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IN THEATERVOORSTELLING STIGMANIET
VERTELLEN MENSEN ZELF HUN BIJZONDERE
EN HEEL PERSOONLIJKE VERHALEN

nieuwsbrief van SMO Verdihuis

WAARDEVOL, BIJZONDER
EN DE MOEITE WAARD
Hoewel je weet en gelooft dat mensen weer kunnen opkrabbelen, ook als de val diep is
geweest, is het mooi om dat van dichtbij echt te ervaren.

HAN KREMERS
DIRECTEUR-BESTUURDER
SMO VERDIHUIS

In ons jubileumjaar, 40 jaar SMO Verdihuis, zagen
we al dat medewerkers en cliënten samen gezorgd hebben voor weer een geweldige Open Dag.
Geen ‘show off’ vanuit de organisatie geregisseerd,
maar gewoon vanaf de werkvloer mensen de dingen laten doen die hun hart hen ingeeft als ze hun
Verdihuisrelatie willen verbeelden of vertellen.
Dan ontstaan er mooie dingen, waardevol, bijzonder en de moeite waard. Dan ontstaat er een
vrijplaats waar mensen naast een professionele
ondersteuning ook tijd en plaats hebben om zich
als mens weer te ontdekken en te ontwikkelen.
Zelfs resulterend in een heuse theaterproductie die het niveau ‘tussen de schuifdeuren’ ver
achter zich laat en potentie heeft voor een breed
publiek binnen en buiten de regio. Gewoon omdat
het verhaal klopt, authentiek en doorleeft is en
waar ooit en soms nog steeds kwetsbare mensen

boven zichzelf uitstijgen door hun eigen verhaal
te (kunnen) vertellen. Is het voor iedereen in een
‘normale’ (en ja, wat is normaal) situatie al een opgave om uitzonderlijk te presteren, laat staan als
je realiteit (tijdelijk) een kwetsbare is door allerlei
‘life events’ of andere redenen. Dan is ‘pieken’
een topprestatie van formaat. Dan helpt dat om
vertrouwen te tanken, jezelf weer te gaan ‘zien’ en
te genieten van stappen met succes.
Ik wens iedereen, medewerkers, cliënten, bezoekers, vrijwilligers, bewoners en betrokkenen ook
voor 2020 veel ervaringen toe, waarbij even zo’n
succesmoment voorbij komt en waarin je ervaart
dat je weer een mooiere en betere versie van
jezelf ontdekt.

INTEGRATIE
JANELCO
VRAAGT ZIJN
TIJD
Afgelopen voorjaar heeft SMO Verdihuis
zorgverlener Janelco overgenomen. De
integratie is begonnen en dat vraagt de
nodige aandacht. Jan Schuijt, Coördinator
Intramurale Zorg en Centrale Toegang
vertelt: ”We werken nu aan het afstemmen
op onze werkwijzen en systemen en aan
het goed invullen van roosters. Dan krijg
je de verschillen scherp in beeld en merk
je dat dit voor iedereen toch een intensief
proces is dat zijn tijd vraagt.”

De organisatie Janelco richtte zich op mensen met een licht
verstandelijke beperking, psychische problematiek en/of
gedragsproblematiek. Dat is niet volledig dezelfde categorie
mensen die tot dusverre de hulp van SMO Verdihuis nodig
hebben gehad. En vraagt extra daadkracht bij de integratie.
Concreet moesten administratie, salarissen, zorgadministratie
en ICT omgezet worden naar de SMO Verdihuis systematiek.
Voor het werken met de Krachtwerk-methodiek. krijgen de
ongeveer 25 nieuwe medewerkers ondersteunende cursussen.
Jan Schuijt: ”Want ook voor hen is het een grote overgang
en ze verdienen alle steun om hun plek in de SMO Verdihuis
organisatie te vinden.” Speciale aandacht is er voor de Merret,
de vestiging in St Anthonis, waar een aantal mensen met een
verstandelijke handicap met 24-uursbegeleiding woont.
Hier zijn de verschillen met de gebruikelijke doelgroep van
SMO Verdihuis het grootst. Het uiteindelijke doel is om alle
medewerkers en locaties, ook de beschermd wonenlocaties
Patrijsstraat en Raadhuislaan in Oss en de Krabbenhoek in
Heesch te laten opgaan in het grotere geheel en zo de cliënten
de zorg en begeleiding te bieden die zij nodig hebben.

GROTE BELANGSTELLING LEIDT TOT EXTRA VOORSTELLING

STIGMANIET ZET SPOTLIGHT OP
VOOROORDELEN
Stripheld Superman verloor zijn superkrachten als hij in de buurt kwam van kryptoniet. Zou stigmaniet een stof zijn die hetzelfde
doet met cliënten van de maatschappelijke opvang? Dan is de theatervoorstelling Stigmaniet, waarin zij samen met hulpverleners
over hun schaduw springen, een indrukwekkende lange neus naar het verlammende merkteken dat hun omgeving hen oplegt.
Ook de veroordeling die zij zichzelf opleggen,
werkt voor hen als kryptoniet en doet hen hun
eigen kracht verliezen op weg naar verbetering. De voorstelling Stigmaniet doorbreekt die
negatieve beeldvorming op indringende manier.
Je hoeft niet verslaafd, in de war of crimineel
te zijn om bij SMO Verdihuis terecht te komen.
Een noodlottige combinatie van pech, zwakte
en foute beslissingen kan ook ‘gewone’ mensen
onthutsend snel van huis en haard beroven.
Brandmerk
Wie de theatervoorstelling gezien heeft, heeft
hiervan aangrijpende voorbeelden beleefd.
Verslaving, psychische problemen en oplopende
schulden verergerden de situatie dan soms nog.
En, alsof dat nog niet genoeg tegenslag is, krijgen de mensen er nog vaak een brandmerk over
heen van mislukt of slecht mens. Niet alleen
zijn ze gevallen, het stigma hindert hen bij het
opstaan. Uitzendbureaus, huisartsen, buren,
advocaten en een bonte stoet aan andere relaties nemen afstand van de reikende hand van
het ‘probleemgeval’.

OPSTAAN

Eigen Kracht
Alleen de professionals van SMO Verdihuis
blijven dan nog over. In een mengeling van
betrokkenheid en vakkundigheid zoeken zij de
kracht van de cliënt op waarmee deze zich zelf
uit het moeras leert trekken. Eigen woonruimte,
aanpak van de onderliggende problemen en
herstel van contact met familie en vrienden.
Daar moet het naar toe. En het steen voor steen
afbreken van de stigma’s die dat pad blokkeren,
helpt dan enorm.
Kippenvel
In Stigmaniet vertellen de mensen zelf hun
schrijnende persoonlijke verhalen en over de
langdurige worstelingen die regelmatig verbluffende successen opgeleverd hebben.
En deze mensen hebben dan ook nog de kracht
gevonden om hun verhaal in authentieke teksten, mooie songs en indringende dans met hun
publiek te delen. Zij aan zij staan ze met hun
begeleiders van SMO Verdihuis op het toneel.
En, vergis je niet, met steun van regisseur
Anja Vos, doen zij dit op hoog niveau. Brabants
Dagblad spreekt zelfs van kippenvelmomenten
en dat herkenden veel bezoekers, die de voorstelling regelmatig met applaus ondersteunden.
Symbolisch was de finale, waarin de spelers en

het publiek versmelten in een uitbundige
uitvoering van Iedereen is van de Wereld van
The Scene. Dan zijn de stigma’s even
uitgebannen.
We want more
De verhalen blijven in je gedachten kleven en
menige bezoeker zal na de voorstelling nog even
wakker gelegen hebben. Alleen, hier moet het
niet stoppen. Twee avonden vrijwel uitverkocht in
de Osse Lievekamp is nog niet genoeg.
Ook in Uden, Veghel, Meierijstad, Cuijk zal
Stigmaniet mensen aan het denken kunnen
zetten. Superman of supervrouw hoeft niet,
maar herstel naar een volwaardig bestaan kan
beter als stigma’s niet meer zo bepalend zijn.
Bel de theaters in onze regio.

https://www.bd.nl/oss-e-o/theaterproductiestigmaniet-vijlt-scherpe-randjes-van-vooroordelen-verdihuis-in-oss-af~a17b29f8/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kryptoniet

AANDACHT VRAGEN
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Merissa heeft
haar stem
gevonden
MET ‘TRUE COLORS’
HEEFT MERISSA HAAR
STEM GEVONDEN

Met haar gevoelige vertolking van True
Colors (Cindy Laupers) liet Merissa
Profittlich tijdens de uitverkochte
theatervoorstelling Stigmaniet zien
dat ze gewoon mooi kan zingen. Zeker
met Ilse Smit (Receptie en ICT SMO
Verdihuis) op de piano. Haar talent staat
volledig los van haar ervaringen in de
opvang. Merissa werkt als invalkracht
in de Pitstop waar zij niet eens zo lang
geleden aarzelend over de drempel
stapte om eens te kijken wat dat nou
was, die Pitstop.

Merissa’s leven bestond in die tijd voornamelijk uit het zorgen voor haar zoon
van 3 jaar en de dagelijkse beslommeringen van het huishouden. Maar ja, zo
kort op weg in een nieuwe stad na een
donkere periode, ontbrak het haar aan
zelfvertrouwen om vast werk te vinden.
“Nee, dat gaat hem echt niet meer
worden”, praatte ze zichzelf omlaag. In
gesprek met haar Trajectbegeleider ging
ze toch maar eens kijken bij de Pitstop.
Tot haar plezier gaf de Pitstop direct een
goed gevoel.
Vrijwilliger
Ze besloot vaker langs te gaan en leerde
in de volgende maanden vanzelf de
medewerkers en de bezoekers kennen.
Het duurde niet lang of ze kwam elke
dag in de Pitstop. Van bezoeker werd
Merissa vrijwilliger. “Steeds meer begon
ik te beseffen dat ik geen probleem ben,
maar slechts een probleem heb en daar
zelf aan kan werken. En dat ik daarnaast, bijna tot mijn verbazing, nog zo
veel andere kwaliteiten en kansen heb,
die helemaal los staan van opvang. Het
drong tot me door dat ik steeds minder
geholpen hoefde te worden, maar dat ik
zelf kan bijdragen aan mijn eigen zingeving en aan die van anderen.”

Schildercursus
Merissa ging als vrijwilliger andere
bezoekers schildercursus geven. “Van
schilderen en andere creatieve dingen
ga je je beter voelen. De mensen doen
iets, krijgen tips en maken de volgende
keer een schilderwerk of tekening dat
net weer iets mooier is. Dat is leuk. En
omdat ik wat gevoel betreft geweest ben
waar veel van de andere bezoekers nu
zijn, raken we ondertussen aan de praat
met elkaar. Je hebt begrip en respect
voor de ander en kunt hem of haar dan
soms weer een stapje de goeie weg op
helpen.”

mensen in beweging te krijgen zodat ze
hun eigen waarde weer leren ontdekken,
meer structuur in hun leven krijgen en
de kracht vinden om met professionele
hulpverleners de weg naar zelfstandig
meedraaien in de maatschappij. Zij wil
graag de vervolgopleiding gaan doen
om beter te worden in wat ze nu doet.
Meespelen in de theatervoorstelling
Stigmaniet paste prima in deze ontwikkeling. “De Pitstop is voor mij echt een
geweldige plek waarin ik verder kan
groeien. Je kunt rustig zeggen dat ik hier
mijn True Colors heb gevonden.”

Ervaringsdeskundige
Merissa ging zelf een cursus doen om
als beginnend ervaringsdeskundige

VERHULD IN VOOROORDELEN

VERTELLEN

LUZ, OORSPRONKELIJK UIT
COLOMBIA, DIE MET EEN
GEPASSIONEERDE VERTOLKING VAN
THE FIGHT SONG LAAT ZIEN DAT ZE DE
BLIK WEER OP DE TOEKOMST
HEEFT GERICHT

ILSE KLINKT ALS
DIANA ROSS

REGISSEUR ANJA VOS OVER STIGMANIET

SOMS EEN MUUR, SOMS EEN
DOORGANG, ALTIJD SAMEN
Het interview met Anja Vos, de regisseur van de succesvolle theatervoorstelling Stigmaniet, is al een paar dagen
voorbij als ze een breaking news mail stuurt. “Even laten weten: Er komt een extra voorstelling van Stigmaniet in de
Lievekamp op dinsdag 3 december!!” Dit is al de tweede extra voorstelling die geboekt is. Ook in Breda is al
belangstelling en andere podia in Noord-Brabant zijn eveneens geïnteresseerd.

ANJA VOS OVER
STIGMANIET: ALTIJD
SAMEN OP DE
PLANKEN

Eind vorig jaar kwam Anja Vos in contact
met SMO Verdihuis. “De nieuwe directeur
van Theater de Lievekamp, Coen Bais, wil
graag een podium bieden aan groepen die
daar anders nooit komen en SMO Verdihuis
wilde daar wel iets mee. Zo ben ik met
de medewerkers en cliënten van SMO
Verdihuis in contact gekomen. Net als de
gemiddelde burger kende ik hun wereld
niet, maar zij nodigden mij uit om eens te
komen kijken. In het Verdihuis zelf en in de
Pitstop. Ik werd getroffen door de persoonlijke verhalen, onderlinge betrokkenheid en
taaie veerkracht. Hierdoor aangestoken
ben ik als regisseur en choreograaf vol aan
de slag gegaan om die elementen in een

betekenisvolle voorstelling te verwerken.
Maar ik was niet voorbereid op de passie,
het talent en het doorzettingsvermogen dat
we bij elkaar ontketenden.
True Colors
Ik hoopte dat we een man of vijf bij elkaar
konden krijgen om iets op de planken
te zetten. Als we dan een handvol familie,
kennissen, collega’s en liefhebbers in de
zaal konden krijgen, zou het al een succes
kunnen zijn, dacht ik. Al snel ontdekte
ik echter dat we de mensen geen rollen
konden laten spelen. Dat kwam heel ongeloofwaardig over. Maar toen we ontdekten
dat zij uitstekend in staat waren om

passages uit hun eigen geschiedenis, hun
True Colors, na te spelen, begonnen we
met elkaar in het avontuur te geloven. Ook
medewerkers deden mee en voor we het
wisten, hadden we een groep van wel 20
spelers en theatertechniek-mensen. In de
repetities groeiden we naar elkaar toe en
ontstond er iets buitengewoons. Steeds
krachtiger slaagde iedereen er in om
zijn of haar optreden over het voetlicht
te krijgen. Hier gebeurt iets bijzonders,
voelden we.
Raamwerk
Om de losse verhalen van de spelers tot
een geheel te kneden, gebruikten we het

HET PUBLIEK VEMENGT ZICH MET DE
SPELERS EN HET STIGMA LOST OP

raamwerk van de steigers, die soms een
muur en soms een doorgang vormden.
De verbinding tussen de verhalen bleek
het begrip stigma. In al zijn varianten. De
omgeving van de cliënt doet dat en de cliënt
zelf doet dat ook en zo ontstaat een soort
muur die herstel echt heel moeilijk maakt.
We hebben dat met de maskers uitgebeeld.
Zo kwamen onze spelers met geweldige
vondsten. Luz, oorspronkelijk uit Colombia,
tilde haar versie van Rachel Platten’s Fight
Song met gebalde vuisten en staande op
een tafel, ook letterlijk naar grote hoogte.
Ilse bleek een volwaardig zangeres met een
stem die op Diana Ross lijkt. De dansscène
die woordeloos het schurende gevoel van
vallen, toenadering en afwijzing verbeeldde.
De mannen op de tweezitsbank die gewoon
hun verhaal vertelden hoe zij onder de
wielen van de samenleving beland waren.
Welk verhaal je ook hoorde, het kwam

overtuigend binnen bij het publiek en hielp
zo mee om de stigma’s te slechten.
Niet zielig
De verhalen waren aangrijpend, maar ook
krachtig en hoopvol. Ze lieten zien hoe de
mensen zich er weer boven op aan het
worstelen waren. Niks zielige mensjes.
Als in een schakelketting met de net zo
taaie en betrokken medewerkers van
SMO Verdihuis. Met hun deelname aan de
theatervoorstelling brachten zij over hoe
sterk de mensen inmiddels al zijn geworden. Ondanks alle stigma’s die aan hen
kleefden. Het was deze positiviteit tegen de
achtergrond van zo veel persoonlijke tegenslag, die zo’n grote indruk maakte
op het publiek.
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NIET LANGER ACHTER HET
STIGMA VERBORGEN

VERTELLERS HENKIE EN PIETERTJE

GEHEIM ONTHULD,
STIGMA GEBOREN

DOORBREEK HET STIGMA

Pluim voor sociaal
ondernemen

SMO Verdihuis biedt op een kwalitatief goede wijze
werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. En werkt graag samen met organisaties
die hier ook waarde aan hechten. SMO Verdihuis levert
zodoende op duurzame wijze een grote bijdrage aan
sociaal ondernemen.
Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende
instelling blijkt dat we bovengemiddeld aan de landelijke norm (PSO) voor sociaal ondernemen voldoen door
trede 3 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen
(PSO) te behalen. Extra werkgelegenheid creëren voor
mensen die anders nauwelijks aan een baan komen, is
een belangrijke vorm van Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO). De toetsing blijft geldig tot maart
2021.
De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt
objectief meetbaar hoe sociaal een organisatie werkt.
TNO en PSO-Nederland hebben, in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste
wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld tot een landelijke norm voor sociaal ondernemen.
Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer
organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen
naar een inclusievere samenleving toe.

Hoe help je
buurman Frits als hij denkt
dat hij God is?

De wet in Nederland voorkomt dat mensen
zonder beoordeling door een deskundige
crisisdienst opgenomen kunnen worden als
ze acuut verward gedrag vertonen. Maar
wat doe je als het nog niet acuut is, maar er
toch echt wel iets aan de hand is? Om hier
antwoord op te kunnen geven, treedt op 1
januari 2020 de wet Verplichte GGZ (WvGGZ)
in werking. SMO Verdihuis neemt een gespecialiseerd verpleegkundige aangenomen, die
deze niet-acute meldingen opvolgt.
Deze SPV-verpleegkundige heeft naast een
gedegen opleiding ruime ervaring in de ambulante psychiatrie, bemoeizorg, verslavingszorg,
en/of reclassering. Hoe gaat deze specialist te
werk? De praktijk zal zijn dat zij van familie,

buren, huisarts, wijkagent, Sociaal Team,
woningcorporatie of direct van de betrokkene
zelf een telefoontje krijgt dat het niet helemaal
goed gaat met buurman Frits. De nieuwe SMO
Verdihuismedewerker vormt zich aan de hand
van een standaard vragenlijst een beeld van
wat er dan zo anders is aan het gedrag van de
buurman. Gebeurt het vaker, wanneer dan en
onder welke omstandigheden? Waar maakt de
melder zich zorgen over? Wat wil de melder
bereiken met de melding? Verder vraagt de
SPV’er aan meneer Frits of hij weet dat er een
melding gedaan is en of de melder al betrokken is bij de zorg.
Ernstig nadeel
Het antwoord op deze vragen geeft de SPV’er

een indruk of het raadzaam is zelf eens te
gaan kijken bij buurman Frits. In ieder geval
moet er binnen 14 dagen duidelijkheid zijn
of de buurman ernstig nadeel ondervindt en
of er sprake is van een psychische stoornis.
Het verschil met Bemoeizorg is de insteek.
Verplichte zorg tegenover zorgtoeleiding en de
termijn waarop er actie ondernomen wordt.
Hier is dat binnen 14 dagen, terwijl het bij
Bemoeizorg maanden kan duren voor cliënten
te bewegen zijn tot aanvaarding van zorg.
Burgemeester besluit
Als het verkennend onderzoek van de SPV’er
aannemelijk maakt dat het gedrag inderdaad
ernstig nadeel veroorzaakt, dat er een psychische stoornis speelt en dat vrijwillige zorg

duidelijk niet afdoende is en verplichte zorg
noodzakelijk, dan kan de burgemeester besluiten dat verplichte zorg hier op zijn plek is.
Bij dat oordeel worden vaak politie, de Officier
van Justitie en een psychiater gehoord.
Naast Bemoeizorg
Is de professionele inschatting dat er geen
ernstig nadeel is en dat er dus op dat moment
geen noodzaak is tot verplichte opname, kan
bijvoorbeeld bemoeizorg of andere vormen
van hulp ingeschakeld worden. Net wat goed
is voor de betrokkene. SMO Verdihuisdirecteur
Han Kremers zegt: “We zijn blij dat we deze
mensen nu beter en vroegtijdiger kunnen
helpen, ook door de relatie met Bemoeizorg
en de Centrale Intake. Wel moeten we er met
de collega-instellingen voor waken dat deze
werkwijze ontaardt in een vergaarbak van
problematiek waar niet zo snel andere aanpak
voor beschikbaar is.”

Wat is ernstig nadeel?
Ernstig nadeel is gevaar:
• Voor leven en ernstig lichamelijk
letsel, ernstige psychische, (im)materiële
of financiële schade, ernstige verwaar-		
lozing of maatschappelijke teloorgang en
ernstig verstoorde ontwikkeling voor of 		
van de betrokkene of een ander.
• Van bedreiging van de veiligheid van 		
betrokkene, ook als dat onder invloed van
een ander is.
• Dat hinderlijk gedrag agressie van
anderen oproept
• Dat de algemene veiligheid van
personen/goederen in het geding is.

Janelco-team voelt
zich welkom bij
SMO Verdihuis

OPVANGLOCATIE IN UDEN
IN ONTWIKKELING
De gesprekken rond een nieuwe opvanglocatie in Uden komen in de afrondende fase.
Rond deze weken zal het besluit genomen kunnen worden. Het voornemen is om het gebouw in te
richten voor crisisopvang, begeleid wonen, housing-first, time out opvang en eventueel ook als
inloopvoorziening waar mensen informatie en advies kunnen krijgen. De hoop is dat de gesprekken
met onder meer de gemeenten Uden en Oss en woningcorporatie Area een ingebruikname eind
volgend jaar mogelijk zullen maken.
Naar de regio
De nieuwe vestiging past ook in een ontwikkeling
van het Verdihuis aan de Kardinaal De Jongstraat in
Oss naar een meer regionale en gedecentraliseerde maatschappelijke opvang. SMO Verdihuis heeft
dan opvangvoorzieningen in meerdere gemeenten
in het voorzieningsgebied en werkt samen met
andere lokale ketenpartners.

Doel is om in Uden crisisopvangplekken te krijgen,
zodat vooral ook lokale cliënten niet ook nog uit
hun sociale netwerk moeten stappen als ze behoefte hebben aan crisisopvang. Dit houdt in dat ze
niet meer automatisch naar de crisisopvang in het
Verdihuis in Oss hoeven. De mensen kunnen zo geholpen worden in de gemeente waar het probleem
zich voordoet. SMO Verdihuis biedt hen hier bij wijze
van spreken een arrangement van passend onderdak samen met begeleiding op alle leefgebieden,
zodat er meer kans is op duurzaam herstel en passende participatie in de samenleving.
Omgevingsdialoog
De eerste plannen voor de verbouwing staan op
papier. Zo is er ook een omgevingsdialoog gestart
met buurtbewoners om in gesprek te gaan en te
luisteren naar hun meningen. SMO Verdihuis vindt
samenspraak met alle partners sowieso belangrijk,
vandaar dat we hier veel in willen investeren.
We zullen dus contact zoeken met meerdere
ketenpartners in het Udense. De locatie in Uden
zal onderdak kunnen bieden aan 14 cliënten.
Gedeelde verantwoordelijkheid
Goede maatschappelijke opvang en begeleiding is
een verantwoordelijkheid van iedereen in de
samenleving. Doordat er voldoende begeleiding en

OMGEVINGSDIALOOG GESTART
MET BUURTBEWONERS

toezicht aanwezig zal zijn, is de verwachting dat er
zich geen of nauwelijks overlast zal voordoen.
Brede steun
“Deze nieuwe crisisopvang is een doorontwikkeling
van het regionale beleid waarin ruimte is voor passende, lokale huisvesting met een beschermend
karakter, housing first, time-out mogelijkheden,
ambulantisering van zorg en vooral ook van
samenwerking. Het overgrote deel van de betrokken partijen steunt deze aanpak”, aldus Projectleider Zorgontwikkeling Gerrit van Oorschot die
voor SMO Verdihuis het project aanstuurt.

Blauwdruk
Een interessant voorbeeld hiervan is de woning aan
de Van Veldekestraat in Oss, waar SMO Verdihuis
nauw samenwerkt met Humanitas in de opvang
van jongeren met complexe zorgvragen. Het is een
bruikbare blauwdruk van samenwerkingen met
echte meerwaarde voor de cliënt die in andere
gemeenten op maat te maken is.
Satellieten
Verder zijn Boxmeer en Cuijk als ‘satelliet’-locaties
van SMO Verdihuis in studie. De samenwerkingen
bieden een tegenwicht tegen de versnippering in
de zorg die de laatste jaren alleen maar lijkt toe te
nemen.

EVY HEERKENS,
COÖRDINATOR VOOR
DE MERRET

“Het zong al een tijdje rond dat we misschien wel naar een
andere organisatie zouden gaan. Toen we hoorden dat we
met SMO Verdihuis verder gingen, waren we wel verbaasd,
maar ook blij met de nieuwe duidelijkheid. We voelden
ons inderdaad welkom en opgenomen in de organisatie”,
zo vertelt Evy Heerkens, Coördinator voor De Merret,
voorheen Janelco, tegenwoordig SMO Verdihuis.

De Merret is een vreemde eend in de bijt voor SMO Verdihuis, omdat de kans dat de
bewoners doorstromen naar meer zelfstandigheid hier veel kleiner is. Het doel van de
zorg is vooral gericht op het behouden van vaardigheden en stabilisatie. Voor de zes
bewoners is de Merret hun thuis. Er is continu begeleiding en verzorging op de woongroep aanwezig, in principe door een vast team, al was dat in de afgelopen maanden
roostertechnisch soms lastig en werden uitzendkrachten ingeschakeld. De bewoners
hebben zowel buiten als binnen activiteiten als dagbesteding, zwemmen, voetballen of
meehelpen met bijvoorbeeld aardappels schillen. Ook de mensen in het dorp kennen
de bewoners en zijn betrokken. Dit maakt het een heel fijne plek om te wonen.
Grotere organisatie
Evy Heerkens ervaart dat de
overname als voordeel heeft
dat het team en de voorzieningen nu deel uitmaken van
een grotere organisatie. Dat
geeft meer mogelijkheden en
zekerheden, zonder dat daarbij
de kleinschaligheid zoals de
cliënten die ervaren, verloren
gaat. Ook de aanwezigheid van
een eigen Technische Dienst is
plezierig. “Zij zijn altijd snel ter
plaatse als er iets gerepareerd
moet worden en ze kennen de
situatie. Dat werkt heel plezierig,” aldus Evy Heerkens.

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 praktijk en het beleid. Houdt ook
uw collega’s en professionele
relaties op de hoogte van wat
er speelt en tip hen over de
Primaverdi. Aanmelden kan bij
Chantal van Brakel van het
secretariaat van het Verdihuis.
Zij plaatst u dan op de verzendlijst voor de komende nummers:
E-mail: cvanbrakel@verdihuis.nl
tel: 0412 636251.

DE PIT ‘SNEEUWBALT’
Wie vandaag de Pitstop binnenstapt, ziet dat het er
zoemt van bedrijvigheid. Hier is een vergadering
aan de gang, daar zitten een paar mensen aan de
computer te werken, misschien wel te solliciteren.
In een werkplaats wordt een eetkamerstoel opgeknapt. In het bedrijfsrestaurant houdt een clubje
koffiepauze, terwijl in de keuken de voorbereidingen voor de lunch in volle gang zijn. De Pitstop
klinkt niet meer hol en leeg, maar voelt gastvrij en
levendig.
De toeloop van de ‘Pit’ zoals de Pitstop in straattaal is gaan heten, is als een sneeuwbal maar liefst
verdubbeld sinds januari dit jaar. De afdelingen
Herstel, Horeca en Hout staan. De Fietswerkplaats,
de Onderhoudsploeg en Productie zijn in ontwikkeling en een team ervaringsdeskundigen ontpopt zich
als echte Pits-toppers. Projectleider Edith Govers,
inmiddels coördinator van De Pitstop, ziet dat de
Pitstop de voorbereiding ontgroeid is en operationeel
is: “De afdelingen draaien en werkwijzen slijten in.
Niet alles loopt zoals we verwacht hadden, maar we
draaien en we maken verschil. Waar nodig sturen we
bij, maar we draaien. We leren dagelijks bij en ik kan
me steeds meer concentreren op bedrijfsvoering en
randvoorwaarden, omdat onze mensen in hun werkzaamheden en zelfstandigheid groeien.”
Sneeuwbal
Diverse zelfhulpgroepen rond middelengebruik
houden hun besprekingen in de Pitstop en bieden
hun bezoekers aanvullende ondersteuning. Ook Ons
Welzijn, het Wijkcentrum, het Talentencentrum hebben de weg gevonden. Zo ontstaat een sneeuwbaleffect en groeit het aantal bezoekers gestaag. Mensen
komen hier voor een kop koffie, blijven hangen voor
een praatje en komen vaker terug. Kennissen worden

ook nieuwsgierig en steken hun neus eens om de
hoek. Zonder dat ze een stigma opgeplakt krijgen van
cliënt, patiënt of hulpzoekende. Wie behoefte heeft
aan hulp of begeleiding, kan rustig de kat uit de boom
kijken. Eens een babbeltje maken met een ervaringsdeskundige Pitstopper, die in hetzelfde schuitje
heeft gezeten. “Zo blijkt de praktijk een vruchtbare
voedingsbodem voor verschillende initiatieven en
activiteiten. En dat is wat we willen”, zegt Edith.

Mijlpalen en Successen
• De officiële opening 11 april 2019
• Mensen komen in beeld en komen terug
• Verbinding met de wijk groeit door eten en
ontmoetingen
• Bezoekersnetwerken groeien
• “De Pit” wordt een begrip onder bezoekers
• Individuele successen bij ondersteuning in
verslavingszorg en gedragsverandering
• Team breidt uit met vaste ervaringsdeskundigen en vrijwilligers
• Toeloop bezoekers groeit
• Nieuw vrijwilligersbeleid
• Nieuw begeleidingsaanbod
• Het gaat rond dat je voor herstel ook echt
terecht kunt bij Pitstop/SMO Verdihuis
• Bezoekers vertellen door dat je bij ervaringsdeskundigen terecht kunt en dat er ondersteuning is bij vervolgstappen
• De Pitstop faciliteert externe zelfhulpgroepen CA / AA / NA
• Externe vrijwilligers
• Lunch & verhuur genereren inkomsten

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

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.

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.

Preventieve Woonbegeleiding
Agogische en financiële begeleiding in
de thuissituatie, gericht op voorkoming van
huisuitzetting van bewoners van de
woningcorporaties (laatste kans beleid).

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

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.

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.

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

Optopping
Verdihuis gaat
niet door

De eerste ontwerpen en voorbereidingen waren al in gang gezet toen
woningcorporatie Brabant Wonen op
een wettelijke beperking stuitte voor
het realiseren van een extra verdieping bovenop het pand van het Verdihuis. Het bleek dat kantoorruimte en
cliëntruimte niet op de voorgenomen
schaal naast elkaar mogen bestaan.
Die twee moeten vanuit privacy- en
veiligheidsoverwegingen duidelijker
uit elkaar geplaatst worden. “Dat
bericht kwam als een verrassing
en we zijn daarom opnieuw met
Brabant Wonen rond tafel gegaan.
Samen moesten we toen besluiten
dat de plannen voor de extra verdieping niet door konden gaan.” Zo blikt
John de Vries, Hoofd Bedrijfsvoering
terug. Om het gebrek aan kantoorruimte toch te kunnen bestrijden
is de vergaderzaal omgebouwd tot
een werkruimte met acht flexplekken met docking stations en een
groot beeldscherm. Verder wordt
de Misse nu ingezet als vergaderruimte, omdat er de laatste tijd
minder kinderen in de opvang zijn
daardoor zijn er in de Pitstop lokalen
beschikbaar gekomen. “Ideaal is het
niet, maar we hebben nu voorlopig
wel voldoende faciliteiten. Het functioneert,” aldus John de Vries.

HOE BEVORDER JE FINANCIËLE
ZELFREDZAAMHEID
“Mensen die hier komen, die hebben niks meer.
Ze zitten echt aan de grond. Wij vinden het mooi
om samen met hen weer aan groei en verbetering
te werken. De mensen en hun omstandigheden
zijn zo ongelooflijk verschillend. Daarom is SMO
Verdihuis voor ons een waardevolle plek om de
werkelijkheid van de maatschappelijke opvang te
leren kennen.”
Zo schetst Marcella Schraven de indrukken die
zij en mede-studente Meggy van Elferen opdoen
tijdens hun afstudeeropdracht voor hun HBO-studie
Maatschappelijk Werk. Marcella vertelt: “We hebben
als groepswerker bij de Crisisopvang en Sociaal
Pension stage gelopen en doen nu onze afstudeeropdracht bij SMO Verdihuis. Tegelijk werken we er
als invalskracht. Het is een leerzame en prettige
plek om ervaring op te doen.”
Afstudeerproject
Hun afstudeerproject richt zich op de vraag hoe je de
financiële zelfredzaamheid bij cliënten in de crisis

opvang kunt bevorderen. Marcella en Meggy ervaren
dat iemand die bij de crisisopvang komt, in chaos
verkeert. Dus ook financieel en administratief staat
er geen steen meer op de andere. De Financieel
Begeleiders van SMO Verdihuis springen er dan in
om orde te scheppen. Marcella en Meggy kunnen
hiervoor meekijken met Marjolein Buijs en Hennie
Heijmans, naast financieel begeleiders ook lid van
het actieteam voor financiële zelfredzaamheid.
“Als deze financiële EHBO op de rit staat, moeten
mensen zelf hun financiële/administratieve taken
leren oppakken. Wij onderzoeken hoe je hen zo goed
mogelijk op weg helpt.”
Samen post doorkijken
Dat begint met het samen de post doorkijken. Marcella legt uit: “En vervolgens formulieren invullen en
afspraken maken, dat soort dingen. Mensen moeten
zelf actief worden. Begeleiding moet geleidelijk
afgebouwd worden. Wekelijks is er in de Pitstop een
inloopuur waar we mensen helpen met het openen
en ordenen van hun post. Ook mensen uit de buurt
kunnen hier langs komen.”

Contact
Financiële kalender
Daarom is de financiële kalender een praktisch
hulpmiddel om te weten wat je wanneer kunt verwachten of moet regelen. Mensen kunnen dat voor
hun eigen situatie verder invullen. “Wij vinden het
een leuk hulpmiddel dat uitnodigt om met elkaar in
gesprek te komen over de financiën.”
In gebruik
Verder ontwikkelen Meggy en Marcella een map met
tabbladen waarin mensen hun post kunnen ordenen. Voor hun afstudeeropdracht werken zij nauw
samen met de Crisisopvang, de Pitstop, financiële
begeleiders en de coördinatoren. “Dat maakt ons
onderzoek breder en het vergroot de kans dat het
resultaat in gebruik blijft in de organisatie. Want
daar gaat het om. Als alles goed gaat, hopen we in
mei af te studeren.”
Site schulden in de opvang
https://www.schuldenindeopvang.nl/assets/documents/kalender-a5.pdf
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Opvang Verdihuis
Centrale Toegang en
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WEGBEREIDER
INTEGRALE
AANPAK
EN PREVENTIE

“Hoe helpen we onze cliënten zo snel en effectief mogelijk naar een zo stabiel mogelijk
maatschappelijk zelfstandig bestaan? Bij SMO
Verdihuis geven wij dag in dag uit individuele
antwoorden op deze vraag. Dat doen we behoorlijk goed met snelle en bewezen succesvolle
oplossingen. Maar werken die oplossingen
volgend jaar of over drie jaar nog steeds?”
Sinds 1 april 2019 houdt Gerrit van Oorschot zich
met deze vraag bezig in de nieuwe functie van
Projectleider Zorgontwikkeling. De verkenning
is nodig door de Beleidsnotitie uit 2015 waarin
SMO Verdihuis, gemeenten en ketenpartners
afgesproken hebben meer en nauwer samen te
werken en de crisisopvang toekomstbestendiger
te maken. Ook de komst van de WMO en van
concurrerende aanbieders maken deze bezinning noodzakelijk. Gerrit schetst de situatie:
“Als we niet structureel nadenken over wat dit
voor ons als SMO Verdihuis betekent, lopen we
het risico dat we aan maatschappelijke relevantie gaan inboeten. We worden te duur of leveren
minder resultaat dan andere aanbieders. Met
alle negatieve gevolgen voor mensen die nu en in
de toekomst op zoek zijn naar de juiste opvang.”

GERRIT VAN OORSCHOT

Meer dan opvang
SMO Verdihuis heeft zich in de afgelopen 40 jaar
stormachtig ontwikkeld. Van een veilige slaapplek tot een opvang- en coachingsknooppunt
met verbindingen naar diverse behandelmogelijkheden. Die mensen verder op weg helpen
naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Deze
ontwikkeling van SMO Verdihuis bleek noodzakelijk omdat dak- en thuisloosheid niet uit de lucht
komen vallen. Die komen voort uit een hele

cocktail aan problemen. Schulden, verslaving,
psychiatrie en of huiselijk geweld om de bekendste maar te noemen.
Verbinden
“Juist op deze leefgebieden hebben onze medewerkers de afgelopen jaren enorm veel kennis
en ervaring ontwikkeld. We zijn deskundig op
velerlei terrein en we weten hoe we onze cliënten
op weg kunnen helpen naar de specialistische
partijen die hier ondersteunend in zijn. Hoe goed
zou het dan zijn om de verbinding met de specialisten van GGZ, Novadic Kentron, Humanitas en
anderen verder te verstevigen. Daar kunnen we
ons nu al in verbeteren. En in een snel veranderende samenleving als de onze, moeten we hier
ook in de toekomst in blijven investeren”, zegt
Gerrit van Oorschot.
Ketenpartners
Daarom komt hij regelmatig over de vloer bij
gemeenten, woningcorporaties, ketenpartners
in de zorg en Sociale (Wijk) Teams. Allemaal
kunnen zij onze cliënten verder helpen. Onze
SMO Verdihuis Trajectbegeleiders gaan vaak
met cliënten mee naar bezoeken aan deze
zorgveleners. Dat helpt hen hun verhaal goed te
doen. Want zij vinden het vaak moeilijk om aan
te kloppen voor hulp en behandeling. “Cliënten
moeten hier vaak echt een drempel over. Dat lukt
meestal pas als ze bij SMO Verdihuis eerst enigszins gestabiliseerd zijn en een beetje bekomen
zijn van de onrust en stress van een uitzetting of
van een leven op straat. Mensen kunnen pas aan
de slag met hun problemen als ze zich gehoord
en gesteund voelen. Daar zorgen wij voor!”

Op zoek naar meer cliënten?
Gerrit is hier duidelijk in: “Zeker niet. Nu al doen
helaas meer mensen een beroep op maatschappelijke opvang dan wij in onze huidige organisatievorm aan kunnen. We kampen al sinds heel
lang met een wachtlijst. Dat is triest en bevestigt
alleen maar dat wij dus nog meer inventiviteit,
flexibiliteit en vooral samenwerking moeten opbrengen om te kunnen helpen. Het jubileumboek
Professioneel en
Betrokken, 40
jaar SMO Verdihuis dat we dit
jaar uitgegeven
hebben, vertaalt
mooi hoe SMO
Verdihuis de zorg
wil inrichten. Op
een menselijke
manier en in
samenspraak
met cliënten en
medewerkers. Ik laat dat boek dan ook graag
achter bij de vele organisaties en instellingen die
ik de afgelopen maanden bezocht heb.”
Integraal
Gerrit zoekt naar integrale samenwerking.
Behandelinstellingen als GGZ en Novadic
bijvoorbeeld bieden gespecialiseerde zorg. Zij
mogen en kunnen zich echter niet op andere
leefgebieden van de cliënt begeven, ook als daar
wel hulp nodig is. Dat beperkt de kans op succes
van hun behandeling en vergroot het risico op
terugval. Gerrit zegt: “Maatschappelijke opvang
kan als generalist wel op die andere leefgebieden een verbindende rol spelen. Alleen al
daarom moeten de specialistische behandelin-

stellingen en generalisten van de maatschappelijke nog meer gezamenlijk optrekken.”
Levensgebieden
Hij vult aan: “SMO Verdihuis heeft de expertise
om problemen op al die levensgebieden in kaart
te brengen en cliënten op weg te helpen naar de
behandelaars. Ik breng dat onvermoeibaar onder
de aandacht van de andere partijen. Gesprekken met bijvoorbeeld GGZ en Novadic zijn nu al
erg hoopvol. Ook zij zien het voordeel en tonen
bereidheid voor een integrale aanpak.”
Preventie
Naast deze “samenwerking 2.0” blijkt preventie
uiterst nuttig om cliënten te helpen. Waarom
wachten tot de problemen zo erg geworden zijn
dat uithuiszetting nodig is? Woningcorporaties of
andere behandelaars zouden nog eerder mogen
reageren op huurachterstand, woonoverlast en
dergelijke. Zij kunnen dan SMO Verdihuis inschakelen voor woonbegeleiding en om mensen op
weg helpen naar gespecialiseerde aanvullende
behandeling. Zo levert bijvoorbeeld de ambulante woonbegeleiding met woningcorporatie
Mooiland goede resultaten. Huurders krijgen al
vroeg de noodzakelijke aandacht en onze medewerkers helpen de meesten binnen afzienbare
tijd weer op de rit. En voorkomen zo veel ellende
en kosten. Tenslotte geeft Gerrit aan dat het erg
belangrijk is om deze cliënt- en samenwerkingsgerichte houding niet alleen naar buiten uit te
stralen. Eenzelfde houding moeten we ook intern
blijven behouden. Dan bieden integrale samenwerking en preventie SMO Verdihuis inspirerende
instrumenten om kwetsbare mensen ook in de
toekomst op weg te helpen naar een zo stabiel
mogelijk maatschappelijk zelfstandig bestaan.

MEER EN COMPLEXERE
AANMELDINGEN

ALS GEEN
WACHTLIJST
SLECHT
NIEUWS IS

“Tegenwoordig overwegen we soms om
helemaal geen wachtlijsten voor crisisopvang te hanteren. Maar dat is feitelijk juist
slecht nieuws, omdat het betekent dat te
veel mensen zo lang moeten wachten dat het
begrip crisisopvang alle betekenis verliest. Zij
zijn dan al lang verder op zoek gegaan naar
andere oplossingen. We kunnen alleen maar
hopen dat ze die vinden, want zicht hebben we
er hier vrijwel niet op.”
Zo reageert SMO-Verdihuis directeur Han Kremers op het CBS bericht van eind augustus
dat het aantal daklozen sinds 2009 meer dan
verdubbeld is. Han Kremers vult aan: “In onze
regio gaat het meer om thuislozen dan om
daklozen. Maar als zich om twee uur ’s nachts
een moeder met kind meldt, dan sturen we
die natuurlijk niet weg. En ook als het sneeuwt
of vriest, sturen we niemand weg. Al moeten
we matrassen in de vergaderzalen leggen.”
Druk neemt toe
Maar ook SMO Verdihuis registreert dat de
druk toeneemt. Een jaar of tien geleden was
het dak- of thuisloos zijn zonder veel bijkomende problemen al voldoende. Tegenwoordig
moeten soms al op vijf levensgebieden problemen zijn om voor toelating in aanmerking te

komen. “Toch is het niet altijd slecht als mensen naar andere oplossingen moeten zoeken.
We zijn geen ‘hangmat’. Maar we moeten wel
toegankelijk blijven voor mensen die het zelf
niet kunnen oplossen”, zegt Han Kremers.
Problematisch beleid
Wat hem opvalt, is dat beleid soms onvoldoende doordacht lijkt te zijn. De hogere
drempels voor GGZ zijn op zich niet slecht.
Maar de cliënten wordt te weinig alternatief of overgang geboden. Dat leidt tot meer
meldingen van verwarde personen. Deze
cliënten melden zich vaker bij de crisisopvang,
die echter nauwelijks op hen toegerust is. Bij
verslavingsproblematiek speelt dit probleem
ook. De snelle decentralisatie van beleid naar
de gemeenten heeft tot allerlei praktische
problemen geleid. Gemeenten is nauwelijks
tijd gegund om expertise als inkoper van
opvang, jeugdzorg en andere vormen van zorg
op te bouwen.
Gaten in sociaal vangnet
Dan ontstaan er gaten in het sociale vangnet

GEEN WACHTLIJST,
TOCH SLECHT NIEUWS

en komt de crisisopvang in beeld als ‘oplossing voor al uw problemen’. Han Kremers
zegt: “De werkdruk is voor onze mensen fors
toegenomen. Wij zetten dan een tandje bij en
zelfs meerdere tandjes. Het logische gevolg is
dat het verzuim en de druk op de organisatie
toeneemt en we in een spiraal omlaag dreigen
te raken. Een beeld dat we ook bij GGZ,
jeugdzorg en verslavingszorg zien. Er is echt
iets aan de hand. Bezuinigingen verergeren de
situatie verder”
Reactie SMO Verdihuis
Hoe reageert SMO Verdihuis op de problematiek? “We voorzien overheden van actuele en
betrouwbare informatie, zodat zij hun plannen
zo realistisch mogelijk kunnen opstellen. We
bouwen aan inhoudelijk slimme allianties om
cliënten zo effectief en efficiënt mogelijk te
helpen en we werken samen om onder meer
dubbelingen bij intakes te voorkomen.” Intern
werkt SMO Verdihuis aan duurzame inzetbaarheid van de eigen medewerkers door hen
bij te scholen om de groeiende complexiteit
aan te kunnen.

Dweilen met de kraan open
Wat zeker niet helpt is de capaciteit van de
opvang te vergroten. Want ook een dubbele
capaciteit zou met een week vol zitten. Dat is
dus dweilen met de kraan open. Het is veel
effectiever als je voorkómt dat mensen hun
woning kwijtraken en als er voldoende woonruimte beschikbaar is om flexibel te gebruiken
voor verschillende typen cliënten.
Goede relaties met zorgaanbieders maken
tijdige hulp en zorg beter mogelijk. Hierdoor
kunnen woonproblemen voorkomen worden of
beperkter in omvang blijven. Wel zijn er meer
woningen nodig om mensen onder te kunnen
brengen.
Flexibele woonruimte
Han Kremers ziet dat woningcorporaties hun
best doen om te helpen, maar dat zij ook
veel andere mensen moeten helpen. “We
moeten zelf creatief naar oplossingen zoeken.
Misschien moeten we wel net als Rendis in
Limburg zelf doorstroomwoonruimte hebben.
Maar is vastgoed wel onze core business?”

Verbindingen tussen inhoudelijke beleidsterreinen en partijen in het veld versterken, vroeg
signaleren, lange termijn werken en kritisch
blijven kijken of we nog steeds optimaal bezig
zijn: dat zijn de bouwstenen van een effectief
beleid om de groeiende aantallen en complexere problemen verder op te bouwen.
Het uitdelen van gratis woonruimte
is een snoeiharde bezuiniging. Hulpverleners, ambtenaren en politici uit
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en
Utrecht maakten in 2006 een Plan
van Aanpak.
Budget: 175 miljoen euro.
Doel: alle daklozen van de straat.
Plaats: eerst in de vier grote steden,
daarna in de rest van Nederland.
Methode: intensieve begeleiding en
onderdak voor iedereen.
Duur: februari 2006 tot februari 2014.
Resultaat:
• 65 procent minder overlast
(In 2008 6500 minder daklozen),
• halvering drugsgebruik
• sterk verbeterde psychische en
lichamelijke gezondheid van de
voormalig daklozen. Lege bankjes in
de stad.
• Financieel rendement voor de 		
samenleving twee keer zo hoog als de
investeringen.

Lees het artikel van Rutger Bregman over
verdubbeling aantal daklozen in Nederland
in De Correspondent:
https://bit.ly/2Bk2lyX

