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WENDBAAR
We ‘vertoeven’ in een aparte tijd. Wie had begin dit jaar gedacht dat het zo zou lopen?
Videobellen, wandelen met cliënten, praten met schotten ertussen, elkaar op anderhalve meter houden
en lege kantoorplekken. Een totaal andere wereld plotseling.

HAN KREMERS
DIRECTEUR-BESTUURDER
SMO VERDIHUIS

Mooi is het om dan te zien dat we
‘wendbaarheid’, een van onze kernwaarden, zo scherp in praktijk kunnen
brengen. In no time hebben onze
medewerkers een noodvoorziening
gestart voor extra nacht-/dagopvang.
Vrijwel direct hebben we ons toch al
goed werkende ICT-systeem kunnen
uitbouwen naar thuis- en op afstand
werken, is er overloop voor crisisopvang in de dichtbij gelegen Pitstop
gekomen en zijn we met elkaar én
onze cliënten meteen volgens de
nieuwe richtlijnen gaan werken en
leven.
Alles in overleg met de lokale overheid, maar wel geheel op eigen kracht
en initiatief, zoals onze methodische
uitgangspunten en visie rond het

werken met onze cliënten ons aangeven. Om zo zonder bureaucratische
rompslomp en talloze stroperige
schijven de coronacrisis te lijf te gaan,
hebben we de samenleving een dienst
van formaat bewezen.
Bijkomend geluk en succes is dat we
vrijwel geheel verschoond zijn gebleven van besmettingen bij cliënten. Met
zo’n 300 cliënten die we gelijktijdig in
een van onze voorzieningen of ambulant opvangen of begeleiden is dat een
regelrechte opluchting!
Ondertussen loopt het ‘gewone’
werk door. We sturen tussen vele
veranderingen door naar de laatste
beleidsinzichten en naar nieuwe interne structuren. Met als bestemming

een toekomstbestendige organisatie
op te bouwen die te midden van het
werkveld ‘mensen met een psychische
kwetsbaarheid’ haar unieke rol heeft
en die met verve vervult.
Er liggen dus nog vele uitdagingen in
het verschiet. Als we ook deze weer
met de bewezen wendbaarheid van
medewerkers en organisatie tegemoet
kunnen treden, is er alle vertrouwen
dat we daar weer goed passende
antwoorden op vinden.
Voor nu echter is het belangrijkste
om gezondheid voorop te stellen en
dat wensen we alle medewerkers,
naasten, cliënten en lezers van deze
uitgave van harte toe!

“

“Tot in juni nog geen besmettingen”

OPVANG PAST
ZICH AAN
DOOR CORONA
De coronacrisis begon voor SMO Verdihuis, net als voor
iedereen, met ver van mijn bed-berichten over een
mysterieuze ziekte-uitbraak in China. Via de media kwam
het virus, dreigend als een naderend onweer, steeds dichterbij. Steeds duidelijker bleek hoe besmettelijk COVID-19 is
en steeds duidelijker werd dat de kwetsbare cliënten van de
maatschappelijke opvang een groot, maar onbekend risico
op besmetting en verspreiding liepen.

Dit plaatste SMO Verdihuis voor nooit eerder voorgekomen problemen”, vertelt Mark van Empel, Coördinator Primair Proces, eenheid Trajectbegeleiding.
Medio maart was Mark nog maar twee en een halve
week in dienst toen de RIVM-richtlijnen de opvangorganisatie in een soort quarantaine plaatsten. De
medewerkers beseften al snel dat de anderhalve
meter afstand, het handen wassen, het hoesten in je
elleboog en het goed letten op ziekteverschijnselen
bij jezelf en bij cliënten noodzakelijk waren. “We zijn
vooral gaan kijken wat nog wél kon en zijn van daar
uit aan de slag gegaan met
de maatregelen”, vertelt
Mark. Het videovergaderen
via Microsoft Teams nam
snel de plaats in van veel
normale vergaderingen.
Trajectbegeleiders zijn
vooral hun telefoon en
beeldbellen via app gaan
MARK VAN EMPEL
gebruiken voor de cliëntcontacten. Op de groepen in het Verdihuishanteren
de begeleiders zo veel mogelijk de anderhalve meter
afstand-regel. Zo hebben de medewerkers de omslag
gemaakt naar het noodzakelijke nieuwe werken, want
de opvang moest open blijven voor mensen in nood.
Ongerustheid
“Het werkt, al is het niet ideaal. Cliënten die zorgmijden, kunnen via beeldbellen eenvoudig de indruk

wekken dat alles nog goed gaat. Een terugval is nu
soms langer buiten beeld te houden”, hoort Mark van
de trajectbegeleiders. Speciaal in het begin van de
crisis was er veel onzekerheid en ongerustheid. Zo
kunnen groepswerkers natuurlijk niet zo makkelijk
vanuit huis werken als de trajectbegeleiders. Zij lopen
dus meer risico op besmetting. Waar nodig hebben
trajectbegeleiders hen vanuit collegialiteit ondersteund op de groepen. De aanvankelijke angst begint
nu langzaam wat weg te ebben, al blijven medewerkers en cliënten alert. Onverwacht winstpunt is het
gemak waarmee beeld vergaderen met Teams, Zoom
of Skype blijkt te werken. Het zijn instrumenten die
vanaf nu wel vaker gebruikt zullen worden, als aanvulling op het persoonlijke contact dat zo belangrijk is
in de maatschappelijke opvang.
Veilige werkplekken
Mark kijkt vooruit: “We richten nu veilige plekken in
voor persoonlijke afspraken. Op de Raadhuislaan
in Oss, in Veghel, Boxmeer en Cuijk. Zo krijgen we
stapje voor stapje meer bewegingsvrijheid en face
to face contacten. Er is voortdurend overleg over
het matchen van de behoefte van de cliënt aan wat
wel kan en aan wat nog niet goed voelt. Ook in onze
teams is er veel verschil in beleving. Daar moeten we
ook rekening mee houden. Want corona is nog lang
niet weg.”
Crisisopvang
Groepswerker bij de crisisopvang Egon Strijbos vond
de eerste berichten over corona in januari direct al
‘linke soep’. Terwijl velen nog dachten dat het niet
meer was dan een vervelend griepje. Maar toen
hij twee weken later na een waarschijnlijk gewone
griep weer terug kwam op kantoor, was alles anders.
Overal hingen briefjes, de kantoordeur stond niet
meer open, de grote hal en de rookplek waren geen
ontmoetingsplek meer en bezoek was niet meer
toegestaan. “De sfeer was veranderd, minder
gezellig. Iedereen voelde zich op zich zelf terug

geworpen. De cliënt werd geadviseerd zo veel
mogelijk op zijn of haar kamer te blijven. Sommigen hielden zich goed aan de regels, anderen weer
minder. Angst voor ziek worden was er zowel bij
medewerkers als cliënten. Het enige goede was dat
de mensen door de afstandelijkheid op de opvang
nu meer hun eigen sociale netwerken gingen
opzoeken. Iets dat door de recente versoepeling van
de maatregelen weer makkelijker is geworden.
Verder draaien wij zelf nu weekenddiensten om de
kans op besmetting te minimaliseren.”
Doe’s normaal!
“Als iemand eind februari
voorspeld had hoe het hier
door de corona zo snel
zou veranderen, had ik gevraagd of ze even normaal
wilden gaan doen”, vertelt
Dana Buitenhuis, Groepsbegeleider Crisisopvang.
DANA BUITENHUIS
Maar toen de lock-down
werkelijkheid werd, realiseerden de medewerkers
van SMO Verdihuis zich dat de dagelijkse omgang
met elkaar drastisch zou veranderen. Het was heel
raar om te ervaren hoe stilletjes het werd. Mensen
mochten niet meer ‘samenscholen’ en zaten veel op
hun kamer. De meesten namen de regels serieus,
anderen moesten er wel eens aan herinnerd worden.
“De mensen hier kampen toch al met grote problemen, en kregen er toen ook nog de coronacrisis
overheen. Dat was zwaar voor velen. Wonderbaarlijk
genoeg hebben we hier nog geen besmettingen gehad”, merkte Dana. Zelf vond ze de situatie afgelopen
maanden serieus zorgwekkend, maar bang was ze
niet. Ze hoopt dat de versoepelingen van de laatste
tijd niet tot een nieuwe piek leiden.

Fusie Federatie
Opvang en RIBW
Alliantie
Begin dit jaar zijn de Federatie Opvang en de RIBW
Alliantie gefuseerd tot de vereniging Valente met
kantoor in Amersfoort. De twee verenigingen voor
maatschappelijke hulpverlening zijn gaan samenwerken op het gemeenschappelijke doel ondersteuning en veiligheid bieden aan kwetsbare groepen.
Valente wil het sociale geweten van Nederland zijn.
Valente is een breed georiënteerde branchevereniging met een groot netwerk, een enorm draagvlak
en zeer specialistische kennis over de maatschappelijke hulpverlening en geestelijke gezondheidszorg. Dit maakt Valente tot een krachtige kennispartner voor overheden, het bedrijfsleven, media,
zorgprofessionals en maatschappelijke instanties.
De nieuwe brancheorganisatie ziet het bewaken
van het grondrecht op wonen en leven in een veilige
omgeving als belangrijkste taken. Die worden uitgeoefend door belangenbehartiging, vakmanschap,
kennisdeling en innovatie. Concreter richt Valente
zich op verbetering van de positie van de cliënt,
bijdragen aan destigmatisering en signaleren en/
of opheffen van tekortkomingen in het stelsel, zodat
leden hun dienstverlening kunnen verbeteren en
vernieuwen.
Actueel is de berichtgeving rond de corona crisis in
de opvang. Zie hiervoor:
www.valente.nl/valente-en-corona/

CORONA
ZET PITSTOP IN
‘OVERDRIVE’
Toen op 15 maart de horeca de deuren sloot door de coronadreiging, besefte coördinator Edith Govers dat
ook de Pitstop dicht zou moeten. Ze is toen direct met directeur Han Kremers om tafel
gegaan om te verkennen wat de gevolgen voor medewerkers en bezoekers waren. Al snel werd duidelijk dat
de ruimte ingezet moest worden als uitbreiding van het aantal opvangplekken voor passanten en dat de
medewerkers hierbij ingezet moesten worden. De Pitstop ging in ‘overdrive’.

De normale activiteiten die ondertussen steeds beter
hun draai aan het vinden waren, moesten dus tot nader
order worden gepauzeerd. Voor de nieuwe, tijdelijke
opvangfunctie moest de Pitstop 24 uur per dag open
zijn. De negen extra bedden voor passanten waren snel
gerealiseerd. Maar het organiseren van alles daarom
heen betekende een enorme extra logistieke inspanning. Zo moesten begeleiding, eten, drinken, activiteiten
en veiligheid geregeld worden. Zonder te weten hoe
lang deze uitzonderingstoestand zou gaan duren. Snel
werd het plan verder ingevuld en werden medewerkers
geïnstrueerd voor hun compleet andere taken.
Het uitgangspunt van de overheid was dat er zo weinig
mogelijk mensen op straat verbleven. Hierdoor werd er
een groter beroep gedaan op de passantencapaciteit
van het Verdihuis. SMO Verdihuis kon aan deze extra
behoefte voldoen door de Pitstop in te richten als opvangplek. In het begin deden niet alleen de gebruikelijke
doelgroepen een beroep op de uitgebreide passantenregeling. Opmerkelijk was een nieuwe doelgroep die
aanspraak deed. Zo meldden zich namelijk gastarbeiders onder meer uit Polen. Zij waren op straat gezet

door hun werkgever omdat ze door de maatregelen hun
werk niet meer konden doen. Maar ze konden ook geen
vervoer naar huis meer regelen, doordat de grenzen
dicht gingen. Door de Pitstop hoefden zij niet op straat
te bivakkeren.
Toch contact houden
Verder bleven de medewerkers van de Pitstop twee of
drie keer per week contact houden met de gebruikelijke bezoekers door hen te bellen. Sinds 28 april is de
Pitstop voor hen weer gedeeltelijk open. Dit houdt in dat
bezoekers op afspraak langs kunnen komen. Door het
instellen van koffieblokuurtjes kunnen zij toch nog af en
toe een uurtje langs komen. Het buitenzitje is tijdens
de coronaperiode gesloten en veel van de gebruikelijke
Pitstopactiviteiten rond houtbewerking, cursussen en
dergelijke zijn opgeschort. Edith Govers vertelt: “Ik ben
enorm trots op wat onze Pitstopmedewerkers aan inzet
en betrokkenheid hebben laten zien onder deze totaal
andere werkomstandigheden. Ook het bijspringen van
collega’s van andere afdelingen om de Pitstop
24 uur te laten draaien, is ongelooflijk.“

Coronapassant blij met verblijfplek

Pitstopper Erwin Sengers ervaart zijn nieuwe taak gelukkig als goed te
doen. “Normaal gesproken geef ik trainingen en help ik bij dagbesteding. Dan raak je in gesprek
met de bezoekers en omdat
ze regelmatig bij ons komen,
bouw je ook een band met
hen op. Als ervaringsdeskundige verslavingszorg met
HBO-opleiding stimuleer ik
dat de bezoeker zich doelen
gaat stellen. Ik probeer iets
op te bouwen met hen. Dat
is intensief en prachtig om
te doen. Maar de coronapassanten zijn nog niet zo
ver. Voor hen en voor de
gemeente is het fijn dat ze
een verblijfsplek hebben en
dus een kleinere risicofactor
voor de coronaverspreiding zijn. Maar we bouwen niet echt contact
met hen op en zij hebben nog geen doel voor ogen. Ze wachten tot ze
in kunnen stromen in de crisisopvang. Dus we maken wel eens babbeltje tijdens het avondeten, maar daarna gaan ze
naar hun kamer of gaan ze tv-kijken. Ik ga dan opruimen en schoonmaken en zo kabbelt de avond
voorbij. Al met al vrij rustig dus. Die 1,5 meter
regel zal nog wel even blijven. Maar we kijken uit
naar meer bewegingsvrijheid, omdat een mens nu
eenmaal niet gemaakt is voor quarantaines. We
moeten het met en voor elkaar zien te redden.”

ERWIN SENGERS

Volgende fase
Ondertussen is de volgende fase van de
coronacrisis aangebroken. Heel voorzichtig
kunnen eerste stapjes naar een normaler
leven gezet worden. Gelukkig maar, want deze
piekbelasting van medewerkers en middelen
is niet eindeloos vol te houden. Het aantal
opvangplekken is nu afgeschaald van negen
naar zeven. Edith zoekt met het Pitstop team
naar wat het nieuwe normaal kan zijn.
Minder cursisten om de 1,5 meter afstandsregel te kunnen handhaven, meer spreiden
van het bezoek, misschien mondkapjes en
extra letten op de hygiëne zijn hier enkele
voorbeelden van.

Belang Pitstop
Tegelijk heeft de coronacrisis duidelijk
gemaakt hoe belangrijk de Pitstop voor veel
mensen, bezoekers en medewerkers, is
geworden. De structuur, de activiteiten, de
gesprekken en de open sfeer blijken houvast
voor een groeiend aantal kwetsbare mensen
te bieden. Het bestaansrecht lijkt hier mee
bewezen. Nog los van de uitwijkfunctie in
tijden van nood. “Onze toegevoegde waarde is
op een wel heel onverwachte manier bewezen”, aldus Edith.

Vaste bezoeker moet inschikken
Ook ervaringsdeskundige Linda Ouwens ziet dat haar werk bij de Pitstop door
de coronacrisis anders is geworden. ”Ik ben gewend om overdag een aantal
uren te werken, net zoals het ingeroosterd is en het mij thuis uitkomt. Als
alleenstaande moeder van twee heb ik natuurlijk een vrij vaste beschikbaarheid. Dus toen de vraag kwam hoe ik mee kon draaien in een schema met drie
diensten per 24 uur, moest ik oppas regelen. Dat lukte en zo kon ik meedraaien in de opvang van passanten in de Pitstop. De kinderen reageerden
gelukkig goed op de verandering.” Zij ontdekte hoe flexibel ze kon zijn in een
crisissituatie en dat ze meer kan dan ze zelf dacht. Ook merkte Linda dat de
passanten erg blij zijn dat ze niet op straat hoeven te bivakkeren. Een doel en
plan voor een opvangtraject is er echter nog
niet. “Jammer, dus moest ik meer kijken naar
wat zij zelf willen. Hopelijk levert dat later
nog iets op. Maar ook voor de vaste bezoekers
is het leven nu anders. Ze moeten nu een
afspraak maken en mogen maar een uurtje
blijven. Toch zal ook dit voorbij gaan en kunnen we weer verder bouwen aan de Pitstop
als ontmoetings- en groeiplek.”
LINDA OUWENS

Nieuwe keuken
activeert cliënt
Het plaatsen van twee nieuwe keukens een half
jaar geleden en de geplande vervanging van een
derde bij de crisisopvang van SMO Verdihuis lijkt
slechts een huis-tuin-en- keuken nieuwtje. Maar er
zit meer achter. Het blijkt een concrete uiting van
het beleid om de cliënten te activeren naar meer
zelfstandigheid en hen te helpen budgetteren.
Direct al tijdens de eerste fase van hun re-integratie, de crisisopvang.
Saskia Bogaerts, Coördinator Facilitair, vertelt dat
de nieuwe keukens op de Groepen 1 en 2 van de crisisopvang geplaatst zijn en dat de bestaande keuken
van Groep 3 een flinke opknapbeurt heeft gekregen.
Het zijn vrij eenvoudige keukens. Kastjes, koelkast,
afzuigkap en een inductiekookplaat. De keuze voor
inductie is vanuit veiligheids- en milieuoogpunt gemaakt. Er is bewust geen vaatwasmachine geplaatst
omdat de crisisopvang wel de basis verzorgt maar
geen luxe- apparaten gebruikt.

“Bovendien stimuleert de handafwas om zelf de
handen uit de mouwen te steken”, vertelt Saskia.
Externe aannemer
De werkzaamheden zijn uitgevoerd door een externe
aannemer om onze eigen Technische Dienst vrij
te houden voor het gebruikelijke onderhoudswerk.
Verder vroeg vooral het elektrische werk aan de
meterkast specialistische certificaten die voor onze
TD niet nodig zijn.
Cliënten activeren
De cliënten in de crisisopvang kregen tot voor kort
hun bordje voorgezet, aten en stonden daarna weer
op om hun eigen ding te gaan doen. Dat was veel te
passief. Het idee achter de keukens is dat mensen
zelf voor hun eigen maaltijden zorgen en dus moeten
inkopen, plannen, samenwerken, koken, tafeldekken, afwassen en opruimen. Dat structureert de dag
en bereidt hen al voor op de aanstaande terugkeer
naar zelfstandigheid. Natuurlijk krijgen ze van hun
begeleiders alle hulp. Zo kan een begeleider mee
gaan bij het winkelen en aanbiedingen zoeken, maar
de cliënten koken in principe ieder voor zich. Ieder
krijgt een persoonlijk budget.

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.

StepStones brengt
innovatieve opvang
naar Uden

StepStones brengt innovatieve opvang naar Uden
Jazeker, er zijn zeker interessante ontwikkelingen te melden rond de plannen voor een nieuw
woon- en leercentrum in Uden. Het project gaat StepStones heten en het is een innovatieve
samenwerking tussen de gemeente Uden, woningcorporatie Area en SMO Verdihuis. De drie partijen
willen met elkaar voorkomen dat opvang cliënten niet ook nog uit hun sociale netwerk
vallen als ze behoefte hebben aan crisisopvang en/of hersteltrajecten.

GERRIT VAN OORSCHOT

“Daarnaast gaan we nog veel meer investeren
in echte trajectzorg. Hierbij gaan we samen
met de cliënt én met andere partners nog meer
anticiperen op toekomstige zorg en woonomstandigheden. Hierdoor vinden cliënten sneller
nieuwe eigen huisvesting en versterken ze tegelijkertijd veel andere leefgebieden. Zo creëren
we meer stabiliteit en betere participatie in de
samenleving. We maken duidelijke afspraken
met de bewoners over wat er van hen verwacht
wordt.” Zo vat Gerrit van Oorschot, Projectleider
Zorgontwikkeling bij SMO Verdihuis, het Udense
opvangproject StepStones samen. Gemeente
Uden is enthousiast over het project en participeert er ook inhoudelijk in. Verder leidt goed
overleg met buurtbewoners van de Aldetiendstraat in Uden, de plek voor het nieuwe project,
tot vertrouwen in een goede start. Hun acceptatie is van groot belang voor het project.
Verbouwing
De locatie in Uden zal na een grondige verbou-

wing onderdak bieden aan ongeveer veertien
cliënten, die er in kleine, zelfstandige appartementen tijdelijk komen te wonen. Zij hebben behoefte aan crisisopvang, time-out (bijvoorbeeld
bij terugval uit zelfstandig wonen), begeleid- en
beschermd wonen. Zij krijgen individuele
begeleiding door trajectbegeleiders van SMO
Verdihuis en van ketenpartners als Novadic
Kentron, GGZ of schuldhulpverlening. Het
project gaat uit van de housing-first gedachte.
Hierbij krijgt iemand in een crisissituatie waarbij dakloosheid speelt, direct een tijdelijke eigen
woning toegewezen. Dat geeft een solide basis
die mensen beter in staat stelt om achterliggende problemen aan te pakken.
Geen ‘nachtopvang’
Uiteindelijk is het doel de cliënten aan duurzaam herstel, echt eigen woonruimte en een
passende, zo normaal mogelijke plek in de
samenleving te helpen. Typerend voor
StepStones is de nieuwe gedachte over

crisisopvang en vooral over trajectzorg. Dit is
belangrijk omdat het aantal mensen dat maatschappelijke opvang nodig heeft, enorm groeit.
SMO Verdihuis huurt het gehele complex van
woningcorporatie Area en verhuurt de appartementen weer door aan de tijdelijke bewoners.
Ook preventie en nazorg kunnen vanuit het
nieuwe centrum georganiseerd worden.
Uden en omgeving
StepStones gaat hoofdzakelijk burgers uit Uden
en directe omgeving helpen. Burgers die om
uiteenlopende redenen dakloos zijn of dreigen
te worden, met complexe problemen op meerdere leefgebieden kampen, statushouders die
extra begeleiding nodig hebben en jongvolwassenen met problemen op meerdere leefgebieden die intensieve begeleiding nodig hebben
op hun weg naar zelfstandig wonen/werken.
Vaak zullen de bewoners verslavingen hebben
als drank, soft drugs, games, social media en
dergelijke. Maar het centrum is niet geschikt

voor harddrugs verslaafden, want er wordt van
de bewoners verwacht dat zij actief meewerken
aan hun hersteltrajecten. Verblijf en begeleiding
worden in een apart contract aan duidelijke
voorwaarden verbonden. Gerrit van Oorschot
stelt: ”Wij hebben geen oordeel over hoe
iemand in de problemen is gekomen. Belangrijker is dat de cliënt zelf de motor achter het
eigen herstel is. Opvang en dus ook StepStones
is echt geen vakantieverblijf. Er moet best hard
en herstelgericht gewerkt worden. Maar, de
cliënt hoeft dit nooit alleen te doen.”
Voorbeeldfunctie
Gerrit vervolgt: “Het opvang-in-eigen-regioproject in Uden willen we als voorbeeld nemen
voor een opvangproject in het Land van Cuijk.
Het past precies in de regionalisatie-gedachte
van de maatschappelijke opvang en betrokken
gemeentes in onze regio.” De uiteindelijke start
van het ‘Uden’-project wordt verwacht in het
najaar van 2021.

TOEGANG,
ZORGTOELEIDING
EN PROJECTEN

BEGELEIDING

HERSTEL EN
DAGBESTEDING

WONEN
EN OPVANG

OPVANG EN BEGELEIDING
SLAGVAARDIGER
DOOR HERSCHIKKING
Opvang en begeleiding slagvaardiger door herschikking
Terwijl ook in de maatschappelijke opvang veel aandacht uit gaat naar het beteugelen
van de coronacrisis, herschikt SMO Verdihuis de interne organisatie. Doel is het zorgen
van goede afstemming door zo kort mogelijke lijnen. Cliënten kunnen daardoor nog
beter en sneller geholpen worden.

Ingrid van den Berkmortel zegt: ”We signaleerden dat er nog verdere verbeteringen mogelijk waren in de afstemming tussen beleid
en werkvloer”. Vragen en opmerkingen van de
trajectbegeleiders, financiële begeleiders en
groepsmedewerkers kwamen niet altijd goed
door. Terwijl we de efficiency en slagvaardigheid, ook op administratief en facilitair vlak,
optimaal willen houden.
Korte lijnen
In de afgelopen maanden heeft het MT
overlegd over hoe hier verbeteringen in aan
te brengen zijn. Hoe kunnen we de onderlinge
samenwerking verbeteren zowel rondom
trajecten van cliënten als onderling tussen
beleid en uitvoering? Soepel en snel samenwerken is noodzakelijk om de cliënten in hun
hersteltraject te ondersteunen. Sturing van
bovenaf is dan niet altijd nodig. Geleidelijk aan
ontwikkelde zich het beeld dat vier eenheden
met korte onderlinge lijnen binnen SMO
Verdihuis een goed startpunt kan bieden om
de cliënt zo goed mogelijk te begeleiden.
Laag ertussenuit
Ook kwam in beeld dat de huidige functie van
Hoofd Primair Proces dan kan verdwijnen.
Ingrid vertelt: ”Ik was degene die deze functie
vervulde en dat betekende dat ik naar een
nieuwe werkkring uit moest gaan kijken.
Gelukkig is dat snel gelukt en werk ik sinds
april dit jaar bij Libra Revalidatie en Audiologie in Eindhoven. Door de coronacrisis moesten we de afscheidsreceptie helaas uitstellen
tot nader order.“
Meer zelforganisatie
Binnen SMO Verdihuis kiezen we ondertussen
voor meer zelforganisatie. Het MT en/of de
leidinggevende zet in grote lijnen uit wat we

doen, medewerkers vullen zelf in hoe we dat
doen. Onze medewerkers zijn professionals
die uitstekend in staat zijn om verantwoordelijkheid voor hun handelen en voor het team
te kunnen nemen. We leren met en door
elkaar en leidinggevenden scheppen de randvoorwaarden en zorgen voor ondersteuning.
Vanuit die gedachte zijn vier onderling nauw
verweven eenheden/afdelingen ingericht. De
staf, de administratie en de facilitaire dienst
blijven ter ondersteuning beschikbaar.

EENHEID WONEN EN OPVANG
Doelstelling: Huisvesting, begeleiding en
dagbesteding bieden aan burgers die tijdelijk
geen zelfstandige huisvesting hebben, zodat
zij weer rust ervaren en perspectief krijgen
om zelfstandig verder te kunnen. Binnen een
maand moet helder zijn wanneer en waar de
doorstroom van de cliënt zal plaatsvinden.
Hier zijn de hoofdfuncties Instroom, Opvang
en Doorstroom en Wonen.
(zie www.verdihuis.nl voor meer details.)
EENHEID BEGELEIDING
Doelstelling: burgers met een beschikking op
tijdelijke basis ambulante begeleiding bieden
in verschillende vormen van woonvoorzieningen. In de regio’s Oss, Uden, Cuijk en Veghel
zijn hiervoor diverse huizen voorhanden,
waarin we moeders met kinderen, jong volwassenen en gezinnen begeleiden. Daarnaast
bieden we cliënten ambulante (en/of preventieve) begeleiding in de eigen thuissituatie.
We werken nauw samen met diverse collegaorganisaties en overheden.
(zie www.verdihuis.nl voor meer details.)

EENHEID TOEGANG, ZORGTOELEIDING
EN PROJECTEN
Doelstelling: burgers en/of instanties assisteren bij het vaststellen van de vraag om
effectieve hulpverlening door SMO Verdihuis,
Bemoeizorg of andere partijen tegen de achtergrond van de nieuwe WvGGZ-wet.
Afdelingen die bij SMO Verdihuis hier een
rol in spelen zijn: Centrale Toegang en
Bemoeizorg, Bemoeizorg team, Verkennend
Onderzoek en Projecten.
(zie www.verdihuis.nl voor meer details.)
EENHEID HERSTEL EN
DAGBESTEDING
Doelstelling: Door inzet van medewerkers
met ervaringsdeskundigheid ontwikkelen en
aanbieden van trainingen in zelfinzicht en
zelfregie en ruimte bieden voor verbinden en
ontmoeten door middel van herstel. De Eenheid heeft veel aandacht voor dagbesteding.
De locatie is de Pitstop. Sleutelwoorden zijn
leren, voorlichting, ontmoeten en doen.
(zie www.verdihuis.nl voor meer details.)

“Wanneer mensen ons aan de telefoon
krijgen, hebben ze al een hele stoet instanties
aan de lijn gehad, die allemaal strenge en
onmogelijke dingen van hen wilden.
Geld, handtekeningen, formulieren, wachten,
terugbellen, meer geld en ander gedrag.
Wij zijn de eerste die geen tegenstander is,
maar hulpverlener. Zelfs als we geen plek
op de opvang hebben, laten we
niemand in de steek.”

Marieke Strik, Medewerker Centrale Toegang
en Bemoeizorg (CTB) zit op een nawinterse dinsdagmiddag op kantoor. Het is er verder bijna net
zo stil als buiten. Vlak voor de Coronacrisis. Haar
collega’s zijn die middag op werkbezoek of zitten
in een vergadering. Marieke heeft ‘wachtdienst’
en op het moment zwijgen de telefoons nog
dreigend. Maar dat kan zo maar veranderen.
Zoeken
“We zoeken samen naar alternatieven voor een
slaapplaats. Vrienden, familie, een hotel, een
B & B, wat dan ook. Maar we laten de bellers
niet weer in de anonimiteit weg zinken. Zo bieden we hen al een eerste beetje hoop” vertelt ze.
Als de telefoon gaat, wil de CTB eerst uitvinden
of SMO Verdihuis de passende hulpverlener is. Is
dat niet zo, dan brengen we de beller in contact
met bijvoorbeeld verslavingszorg, GGZ of de
Sociale Dienst van de betrokken gemeente.
Marieke zegt: “We doen meer dan het telefoonnummer geven, want de vaak nerveuze en

CTB ALS EERSTE HOUVAST

“Kun je me helpen,
ik ben dakloos!”

paniekerige beller is immers net in een angstaanjagende wereld getuimeld, waar hij of zij
totaal de weg niet weet. Dus helpen we vaak bij
de aanmelding daar.”
Dakloos
Maar als de vraag is “kun je me helpen, want ik
ben dakloos”, gaan we aan de slag om in ieder
geval tijdelijk onderdak te vinden. Soms kan de
beller zich met een paar keer nachtopvang zelf
weer op weg helpen. In andere gevallen maken
we een afspraak voor een grondige intake. Wat is
de hulpvraag precies en welke problemen liggen
achter de hulpvraag verborgen? Zijn dat schulden, relatieproblemen, verslaving, psychiatrische
problemen of combinaties daarvan? Verder
kijken we naar de zelfredzaamheid van de beller.
Is er nog inkomen, bestaat er nog een sociaal
netwerk en is er nog een aantoonbare verblijfplaats die een uitkering mogelijk maakt?
Patstelling
Het gaat erom mensen uit die duivelse patstelling te halen. Als je geen huis hebt, kun je geen
uitkering aanvragen. En zonder inkomen, kom
je niet aan woonruimte. Het systeem dat ontworpen is om mensen te helpen, maakt soms juist
slachtoffers. Maar aan dit probleem kun je pas
werken als iemand veilig in de crisisopvang
is ondergebracht. In de tussentijd is het schipperen met nachtopvang en ander tijdelijk onderdak.
Marieke zegt: “We zijn heel blij met de Pitstop.
Hier kunnen mensen door de week overdag
terecht en al wat rust vinden. Maar ja, die gehate
muur van de wachtlijst, hè? “.

Wachttijd
Acht weken soms. Dat is heel lang als je in een
crisis zit. Het vraagt van het CTB-team telkens
weer nieuwe, creatieve tijdelijke oplossingen,
waar maar ruimte is. Gelukkig komt het vaak
wel goed, al is het gemis aan een gestructureerd
proces vaak pijnlijk.
Opluchting
Maar als we iemand kunnen bellen dat er plek
is, is dat voor ons bijna net zo fijn als voor de
mensen zelf. Dan komt de cliënt binnen, met een
rugzakje, wat administratie en een paar dozen
met spulletjes. Opgelucht nu er weer licht in de
duisternis is. Het blijft ronduit verbijsterend om
de diversiteit van de cliënten te zien. Van draaideur cliënten tot recent nog succesvolle slimme
mensen die de vernieling zijn ingedraaid. Vergis
je niet, ook jij kunt binnen korte tijd in dezelfde
ellende belanden. Zeg nooit nooit. Ook ons CTBteam is divers. De ene professional is wat harder,
de ander wat softer of invoelender. Wij ontvangen
de mensen en geven hen een rondleiding door
het Verdihuis, wijzen hen hun kamer, kortom
doen een warme ontvangst. Vervolgens dragen
we hen over aan de collega’s van de crisisopvang
groep en starten ze hun traject op weg naar
herstel.
Toekomst
Soms zien we hen nog eens in de gang of bij de
Pitstop. Ook als ze weer zelfstandig wonen,
komen mensen toch nog af en toe naar de
Pitstop om de kennissen te ontmoeten die zij
tijdens hun verblijf bij SMO Verdihuis hebben
leren kennen. Dat zijn soms diepe vriendschappen tussen lotgenoten geworden. Dan gaat
de telefoon en Marieke neemt op:“Kun je me
helpen, ik ben dakloos?”

‘Live’ at the reception bij
SMO Verdihuis
Dan staat er opeens een man aan de receptie. Hij is duidelijk geagiteerd en komt vertellen dat hij
aangifte bij de politie wil doen omdat zijn vriendin in haar begeleid wonen appartement allerlei
vage mensen binnen laat. Hij denkt dat het niet goed gaat en of SMO Verdihuis maar in wil grijpen,
want het is jullie woning, toch? En wat wij daar wel niet van vinden. Dat kan toch niet?

Receptioniste Ilse onderbreekt direct
het Primaverdi interview, draait zich
om naar de bezoeker aan de andere
kant van het veiligheidsglas en geeft
de man meteen haar volle aandacht.
Ze luistert rustig en zegt dat als hij
aangifte wil doen dat hij daar vrij in is.
Maar woont hij zelf bij SMO Verdihuis,
hoe heet zijn vriendin, is zij cliënt van
SMO Verdihuis en weet hij misschien
de naam van de trajectbegeleider?
Ilse maakt duidelijk dat ze begrijpt
dat hij zich zorgen maakt en dat ze de
begeleider op de hoogte zal brengen.
Langzamerhand wordt de man iets
rustiger en na een minuut of tien gaat
hij weer weg uit de beveiligde ontvangstruimte. Ilse maakt een bericht
aan voor de trajectbegeleider en zegt:
“Dit is nu een typisch voorbeeld van
wat je meemaakt op de receptie. Het
ene moment zit je rustig te praten en
het volgende moet je handelen. Van
nul naar honderd in een oogwenk.”
Veilige sluis
De receptie bestaat uit een bezoekersentree die een sluis vormt naar

de cliëntenkamers en kantoren. De
ramen in de entree zijn van veiligheids
glas zodat andere bewoners en medewerkers in noodsituaties veilig zijn.
Ilse zegt: “Aan de ene kant vind ik het
soms vervelend dat we hulpzoekende
mensen vanachter een dikke ruit te
woord moeten staan en meestal is dat
ook niet nodig. Maar ja, aan de andere
kant staat veiligheid voor iedereen
natuurlijk voorop. Emoties kunnen hier
soms aardig oplopen.”
Droogkokend kookplaatje
De receptie is een druk kruispunt van
informatie, doorverwijzingen, aanmeldingen en telefoonverkeer. Verder
is het een meldpunt voor eventuele
calamiteiten. Ook als die bij de Pitstop
of in de vestiging St Anthonis optreden.
Dat kan variëren van een brandmelder die afgaat omdat een kookplaatje
droog kookt tot een uitzetting van
iemand die zich niet aan de regels
houdt. Ook is er een directe alarmknop
naar de politie voor echte noodgevallen
of bij risicogesprekken. “Maar goed,
dat soort uitzonderlijke situaties komt
maar zelden voor”, weet Ilse.

Eerste aanspreekpunt
De medewerkers bij de receptie
willen vooral het eerste aanspreekpunt
zijn en de cliënten op weg helpen. Zij

komen voor de meest uiteenlopende situaties te staan. In een van
de huizen valt de cv-ketel uit en de
bewoners bellen naar de receptie
voor hulp. Overdag is de facilitaire
dienst beschikbaar, maar ’s nachts
of in het weekend moet de installateur komen. De meeste gesprekken
zijn voor de Centrale Intake. Dat zijn
vaak mensen die vragen of ze bij SMO
Verdihuis terecht kunnen. Daar zitten
soms emotionele bellers tussen. De
receptionisten kunnen door vriendelijk
en rustig te luisteren en vlot door te
schakelen naar de CI alvast een eerste
kalmerend effect bereiken.

Getrainde duizendpoot
Om die duizendpoot te worden en
te blijven, krijgen de receptionisten
diverse trainingen. Natuurlijk hoe je
goed omgaat met bellers, ook als ze
agressief of emotioneel zijn. Zo mag
je niet vertellen of iemand hier zit. Je
weet maar nooit waarom de beller dat
wil weten. Maar ook leren ze hoe je
aan de receptie of aan de telefoon
psychische aandoeningen herkent
of hoe je kunt zien of iemand onder
invloed is van drugs of alcohol. Want
dat valt de receptionisten wel op. In de
loop der jaren zijn de problemen van
de mensen veel complexer geworden.
Geen dak of huis meer hebben is nu
vaak maar een onderdeel van het
probleem.
Daarnaast is de receptie het verzamelpunt voor de BedrijfsHulpVerlening.
Hier verzamelen de BHV’ers zich voordat ze naar de plek van de brandmelding gaan en de plek waar eventuele
hulpdiensten zich melden.

“EEN GLIMLACH KOST NIKS” VINDT HET TEAM VAN DE RECEPTIE SMO VERDIHUIS.
BOVENSTE RIJ VLNR: FOTOGRAAF BERT, CLAUDIA, PETER, ANNE, HANS,
JOSE, GERT-JAN. ONDERSTE RIJ VLNR: HANNEKE, GRACE, RADIA, ILSE.
ALLEEN BENNIE ONTBREEKT.

Leuk werk
“Rustig is het hier soms, vervelend
nooit en afwisselend altijd”, lacht Ilse.
Zij werkt nu één dag in de week bij de
receptie en de overige vier dagen werkt
zij op ICT en houdt ze de website bij.
Maar die ene dag receptie, die geeft ze
niet snel op. “Daar is het werk veel te
leuk voor. Je zou er makkelijk een boek
over kunnen schrijven.”

Contact
Stichting Maatschappelijke
Opvang Verdihuis
Centrale Toegang en
Bemoeizorg (CTB)
Kardinaal de Jongstraat 17
5348 BG Oss
Tel: 0412 636251
info@verdihuis.nl
www.verdihuis.nl
Youtube: http://bit.ly/1R6vyOa
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INGRID
VAN DEN BERKMORTEL
HAKT KNOOP DOOR
SMO Verdihuismedewerkers zijn uitstekend in
staat om zelfstandig en slagvaardig te werken.
Zeker met verbindende, snelle en flexibele
besluitvormingsprocessen.
Hoofd Primair Proces Ingrid van den Berkmortel
zegt: ” We signaleerden echter dat we de
afstemming nog konden verbeteren door interne
beslissingslijnen te verkorten. Hiermee kunnen
we cliënten nog beter en sneller helpen.”

Tijdens het verder uitwerken van die gedachte, bleek haar functie Hoofd Primair
Proces opmerkelijk genoeg juist een extra
knooppunt in de besluitvorming. Bij het
ervaring opdoen in de dagelijkse samenwerking in haar twee jaar bij SMO Verdihuis was
de indruk ontstaan dat de bestaande drie
managementlagen nogal veel was. Dat zette
het management aan het denken en plaatste
haar voor een ingrijpende beslissing. Na een
persoonlijke afweging en in nauw overleg
met directeur Han Kremers, hakte Ingrid de
knoop door.
Snel proces
Per 1 april trad zij terug uit haar functie,
officieel per 1 mei, en ging zij op zoek naar
een nieuwe werkgever. Gelukkig vond ze die
snel als Teammanager Audiologie bij Libra
Revalidatie & Audiologie in Eindhoven. “Het
is allemaal wel heel snel verlopen”, blikt zij
terug en ze vertelt: “Zeker, de functie Hoofd
Primair Proces leverde nuttige en belangrijke
bijdragen. Maar de maatschappelijke opvang
kent zo veel hectiek en veranderingen dat je
als organisatie niet reactief wilt blijven. Dan
kun je de functie Hoofd Primair Proces beter
schrappen en de vier coördinatoren meer
armslag geven. Het management team en/of
de leidinggevende zet dan globaal uit wat de
organisatie doet en de medewerkers bepalen
hoe we dat doen. Meer zelforganisatie dus,
ook op administratief en facilitair vlak. Tsja,
toevallig zat ik zelf op die functie. Het was
een grote stap, maar het bleek steeds duidelijker dat dit toch de goede weg was.”
Doorpakken
Nog onduidelijk was wat de beste timing van
de reorganisatie was. Maar toen het nieuwe

plaatje eenmaal helder werd, werd besloten
dat het dan ook maar zo snel mogelijk in
gang gezet moest worden. En dat Ingrid op
zoek zou gaan naar een nieuwe baan. Toen
daar de coronacrisis met alle veranderingen die daarbij horen, overheen kwam,
leek dat een extra argument om de stap te
zetten. “Al betekent dat wel dat zeker de vier
coördinatoren, waarvan er twee helemaal
nieuw zijn, het behoorlijk voor hun kiezen
krijgen. Direct in het diepe en geen Hoofd
Primair Proces meer om op terug te vallen.
Dat is niet misselijk, maar het biedt ook
ruimte om dingen naar eigen inzicht in te
gaan vullen” realiseert Ingrid zich. Ook het
inwerken in haar nieuwe functie bij Libra is
onder de coronabeperkingen ingewikkelder
dan gebruikelijker in een nieuwe baan. Veel
gaat digitaal en dat is toch afstandelijker
dan persoonlijk en locatiebezoek kan slechts
mondjesmaat. “Het is nu eenmaal maar even
zo, er is geen alternatief”, ervaart ze.
Terugblik
Voor haar SMO Verdihuisperiode kijkt Ingrid
terug op een dynamische samenwerking
met gedreven en hartelijke professionals.
“Ik moet toch echt iets loslaten. Niet alleen
in de dagelijkse contacten, maar ook bij
speciale projecten als de theatervoorstelling
Stigmaniet. Dat is een prachtig voorbeeld van
de buiten-de-hokjesmentaliteit die zo typerend is voor de medewerkers. Fantastisch
dat dat mogelijk bleek en wat een helende
werking dat op iedereen heeft. Ik hoop dat
hij nog vaak gespeeld kan worden. Ikzelf heb
van de samenwerking altijd veel energie
gekregen. Dat zal ik mij blijven herinneren.
Via de Primaverdi blijf ik SMO Verdihuis
graag volgen.”

SMO Verdihuis in het kort
STICHTING MAATSCHAPPELIJKE OPVANG VERDIHUIS
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Crisisopvang

Preventieve Woonbegeleiding

Acute opvang voor mensen die (tijdelijk) geen huis-

Agogische en financiële begeleiding in de thuissituatie,

vesting hebben en/of (tijdelijk) niet in staat zijn

gericht op voorkoming van huisuitzetting van bewoners

zelfstandig een huishouding te voeren voor maximaal 3

door de woningcorporatie. (laatste kans beleid).

maanden.
Nachtopvang
Acute nachtopvang voor mensen die (tijdelijk) geen

Bemoeizorg
Bemoeizorg richt zich op mensen in nood die niet
kunnen, durven of willen gebruik maken van de

huisvesting hebben voor maximaal 3 nachten per week. normale zorg. Vaak als gevolg van complexe geestelijke
en lichamelijke gezondheidsproblemen in combinatie
Beschermd Wonen

met verslavings- en sociale problemen. Bemoeizorg

Huisvesting en begeleiding aan mensen met een

steekt dan - letterlijk, figuurlijk en langdurig - de

chronische psychiatrische aandoening en/of

handen naar deze mensen uit en helpt hen op weg

verslavingsproblematiek, waarvoor een beschermde

naar bestaande zorg en hulpverlening.

woonomgeving met 24 uurs zorg en toezicht
noodzakelijk is.

Herstel, dagbesteding en dagopvang “de Pitstop”
De Pitstop is een plek waar mensen zelf regie kunnen

Begeleid Wonen

nemen bij hun persoonlijk herstel. Door te (ont)moeten,

Agogische en financiële begeleiding aan kwetsbare

te doen en te leren, werken mensen aan hun herstel,

individuen en gezinnen met problemen op meerdere

zelfontwikkeling en eigen kracht/empowerment.

leefgebieden. De begeleiding wordt gegeven in

Tel: 06 10449645

gehuurde woningen in de regio en is gericht op weer

E-mail: info@depitstoposs.nl

zelfstandig wonen en leven.

Website: www.depitstoposs.nl

Ambulante woonbegeleiding

SMO Verdihuis zoekt bij alle activiteiten voortdurend

Agogische en financiële begeleiding aan kwetsbare

naar integrale aanpak en samenwerkingsverbanden

individuen en gezinnen met problemen op meerdere

met partners als Gemeenten, Stichting Oosterpoort,

leefgebieden. De begeleiding wordt gegeven in de eigen Novadic-Kentron, GGD, GGZ Oost-Brabant, ONS
thuissituatie en is gericht op weer zelfstandig wonen

Welzijn, RMC Radius, de Sociale Wijkteams en diverse

en leven.

woningcorporaties in Brabant Noordoost.

