihuis.



“Mijn grootste uitdaging bij sMO Ver-
dihuis is hoe we ons de komende jaren 
ondanks minder financiële ruimte toch 
kunnen blijven ontwikkelen en vernieu-
wen.” Aan het woord is Ingrid van den 
Berkmortel, sinds 22 januari het nieuwe 
Hoofd Primair Proces bij sMO Verdihuis. 

Al vanaf haar eerste ervaringen met 
de medewerkers voelt ze zich welkom. 
Ze ziet bij hen een grote openheid en 
interesse in haar kennis, ervaring en 
werkwijze. De medewerkers tonen be-
reidheid om eigen kennis te delen en om 
van elkaar te leren. De organisatie levert 
veel verschillende soorten zorg, ontdekte 
ze, en heeft de drive om te innoveren 
in het verlenen van die zorg. “Om goed 
in te kunnen spelen op veranderingen, 
zijn dat gunstige uitgangspunten”, vindt 
Ingrid van den Berkmortel.

Inhoud
In de 24 jaar dat zij als leidinggevende 
werkzaam is, heeft Ingrid geleerd om 
voor kwaliteit van de zorg te gaan en 
daarin een gezamenlijke ambitie te 
zoeken met medewerkers, open te staan 
voor geopperde verbeterideeën, de 
motivatie bij de ander te willen horen en 
veiligheid te creëren zodat mensen zich 
durven uiten. Zowel op uitvoerend als op 
strategisch niveau. Het doel is de verle-
ning van zorg zo optimaal mogelijk 

maken. Ingrid stelt: ”Dat wil ik samen, 
open en verbindend doen. Mijn taak is 
het om op willekeurige momenten de 
vinger aan de pols te leggen over hoe 
mensen met elkaar omgaan en te stimu-
leren dat we van elkaar blijven leren.”

Kansen
De laatste 11 jaar heeft Ingrid gewerkt 
in Nieuwegein bij Lister, een RIBW in 
Utrecht. Daar stuurde ze teams aan die 
gespecialiseerd waren in (ambulante) 
begeleiding van mensen met autisme. 
Toen het plaatselijke buurtcentrum leeg 
kwam te staan, heeft ze met cliënten, 
raad van bestuur, gemeente en enkele 
medewerkers gepleit voor de huur van 
het pand om aldaar werkervaringsplek-
ken te creëren voor een ieder uit de 
buurt. Hier is stapsgewijs een florerend 
wijkhuis ontstaan, inmiddels omge-
doopt tot ‘la CaZa’, samen met zo’n 50 
vrijwilligers en enkele medewerkers. De 
Pitstop die bij SMO Verdihuis in ontwik-
keling is, lijkt daar in sommige aspecten 
op en kan profiteren van haar ervaring 
met dit soort voorzieningen. Verder heeft 
zij met cliënten, andere organisaties 
en de gemeenten samen een concept 
ontwikkeld voor inspiratiehuizen in de 
regio Lekstroom, o.a. Inspiratiehuis 
Nieuwegein. Hier kunnen mensen die af 
en toe behoefte hebben aan psychische 
hulp elkaar ontmoeten en met 

ervaringsdeskundigen aan het verbete-
ren van hun levenskwaliteit werken. 

Woon-werk
Ingrid vond de dagelijkse woon-werkrit 
van haar woonplaats Vught naar Nieu-
wegein vervelender worden. Dan ga je 
toch eens om je heen kijken. Toen viel 
mijn oog op de vacature bij SMO 
Verdihuis. Ik kende de organisatie niet, 
maar de actieve, innovatieve uitstraling 
samen met de brede dienstverlening 
spraken me aan. De klik was wederzijds 
en toen heb ik de knoop doorgehakt en 
dat voelt goed.”

Ingrid van den Berkmortel, 
hoofd Primair Proces

IngrId van den Berkmortel: 
”ondanks mInder fInancIële 

ruImte toch  BlIjven ontwIkkelen 
en vernIeuwen.”

OPVAng werkt 
AAn PrIVAcy

Cliënten
Voor cliënten van de maatschappelijke 
opvang is het belangrijk dat alleen 
noodzakelijke gegevens verzameld 
worden en dat uitsluitend bevoegde 
medewerkers bij hun gegevens kunnen. 
Cliënten mogen hun eigen gegevens 
natuurlijk wel inzien. “Wij voldoen al 
jaren aan de eisen rond registratie van 
persoonsgegevens die verder gaan dan 
de naam, adres en woonplaats (NAW). 
Voor de nieuwe privacywet (AVG) heb-
ben we voornamelijk uitgebreid in kaart 
gebracht waar in het bedrijf persoons-
gegevens (van cliënten en medewer-
kers) aanwezig zijn en die gegevens nog 
beter beveiligd”, aldus Wilke Keulers, 
Stafmedewerker Beleid & Kwaliteit.

Medewerkers
Rond de maatregelen die de privacy 
van de cliënten moeten beschermen is 

dus al

veel duidelijk. Personeelsadviseur 
Marjolein Bastens vult aan: “Ook voor 
medewerkers is de AVG relevant. Zo 
mag de werkgever tijdens ziekte niet 
vragen wat de medewerker nog wél kan 
zonder de bedrijfsarts in te schakelen. 
Dat staat dan weer haaks op de Wet 
Verbetering Poortwachter, waarbij is 
afgesproken dat werkgever en werk-
nemer dit zoveel mogelijk in overleg 
zouden moeten oppakken. Ook lastig is 
dat je als werkgever bij het inhuren van 
mensen met een beperking niet mag 
vragen wat die beperking inhoudt. Dus 
kunnen aanpassingen op de werkvloer 
of in de taakinhoud niet vooraf inge-
schat worden.” 

Alert
Wilke Keulers vat samen: “Het is 
belangrijk om nog alerter te zijn op 
misbruik van persoonsgegevens die 

je wilt bewaren. Dat blijft de telkens 
terugkerende vraag in een dynamische 
datawereld, die wij ons telkens 
opnieuw moeten stellen.”

Voor meer informatie:

https://autoriteitpersoonsgegevens.
nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-eu-
ropese-privacywetgeving/algemene-
informatie-avg

“Ach, ik heb niks te verbergen. Mij maakt die nieuwe privacywet niets uit.” nog 
steeds denkt de doorsneeburger zo luchtig over het beschermen van privacy. Maar 
als je met maatschappelijke opvang te maken hebt, wil je liever niet dat de hele 
wereld, laat staan de buurvrouw, alles van je weet. wilke keulers en Marjolein 
Bastens, stafmedewerksters bij sMO Verdihuis praten u bij.

een bekend geval van privacy schending haalde afgelopen maanden het nieuws 
met reality starlet ‘Barbie’ wiens medische gegevens uit sensatiezucht ingezien 
werden door niet bevoegd personeel van het ziekenhuis waar zij opgenomen was. 
Maar ook grote bedrijven als Facebook en google hebben veel te maken met deze 
problematiek. Het komt dus dichterbij dan je denkt.

Vanaf 25 mei geldt in nederland 
en de eu de algemene Veror-
dening Gegevensbescherming 
(aVG). De nieuwe regelgeving:
•	Versterkt	en	vergroot	privacy		
 rechten
•	Legt	organisaties	meer	
	 verantwoordelijkheden	op
•	Geeft	alle	Europese	privacy		
 toezichthouders extra 
 bevoegdheden (boetes tot 
 € 20 miljoen)

http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg


Uit de ervaringen in de Ruwaard is een 
werkwijze ontstaan die ook in andere 
wijken en gemeenten bruikbaar is. De 
methode moet mensen leren zo veel 
mogelijk op eigen kracht hun kwaliteit 
van wonen en leven te verhogen. Men-
sen bouwen het ‘sociale weefsel’ van de 
wijk op aan de hand van vragen als wat 
wil je, wat kun je en wat heb je nodig? 
Dat verschilt met de gebruikelijke aan-
pak van de hulpverlener die de
cliënt bij de hand neemt. Hier staan 
de mensen zelf aan het roer van hun 
verbeteringsproces. Professionele 
zorg-, welzijnsorganisaties, gemeenten 
en woningbouw zijn dichtbij. Sociale 
teams, maar ook wijkbewoners zelf, 
kunnen die inroepen. 

Proeftuin
De Proeftuin Ruwaard is begonnen met 
het bij elkaar brengen van wat gemeen-
ten, woningcorporaties, zorg en welzijn 
weten van de wijk. Denk aan hoeveel 
mensen wonen er, van welke leeftijden, 
hoe staat het met de werkgelegenheid 
en verdeling van inkomensniveaus, wat 
is de verhouding allochtoon-autoch

toon, welke zorg is er actief, wat zijn er 
voor voorzieningen en dergelijke. 

Zelfbeheer
Vervolgens bleek in bijeenkomsten in 
de Ruwaard dat bewoners behoefte 
hadden aan een laagdrempelig wijk-
centrum. Een ruimte met een koffie-
machine, meer vroegen zij niet in mei 
2016. Zo is het Huis van de Wijk aan de 
Coornhertstraat ontstaan dat volledig 
door vrijwilligers beheerd wordt. Er is 
ondertussen een soort bijenkorf van 
activiteiten en gezelligheid ontstaan. 

Volledig in zelfbeheer en zonder voor-
opgezet plan van aanpak. En het werkt.

Samenwerken
Als vanzelf komen er ook situaties 
in beeld waar professionele hulp 
wenselijk is. Aan de koffiebar, via het 
sociale wijkteam of de huisarts. Maar 
ook via de postbode, de wooncorporatie 
en de buren kunnen hulpvragen op de 
radar komen. Het revolutionaire van 
de Proeftuin is dat de hulpvraag in een 
Multidisciplinair Overleg (MDO) bespro-
ken wordt. Alle professionele partijen 
nemen hier aan deel en samen kiezen 
ze een aanpak met als uitgangspunt de 
behoefte van de wijkbewoner en niet 
die van de hulporganisatie. De samen-
werking voorkomt onnodige kosten, 
doordat direct de meest resultaatgerich-
te en efficiënte aanpak gekozen wordt. 

Opvanglocatie
Als het MDO inschat dat woonbegelei-
ding of opvang de wijkbewoner weer 
op weg helpt, neemt SMO Verdihuis 
contact op met de wijkbewoner. Daar-
naast heeft SMO Verdihuis sinds kort 
een opvanglocatie aan de Henric van 
Veldekestraat voor moeders met kin-
deren. Hier wordt nauw samengewerkt 
met Humanitas, die in deze woning 
appartementen heeft voor kwetsbare 
jongeren. Het Huis in de Wijk biedt 
de jongeren en jonge moeders weer 
gelegenheid om sociale contacten op te 
bouwen, vrijwilligerswerk te doen en zo 
te werken aan hun kwaliteit van wonen, 
welzijn en zorg. 

Leersessies
In leersessies bespreken de deelne-
mers hoe situaties verlopen zijn en hoe 

het probleem is opgepakt of opgelost. 
En of je bijvoorbeeld resultaten kunt 
meten als er minder bezoeken aan 
de huisarts zijn. Hieruit ontstaan dan 
bouwstenen voor een andere manier 
van werken die vanuit de vraag en niet 
vanuit het aanbod vraag wordt opgezet. 
Zo ontstaat een werkwijze die ook in 
andere wijken of gemeenten toepas-
baar is. “Dat doen we aan de hand van 
de programmatische aanpak die in 
meerdere gezondheidsprogramma’s 
toegepast wordt”, aldus Bart Bakker. 

Voor meer info over Proeftuin 
Ruwaard zie: 

www.proeftuinruwaard.nl

PrOeFtuIn ruwAArd: 
sAMen slIM zOrg BIeden 

“Proeftuin ruwaard wil de kwaliteit van wonen, welzijn en zorg verbeteren en de 
participatie van de bewoners aan de wijk verhogen”, vertelt Bart Bakker. 
Hij is onafhankelijk projectadviseur in dienst van alle partijen en helpt de Proeftuin 
vorm te geven. de begeleiding van kwetsbare bewoners door sMO Verdihuis sluit 
hier goed op aan. zeker nu sMO Verdihuis en Humanitas moeders met kinderen 
en jongeren opvang bieden in de wijk.

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 
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 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.

http://www.proeftuinruwaard.nl
http://twitter.com/smoverdihuis
http://bit.ly/2BYeatU


sMO Verdihuis coördinator gerrit van 
Oorschot is in zijn nopjes met de woning 
aan de Henric van Veldekestraat in de 
wijk ruwaard in Oss. sinds kort kunnen 
vijf moeders met kinderen en acht kwets-
bare jongeren (via Humanitas) er opvang 
krijgen. Met het naastgelegen Huis in 
de wijk is er ook aansluiting met 
re-integratie in de wijk. 

De woning aan de Henric van Veldeke-
straat in de Osse wijk De Ruwaard bestaat 
uit twee gescheiden woonruimtes,onder- 
verdeeld in een aantal appartementen. 
Dat maakt groepswonen mogelijk en 
biedt tegelijk de privacy van een eigen 
appartement. Daarnaast is er kantoor-
ruimte voor twee begeleidingsteams, die 
elkaar kunnen helpen als dat nodig is. 

Zelf koken 
De moeders koken zelf en de begeleiding 
komt elke dag langs. Zo krijgen zij de 
vrijheid om zelf verantwoordelijkheid te 
nemen en woondiscipline aan te leren, 
maar ook ondersteuning om terugval te 
voorkomen. Zij zijn zelf leidend in hun 
herstel. Soms is verslavingszorg en GGZ 
bij een cliënt betrokken. De bewoners zijn 
na maximaal twee jaar toe aan een vrijere 
woonvorm met lichtere begeleiding. 

Proeftuin Ruwaard
Bijzonder is dat er met het project 

Proeftuin Ruwaard (zie pagina 3) een weg 
naar re-integratie open ligt. Soms met 
professionele begeleiding. Vaak met hulp 
van extra vrijwilligers uit de wijk. Door 
het opbouwen van sociale contacten, 
meedoen aan sport en vrijwilligerswerk. 
Zonder dat ze er ver voor hoeven te reizen. 

Minder impact
De opvang van de moeders en de jongeren 
in de wijk betekent dat ze hun sociale 
netwerk zo veel mogelijk intact kunnen 

houden en dat de kinderen op hun eigen, 
vertrouwde school kunnen blijven. Dat 
beperkt de impact van de crisisopvang. 
De buurtbewoners leren de bewoners zo 
beter kennen, wat wederzijdse argwaan 
vermindert. 

Gemeenten
Ook bij de gemeente is er grote interesse 
voor de combinatie van opvang en dagbe-
steding. De samenwerking met 
Humanitas is ontstaan doordat de licht 

verstandelijk gehandicapte jongeren die 
begeleiding krijgen van Humanitas, ook 
vaak bij SMO Verdihuis in beeld komen. 
Daarnaast blijken de organisaties dezelfde 
denkwijze en methodieken toe te passen. 
Gerrit van Oorschot hoopt dat het project 
navolging gaat krijgen.

Hulpvragen
Jongeren die Humanitas DMH op de Van 
Veldekestraat begeleidt, hebben hulpvra-
gen bij dagbesteding, sociale contacten en  
bij het omgaan met emoties,  vrijetijdsbe-
steding, huishouden en financiën. Samen 
met ketenpartners als Novadic Kentron 
en GGZ helpt Humanitas DM hen op weg 
naar meer zelfstandigheid en verantwoor-
delijkheid. Eigen regie van de jongeren is 
hier erg belangrijk.

Elkaar vinden
Petrie van Asveldt, Trajectcoördinator bij 
Humanitas DMH vertelt: “In de opstartfase 
waren de begeleiders en de jongeren nog 
erg zoekende. We moesten elkaar beter 
leren kennen en ons de methodiek eigen 
maken. Inmiddels zijn we goed op elkaar 
ingespeeld. We weten wat we aan elkaar 
hebben en we kunnen elkaar vinden.”

OPVAng slAAt duBBelslAg In 
HenrIc VAn VeldekestrAAt 

sMO Verdihuis is door de eigen medewerkers gekozen tot beste werkgever 
in de categorie zorg, Overig. waar de gemiddelde waardering in de sector 
op 7,1 lag, scoorde sMO Verdihuis een fraaie 7,94 als rapportcijfer en 
eindigde in de driesterren categorie van de onafhankelijke beoordeling 
van Hr onderzoeksbureau effectory. 

“Dit bevestigt de indruk die we al hadden gekregen uit de HKZ-certificering 
van vorig jaar, waar we ook al goed voor de dag kwamen. Ik vond het een 
fantastisch compliment van en voor onze mensen. Zij maken het verschil in 
onze organisatie. Het is toch een soort keurmerk. Ik geef toe dat ik de rest 
van de ochtend zacht neuriënd verder gewerkt heb,” aldus een tevreden 
directeur Han Kremers. 

Onafhankelijk
Na de aanmelding bij Effectory, hebben de medewerkers een digitale vra-
genlijst met 30 vaste vragen ingevuld. Het onderzoek meet onder andere 
de bevlogenheid en betrokkenheid. Uit de verzamelde cijfers van de hele 
branche heeft Effectory een landelijk gemiddelde branchescore bepaald. 
Die kwam voor de sector uit op 7,1. Omdat SMO Verdihuis meer dan 0.5 punt 
boven dat branchegemiddelde uitkwam, mogen we het Beste Werkgevers 
logo met het maximale aantal sterren van 3 een jaar lang op onze site en 
andere communicatiemedia als LinkedIn, Facebook en Twitter voeren. 

Verbeterpunten
Zijn er dan helemaal geen verbeterpunten? Marjolein Bastens glimlacht: 
“Ja, natuurlijk wel. Je kunt je altijd verbeteren. We kunnen werken aan meer 
openheid over wat er speelt en muurtjes tussen teams weghalen en elkaar 
beter feedback geven over werk en gedrag, bleek uit de enquête.”

Kijk voor meer informatie en de Beste Werkgeverslijst op: 
https://www.beste-werkgevers.nl/

SMO Verdihuis Topwerkgever

http://www.beste-werkgevers.nl/


In de vriesweken van afgelopen winter was vrij-
wel elke ruimte in het Verdihuis in Oss in gebruik 
voor de nachtopvang. Overal in het gebouw aan 
de kardinaal de Jongstraat stonden overdag 
matrassen tegen de muur, om ‘s nachts maar 
voldoende slaapplaatsen te kunnen bieden. 
“Het tekort aan uitstroommogelijkheden wordt 
structureel. zeker wanneer het gaat vriezen”, 
aldus sMO Verdihuis-directeur Han kremers.

De maatschappelijke opvang slibt dicht, omdat 
cliënten niet kunnen doorstromen naar zelfstan-
dige woonruimte. Er zijn te weinig woningen, 
omdat er jarenlang te weinig gebouwd is. 
Zorgorganisaties door heel Nederland worstelen 
met dit probleem. Recentelijk luidde ook het 
Leger des Heils de noodklok. Daarnaast is sinds 
afgelopen winter de gevoelstemperatuur van 5 
graden onder nul het signaal om de vorstopvang 
open te stellen. Vroeger was dat de objectieve 
KNMI-temperatuur.  En dat zie je bijvoorbeeld bij 
SMO Verdihuis terug aan de matrassen die dan 
sneller opduiken in de spreekkamers. 

Passende huisvesting
Het probleem zit in het uitvoeren van de gevonden 
oplossing. Meer woonruimte maken gaat nu 
eenmaal niet van de ene op de andere dag. 
Terwijl begeleid wonen, crisisopvang en 
beschermd wonen alleen kunnen functioneren 
met passende huisvesting. Daar komt nog bij 
dat mensen die aankloppen tegenwoordig vaak 
complexere problemen hebben. 

Snelle oplossingen zoeken
Woningcorporaties denken in grotere woon-
eenheden voor de bijzondere doelgroepen, 
bijvoorbeeld een gezin van twee of drie personen. 
Daarvan wordt niet eens al het aanbod gebruikt, 
merkt de corporatie verbaasd op. Voor de 
uitstroom van opvang en andere bijzondere doel-
groepen zijn echter woningen van ongeveer 25 

vierkante meter beter geschikt. Maar daarvan is 
bijna niks beschikbaar. En omdat bouwen pas op 
langere termijn soelaas biedt, ligt er grote druk 
op het vinden van snelle oplossingen. 

Woon units
Het liefst zou SMO Verdihuis een braakliggend 
terrein inrichten met woon units. “Dat lijkt een 

mooi alternatief. Denk aan de asielzoekers 
voor wie heel snel iets uit de grond gestampt 
werd. “Helaas is dat blijkbaar lastig in Nederland 
Regelland, wat ons betreft zou het morgen 
mogen” zegt Han Kremers. Tegelijk realiseert 
hij zich dat de opvang geen vastgoedorganisatie 
moet worden bij het zoeken naar oplossingen.

Samen optrekken
Een zoektocht die alleen in samenwerking 
met gemeenten, woningcorporaties en andere 
welzijnsorganisaties tot oplossingen kan leiden. 
Simpele oplossingen bestaan blijkbaar niet en 
er zijn ook andere organisaties die woonruimte 
zoeken voor hun cliënten. “Er moet echt woon-
ruimte komen!” Aldus Han Kremers.

OPVAngInFArct dreIgt 
dOOr wOnIngtekOrt

2017: 
75 procent cliënten 

tevreden over 
SMO Verdihuis

In 2017 heeft SMO Verdihuis 920 aanmel-
dingen gehad. Hiervan konden 567 cliënten 
in begeleiding genomen worden en bij 236 
cliënten kon de begeleiding beëindigd wor-
den. Driekwart van hen gaf een 8 of hoger 
als rapportcijfer voor de begeleiding. Waar 
bij instroom 32 procent van de cliënten een 
instabiele huisvesting heeft, bijvoorbeeld 
inwonend bij anderen, is dat bij uitstroom 
teruggebracht tot 16 procent. Acht procent 
van de cliënten zit bij instroom tegen een 
uithuiszetting aan, maar bij uitstroom heeft 
de begeleiding dat percentage naar nul 
gebracht. Voor meer info over de jaarcijfers 
van SMO Verdihuis klik hier: 

www.verdihuis.nl/images/nieuwsbrieven/
Verdihuis_jaarverslag_2017.pdf 

 

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.

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

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

75%

89%

83%

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

 drie pijlers 

BRABANT NOORDOOST OOST

TEVREDENHEID CIJFERS CLIËNTEN

OSS

LANDERD

MILL EN
ST HUBERT

BOXMEER

SINT ANTHONIS

UDEN

BOEKEL

MEIJERIJSTAD

BERNHEZE

GRAVE
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ZIEKTEVERZUIM
 VERDIHUIS 5,3%

t.o.v. branche SW/MO: 5,5%
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YESS! 
ER IS EEn ECHTE 

fInAnCIëLE 
ROuTEKAART

De routekaart is een soort TomTom voor eerste 
hulp op weg naar betrouwbare financiële ant-
woorden. De ‘Fin Tom’ voorkomt verdwalen en 
in handen vallen van ondeskundige adviseurs. 
En kan dus ook preventief gebruikt worden met 
bijvoorbeeld vragen als: hoe voorkom ik dat ik 
problemen krijg met uitkering of belasting. En 
hoe voorkom ik schulden of hoe voorkom ik dat 
die uit de hand lopen. Via overzichtelijk geor-
dende links kan de sitebezoeker meer uitvinden 
over de eigen situatie. Soms staat er een extra 
link vermeld waarmee mensen direct contact op 
kunnen nemen met de genoemde organisatie. 
Heb je zelf vragen, wil je me dan mailen? 
Dan help ik je graag verder: Ilja de Vaan, 

idevaan@verdihuis.nl

https://www.verdihuis.nl/index.php/blog/11-
eerste-hulp-financieel

sMO Verdihuis heeft  begin mei een routekaart 
gepubliceerd op de eigen website, waarmee 
mensen snel de weg kunnen vinden naar de 
juiste financiële hulpverlening. geldproblemen 
blijken heel vaak voor te komen bij mensen 
die bij sMO Verdihuis aankloppen. die zijn dan 
soms zo overheersend dat ze eerst aangepakt 
moeten worden voordat mensen open staan 
voor hulp bij persoonlijke of sociale proble-
men.

MOOIlAnd zet 
AMBulAnte 
wOOnBegeleIdIng In

rIsIcOHuurder uIt crIsIs HOuden   

Aldus Petra Spanjers, Wijkconsulente bij 
woningcorporatie Mooiland. Met een com-
binatie van schuldhulpverlening en agogi-
sche hulpverlening op maat lukt het de SMO 
Verdihuismensen vaak om de uitzetting te 
voorkomen. De begeleiding is niet vrijblijvend 
voor de probleemhuurder en duurt maximaal 
een jaar. Dan moet de huur weer in het rechte 
spoor gekomen zijn of is duidelijk dat andere 
maatregelen nodig zijn. 

Steeds vroeger
Na enkele jaren bleek dat het instrument 
preventieve woonbegeleiding steeds vroeger 
werd ingeschakeld. Zodra huurachterstand 
of ernstige overlast opgemerkt werden, ging 
Mooiland in gesprek met de huurder. “Hoe 
vroeger we erbij kwamen, des te makkelijker 
we konden bijsturen”, zegt Petra Spanjers. 
“Al snel bleek dat we woonsituaties konden 
aanwijzen, die kwetsbaar zijn. Is het dan niet 
raar om te wachten tot het mis gaat? Zo kwa-
men we tot de conclusie dat je met ambulante 
woonbegeleiding huurders enorm kunt helpen 
en veel ellende kunt voorkomen. We willen en 
kunnen heel snel aan de gang. Vaak al binnen 
1 week na signalering kunnen we een intake-

gesprek houden. Die snelheid is erg belangrijk, 
omdat je niet wilt dat door een lange wachttijd 
een risico in een crisis ontaardt.” 

Meteen in actie
Zo lukte het Mooiland in een bepaalde casus 
niet om met een huurder in contact te komen 
over een oplopende huurachterstand. De deur-
waarder stond zelfs al bijna ingepland. In een 
laatste poging om toch nog contact te krijgen, 
belde Mooiland bij het adres aan. De bewoner 
bleek een ZZP’er die zonder werk zat, omdat 
zijn opdrachtgever failliet was gegaan en hij 
vanwege zijn leeftijd en gezondheid moeilijk bij 
een ander aan de slag kon. Met een tafel vol 

medicijnen, geen werk, geen inkomen, geen 
ondersteuning was hij niet meer in staat om 
zelf zijn problemen aan te pakken. Hij maakte 
zijn post niet meer open en hij leidde een bijna 
vegeterend bestaan.

Hulp accepteren
Mooiland nam direct contact op met SMO 
Verdihuis, die nog dezelfde dag iemand langs 
stuurde voor financiële hulpverlening. Die ging 
aan de slag en slaagde erin de uitzetting eerst 
uit te stellen en later helemaal te voorkomen. 
Binnen drie maanden was alles, ook financieel, 
weer op orde. Hij heeft ondertussen weer 
contact met zijn familie en heeft nu alleen nog 
ondersteuning bij zijn financiële administratie. 
Essentieel was dat de man mee wilde werken 
en de hulp accepteerde.

Kracht
De kracht van ambulante begeleiding is het 
snel kijken wat mensen zelf kunnen en daarop 
in zetten. Zodat met de begeleider de pro-
blemen aangepakt kunnen worden. Om dan 
daarna verder te kijken of een indicatie nodig is 
om de situatie te stabiliseren. Nog voordat een 
risico in een crisis ontaardt.

“we werken al jaren samen met sMO Verdihuis bij preventieve woonbegeleiding. 
dat wordt ingezet als een huurder uit huis gezet dreigt te worden. we kunnen daardoor 
toch vaak de uitzetting vermijden. Maar kunnen we ook voorkomen dat iemand in de 
situatie terechtkomt waarin het spook van uitzetting in beeld komt? samen met sMO Verdihuis, ja dus.”

Petra sPanjers, 
WijkconsuLEntE	bij	
wOninGcOrPOratie 

MooiLand.

Colofon
Primaverdi is een uitgave van de 
stichting maatschappelijke 
opvang Verdihuis.
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Crisisopvang
Acute opvang van maximaal 3 maanden voor 
mensen die (tijdelijk) geen huisvesting hebben 
en/of (tijdelijk) niet in staat zijn zelfstandig een 
huishouding te voeren.

nachtopvang
Acute nachtopvang voor mensen die (tijdelijk) 
geen huisvesting hebben voor maximaal 3 
nachten per week.

Dagopvang
Naast nachtopvang is het mogelijk om overdag 
in Herstelcentrum de Pitstop te verblijven.

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.

Woontrajecten
Agogische en financiële begeleiding van 
kwetsbare individuen en gezinnen met 
problemen op meerdere leefgebieden. 
De begeleiding wordt gegeven in gehuurde 
woningen in de regio of achter de voordeur 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 woningcorporatie voor 
moeders met kinderen. 
De begeleiding is gericht op weer zelfstandig 
leven en wonen.

Moeder-Kind huizen
Gecombineerde crisisopvang en woontrajecten 
voor vrouwen en moeders met kinderen.

Jongerenproject
Een Wonen-met-Ondersteuning project voor 
jongeren met beperkingen gericht op 
uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk wonen. 
Samenwerking Verdihuis-Humanitas.

Bemoeizorg
SMO Verdihuis zorgt samen met haar partners 
GGZ, GGD, Unik, Novadic-Kentron, op signaal 
dat zorgmijders de juiste aandacht en hulp 
ontvangen.
https://www.bemoeizorgbno.nl/

Pitstop
Herstelcentrum waar cliënten maar ook 
anderen terecht kunnen voor herstel en om een 
brug te slaan naar opnieuw deelnemen aan de 
samenleving.

Algemeen streeft SMO Verdihuis voortdurend 
naar integrale aanpak en samenwerkingsver-
banden met partners als gemeenten, Stichting 
Oosterpoort, Novadic-Kentron, GGD, GGZ 
Oost-Brabant, ONS Welzijn, Sociom, de Sociale 
Wijkteams en diverse woningcorporaties in 
Brabant Noordoost.

“dit project is veel groter dan gedacht. Vooral 
organisatorisch en daardoor ook bouwtechnisch. 
de Pitstop wil mensen zo goed mogelijk helpen 
de regie over hun persoonlijk herstelproces, hun 
eigen leven terug te pakken. Ook voor de langere 
termijn. Maar daarvoor moeten wij als sMO 
Verdihuis anders gaan werken dan we altijd heb-
ben gedaan.” 

Zo geeft Projectleider Edith Govers een indruk 
van de ontwikkelingen bij de Pitstop. In eerste 
instantie was de Pitstop gericht op dagbesteding 
en arbeidsparticipatie, waar mensen ook in hun 
eigen tempo kunnen werken aan hun herstel. 
Maar sommige activiteiten kwamen niet van de 
grond, zoals de cursussen ‘Solliciteren kun je 
leren’ en ‘Budgetteren’. Die waren, met de beste 
intenties, ontwikkeld om goed in te spelen op de 
behoefte van de cliënten. “De bezoekers vertelden 
ons echter dat de cursussen wel aansloten bij de 
praktische vraag, maar dat er te weinig aandacht 
was voor de individuele, persoonlijke aspecten”, 
vertelt Edith Govers. 

Bezoeker van De Pitstop:
“Wanneer je mensen de mogelijkheid geeft om 
verhalen uit te wisselen bijvoorbeeld rondom 
armoede en vragen stelt als: wat doet het met je 
als mens om te leven met leefgeld? Of hoe ga jij 
ermee om als je “nee” moet zeggen tegen je kin-
deren? Dan zie je dat mensen elkaar als vanzelf 
gaan helpen. Door het delen van verhalen kun je 
andere inspireren en zelfs helpen. De stap om 
vanuit daar dan met zijn allen een budgetcursus 
te gaan volgen, is veel laagdrempeliger”

Door te beseffen dat het opzetten van zulke activi-
teiten een andere benadering vraagt dan we 
gewend waren, zijn de missie en visie van 
De Pitstop verder ontwikkeld, zodat het doel van 
het project veel duidelijker is geworden. De focus 
gaat nu vooral op persoonlijk herstel liggen, met 
hiermee verbonden het aanbieden van arbeids-
matige activiteiten.

Acceptatie
De Pitstop wil dus meer dan dat de bezoekers ‘lek-
ker bezig’ zijn. “Zij dienen hier te werken aan hun 
eigen herstel en zichzelf weer op te bouwen. In hun 
eigen tempo. Na hun maatschappelijke crash leren 
ze dat ze ondanks hun problemen weer nieuwe be-
tekenis en doelen in hun leven kunnen ontwikke-
len. En vervolgens hoe zij, ondanks hun psychische 
en sociale maatschappelijke kwetsbaarheid, toch 
een bevredigend, hoopvol en nuttig leven kunnen 
leiden. Dat moet uiteindelijk resulteren in een 
nieuw evenwicht waarbij iemand weer functioneert 
op een zo stabiel mogelijke manier. Zonder dat 
de kwetsbaarheid het dagelijks leven overheerst”, 
schetst Edith Govers de gelaagde nieuwe visie en 
doelstelling van de Pitstop. 

Ervaringsdeskundigheid
Ervaringsdeskundigheid is de professionele over-
dracht van kennis die iemand opgedaan heeft door 
analyse van en reflectie op eigen ervaringen en die 
van lotgenoten. Aangevuld met kennis uit litera-
tuur, opleidingen en media. De Pitstop pioniert met 
het in praktijk brengen van deze competentie. De 
rol van ervaringsdeskundigen is in de Pitstop van 
grote toegevoegde waarde. Zij hebben immers de 
problemen zelf ondervonden en hebben al aan-
zienlijke stappen gezet in het ‘managen’ van hun 
kwetsbaarheid. Zij praten als lotgenoten met veel 

‘street credibility’ en hebben zichzelf zo veel verder 
ontwikkeld en geschoold dat ze anderen goed op 
weg kunnen helpen. Ervaringsdeskundigen zijn 
geen ‘alternatieve’ behandelaars. En zij zijn geen 
aanvulling op de professionele hulpverlening. Wel 
bieden zij een andere deskundigheid die gericht 
is op herstel en empowerment. Niet op genezing 
of verzorging. Al die vier factoren zijn belangrijk in 
het herstelproces. Samen met de professional (die 
ook ervaringsdeskundige kan zijn) biedt de erva-
ringsdeskundige Pitstopmedewerker de bezoeker 
aanvullende handvatten om vooruit te komen.

Gehoord & gezien worden
Het helpt mensen op weg als ze voelen dat ze 
gehoord en gezien worden. Dat ze niet een façade 
op hoeven houden van altijd maar sterk, dyna-
misch en ambitieus, maar dat ook achter liggende 
angsten en twijfels bespreekbaar worden. Pas dan 
kunnen mensen op weg naar hun maatschappelijk 
herstel. Edith Govers zegt: “We hebben geleerd dat 
de kracht van medewerkers met ervaringsdeskun-
digheid heel groot is bij het echt zien en horen van 
de bezoeker.” 

Herstel
Activiteiten als houtbewerken, fietsen maken, 
schoonmaken en catering van de Pitstop blijven 
zeker bestaan. Bij solliciteren, typen, computeren 
en administratie krijgen mensen hier alle steun. 
Maar mensen doen dat nu als concrete manier 
om aan zichzelf en aan hun herstel te werken. 
Staf, medewerkers en bezoekers brengen deze 
gedachten nu met vallen en opstaan dagelijks in 
de praktijk, ook bij de inrichting van werkruimtes. 
De plannen hiervoor zijn ondertussen klaar en de 
nieuwe wc’s zijn al gebouwd. 

PItstOP wIl een nIVeAu Verder
FOcus VAn ‘BezIg zIJn’ nAAr PersOOnlIJk Herstel    
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“Mensen in de gevangenis of in de asielopvang 
zijn soms beter af dan wie een beroep moet doen 
op opvang. slechts drie van de tien gemeenten 
hebben concrete actieplannen voor de uitstroom 
uit opvang en beschermd wonen, terwijl een 
kwart van de wMO-begroting hiervoor bestemd 
is. de deskundigheid van opvangorganisaties 
wordt eenvoudig te weinig benut bij het bestrij-
den van de derde wereld in eigen land. dat zijn 
allemaal probleemgebieden waar we ons als 
sector breder en actiever moeten manifesteren 
en ons vooral geen calimero moeten voelen.”

Aan het woord is Rina Beers, senior beleidsadvi-
seur bij de Federatie Opvang, de landelijke koepel 
van opvangorganisaties in Nederland. De 
Federatie brengt de problemen en oplossingen 
van de sector voortdurend onder de aandacht van 
de Tweede Kamer en het ministerie van Binnen- 
landse Zaken. Tegelijk is de Federatie een 
verzamel- en verdeelpunt van nieuwe praktijkken-
nis rond opvang. Heeft een lokale organisatie een 
effectieve aanpak voor een probleem ontwikkeld, 
dan helpt de Federatie met het beschikbaar 
maken van die oplossing voor de andere 
opvangorganisaties. Verder kan de Federatie 
makkelijker kritiek leveren doordat er geen 
directe relatie is met bijvoorbeeld de betrokken 
gemeente. 

Hutje in het bos
Er zijn in ons land daarnaast nog vermoedelijk 
enkele duizenden mensen die in een hutje of tent 
in het bos wonen, in hun auto dan wel onder een 

brug slapen of in leegstaande panden of fabrieks-
gebouwen bivakkeren. Zij zijn afgegleden naar dit 
soort Derde Wereldomstandigheden, omdat ze 
geen adres hebben en niet op een wachtlijst voor 
een woning kunnen komen. Vaak beperken ver-
slavingen, psychiatrische problemen of schulden 
dat ze zelf uit de dak- en thuisloosheid komen. 
De opvang kan een belangrijke rol spelen om 
deze mensen uiteindelijk weer in een woning te 
laten aarden en beter te laten meedraaien in onze 
welvarende Nederlands samenleving. 

naar zelfredzaamheid
Opvang wil mensen op weg helpen naar zo veel 
mogelijk zelfstandigheid en zelfredzaamheid, 
eventueel met een steuntje in de rug. Maar niet 
alle gemeenten zijn zo begaan met het lot van 
dak- of thuislozen. In de afgelopen vorstperiode 
had bijvoorbeeld Den Haag 140 man in een loods 
vol met stapelbedden ondergebracht met nul 
begeleiding of opvang. Rina Beers verzucht: “Hoe 
is dat mogelijk en waarom vinden we dat accep-
tabel? Het is onze taak om deze problemen bij de 
politiek telkens weer in beeld te brengen.”

Monitor Prestatie Afspraken 
Een concreet voorbeeld van de samenwerking 
tussen opvangorganisaties ‘in het veld’ en de 
Federatie is de Monitor Prestatieafspraken. Begin 
mei heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken 
de eerste Monitor (2018) gepubliceerd. Hierin 
geeft het ministerie inzicht in welke mate 
gemeenten, woningcorporaties en huurders-
verenigingen afspraken maken over uitstroom 

van cliënten uit maatschappelijke opvang en 
beschermd wonen naar sociale huurwoningen. De 
uitstroom is een nijpend probleem dat de opvang 
dreigt te verstoppen. Het blijkt dat in 70 procent 
van de prestatieafspraken geen aandacht was 
voor de uitstroom. Met deze best onthutsende 
cijfers als handvat kunnen opvangorganisaties 
nu in overleg gaan met gemeenten, corporaties 
en huurdersverenigingen. Dit moet leiden tot het 
beschikbaar komen van meer kleine en goedkope 
woonruimten voor mensen uit de opvang.

PersoonsGebonden Budget
Een andere discussie waar de Federatie aandacht 
voor vraagt, is die rond het Persoonsgebon-
den Budget (PGB). Mensen met een verslaving, 
een psychiatrische stoornis of met een lichte 
verstandelijke handicap blijken eigenlijk niet in 
staat om hun zorg zelf goed in te kopen. Zo vallen 
ze makkelijk in handen van foute zorgaanbieders 
waar ze uitgebuit worden of zelfs ingezet in de 
hennepteelt, zo bleek uit een recent artikel in de 
Volkskrant. Terwijl deze lieden zich hier dan ook 
nog laten betalen voor hun uitbuiting. De Fede-
ratie wil dat er nog eens grondig over nagedacht 
wordt hoe deze misstand te voorkomen is. 

Housing first
Ook internationaal maakt de Federatie Opvang 
verbinding met zusterorganisaties. Inspirerend 
is het Finse voorbeeld, waar de overheid dak- en 
thuisloosheid volledig wil uitbannen. De afgelopen 
jaren heeft het ‘Housing First’ programma het 
probleem al met 35 procent doen verminderen. 

Hiermee is Finland het enige land waar de 
dakloosheidproblematiek is afgenomen. 
‘Housing First’ houdt in dat dakloze mensen 
allereerst woonruimte moeten krijgen. Altijd, 
als fundamenteel mensenrecht en los nog van 
verdere behandeling of therapie. De Finnen 
hebben ontdekt dat het kosteneffectiever is om 
dakloosheid te beëindigen dan om het te willen 
’managen’. De stabiliteit en veiligheid van een 
eigen thuis blijkt de cliënt beter in staat te stellen 
om de eigen problemen aan te pakken. 

“Cruciaal is dus voldoende aanbod van 
geschikte woonruimte. Ook in Nederland”, 
aldus Rina Beers. 

http://www.opvang.nl/files/Monitor_prestatieaf-
spraken_2018.pdf
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