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Verwarde mensen
Sinds overheden en instituties in 2014 gingen
nadenken over uitvoering van de WMO Jeugd en
Participatie, staan de kranten bol van de verhalen
over incidenten met verwarde mensen.
Wellicht zijn in die telling ook beleidsmakers, bestuurders, zorgmedewerkers, sociale teamleden en andere
deskundologen meegenomen, want het heeft er alle
schijn van dat ook daar het spook van de verwarring
rondwaart.
Han Kremers
Directeur-Bestuurder
SMO Verdihuis

In deze hoek zie ik dat men soms bedrijvig maar vrijmoedig aan de haal gaat met cijfers die op dat moment
in de discussie net even goed uitkomen, mits vaardig
toegepast. Onder het mom van meten=weten strooien
lieden met uitspraken, die soms niet met een korreltje
maar met een heel pondspak zout genomen moeten
worden. Daarmee dan een financier plezierend, het volk
rustig houdend of andere belangen dienend.

Gelukkig kwam onlangs het Trimbosinstituut met een
realistische nuancering van de rondwarende beelden en
data rond het thema verwarde mensen.

richten om zo een zo naadloos mogelijke begeleiding
in een zo passend mogelijke intensiteit te organiseren.
Waar dan ook, intramuraal of in de wijk.

Uit de harde cijfers van het Trimbosinstituut valt op
te maken dat er vooral qua signalering, interventie,
normalisering en samenwerking nog het nodige
verbeterd kan worden. Zodat mensen tijdig en gericht
de passende aandacht, hulp of begeleiding krijgen.

Gewoon aan het (maat)werk dus met de mensen en
in een domein overstijgende samenwerking. Dat is de
sleutel om ongerustheid rond verwarde mensen terug
te dringen en antwoord te bieden aan de gesignaleerde
discontinuïteit en fragmentatie in de zorg.

De verbeteringen kunnen we vinden in zaken als ‘aandacht voor de financiële situatie’, ‘beschikbaarheid van
betaalbare woningen’, ‘toegang tot arbeid, onderwijs en
andere participatievormen’, ‘handelen in psychosociale
crisissituaties’, ‘respijtvoorzieningen’ en ‘intensieve
crisisbegeleiding thuis’.

Lijkt me toch niet zo bijster moeilijk of is mijn verwarring
zo groot dat ik het niet meer zuiver zie?

Laat dat nou net de werkterreinen zijn waarop wij
expertise hebben en waar ook ons ongeduld soms zit
(‘waarom kwam/verwees men niet eerder’). Ook zijn dit
de gebieden waar we ons graag samen met partners op

www.trimbos.nl/actueel/nieuws/
bericht/?bericht=2195

Kantoorruimte
Verdihuis krijgt
uitbreiding
De kantooretage van SMO Verdihuis is nu toch echt toe
aan uitbreiding. Het ruimtegebrek van Administratie,
Personeelszaken, spreekruimtes en diverse andere afdelingen is inmiddels zo nijpend geworden, dat passen,
meten en inschikken niet meer werkt. In deze weken
werkt het projectteam samen met Brabant Wonen aan
plannen om een etage op de huidige kantoren te zetten.

De eerste schetsen zijn gemaakt en die worden nu eerst
intern verder besproken. Zo moeten er besluiten genomen worden over het aantal kamers en waar moeten de
mensen in de huidige kamers naar toe als er boven hun
hoofd gebouwd wordt. Zodra de plannen helder en compleet zijn, kunnen ze aan de gemeente voorgelegd worden
en door de inspraakprocedures heengeleid. De hoop is dat
de etage in het komende jaar verwezenlijkt kan worden.
Het wachten is nu op de artist’s impression. Een van de
mogelijke opties is als plaatje bijgevoegd.

Preventie moet uitstroom cliënten verbeteren

Input SMO Verdihuis bij onderzoek Oss woonruimtevraag
SMO Verdihuis vindt steeds moeilijker woonruimte voor
cliënten die weer toe zijn aan zelfstandig wonen. Creatief
zoeken helpt soms nog wel, maar voor een structurele
oplossing is de hulp van centrumgemeente Oss nodig.
Want er is een groot tekort aan passende en betaalbare
woonruimte. Maar ook andere kwetsbare doelgroepen
kloppen bij Oss aan voor woonruimte. Hoe pakt Oss dit
probleem bij de horens?
Beleidsadviseur Kelly Andres is bij Gemeente Oss
werkzaam op Beschermd Wonen, Verslavingszorg en
Maatschappelijke Opvang. Zij ziet dat er een grote behoefte
is aan passende en betaalbare woonruimte, waar wonen
met ondersteuning gecombineerd kan worden. “Dit vraagt
om effectieve oplossingen. We willen als gemeente in
werksessies met SMO Verdihuis, andere zorgaanbieders en
corporaties tot een gezamenlijk plan van aanpak komen. Op
dit moment ontwikkelen we twee verschillende, maar aansluitende beleidssporen. De Koersnota is specifiek
op de situatie van de SMO Verdihuiscliënten
gericht en het bredere Plan van Aanpak
richt zich op betere door- en uitstroom
door voldoende aanbod van wonen met
ondersteuning voor psychisch kwetsbare
mensen.”
Koersnota
In de Koersnota ontwikkelen de
gemeente en SMO Verdihuis
samen nieuwe ideeën en
plannen

over de door-en uitstroomproblematiek. Kelly Andres
zegt: “Wat hier zo bijzonder is, is dat we ingrediënten voor
de nieuwe koers hebben opgehaald uit de praktijk van
samenwerkingspartners, cliënten en de Wmo-raad. Hier zit
de echte meerwaarde! We doen samen iets dat echt werkt
en waar echte behoefte aan is.” Om praktische ideeën te
verzamelen zijn twee sessies gehouden met eigen medewerkers, de cliëntenraad van SMO Verdihuis, welzijnsorganisaties en mensen van de Sociale Teams, de Kringloopwinkel, GGD en van woningcorporaties. Met een speciale
methodiek brachten de ongeveer 40 aanwezigen binnen 9
minuten 333 ideeën op tafel. We hadden hen aangemoedigd
alles te roepen wat er in hen opkwam. Iedereen had wel
iets te maken met maatschappelijke opvang, dus kwamen
er veel ideeën waar wij als gemeente en SMO Verdihuis niet
direct opgekomen zouden zijn. Ook schijnbaar vergezochte
ideeën, maar dat gaf niks omdat het ene idee vaak tot het
andere leidt. Dat is heel verrassend! We zijn nu in de fase
van het beoordelen en finetunen van die ideeën. Zodra
dan alle bestuurlijke stappen doorlopen zijn, hopen
we in februari/maart 2017 een breed gedragen en
doelgericht actieplan te hebben.”
Preventie
De verwachting is dat de eerste ideeën in een
paar hoofdrichtingen samen te vatten zijn.
De deelnemers aan de werksessie kunnen
dan kiezen aan welk hoofdidee zij met een
groepje verder willen werken. Uiteindelijk

Kelly Andres,
Beleidsadviseur bij de Gemeente Oss.

moeten er dan beleidsspeerpunten ontstaan. SMO
Verdihuis vertaalt de speerpunten vervolgens in een
concreet actieplan. “Het viel nu al op dat veel ideeën iets
met preventie te maken hebben”, zegt Kelly Andres.
Plan van aanpak
Centrumgemeente Oss start in januari een onderzoek
naar hoeveel mensen er in de regiogemeenten door- of
uit kunnen stromen bij hun zorgverlener. Welk niveau van
ondersteuning zouden zij dan vervolgens nodig hebben
in een nieuwe woonsituatie. Kunnen zij dan helemaal
zelfstandig verder of is er nog begeleiding nodig, al dan
niet ambulant? Kelly Andres zegt: ”Het doel is te komen tot
een goed voorzieningenniveau bij de instroom, doorstroom
en uitstroom van cliënten. Vooral door verschillende
mogelijkheden beschikbaar te hebben voor wonen met
ondersteuning. Passend bij de wensen en mogelijkheden
van inwoners uit onze regio. Niet te zwaar, maar ook niet
te licht en zodanig dat de cliënten weer zo zelfstandig
mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij. ” Zij hoopt
medio 2017 het onderzoek, waarbij SMO Verdihuis als een
van de zorgaanbieders ook zijn ervaringen in zal brengen,
te kunnen afronden.

Doorstroming
Crisisopvang
blijft moeizaam
Jan Schuijt, Coördinator Intramurale Zorg, herkent de
doorstromingsproblemen. “Het gebeurt te vaak dat
cliënten die na hun crisisopvang eigenlijk klaar zijn voor
zelfstandig wonen, bij ons blijven zitten omdat er geen
passende en betaalbare woonruimte voor hen beschikbaar is. Daarnaast houden zij noodgedwongen een plek
bezet, die niet beschikbaar is voor nieuwe cliënten die
ons echt nodig hebben.”
Hij registreert dat door de beperkte doorstroom de
gemiddelde verblijfsduur op de Crisisopvang van 2 naar 3
maanden gegaan is. Zijn inschatting is dat de economische opleving voor de doelgroep nog nauwelijks nieuwe
kansen op huisvesting oplevert. Dit betekent dat zij achter
in de rij blijven staan bij werk vinden. Hun inkomen geeft
dus weinig uitzicht op betaalbare woonruimte. Wel is
duidelijk dat gemeenten, woningcorporaties en andere
partijen zich bewust zijn van het probleem. Incidenteel
komen er hierdoor gelukkig ook nieuwe mogelijkheden.
Zo dienen zich enkele mogelijkheden aan in de regio’s
Cuijk en Uden/Veghel. “Voor de rest is het voor ons als
SMO Verdihuis zaak zelf ook creatief op zoek te gaan naar
tijdelijke overbruggingsmogelijkheden. Moeilijk, want
we vissen natuurlijk met collega’s als GGZ, verslavingszorg maar ook met huisvesting van vluchtelingen met
verblijfstatus allemaal in dezelfde vijver. Maar we zoeken
door”, ziet Jan Schuijt.
De Crisisopvang zelf kent een zeer grillig aanmeldingspatroon. Begin oktober was er zelfs geen wachtlijst.
Maar half december, op weg naar de kerst, blijkt de
wachtlijst opgelopen te zijn tot 8 weken. Nog los van de
weersverwachting. “De behoefte aan doorstroming naar
zelfstandiger wonen zal nog wel even blijven”, voorziet
Jan Schuijt.

Minddistrict, heeft het meerwaarde?
“Ja, we willen inderdaad verder met Minddistrict. Het is als online hulpverlening een
prima versterking van onze begeleiding.”
Dit is de conclusie die Gerrit van Oorschot,
manager Extramuraal, en Herbert Alofs,
stafmedewerker, trekken uit het proefproject
van de afgelopen maanden. Wel stellen zij:
“De persoonlijke contacten blijven natuurlijk
essentieel.”

invuloefeningen. Ook kan de cliënt een dagboek bijhouden en chatten met de begeleider.
Die kan op afstand volgen wat de cliënt doet
op Minddistrict. Effectief is er dus zelfs meer
contact. Ook doordat de begeleider minder
tijd kwijt is aan reizen. De cliënten hebben
met hun smart phone, tablet of computer
zelf toegang tot Minddistrict, waardoor zij de
omgeving zelf in beheer hebben.

Minddistrict is een goed beveiligd e-health
platform. Cliënten en begeleiders kunnen op
specifieke modules volgen hoe je goed omgaat met bijvoorbeeld geld of met eenzaamheid, over je huishouding goed regelen en
over werk zoeken. Een module bestaat uit een
samenvatting van de persoonlijke gesprekken, filmpjes, andere cliëntervaringen en of

Resultaten
In maart bleken medewerkers en cliënten bij
een eerste evaluatie al positief. Minddistrict
is gebruiksvriendelijk en het biedt extra
ondersteuning bij de persoonlijke hulpverlening. De modules worden overwegend positief
beoordeeld en er zijn plannen om het aantal
modules uit te breiden. De tweede peiling

in augustus versterkte de gunstige indruk.
Het programma helpt de rode draad van de
hulpverlening beter vast te houden, het biedt
verdieping en inzicht in de voortgang van de
hulpverlening. Wel vraagt het gemotiveerd
houden van de cliënt continue aandacht.
Samen met collega-organisatie LIMOR, NEOS
en het Leger des Heils werkt SMO Verdihuis
aan het op maat maken van Minddistrict voor
gebruik in de maatschappelijke opvang.
Groen licht
Meestal stimuleert Minddistrict dus de
hulpverlening, maar het moet wel met beleid
en in samenspraak met de cliënt toegepast
worden. In 2017 krijgen 20 SMO Verdihuismedewerkers training in het gebruik van deze
online hulpverlening. Het doel is om komend
jaar minstens 75 extramurale cliënten te
kunnen ondersteunen met Minddistrict.
Natuurlijk moet gekeken worden of de cliënt
een computer of smart phone heeft om
online te kunnen. Er wordt gedacht aan het in
bruikleen geven van gebruikte laptops.
www.Minddistrict.com/professional/nl/

Het Verdihuis en
De Primaverdi zijn
ook bereikbaar via
twitter. Klik op het
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 gratis 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.

Facilitaire Dienst krijgt
duocoördinatoren

In de komende maanden werkt Saskia Bogaerts zich in op haar nieuwe
taken als coördinator Facilitaire Dienst. In de eerste tijd assisteert zij haar
ervaren collega Lianne den Biggelaar nog, maar vanaf mei verdelen zij
het werkpakket Facilitaire Dienst op gelijkwaardige basis. Zelf noemen ze
zich ook wel duo-coördinatoren. “Het is nuttig om af en toe eens met
elkaar te kunnen overleggen”, vinden beiden.

Werken, leren en zelfvertrouwen kweken”

Hoe gebruik je een Loods
als springplank?
“We willen met de nieuwe Loods onze cliënten zo
veel mogelijk op weg helpen naar actief meedoen in
de samenleving” Zo omschrijft Sanne Peters, Hoofd
Primair Proces bij SMO Verdihuis de bestemming van
de voormalige fabrieksruimte die de opvangorganisatie binnenkort in gebruik neemt. De cliënten en
medewerkers nemen zelf de organisatie op zich.

met het probleem dat mensen in de Crisisopvang
weinig mogelijkheden hebben om naast hun werk aan
herstel nuttige praktische dingen te doen gedurende
de dag. “Dat is niet goed voor hun herstel en welzijn”,
aldus Sanne Peters. De cliënten hebben een soort
springplank nodig naar zinvolle dagbesteding, of naar
een vorm van werk.

Nog in december zijn er twee brainstormsessies
waarin geïnteresseerden kunnen meedenken over hoe
de Loods, ook wel Herstelcentrum genoemd, het beste
cliënten op weg kan helpen naar zo actief mogelijke
participatie in hun omgeving. Dat kan met zinvolle
dagbesteding of in de vorm van werk. Cliënten en
medewerkers weten immers als geen ander waar de
behoefte aan training zit.

Zinvolle dagbesteding
Door nu in de Loods of het Herstelcentrum dan wel
in De Springplank activiteiten op te zetten, kunnen de
cliënten hun zelfvertrouwen opkweken, vaardigheden leren en op weg gaan naar werk. Maar het gaat
breder, want niet alleen cliënten, maar ook mensen
uit de buurt of cliënten van andere instanties en via
de gemeente kunnen hier training krijgen om weer
mee te kunnen doen. Zo wordt er bijvoorbeeld gedacht
aan een meubel- en fietsenwerkplaats en cursussen
Nederlands of solliciteren. Ook een bedrijfskantine
is denkbaar. Cliënten kunnen er eventueel zelfs hun
online hulpverleningsprogramma Minddistrict volgen.

Springplank
De fabriekshal aan de Industriepark Oost is ongeveer
30 meter bij 10 meter en huisvestte vroeger een bedrijf
dat marmerplaten bewerkte. SMO Verdihuis kampt

De Loods, het Herstelcentrum dan wel de
Springplank zijn nog maar voorlopige
werknamen. De echte naam van de plek kiezen de
cliënten en medewerkers zelf. Ideeën zijn welkom
op: egoversschuit@verdihuis.nl

Startschot
Sanne Peters zegt: ”We hebben de mensen, de faciliteiten en de ideeën. Nu kunnen we samen met projectleider Edith Govers realistische plannen smeden. Veel
van onze cliënten en medewerkers staan al te popelen.
We verwachten nog voor de zomer al de eerste werkzaamheden te starten. Bijvoorbeeld aan kasten van
de Kringloopwinkel, die reparatie- of onderhoud nodig
hebben. En aan een opslagplaats voor meubels. Er is
nu al Wifi. Zo kan de voorziening met een paar jaar uitgroeien tot een mooi startschot om weer mee te gaan
aan de samenleving. Een veelbelovend vooruitzicht
voor 2017 en daarna.”

Lianne den Biggelaar houdt de verantwoordelijkheid voor veiligheid, branden legionellapreventie, gebouwenbeheer en receptiezaken. Saskia neemt
de facilitaire zorg voor extra- en intramurale zaken op zich. Denk aan alles
wat komt kijken bij keuken, technische dienst en huishoudelijke dienst, inrichting van de panden en grote projecten, zoals afvalscheiding. Een bijzondere uitdaging ligt al voor de deur met het facilitair inrichten van de Loods.
Dit gebouw (zie foto’s) ligt
naast het Verdihuis aan het
Industriepark Oost.
Herstel
Samen met de gemeente
verkent SMO Verdihuis
ideeën voor dagbesteding en aan reactivering
die hier plaats kunnen
vinden. Zij ziet: “Het is een
grote ruimte en er zijn veel
wensen.’ Saskia zit in de
werkgroep voor de facilitaire kanten van de plannen. Zo zijn er ideeën om een keuken en kantine
in te richten voor en met cliënten. Maar ook andere activiteiten kunnen
cliënten weer aan een zinvolle dagbesteding helpen als opstapje naar
verdere deelname aan de maatschappij. Zo zijn er al ideeën gekomen over
een fietsreparatiewerkplaats, houtbewerking en computeren. Een deel van
de Loods is al in gebruik als opslagruimte voor de Facilitaire Dienst.“

WMO-administratie vindt zijn draai
“We hebben het gevoel dat de grootste drukgolf in extra administratieve
lasten nu voorzichtig begint af te nemen.’ Aan het woord is John de Vries,
Hoofd Financiën en Beheer. Oorzaak
van de extra werkdruk lag natuurlijk
in de Transitie, waarin veel AWBZtaken naar gemeentelijke WMOregie zijn overgeheveld.
Samenwerkingen rond Begeleid Wonen,
Begeleiding en Zwerfjongeren zijn in januari
2015 flink op de schop gegaan. Naast nieuwe
werkwijzen zijn er andere administratieprocedures gekomen, gescheiden afdelingen en
andere mensen aan de andere kant van de
tafel. Kortom, het nieuwe raderwerk moest
zijn draai vinden. Dat betekende fors extra
werk voor de administratieve afdelingen
van zowel het Verdihuis als van centrumgemeente Oss. John de Vries vertelt: “Heel
belangrijk voor deze overgangsperiode
was de transparantie in het contact met de
gemeente. Naarmate de ervaring met de
vernieuwing groeide, werd het makkelijker
dingen eens ter discussie te stellen. Klopt
het wel wat jullie zeggen? Of, waar hebben
wij een fout gemaakt? Daar hebben we beide
van geleerd en raakten beide partijen gewend
aan de nieuwe situatie.”
Social Return
Ook op andere vlakken werd meer gevraagd
dan voorheen. Bijvoorbeeld op het gebied
van Social Return. Het in dienst nemen van
mensen die moeilijk aan een baan komen,
vraagt onderzoek naar plekken in de orga-

nisatie waar zij goed kunnen functioneren.
Soms gaat dat eenvoudig, maar soms is
inpassen veel moeilijker. De Wet Werk en
Zekerheid heeft grote invloed op de flexibele
‘schil’ aan medewerkers die de organisatie nodig heeft. De Wet bepaalt dat slechts
3 contracten voor bepaalde tijd per 2 jaar
mogen worden afgesloten. Dat betekent dat
telkens nieuwe mensen in dienst komen,
met de nodige administratieve lasten en
sollicitatiegesprekken als gevolg.

Gezond verstand overstijgt vakkennis

Zorg dat hulp echt helpt

Hoe werk je als hulpverleners en gemeenteambtenaren nu zo samen, dat mensen met een
complexe hulpvraag echt geholpen worden?
Het goede antwoord ‘samenwerken’ is op papier
zo gegeven, maar in de praktijk vraagt dat een
forse omslag in denken bij alle betrokken professionals. De film ‘Lesley’ die de gemeente Oss
heeft gemaakt, laat zien hoe zo’n gezamenlijke
benadering opgebouwd kan worden.

langrijk dat de professionals een gezamenlijk plan
van aanpak maken. Ze moeten elkaar vinden, hun
acties afstemmen en verantwoordelijkheid delen.
Dat vraagt een leerproces, waarbij ze verder kunnen bouwen op wat goed ging, zonder afgestraft te
worden op fouten. Paulien van Schaik is in de film
het centrale aanspreekpunt voor haar cliënt.

Paulien van Schaik, vanuit SMO Verdihuis ambulante woonbegeleidster van Lesley, zegt nadrukkelijk: “Het gaat in de film niet om hem, maar om
een praktijkvoorbeeld van samenwerken in een
multidisciplinair team in het sociale domein. De
film laat goed zien hoe dat er in de praktijk uit kan
zien.”

Meer controles
Accountantscontroles door de nieuwe
gemeentelijke financiers vragen meer
procescontroles. Zo moet de identiteit van
de cliënten officieel bekend zijn, moet er een
getekende begeleidingsovereenkomst zijn,
moet het individuele zorgplan ook administratief op orde zijn en moet er tijd geschreven
worden. De ervaring is dat dit zeker zijn nut
heeft, maar dat medewerkers tegen de extra
rompslomp op zagen. Nu het al een tijdje zo
werkt, ontwikkelt zich ook een gevoel van
meer overzicht en beheersing. “De administratieve lasten zijn toegenomen en veranderd,
maar het is er niet slechter op geworden”,
ziet John de Vries.

Wenssituatie
Het is de cliënt zelf die zijn eigen ‘wenssituatie’
formuleert, eventueel met hulp. Denk hier aan
doelen als zelfstandig wonen, schuldenvrij zijn of
werk dan wel dagbesteding hebben. De hulpverleners moeten vervolgens de radertjes van hun
werk dan zo goed in elkaar passen dat de wensen
echt gerealiseerd worden. Anders gezegd, de
doelstellingen van de cliënt gaan voor die van de
hulpverlenende organisatie.
Pas als de professionals kennis gaan delen aan
de hand van een praktijkvoorbeeld gaat deze
gezamenlijke aanpak leven. Wanneer het netwerk
aan hulpverleners aan de gang gaat met die
complexe hulpvraag, lees de duidelijke wens, van
de cliënt, moeten ze elkaar opzoeken voor echte,
inhoudelijke en praktische afstemming. Het is be-

LONT

De film is gemaakt door LONT. Dit is een
ontwikkelingsprogramma van de gemeente
Oss. Centraal staan maatschappelijke en
persoonlijke vraagstukken in het sociaal
domein. LONT faciliteert de transformatie
door ervaringsleren.

in samenwerking te realiseren, ontstaat er een
vonk die hulpverleners en cliënt als een geheel in
beweging zet naar het doel van de cliënt.

Breed samenwerken beter fundament
voor effectieve hulpverlening

Vonk
In de film is te zien dat SMO Verdihuis, Team Werk
en Inkomen en Team Schuldhulpverlening (beide
gemeente Oss) en een regisseur vanuit SamenKracht Oss samen werken rondom deze casus.
Alle acties lopen via Paulien, zodat de acties ook
goed bij de cliënt aansluiten. Als die dan ook, zoals
in dit geval, zeer gemotiveerd is om zijn wens

Betrokken
De film geeft aan dat de cliënt het beste geholpen
is met een persoonlijke, professionele betrokkenheid en als de hulpverlening aansluit op wat wel
goed gaat bij de cliënt. Als cliënt en hulpverlener
gelijkwaardig kunnen zijn en als de hulpverlening
zich laat leiden door de vraag van de cliënt en niet
door wat de hulpverlener belangrijk vindt. Dan zie
je dat het vertrouwde kokerdenken van de professional doorbroken wordt. De film is een prima
hulpmiddel om dat aan de verschillende hulpverleners te laten zien en hen aan te moedigen en
echt in te spelen op de vraag van de cliënt. Zoals
wethouder René Peters (Oss) zegt, durf gerust
eens buiten de lijntjes te kleuren als je gezond
verstand zegt dat dat het beste is.

SMO Verdihuissportteam weer succesvol
op Papendal
Het voetbalteam van cliënten van SMO
Verdihuis heeft op de landelijke Sport- en
Beweegdag in augustus van de Federatie
Opvang een mooie tweede plek veroverd.
Spelers, supporters en begeleiders kijken
terug op een topdag. “De inschrijving zat zo
snel vol dat we niet voor meer sporten of
workshops konden inschrijven. Dat was
jammer”, blikt sportcoördinator Danny
Jansen terug. Er is veel belangstelling voor
het sporten bij cliënten van het Verdihuis.
Door de sportschool Fem’s en het
trainen op het terrein van FC Schadewijk zijn
er meer contacten met de buurtbewoners.
“Volgend jaar willen we sowieso weer
naar Papendal” weten de sporters nu al.

Volgend
jaar
Champion’s
League?

Als de telefoon gaat bij de
Centrale Toegang...
De Centrale Toegang (en Bemoeizorg) is de plek
waar mensen voor het eerst contact met SMO
Verdihuis leggen. Wat gebeurt er dan eigenlijk?
Natasja Steeman en Lotte Romme, Maatschappelijk Werkenden bij de Centrale Toegang en
Bemoeizorg (CTB) geven een indruk hoe dat in
zijn werk gaat.

Mensen die hulp zoeken, kunnen langskomen of bellen
voor een aanmelding of voor informatie. Meestal neemt de
hulpzoeker zelf contact op. Soms echter is het een verwijzer
van een andere instantie of een familielid of vriend die aan
de bel trekt. Zo kan het dat iemand al een tijdje bij familie of
vrienden verblijft omdat hij of zij geen eigen woonruimte meer
heeft. Hoe langer dat duurt, des te moeilijker het vaak wordt.
Er dreigen gevolgen voor een uitkering, het past niet bij de
gezinssituatie of de beller heeft zelf problemen, waardoor de
gast eigenlijk niet meer kan blijven. Lotte Romme (CTB) zegt:
”De bellers zitten vaak met de situatie in hun maag, omdat ze
hun gast natuurlijk ook niet zo maar op straat willen zetten.”
Wachtlijst
De medewerksters van het CTB leggen uit dat de Crisisopvang
of Begeleid Wonen in principe mogelijkheden bieden, maar
dat er meestal een wachtlijst is. Het Passantenverblijf kan
vaker uitkomst bieden, al is het maar voor een paar nachten.
Als de beller over een ander belt, willen we graag ook de
betrokken persoon zelf aan de lijn krijgen. Natasja Steeman
(CTB) vertelt: “Je krijgt dan al een eerste indruk. We vragen
onder andere hoe lang ze nog terecht kunnen bij hun huidige
logeeradres, of er schulden zijn, of er sprake is van middelengebruik, of er contacten zijn met justitie en wat de persoon
zelf al geprobeerd heeft om de situatie te veranderen. Aan de
telefoon doen we zo al een soort quick scan. Naar aanleiding
daarvan kunnen we al dan niet een face to face intakegesprek
afspreken.”

Kamerhuur
Soms zijn er nog eerst andere opties mogelijk. Als iemand
bijvoorbeeld alleen een huisvestingsvraag of een inkomensvraag heeft, zijn kamerhuur bij particulieren en contact
opnemen met gemeente, uitkeringsinstanties en uitzendbureaus betere alternatieven. Als Crisisopvang voorkomen
kan worden, heeft dat zeker de voorkeur. In ieder geval denken we mee en proberen we mensen verder te helpen”,
vult Lotte Romme aan.

GGZ, justitie of jeugdzorg. We wegen ethische en praktische
argumenten op een professionele manier, zo veel mogelijk
in de menselijke maat en eventueel in overleg met andere
instanties. Als opvang dan toch de beste optie is, kunnen we
aan de slag met het organiseren van crisisopvang of begeleid
wonen”, aldus Lotte Romme.
Samenwerken
Helaas begint opvang vaak met de wachtlijst. Overbruggen op
de Nachtopvang (Passantenverblijf) kan helpen en verder kijkt
CTB naar wat de cliënt nu al kan doen. Bijvoorbeeld samen
met een Sociaal Wijkteam. Vaak zijn andere instanties als
verslavingszorg, schuldhulpverlening, GGZ of justitie in beeld.
Waar nodig worden deze andere organisaties alsnog bij de
begeleiding betrokken. De samenwerking met hen, gemeenten en woningcorporaties wordt zo steeds intensiever. Soms
kan de hulpverlening hierdoor al opgestart worden voordat er
daadwerkelijk plek is binnen de opvang. Maar dan, als al die
stappen en overwegingen doorlopen zijn en er is een plek vrij,
kan de cliënt echt terecht bij de Crisisopvang. Op weg naar de
herstart.

De 8 levensgebieden:
Intake
Waar dat wel nodig is, plant de Centrale Toegang (CTB) een
intakegesprek. De aanvragers komen vaak alleen of met
familie dan wel met iemand van een andere instelling.
Bij taalproblemen gebruikt CTB de tolkentelefoon. Natasja
Steeman zegt: ”Het is een uitgebreid en diepgravend gesprek
dat op alle levensgebieden kijkt hoe het met de aanvrager
gesteld is. Met toestemming van de aanvrager kunnen we
informatie opvragen, bijvoorbeeld bij huisarts, gemeente,

• Financiën.
• Huisvesting.
• Sociaal functioneren.
• Psychisch functioneren
• Zingeving.
• Lichamelijk functioneren.
• Praktisch functioneren.
• Dagbesteding.

Kinderfeest op
Irrland
“Onbezorgd spelende kinderen en ontspannen moeders.
Mooier kun je het niet hebben.” Zo kijkt Marion van
Campen, Activiteitenbegeleidster bij SMO Verdihuis terug
op het uitje naar Boerderij-belevenisoase Irrland voor jonge
gezinnen van afgelopen augustus.
Net als in 2014 kregen de ongeveer
30 moeders en kinderen van SMO
Verdihuis het uitstapje aangeboden
door Rotary Oss. En net als in 2014
was het een echt kinderfeest. Han,
Toon en Karin waren ook mee. In de
grote mensenwereld zijn zij directeur
Verdihuis en bestuursleden van de
Rotary en managers van betekenis. In het witte
zand van Irrland hielpen zij gewoon mee met neuzen snuiten
een broodjes uitdelen. In dit zeer kindvriendelijke speelpark
hebben de snelle, opgejaagde en lawaaierige attracties het
verloren van een kinderboerderij, een berg mais en buizen en
statische vliegtuigen waar de kinderen pilootje en stewardessje kunnen spelen. Of wat denk je van de hooibergen en de
glijbanen. “Je ziet hoe kinderen en moeders even lekker uit de
zorg van alledag zijn. Het is een hele veilige omgeving en wij
letten wel op. Dus ook de moeders kunnen even ontspannen.
Het is fijn dat de
Rotary dit helpt
mogelijk te maken.
“Volgend jaar
weer!“ glimlacht
Marion van
Campen.

Jonas’ sterke herstart
“Hartelijk gefeliciteerd met je 18de
verjaardag, Jonas. Enne,..succes
verder, hè? Want nu ben je te oud
voor de jongerenopvang en dus
moet je hier vertrekken.” Met deze
verbijsterende woorden nam de
Nijmeegse organisatie waar Jonas
al een paar jaar jeugdhulp kreeg,
een jaar of 3 geleden onbezorgd
afscheid van hem.

op de Crisisopvang in Oss, dus moest ik
het eerst een tijdje met een passantenplek
doen. Overdag moest ik mezelf maar zien
te redden, maar ik had dan tenminste een
slaapplek. Dus toen ik op de Crisisopvang
terecht kon, kreeg ik weer wat vaste grond
onder de voeten. Samen met Rudin lukte
het om alles op een rijtje te zetten, mijn
financiën op orde te krijgen en weer een
normaal dag/nachtritme te krijgen.”

“Toen moest hij het maar alleen uitzoeken,
want er was geen vervolgbegeleiding
geregeld,” vertelt Rudin van Boeijen, zijn
Agogisch Begeleidster van SMO Verdihuis.
Jonas heeft een vorm van autisme, die in
een rustige, gestructureerde omgeving vrij
goed hanteerbaar is. Bij zijn ouders kon hij
niet goed terecht, al hielpen ze hem wel
een beetje met de financiën.

Stap voor stap
Na 9 maanden kon Jonas zijn volgende
stap maken. Een Beschermd Wonen
plek, waar hij een nieuwe stap naar meer
zelfstandigheid kon maken. De onrust
van de afgelopen periode stak af en toe
nog de kop op, maar nam gestaag af.
Zodanig zelfs dat de volgende fase in beeld
kwam. Een appartementje, waar hij zich
zelfstandig zou kunnen redden, met alleen
woonbegeleiding als ondersteuning. Jonas
zegt: ”Daar heb ik mij met hulp van Rudin
goed op voorbereid. Gewone etenstijden
aanhouden, huis schoonhouden en eerst
nog samen de huur en de financiën doen.
Ik vond het erg spannend. Gelukkig wist ik
dat als het te lastig voor mij zou zijn, dat ik
dan altijd terug kon. Dat gaf toch wel rust.”

Oosterpoort
Zo begon zijn 18de levensjaar met tijdelijk
onderdak op de bank bij een vriend. En,
zoals te verwachten was, ging dat niet lang
goed. De combinatie van autisme en geen
structuur betekende dat hij veel te lang
achter de computer bleef hangen en zijn
dag en nachtritme kwijt raakte. De vriend
kon er uiteindelijk niet meer tegen en
Jonas moest er na een paar maanden toch
weg. Van jeugdhulporganisatie Oosterpoort
kreeg Jonas de tip om contact op te nemen
met SMO Verdihuis.
Op een rijtje
Hij vertelt: “Maar ja, er was niet direct plek

Sterk
Maar Jonas bleek gewoon sterk in zijn
schoenen te staan, zodat hij nu al weer
ruim anderhalf jaar succesvol op zichzelf
woont. Nu werkt hij aan zijn dagbesteding. Hij weet veel van computers en heeft
ervaring bij het oplossen van computerproblemen bij mensen. “Ik zou heel blij zijn als
ik bijvoorbeeld oudere mensen kan helpen
met hun computer. Of een bedrijf helpen
om hun site te beheren. Dat zou ik echt
super vinden.”
Respect
“Dat kan hij dan ook prima”, bevestigt
Rudin van Boeijen. ‘Jonas heeft in de voorbije periode een geweldig doorzettingsvermogen laten zien. Hij heeft zelf zijn grote
wens van eigen woonruimte vastgesteld en
maakte plannen om dat te bereiken. Dat
ging steeds beter en dat maakte ook ons
van SMO Verdihuis steeds enthousiaster.
Door het ‘moeten’ weg te laten en met
Jonas te kijken naar willen en kunnen,
kwam hij telkens weer een stap verder.
Dat verdient respect.”
Dus, als uw organisatie een leuke werkplek voor Jonas heeft, kunt u met Rudin
bellen. Tel: 0412 636251.

Contact
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Opvang Verdihuis
Centrale Toegang en
Bemoeizorg (CTB)
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5348 BG Oss
Tel: 0412 636251
E-mail: info@verdihuis.nl

Website: www.verdihuis.nl
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Verdihuis in het kort
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.

“

Talent van
de mens

Talent van de Mens”, de open dag die
SMO Verdihuis op 3 oktober hield, stond
in het teken van talent. Waar de buitenwereld vooral denkt aan de problemen
van cliënten, presenteerde de open
dag juist hun positieve krachten. Ook
medewerkers etaleerden hun talenten,
waardoor het verschil tussen cliënt en
medewerker voor even verdween. De
frisse, positieve sfeer die zo ontstond,
maakte helder dat cliënten wel in een
moeilijke periode zitten, maar verder
niet anders zijn dan jij en ik.
Ruim 400 bezoekers hebben de open dag
bezocht. Gemeenten, collega-instellingen en
andere organisaties spraken elkaar, veel
buurtbewoners kwamen een kijkje nemen in
de bedrijvige sfeer van de open dag. Er was
een feestbuffet met zelfgemaakte taarten,
loempia’s en soep uit de eigen groentetuin, een
podium waar cliënten en medewerkers live

hun muzikale talenten met gitaar en zang
demonstreerden, een karikaturist, schilderijen,
gedichten en ervaringsverhalen van cliënten
die het opvang en re-integratieproces
doorlopen hebben.
Verder hebben de bezoekers in rondleidingen
kunnen zien hoe cliënten gehuisvest zijn.
Bezoekers vroegen of er een wachtlijst is, of er
kinderen in de opvang zitten en hoe lang
bewoners in het sociaal pension wonen. Zo
ontstonden boeiende gesprekken en groeide

het besef dat cliënten hun eigen kracht en
talent kunnen gebruiken om weer in een
rustigere, gezond en zo zelfstandig mogelijk
nieuwe situatie te komen. Organisator Herbert
Alofs van SMO Verdihuis zegt: ”De nieuwe
aanpak is een groot succes gebleken. Iedereen
vond het zo inspirerend om al die ongedachte
talenten te ervaren en om te horen, zien en
proeven welke krachten mensen hebben, zelfs
als ze in de opvang beland zijn. Volgend jaar
weer!”

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.

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.

Begeleid Wonen
Agogische en financiële begeleiding aan
kwetsbare individuen en gezinnen met
problemen op meerdere leefgebieden.
De begeleiding wordt gegeven in gehuurde
woningen in de regio en is gericht op weer
zelfstandig wonen en leven.
Ambulante woonbegeleiding
Agogische en financiële begeleiding aan
kwetsbare individuen en gezinnen met
problemen op meerdere leefgebieden.
De begeleiding wordt gegeven in de eigen
thuissituatie en is gericht op weer
zelfstandig wonen en leven.

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

