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We kunnen veel, we doen veel, we zijn 
wendbaar, meedenkend en samenwer-
kingsbereid. maar ons adagium ‘als 
niemand het doet, doen wij het wel’ maakt 
ons ook tot slachtoffer van ons eigen 
succes. De glijdende schaal van het 
opvangen en begeleiden van mensen die 
eerder klinisch of intramuraal in beeld 
waren, zet ons op een pseudo-specia-
listische stoel. Zolang er ‘geen bloed uit 
vloeit’, kan de samenleving zich koesteren 
in het pluche. 

maar soms komen er tekenen van 
‘misbruik’ aan het oppervlak. Zeker als 
de randvoorwaarden niet mee groeien en 
onze extra inzet ‘uit het vierkant’ moet 

komen. natuurlijk, overheid, welzijn en 
zorg staan onder grote inhoudelijke en 
financiële druk, maar wij krijgen er lang-
zaam wat allergische reacties van. ‘meer 
met minder’ lukte vaak wel, maar het 
dreigt te ontaarden in ‘meer met 
te weinig’.

Dat ‘meer’ klampt ons en onze partners 
aan in de vorm van ondersteunen van 
jonge mensen met hulpverleningsach-
tergronden, zoeken naar een goede 
modus voor steeds meer burgers met 
verslavingsproblemen, vinden van andere 
concepten om mensen in woonwijken 
te helpen huisvesten en zoeken naar 
werkzame begeleidingsvormen in de knap 

complexe samenleving. Dat vinden wij 
allemaal de moeite waard om de tanden 
in te zetten. Zodat we de wereld wat beter 
en mooier kunnen maken voor zoveel 
mogelijk mensen. 

Zeker, daarvoor en daarover in gesprek 
blijven, dat moet. maar nog liever gaan 
we op enig moment ook echt ‘aan de slag’ 
met zichtbare uitingen, daar heeft de 
(participatie)samenleving uiteindelijk pas 
echt iets aan. Dat kon nog wel eens met 
‘ietsje minder’, maar loopt echt spaak met 
’te weinig’. iets om in nieuwjaarsoverwe-
gingen mee te nemen zo rond deze tijd.

Het komende jaar  bestaat 
smO Verdihuis 40 jaar.  Wat in 
1979 begon als een initiatief 
van betrokken vrijwilligers van 
de kerk in Oss, is uitgegroeid 
tot een betrokken en 
professionele organisatie voor 
de opvang in het gebied noord-
oost-Brabant. Het jubileum 
wordt gevierd met cliënten, met 
een Opendag en een jubileum 
magazine. Hier blikken (oud)
medewerkers, cliënten en vele 
andere betrokken organisaties 
terug en vooruit op het feno-
meen van 40 jaar maatschap-
pelijke opvang in noordoost-
Brabant. 
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dit lijkt op de instructie voor een verbluffende goocheltruc, maar het is de realiteit in de opvang. 
wij krijgen veel te verstouwen rond mensen die fors in de problemen zijn. en de woestijn waar mensen 
met ernstige psychische problemen en/of verslavingsproblemen in ronddolen, wordt alsmaar groter, 
complexer en onherbergzamer. Andere hulpverleners noemen hen ‘personen met verward gedrag’, 
bij ons heten ze ‘cliënten’. deels ook omdat er nergens anders meer mogelijkheden zijn.



VerwArd gedrAg, 
reuring in sAMenleVing

“er Moet nú iets gebeuren”   

Met die maatschappelijke vraag zijn op 2 oktober 
in Vught wethouders, zorg- en welzijnsorganisa-
ties, waaronder SMO Verdihuis, cliëntenorgani-
saties en schakelteams in de regio Oost-Brabant 
bij elkaar gekomen. Het symposium is door 200 
professionals bezocht. De vraag hoe verwarde 
mensen het beste geholpen kunnen worden, is 
aan de hand van drie thema’s onderzocht. Het 
eerste thema was hoe je preventie en persoons-
gerichte aanpak organiseert. Het tweede thema 
was triage (“Hoe ernstig is deze melding?”) en 
acute opvang. Eveneens is er gesproken over 
wat de beste manier is om een verward persoon 
veilig te vervoeren. 

Gradaties
SMO Verdihuisdirecteur Han Kremers vertelt: 
“Het eerste wat opvalt, is dat verwardheid veel 
gradaties kent. Alleen als de psychiater en de 
burgemeester vinden dat iemand een ernstig 
gevaar vormt voor zichzelf of anderen, kan 
iemand onder dwang worden opgenomen. Daar 
zijn op de bijeenkomst protocollen voor bespro-
ken. In ongeveer 80 procent van de meldingen is 
er gelukkig geen acuut gevaar voor mensen of 
spullen. Wat niet wil zeggen dat deze mensen en 
hun omgeving niet direct hulp nodig hebben.

 Want er is wel degelijk onrust en overlast. 
Alleen de vraag is hoe organiseer je die hulp en 
wie moet er dan op af? De samenleving vraagt 
wel dringend om actie.“

Tussen wal en schip
Eigenlijk is de vraag te vereenvoudigen naar ‘hier 
is iemand met afwijkend gedrag, er moet nu 
iets gebeuren’. Ook SMO Verdihuis krijgt steeds 
vaker te maken met mensen die verward en 
onpeilbaar gedrag vertonen. Door bezuinig-
ingen, extramuralisering en terugtrekking op 
zorgdomeinen door verscherpte inkoop van 
zorgverzekeraars, verdwijnt echter regelruimte. 
Ook eisen  bijvoorbeeld strakke ‘zorgvierkanten’ 
en dergelijke hun tol. De verdwenen zorg blijkt 
steeds duidelijker een goede voedingsbodem te 
zijn voor een toename van verwarde personen in 

woonwijken en in het stadscentrum. Professio-
nals zien bijvoorbeeld mensen afglijden richting 
huisuitzetting, maar missen de middelen om dat 
te voorkomen. “Met iets meer licht preventieve 
dwang is dat bijna altijd te voorkomen, ervaren 
onze mensen”, aldus Han Kremers stellig. “We 
kunnen rustig en weloverwogen kijken hoe dat 
zonder politie of schending van burgerrechten 
en met respect voor het individu te organiseren 
is”, overweegt Han Kremers. 

Symptoom
Op het symposium kwam ook de waarschuwing 
kritisch naar de statistieken te blijven kijken. 
Soms komen er over 1 situatie meerdere mel-
dingen, soms fors meer. Als niet duidelijk wordt 
dat het slechts 1 probleem betrof, kunnen die 
meldingen een eigen leven gaan leiden. Verder 
blijken instanties die met deze situatie te maken 
krijgen, vaak vanuit hun eigen denkwereld te 
kijken. Dan gebeurt het dat mensen doorver-
wezen worden of slechts hulp krijgen op een 
deelgebied als schuldhulpverlening. Wat neer 
komt op symptoombestrijding. Zo komt het 
steeds vaker voor dat mensen met psychia-
trische en/of verslavingsproblemen bij SMO 
Verdihuis in de crisisopvang belanden. Terwijl 
dat lang niet altijd beste plek is. Zowel voor de 

cliënt als voor de organisatie. Maar soms is  
SMO Verdihuis het enige wat overblijft.

Bemoeizorg
Han Kremers: “Je zou bijvoorbeeld een vorm van 
BemoeizorgPlus beschikbaar moeten hebben 
met een meldpunt voor familie, buren, huisart-
sen, wijkteams, woningcorporaties, gemeenten 
en wijkwerkers. Daarna laat je deskundige 
partijen die meldingen binnen 24 uur oppakken 
en contact leggen met de verwarde persoon.” 
Nu is bemoeizorg nog beperkt inzetbaar bij een 
vermoeden van psychiatrische of verslavings-
problemen. Verder is de financiële kant nog 
onduidelijk, omdat dat nu vanuit verschillende 
domeinen en dus budgetten geacteerd wordt. 

Hoe nu verder?
Han Kremers stelt dat we ons moeten realiseren 
dat dit geen overgangssituatie of modieuze hype 
is. “In een samenleving die voortdurend in de 
zesde versnelling staat, zien wij dat er steeds 
meer mensen afvallen. Preventie is dan kosten- 
en ellende- efficiënt en dus een goede aanpak. 
Het enige nadeel is dat het rendement van 
preventie vaak bij andere domeinen terechtkomt. 
Hoe kunnen we daar overheen stappen, zodat de 
cliënt centraal blijft staan?“

soms gaat het goed mis. iemand raakt geestelijk de weg kwijt en richt in al zijn/haar verwardheid 
een ravage aan. overlast, schade aan woning, auto, lijf en leden of nog erger. Familie, buurtgenoten 
en toevallige voorbijgangers maken zich grote zorgen. Zowel om zichzelf als om de verwarde zelf. 
hier moet iets aan gebeuren, vindt een terecht bezorgde samenleving. hoe nu verder? 

PrOefTuin ruwaard, OSS
Op het symposium heeft kwartiermaker Bart 
Bakker Proeftuin Ruwaard toegelicht. In deze 
wijk bekostigt Gemeente Oss de WMO en de 
Welzijnszorg vanuit een budget. Partijen werken 
samen in een Wijkteam dat beslist over de inzet 
van het budget. Samen met wijkbewoners wer-
ken de zorgorganisaties aan oplossingen waar 
mensen meer voor zichzelf en voor elkaar kun-
nen doen. Bijvoorbeeld in de vorm van eerder 
en meer omkijken naar wijkgenoten die verward 
gedrag vertonen. Voor achtergrondinfo: 

www.verwardendan.nl 
www.proeftuinruwaard.nl

kindcheck 
huisdieren
crisiskaart

telefonische aanmelding bij crisisdienst

Melding komt binnen bij de APH triagist

Gegevens verzamelen middels 
aanmeldformulier en GGz Triagewijzer

Indicatiestelling en urgentiebepaling
middels Triagewijzer

Doorverwijzen, terugverwijzen,
consultatie & advies

STOP
Crisisbeoordeling in duo: 

SPV/VS en psychiater/arts-assistent (met 
psychiater als achterwacht)

Inschatten interventie inclusief risicotaxatie 

Crisisinterventie

Ambulant

•  Kortdurende behandeling door 
crisisdienst

• Evt. aangevuld met IHT
•  Voortzetting behandeling door 
eigen ambulant behandelaar 
binnen GGz of elders

Klinisch

• Vrijwillige opname GGz
•  Gedwongen opname GGz  
Wet BOPZ

•  Opname / opvang elders  
(PAAZ, VG, V&V etc.)

CRISISDIENSTEN
OOST-BRABANT

verwijzer

Reguliere verwijzers zijn:

Huisarts/huisartsenpost
Politie

Andere GGz-hulpverleners
Spoedeisende Jeugdzorg

Intern
Spoedeisende Hulp (m.u.v. Eindhoven)
Vrijgevestigd psychiaters/psychologen

Maatschappelijk werk / wijkteams
GGD arts

Medisch specialisten

MOTTO’s

Samen lossen we het op!

Veiligheid staat voorop

Betrek naasten

inzet ervaringsdesundigen

Discussie over terecht of  
onterecht verwijzen vind  

achteraf plaats

Afkortingen:

APH Acuut Psychistrische Hulpverlening
IHT Intensive Home Treatment
SPV Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
VS Verpleegkundig Specialist
BVC Broset Violence Checklist



terug naar 
overzicht

http://www.verwardendan.nl
http://www.proeftuinruwaard.nl


“goed! de nieuwe éénbegeleider-
methodiek wordt goed opgepakt.” 
dat is het korte en krachtige antwoord 
van Mieke van de gevel en Arco 
hoogervorst op de vraag hoe het 
nieuwe begeleiden van cliënten door 
sMo Verdihuis sinds begin dit jaar 
verloopt. “het vroeg wel zijn tijd, maar 
we hebben we nu al een tiental 
cliënten bij wie de begeleiding niet 
meer verandert tijdens hun traject 
naar een maatschappelijke herstart.“

Tot die tijd was het gebruikelijk dat 
een verhuizing van de crisisopvang 
naar begeleid wonen ook een nieuwe 
begeleid(st)er betekende. Niet alleen 
moest het verhaal weer opnieuw 
verteld worden, het opnieuw opbouwen 
van een vertrouwensband bleek een 
flinke vertraging van het herstelproces. 
Zonder dat dat eigenlijk nodig was. In 
het nieuwe systeem kijkt SMO Verdihuis 
zo veel mogelijk welke begeleider goed 
bij welke cliënt past. 

Match
Het creëren van een dergelijke match 
versoepelt de samenwerking aanzien-
lijk en verkleint de kans op onderling 
onbegrip of wrijving. Ook de externe 
organisaties die bij de cliënt betrokken 
zijn, hebben nu een vaste contact-

persoon. In een aantal lopende 
begeleidingen zijn er nog wel verande-
ringen geweest of in aantocht, maar dat 
zal geleidelijk aan uit het begeleidings-
systeem verdwijnen de komende tijd. In 
de maanden voorafgaand aan januari 
2018 was er tijdens de voorbereiding de 
nodige spanning onder medewerkers 
over hoe de verandering en dan vooral 
de assessment uit zou pakken. 

Vertrouwen
Maar toen bleek dat de reorganisatie 
niet leidde tot banenverlies, groeide het 
vertrouwen in de nieuwe methodiek. 
Mieke van de Gevel werkte eerst in de 

extramurale omgeving van woonbege-
leiding, vertelt: “Werken als Traject-
begeleider is leuk, omdat je beter en 
langer kunt volgen hoe cliënten zich 
ontwikkelen. Je kent elkaar vanaf het 
eerste begin in de crisisopvang en je 
weet wat je aan elkaar hebt. Dat geeft 
meer rust en vertrouwen.”
 
Meerwaarde
Nu, bijna een jaar na de introduc-
tie staan de medewerkers allemaal 
achter de innovatie. De trajectbege-
leiders brengen met hun extramurale 
achtergrond een meerwaarde op de 
crisisopvang groep. De samenwerking 

met de groepswerkers geeft weer een 
extra dynamiek in de groep waar de 
cliënt beter van wordt. De continuïteit 
wordt verder versterkt doordat ook de 
financiële dienstverleners met ‘hun’ 
cliënt meegroeien. Is de cliënt doorge-
groeid naar begeleid wonen, neemt het 
aantal contacturen natuurlijk af. 

antennes
Maar omdat de trajectbegeleider de 
cliënt al goed heeft leren kennen in de 
eerste maanden tijdens de crisisop-
vang, zijn er betere antennes. Traject-
begeleider Arco Hoogervorst, die eerst 
intramuraal werkte, ziet: “Je hebt bij 

je bezoek bij de cliënt thuis minder tijd 
nodig om beter in de gaten te krijgen 
hoe het gaat, ook al zie je ze korter. Je 
kent je pappenheimers al behoorlijk.”

Sfeer
De extramurale begeleiders hebben 
geen vaste werkplek of kwamen nooit 
op het Verdihuis in Oss. Waar ze hun 
laptop en mobiel neerlegden, was hun 
stek. Nu als trajectbegeleider komen 
ze wel op de crisisopvang bij hun 
cliënten en proeven direct de sfeer. 
Ze zien meer mensen, maar hebben 
met minder cliënten te maken. 
Anderen zijn weer blij met de extra 
contacten buitenshuis in andere ge-
meenten en met andere organisaties.
 
Groei
Doordat de medewerkers elkaar vaker 
zien is er meer overleg over situaties en 
kunnen ze elkaar helpen waar dat nut-
tig is. Dat verhoogt de collegialiteit. In 
ontwikkelingsgesprekken met de team 
manager is er aandacht voor beleving 
en resultaten van de nieuwe werkwijze. 
Zo groeit de nieuwe werkwijze steeds 
verder in in de organisatie.

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.

mieKe Van De GeVel en 
arcO HOOGerVOrst

“WerKen als traject-
BeGeleiDer is leuK, OmDat 
je Beter en lanGer Kunt 
VOlGen HOe cliënten ZicH 
OntWiKKelen. 

nieuwe begeleidings-
MethodieK groeit

Meer continuïteit, rust en Vertrouwen  

http://twitter.com/smoverdihuis
http://bit.ly/2BYeatU


wat de laatste periode steeds meer speelt, is dat ggZ en verslavingszorg strik-
tere grenzen aanhouden in hun behandeltrajecten. dat betekent dat meer mensen 
bij ons aankloppen met complexere problemen. ondanks ons uitgangspunt dat  
niemand op straat zou moeten leven, zijn die problemen steeds vaker niet te  
verenigen met onze mogelijkheden.”

Aldus Hoofd Primair Proces bij SMO Verdihuis, Ingrid van den Berkmortel. Door de 
aard van hun problematiek is het gedrag van sommige cliënten soms moeilijk te 
beïnvloeden. Dat geeft fikse uitdagingen die niet altijd te verenigen zijn in een crisis-
opvangpand. De medewerkers, die cliënten tot rust en groei willen laten komen in 
een veilige omgeving en op weg willen zetten naar hun herstel, ondervinden flinke 
tegenstellingen.

De door- en uitstroom van cliënten uit de maatschappelijke opvang is niet optimaal. 
Cliënten blijven soms noodgedwongen langer bij SMO Verdihuis dan voor hun bege-
leiding nodig is, omdat er geen woonruimte beschikbaar is. Ook andere maatschap-
pelijke opvangorganisaties in Nederland kampen met deze problemen. 

Een bijkomende factor bij SMO Verdihuis is dat de begeleiding van de cliënten dit 
jaar in een overgangsfase zit naar het éénbegeleidersysteem. Dat houdt in dat de 
cliënt na doorstroom een zelfde trajectbegeleider houdt. Deze omslag is januari 
dit jaar ingezet. De organisatorische overgangssituatie is nog niet achter de rug.  
Samen met de toename in het aantal complexere cliënten betekent dat de druk 
op de maatschappelijke opvang door SMO Verdihuis hoog is. “We blijven met alle  
betrokken partijen zoeken naar oplossingen”, aldus Ingrid van den Berkmortel.

druK, erg druK 
op de opVAng Verslaving en middelengebruik speelt bij een 

toenemend aantal mensen die bij sMo Verdihuis 
aankloppen, een grote rol. dusdanig dat er nauwe-
lijks kans op maatschappelijk herstel is zonder dat 
het verslavingsprobleem in behandeling genomen 
wordt. Vanuit dit besef heeft sMo Verdihuis intern 
een werkgroep ‘Middelenbeleid’ opgestart. deze 
sluit aan bij de externe werkgroep ‘complexe 
problematiek’ van de gemeente oss en samenwer-
kende partijen.

In deze werkgroep staat ‘samenwerking bij omgang 
met middelengebruik’ centraal. Voor SMO Verdihuis 
leerde een probleemverkenning dat de issues nogal 
divers zijn. De werkgroep ziet dat de problemen zich 
voordoen op vier gebieden. Als eerste bij de mensen 
zelf. Iemand die gebruikt kan zichzelf makkelijk 
overschatten bij het inschatten hoe het is om zonder 
middelengebruik in de opvang te verblijven. Stiekem 
gedrag, eromheen draaien en lijden in eenzaamheid 
vloeien daar makkelijk uit voort. Voor de begelei-
ding is de uitdaging om het gesprek in openheid te 
kunnen voeren, om mensen te motiveren te kiezen 
voor gezondheid en hun verslaving aan te pakken, en 
ondertussen te voorkomen dat zij zelf of huisgenoten 
hinder ondervinden van middelengebruik. 

Een tweede gebied speelt binnen de organisatie 
bij het onderling afstemming blijven vinden bij het 
omgaan met deze problematiek binnen de dynamiek 
die bij de maatschappelijke opvang hoort. Als derde 

aspect is er behoefte aan goede verbindingen met
externe organisaties. Daar zal immers de feitelijke 
behandeling van de verslaving en het middelen-
gebruik plaats moeten vinden. Daar zijn soms 
lange wachttijden. Dan verblijft een cliënt binnen 
de maatschappelijke opvang terwijl hij/zij wacht op 
behandeling. Dit is voor de maatschappij een dure, 
inefficiënte oplossing. 

Als vierde complicatie speelt mee dat de financier 
van verslavingszorg een andere partij is dan de 
financier van de maatschappelijke opvang, waardoor 
er nog niet zo makkelijk een gedeelde ambitie is om 
dit op te lossen. Op wiens budget komen de kosten 
en hoe kan de organisatie dat gefinancierd krijgen. In 
een aantal gevallen kan dat een gemeente zijn, maar 
ook een zorgverzekeraar kan soms uitkomst bieden. 
“Met elkaar hebben we een flinke portie creativiteit, 
lef en uithoudingsvermogen nodig om hierin vervolg-
stappen te zetten”, ziet Ingrid van den Berkmortel.

SMO Verdihuis in werkgroep Middelengebruik



“we zaten in de Van Veldekewoning al vrijwel 
direct vol en er zijn al drie deelnemers doorge-
groeid naar een vervolgsituatie”, vertelt rudin 
van boeijen, trajectbegeleidster bij de nieuwe 
opvangmogelijkheid voor kwetsbare jongeren 
en ouders met kinderen in oss.

Een van de doorgroeiers uit de jongerengroep 
bleek al snel zo goed op weg in het herstel-
proces dat Begeleid Wonen al verantwoord 
was. Uit de begeleiding van de andere twee 
doorstromers bleek na een tijdje dat ze beter op 
hun stek waren in andere settingen. Toch bleek 
hun tijd in de Van Veldekewoning nuttig voor het 
verkrijgen van dat inzicht. 

Samenwerking
De jongeren voor wie deze opvang bedoeld 
is, zijn te goed voor beschermd wonen, maar 
nog niet toe aan ambulant begeleid wonen. De 
samenwerking SMO Verdihuis- Humanitas biedt 
hen hier passende hulp. Humanitas hanteert 
wetenschappelijk onderbouwde jeugdmethodie-
ken, wat in combinatie met de kennis van SMO 
Verdihuis rond woonbegeleiding en psychiatrie 
een sterke begeleiding biedt. Rudin van Boeijen, 
vanaf het prille begin hierbij betrokken, zegt: 
“We hechten aan een plezierige omgang 
met elkaar. Als er nog pizzadozen van 
gister liggen, gaan we daar ontspan-
nen maar toch duidelijk mee om. 
Daarnaast leerde de GGD ons 

dat je je niet al te veel zorgen hoeft te maken als 
er bovengemiddeld veel pizza of friet gegeten 
wordt. De jongeren hebben heel andere dingen 
bezig aan hun hoofd. Regelmaat met eten is 
al mooi. Gezond eten komt dan later wel weer. 
We koken nu een keer per week gezamenlijk 
met hen. We merken hierdoor dat ze gezondere 
keuzes weten te maken.” Zodra de jongeren in 
de Van Veldekewoning komen wonen, worden ze 
ingeschreven bij de woning corporatie en zijn er 
afspraken over doorstroom. Dat kan maar vast 

geregeld zijn. 

Verbinding houden
Rudin van Boeijen is duidelijk: “Doorgroeien 
naar zelfstandigheid herken je het makkelijkst 
als het in een rechte lijn gaat. Maar ook als be-
woners eerst een stap opzij of zelfs terug doen 
naar andere voorzieningen, is dat toch vaak 
vooruitgang. Ze zijn in beeld gekomen, verder 
afglijden is voorkomen en er is toekomstper-
spectief. Als professionals in een emotionele 
werkomgeving laten we mensen niet los, maar 
blijven we verbinding houden op een manier die 
voor de cliënt het meeste oplevert.”

Contacten
De jongeren hebben allemaal werk, school of 
dagbesteding. Dat biedt structuur aan hun dag 
en voorkomt rondhangen. Er zijn goede contac-

ten met het ROC in Oss, waar enkelen een op-
leiding volgen. De zorgcoördinator van de school 
wordt goed geïnformeerd over de bijzondere 
situatie van de jongere. Sociale contacten met 
de wijk kunnen via het Huis in de Wijk verbeterd 
worden. Daar zijn goede contacten mee, maar 
het is nog even zoeken naar een goede struc-
tuur van die contacten. Deze ontmoetingsplek 
is onderdeel van de Proeftuin Ruwaard, waar de 
wijkbewoners zelf hun 
zaken regelen en naar 
eigen inzicht deskun-
digen in kunnen scha-
kelen. In het andere 
deel van de woning ver-
blijven de ouders met 
kinderen. Ook hier zijn 

alle plekken bezet. Als ze elkaar tegenkomen, is 
de sfeer gemoedelijk. De jongeren hebben geen 
last van de kleintjes, die vaak nog geen 2 jaar 
zijn. En omgekeerd is er ook nauwelijks over-
last. Het scheelt dat de woondelen van elkaar 
gescheiden zijn door twee kantoorruimtes.

Toekomst
De beginfase van de Van Veldekestraat is be-
moedigend, ervaart de begeleiding. De samen-
werking gaat goed en met een verwachte ver-
blijfsduur van een tot twee jaar is het nog even 
wachten op het structureel doorstromen van de 
jongeren. Punt van aandacht blijft nog de be-
schikbare begeleidingstijd. De overgang tussen 
de 24 uursbegeleiding in de crisisopvang en de 8 
uur per week per cliënt zou wel eens wat groot 
kunnen zijn voor sommige bewoners. Het is nu 
beschermd wonen of wonen met ondersteuning 
jeugd, zoals in dit jongerenproject van toepas-
sing is. Er is momenteel geen tussenindicatie, 
die een iets intensievere begeleiding mogelijk 
maakt. “Maar de overheersende indruk is dat 
we een groep leuke, positieve jongeren in huis 
hebben, die zich met zijn ups en downs goed op 

zijn stek voelt in de Van 
Veldekestraat“, aldus 
Rudin van Boeijen. 

VAn VeldeKestrAAt bouwt 
AAn Verbinding



maar dat blijkt voor een aantal cliënten een administratief behoorlijk inge-
wikkelde verandering. tot 2019 betalen de mensen een eigen bijdrage aan 
hun verblijf, maar in de nieuwe opzet gaan de cliënten woonruimte huren 
van smO Verdihuis. Dat zal voor de meeste cliënten lastig tot onmogelijk 
zijn, omdat hun praktische problemen grotendeels voortkwamen uit het 
ontbreken van financiële middelen om de woonruimte die ze hadden, te 
behouden. 

Kamerhuur
Daarom moeten zij voor hun opvang huurtoeslag voor ‘kamer bewoning’ 
aanvragen. Hoofd Financiën en Beheer bij smO Verdihuis john de Vries 
brengt deze weken in overleg met de Belastingdienst gedetailleerd en 
compleet in beeld hoe een dergelijke huurtoeslag aangevraagd moet 
worden. Voor collectief beschermd/beschut wonen is er nog een aparte 
uitzondering, aangezien dit veel complexer is.

Leertijd
De nieuwe opzet zal de nodige leertijd vragen van de financiële begelei-
ders, omdat het voor hen veel meer werk is. Zo moet er een volledige 
verhuurdersadministratie opgezet worden. Hoewel het de bewoner zelf is 
die de aanvraag in moet dienen, zijn het in de praktijk de trajectbegeleiders 
die deze ‘papieren tijger’ voor de bewoners temmen en in de gaten houden 
of alles financieel gezien goed gaat. speciale aandacht moet er zijn voor 
het moment dat de cliënt uit de crisisopvang overstapt naar zelfstandige 
woonruimte. Dan komt er een nieuwe administratieve procedure, omdat de 
hoogte van de huur waarschijnlijk hoger zal zijn. 

Zelf verantwoordelijk
Het doel van de omslag is om mensen direct al verantwoordelijk te laten 
zijn voor hun huur. Daarnaast wil de overheid een duidelijkere scheiding 
tussen wonen en zorg aanbrengen, zodat de financieringsstromen duidelij-
ker te volgen zijn. Deze weken worden de cliënten en hun bewindvoerders 
geïnformeerd over de verandering. Vanaf half november staan de huurprij-
zen op de site en gaan de besprekingen van start voor het omzetten van de 
begeleidingscontracten naar de koppelovereenkomsten. 

scheiden VAn 
wonen en Zorg

de optopping van het kantoorge-
deelte van het Verdihuis aan de 
Kardinaal de jongstraat in oss be-
gint volgens planning in april 2019. 
de werkzaamheden zullen onge-
veer drie maanden in beslag nemen 
en in juni, nog voor de zomer, 
klaar zijn.

Met deze planning wordt een periode 
van vertraging van ongeveer een 
jaar afgesloten. De oorspronkelijke 
plannen moesten aangepast worden 
omdat die  in eerste instantie in te 
weinig nieuwe ruimte voorzagen. 
Dat kwam doordat de opvang en be-
geleiding van cliënten verandert en 

de samenwerking met externe part-
ners vaker overleg en afstemming
vraagt. Verder betekent de invoer 
van de eenbegeleider-methodiek dat 
meer medewerkers het Verdihuis als 
basis hebben gekregen. De tijdelijke 
behuizing in het Jurgens huis zal 
afgestoten kunnen worden.

De aanbesteding door de woningcor-
poratie nam daarnaast de nodige tijd 
in beslag. Niet alleen de prijs en de 
kwaliteit van de bouwkundige uitbrei-
ding moesten door de woningcorpo-
ratie solide uitonderhandeld worden. 
Ook de beschikbaarheid van de te 
kiezen aannemer moest gegaran-

deerd zijn. Iets wat in deze tijden 
waarin de bouw ‘booming’ is, niet 
vanzelfsprekend is. De prijs van het 
project heeft natuurlijk grote invloed 
op de extra huur die SMO Verdihuis 
uiteindelijk moet gaan betalen. 

Concreet komen er extra vergader- 
en kantoorruimte bij. De Traject-
begeleiders kunnen met hun cliënten 
van de extra spreekkamers gebruik 
maken. Tegelijk krijgt de bestaande 
kantoorruimte een andere inrichting 
en een opknapbeurt. Met LED-ver-
lichting en een moderne airco wordt 
het energiegebruik teruggedrongen.

realisatie optopping 
Verdihuis komend voorjaar

tot nog toe ondertekenen mensen 
een begeleidingsovereenkomst 
als zij de begeleiding van sMo 
Verdihuis nodig hebben. hierin 
worden afspraken gemaakt over 
hoe wonen/huren en zorg geregeld 
worden. Maar in het kader van 
scheiden van wonen en zorg moet 
de begeleiding vanaf 1 januari 2019 
in twee aparte maar wel gekop-
pelde overeenkomsten vastgelegd 
worden. 



hier zoemt een accuboormachine, daar 
klopt een hamer en verderop wordt 
aan de nieuwe keukenapparatuur ge-
sleuteld. een radio speelt nederlands-
talige hits. het is deze weken een en 
al bedrijvigheid in de pitstop van sMo 
Verdihuis. Maar ook missie, visie en 
werkwijze ontwikkelen zich verder. 

Waar eerst een kille, lege ruimte 
gaapte, verrijzen nu de nieuwe werk-
ruimten met keurige scheidingswanden 
en een keuken met roestvrij stalen 
keukenmachines, spoelbakken en 
afzuigkap. Pas op die ladder, want hier 
werkt iemand aan verlichting. Na een 
lange voorbereiding met veel aandacht 
voor bouwtechnische, veiligheids- en 
isolatie-aspecten, is dan toch de uit-
voeringsfase begonnen. “Het gaat hard 
nu”, zegt Projectleider Edith Govers. 

En het ziet er nu al uitnodigend uit. Hier 
kunnen mooie dingen gaan gebeuren. 
Om die ook werkelijk te kunnen reali-
seren, heeft SMO Verdihuis voortdurend 
de kijk verder ontwikkeld op hoe je de 
Pitstop optimaal inzet. Hoe bevorder 
je nu dat kwetsbare mensen de nodige 
durf en kracht ontwikkelen? Zodat zij 
nieuwe betekenis en doelen in hun 

leven kunnen ontwikkelen? En een 
bevredigend, hoopvol en nuttig leven 
kunnen leiden? 

Deze vragen hebben geleid tot een 
vernieuwde missie en visie en dus 
meer helderheid over wat de Pitstop 
nu precies wil. Edith Govers vertelt: 
”Onze missie is dat wij geloven dat het 
mensen helpt om gezien, gehoord en 
erkend te worden bij hun inspanning 
om weer mee te durven doen in de sa-
menleving. Zij krijgen dan ruimte om te 
dromen van hoop, perspectief en kracht 
om aan de slag te gaan. Wij focussen 
op kwaliteiten en mogelijkheden van 
onze bezoekers. We geloven in de eigen 
kracht van ieder mens om zelf richting 
te geven aan haar/zijn eigen leven.”
Zij vult aan: ”Hieruit hebben we de visie 
ontwikkeld dat iedere bezoeker bij de 

Pitstop de mogelijkheid krijgt het heft 
in eigen hand te nemen bij het werken 
aan zijn/haar persoonlijk (herstel)
proces. Ondersteund door betrokken en 
ervaringsdeskundige medewerkers en 
vrijwilligers. In de contacten met men-
sen die hetzelfde hebben meegemaakt, 
ontwikkelen de bezoekers zichzelf. Zo 
inspireren, steunen en leren zij van 
elkaar.“

pitstop een en Al bedrijVigheid



sMo Verdihuis in 
het Kort
Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis
Centrale Toegang en Bemoeizorg (CTB)
Kardinaal de Jongstraat 17
5348 BG Oss
Tel: 0412 636251
E-mail: info@verdihuis.nl
Website: www.verdihuis.nl

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 (in gehuurde woning)
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 (thuiswonend)
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 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 woning-
corporaties in Brabant Noordoost.

erVAringsdesKundige 
legt Verbinding

‘gehoord worden is sleutel nAAr herstel’  

de bezoekers van de pitstop zijn voornamelijk, 
maar zeker niet uitsluitend, cliënten van sMo 
Verdihuis. bij een aantal activiteiten bleek dat 
mensen niet aanhaakten, terwijl ze wel het nut 
zagen van de activiteit. “iets hield hen tegen, 
waarom deden ze niet wat ze ‘moesten ‘doen?” 
dat zegt remco Knikkink, ervaringsdeskundige 
bij de pitstop. 

Waar het om bleek te draaien, was gehoord 
worden en erkend worden. Dat bleek de sleutel 
om de deur te openen naar bijvoorbeeld het 
volgen van een training voor solliciteren of om 
te leren budgetteren. Veel cliënten bleven toch 
een beetje gevangen zitten en konden moeilijk 
vertrouwen geven aan de goed opgeleide hulpver-
lener. Hun beleving was dan dat die hulpverlener 
makkelijk praten heeft, maar niet echt weet hoe 
het voelt om zo in de problemen te zitten. 

Remco Knikkink springt in: “Hier komen wij 
als ervaringsdeskundige in beeld. Wij hebben 
diezelfde problemen ervaren en zijn er boven 
op gekomen. Wij praten dus meer op basis van 
gelijkwaardigheid en leggen daarom makkelijker 
verbinding. Mensen geloven ons makkelijker, 
omdat wij het zelf meegemaakt hebben. Dus zij 
hoeven zich niet sterker of succesvoller voor te 
doen dan ze op dat moment zijn. Met ons raken 
ze in gesprek over wat het met je doet als je 
verslaafd bent geraakt, uit huis gezet of in de 
schuldhulpverlening beland bent. Zo kom je uit 
op wat zij nodig hebben om te kunnen gaan leren 
solliciteren bijvoorbeeld. Denk dan aan hoop, 
alvast een klein beetje zelfvertrouwen, houvast en 
persoonlijke steun. Dat zijn de sleutels voor deel-
name aan de activiteiten op weg naar herstel.” 

Astrid is bijna 20 en is na een GGZ-periode 
op zoek naar meer dagbesteding. Ze kwam 
een keertje binnen wandelen bij de Pitstop 
en raakte aan de praat met een begeleider. 
Ze spraken af dat ze er volgende week 
woensdag om half 10 zou zijn en dan eens 
zou rondkijken wat haar leuk leek om te 
gaan doen. Drie weken lang bleef het stil 
om half 10. Geen Astrid. Tot ze er opeens 
stond. Half tien. Ze ging eerst koffie-
drinken, ontmoette andere bezoekers en 
raakte aan de praat. Na een tijdje liep ze 
mee met een bezoeker die de ramen aan 
het lappen was. Toen de begeleider na een 
tijdje om de hoek keek, was Astrid zelf ook 
aan het zemen. En om één uur ’s middags 
toen ze weg ging, vroeg ze of ze nog eens 
mocht komen. Sindsdien komt ze steeds 
vaker en langer. Remco Knikkink: “Het was 
voor ons best moeilijk om niks op te leggen 
en haar niet te verwijten dat ze niet kwam 
opdagen al die tijd. Wie weet hoe ze 
geworsteld heeft om toch maar op tijd te 
komen. Misschien was het eigenlijk wel 
een stille heldendaad. Daar zien wij niks 
van. Maar door die verbinding met de Pit-
stop te leggen, kon zij zelf de deur van haar 
eigen gevangenis een beetje open doen. 
Dat is de Pitstop. Bouwen en verbinden.” 

remcO KniKKinK: 
“als erVarinGs-
DesKunDiGe leG 
je maKKelijKer 

VerBinDinG.”
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begin 2018 heeft sMo Verdihuis het 
penvoerderschap van de gemeente oss 
gekregen over de bemoeizorg in noordoost-
brabant. hoe gaat de samenwerking met 
ggZ oost brabant, novadic-Kentron, unik en 
de ggd in deze bijzondere vorm van zorg er 
uit zien?

De afdeling CTB (Centrale Toegang en 
Bemoeizorg) fungeert als aanmeldpunt en 
eerste aanspreekpunt voor bemoeizorg-
vragen/verwijzers. Het doel is bemoeizorg 
effectiever te maken, het aantal zorgmij-
ders te verminderen door toeleiding naar 
passende zorg en zo goed mogelijk samen 
te werken met alle betrokken partijen 
vanuit een maatwerkprincipe. 

Passende Zorg
Jan Schuijt, Coördinator Intramu-
rale Zorg, Centrale toegang bij SMO 
Verdihuis, vertelt: “Hoe kunnen we 
gezamenlijk mensen met complexe en 
meervoudige problematiek naar passen-
de zorg geleiden, hoe signaleren we snel 
als iemand die problemen gaat vertonen. 
En hoe kunnen we met elkaar sneller de 
noodzakelijke hulp inschakelen en voor-
komen dat de problemen erger worden.” 

Meer en beter
De betrokken partijen hebben met elkaar 
afgestemd hoe deze uitgangspunten zo ef-
fectief mogelijk in praktijk te brengen zijn. 
Hoe waarborg je preventie en vroegsignale-
ring, maar ook terugvalpreventie en nazorg? 
Effectiviteit van Bemoeizorg vraagt om goede 
afspraken en soepele communicatie tussen 
de verschillende partijen. Waarbij een, soms 
noodzakelijk, onorthodoxe aanpak niet mag 
vastlopen in procedures en protocollen. 

niet los laten
Jan Schuijt zegt: “Omdat we los van orga-
nisaties in een samengesteld team werken, 

worden we minder gehinderd door bepa-
lingen en beperkingen die gelden binnen 
organisaties. Dit geeft ons meer ruimte om 
het verschil te maken. We laten niet zomaar 
los, ook niet als iemand boos is of afspraken 
vergeet.”

inhoud en structuur
Over inhoud en structuur van bemoei-
zorg zijn concrete afspraken gemaakt en 
inmiddels werkt de nieuwe opzet en zijn de 
afspraken verder uitgewerkt op het gebied 
van regie, overdracht, volume, inhoud en 
frequentie van overleg.

 in de eerste 10 maanden zijn er 
 belangrijke stappen gezet:
• Een betekenisvolle verschuiving van  
 focus van randvoorwaarden naar 
 inhoud.
• Kanalisering en eenduidig vastleggen  
 van aanmeldingen verloopt steeds  
 beter.
• Betere representatie door nieuwe 
 website en visitekaartjes medewerkers.
• Er is een eigen, eenduidige klachten-
 regeling.
• Het registratiesysteem is gedetail- 
 leerder en verouderde data worden nu  
 verwijderd.
• Inzet van de psychiater is goed, relevant  
 en constructief. 
• Er is een privacy-protocol opgesteld  
 aan de hand van de landelijke 
 richtlijnen.

 
 Voor meer informatie: 
        https://www.bemoeizorgbno.nl/

sAMenwerKing weg nAAr 
eFFectieVere beMoeiZorg
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