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1 Voorwoord 

Het  jaar 2020 heeft voor alle mensen en organisaties en dus ook voor SMO 
Breda sterk in het teken van corona gestaan. Corona heeft ons aanvankelijk 
genoodzaakt het aanbod deels stil te leggen en vervolgens om te vormen 
naar een corona-proof aanbod. De overheid besteedde aandacht aan alle 
groepen die door corona in de problemen kwamen, waaronder ook aan dak- 
en thuislozen. Ook hebben we op verzoek van de gemeente Breda de 
opvang voor niet-rechthebbenden in ons werkgebied georganiseerd.  
 
Een groot compliment aan onze medewerkers is hier op zijn plaats! Zij 
hebben, ondanks vaak ook een ingewikkelde privé situatie (kinderen thuis 
van school of hoog risico personen), enorm veel creativiteit aan de dag 
gelegd om cliënten in aangepaste vorm zo goed mogelijk te blijven 
ondersteunen en activeren. Het aantal zieken als gevolg van corona heeft 
geen grote gevolgen gehad op de continuïteit van onze dienstverlening. We 
proberen er alles aan te doen dat dit zo blijft. Wij hebben veel aandacht en 
steun ervaren van gemeenten en het Rijk hetgeen onze medewerkers heeft 
gesterkt om de aanhoudende beperkingen in het werk en daarbuiten vol te 
houden. Tegelijk hebben we aan het einde van het jaar kunnen constateren 
dat we ondanks corona, toch een fors aantal van onze ambities voor 2020 
hebben gerealiseerd. 
 
Vanaf november 2019 tot 1 april 2020 is een grote inspanning gepleegd om 
de vrouwenopvang organisatie Safegroup over te nemen van Juzt. Per 1 
april is Safegroup onder eenheid van bestuur en toezicht met die van SMO 
Breda en Veilig Thuis West-Brabant gekomen. De overname gaf aanleiding 
een daarbij passend aansturingsmodel voor de 4 stichtingen te formuleren. 
Een voorstel daartoe is in 2020 voorbereid en gaat in 2021 zijn beslag 
krijgen. 

Al in 2019 constateerden we dat de financiën uit de pas lopen met de 
businesscase behorende bij de lopende koers ‘ik wil meedoen’. Het niet 
indexeren van een aantal subsidies, in combinatie met een aanzienlijke 
loonkostenontwikkeling in de afgelopen jaren, heeft o.a. tot deze situatie 
geleid. Aanleiding om in 2020 te onderzoeken of we deze koers kunnen en 
willen handhaven. De uitkomst van dat proces is dat we de koers vooralsnog 
willen handhaven, waarbij wel aanpassingen in het aanbod noodzakelijk zijn 
om de organisatie weer financieel toekomstbestendig te maken. In 2021 
worden de mogelijke aanpassingen in het aanbod verder uitgewerkt 
(impactanalyse) en besluiten genomen.  
 
We blijven dus een decentraliserende (meer naar de regio gemeenten) en 
wijkgerichte beweging maken, waarbij we ook de Buurtpleinen verder willen 
doorontwikkelen. In de afgelopen jaren zien we een stijgende lijn in de mate 
waarin regiogemeenten gebruik maken van onze expertise aangaande 
kwetsbare burgers met complexe problematiek, voornamelijk in de vorm van 
ambulante begeleiding. 
 
2020 is alles bij elkaar bezien een pittig jaar geweest dat we mede dankzij 
de steun van de overheid met een bescheiden positief resultaat hebben 
kunnen afsluiten. 
 
Lieke Jansen 
Directeur-bestuurder 
 
 
 

 



 
 

 
 

(Dreigend) dak- en thuislozen als regulier burger ondersteunen bij het 
toewerken naar een zo volwaardig mogelijke participatie in de 

samenleving. 
 

 

2 SMO Breda in vogelvlucht 

 Onze koers 

Missie en visie 

In de missie wordt de opdracht van SMO Breda als volgt verwoord:  
 
 
 
 
 
 
 
SMO Breda is een waarden georiënteerde organisatie en werkt vanuit een 
drietal kernwaarden te weten: Verantwoordelijk, Oprecht en Op maat. 
 
Om cliënten te ondersteunen een zo volwaardig mogelijk burgerschap te 
bereiken en de kwaliteit van leven zo groot mogelijk te maken stelt SMO 
Breda drie doelen centraal in de begeleiding. Deze doelen zijn: 
 

• Duurzame huisvesting 

Het doel is dat cliënten een stabiele woonruimte hebben. 
 

• Een steunend sociaal netwerk 

Het doel is dat cliënten minimaal twee contacten hebben die een 

positieve bijdrage leveren aan hun herstel. Hiermee worden geen 

hulpverleners bedoeld. 
 

• Een zinvolle dagbesteding 

Het doel is dat cliënten deelnemen aan arbeidsmatige, educatieve of 

recreatieve activiteiten, waarbij aan persoonlijke doelen gewerkt kan 

worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De organisatie 

SMO Breda is een organisatie die (dreigend) dak- en thuislozen afkomstig 
uit de regio Breda ondersteunt bij het toewerken naar een zo volwaardig 
mogelijke participatie aan de samenleving. SMO Breda doet dit in opdracht 
en op basis van financiering van de gemeente Breda, zorgkantoor CZ en 
het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 
 
SMO Breda biedt de hulpvragers herstel gerichte en voornamelijk op 
activering gerichte begeleiding, zo nodig verblijf, behandeling m.b.t. 
psychiatrie, verslaving, verstandelijke handicap middels samenwerking met 
partners in zorg en verzorging (huishoudelijke en persoonlijke) en 
verpleging. 
 
Het werkgebied van SMO Breda omvat: 
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Verder op weg naar duurzame kwaliteit van leven 

Door middel van activiteiten, die gericht zijn op ontwikkeling en 
zelfontplooiing, gaat de cliënt zijn/haar krachten (her)ontdekken. De unieke 
combinatie van drie soorten activiteiten; werk, educatie en vrije tijd, wordt ‘Ik 
wil meedoen’ genoemd. ‘Ik wil meedoen’ richt zich op het ondersteunen van 
cliënten in hun herstelproces waardoor zij een grotere kans hebben om weer 
zo maximaal mogelijk te participeren aan de samenleving.  
 
‘Ik wil meedoen’ investeert in: normalisatie, participatie 
en wederkerigheid. Participatie en elkaar willen helpen 
(wederkerigheid) is essentieel om inclusie in de 
samenleving te bereiken. Normalisatie en ontwikkelen 
van je talenten is het uitgangspunt. De overtuiging is dat 
ieder mens zich kan ontwikkelen en dat leren, meedoen 
en werken, een fundamentele bijdrage levert aan het 
gevoel van eigenwaarde, aan zelfstandigheid en aan 
volwaardig burgerschap. Deze visie sluit aan bij de 
definitie van positieve gezondheid van Machteld Huber. 
Hierin wordt gezondheid niet gedefinieerd als 
afwezigheid van ziekte, maar als het vermogen om je 
aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van 
de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het 
leven. Er wordt aansluiting gezocht met wat er al bestaat 
in de wijken. Bij de reguliere activiteiten of kansen en bij 
die burgers die wat willen betekenen voor anderen. 
 
Het gaat om een totaalvisie met paralellen in hoe er 
zowel met cliënten als met medewerkers wordt gewerkt. 
Deze totaalvisie wordt in het schema weergegeven: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methodieken 

Medewerkers van SMO Breda werken volgens de ontwikkelings- en 
krachtgerichte methodieken Krachtwerk en Critical Time Intervention. 
Daarbij gaan zij uit van de mogelijkheden en krachten van de cliënt en gaan 
op zoek gaat naar eigenschappen, vaardigheden en bronnen in de 
omgeving van de cliënt die kunnen helpen om de gestelde doelen te 
verwezenlijken. 
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 Organisatiestructuur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bedrijfsvoering 

Beleid, processen en protocollen zijn beschreven en middels het digitale 
organisatie-handboek voor alle medewerkers toegankelijk. Er wordt gewerkt 
langs de lijn van de vastgestelde planning en controle cyclus en op basis 
van:  

• Meerjarenbeleid 

• Jaarplan en activiteitenplannen 

• Scholingsplan 

• Begroting 
 
De begroting is tevens het uitgangspunt voor de aanvraag van de 
gemeentelijke subsidie alsmede de productieafspraken met de gemeenten, 
het Zorgkantoor en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 
 
Per kwartaal worden het behalen van de (financiële en inhoudelijke) doelen 
bewaakt door middel van een integrale managementrapportage. Deze 
rapportage wordt gedeeld en besproken met het management en de Raad 
van Toezicht. Corrigerende maatregelen kunnen indien nodig worden 
getroffen en gemonitord. 
 
Stichting Vrouwenopvang Safegroup, stichting STEMO en Veilig Thuis 
West-Brabant valt onder eenheid van bestuur en toezicht met SMO Breda. 
Zij maken voor wat betreft de stafdiensten gebruik van de overhead van 
SMO Breda. 
 

 Governance 

2.4.1 Raad van Toezicht 

Normen voor goed bestuur 

De Raad van Toezicht (RvT) beschikt over een reglement waarin afspraken 
met betrekking tot Good Governance zijn vastgelegd. Dit reglement biedt - 
in het verlengde van hetgeen in de statuten is vastgelegd - richtlijnen ten 
aanzien van de invulling en handelswijze betreffende de 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden, informatievoorziening, 
samenstelling (profiel), onverenigbaarheid van functies, in – en extern 
overleg, benoeming en aftreden RvT-leden, werkwijze, of sprake is van een 
bezoldiging, verantwoording en ten aanzien van de wijziging van het 
betreffende reglement.  
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Raad van Bestuur 

Het bestuur wordt gevormd door een eenhoofdige Raad van Bestuur ofwel 
directeur-bestuurder die statutair de eindverantwoording draagt. 
De rechtspositie van de directeur-bestuurder valt onder de Cao met 
uitzondering van de salarisbepalingen. Voor het salaris wordt de 
adviesregeling directiefuncties toegepast. Het salaris is in 2020 getoetst aan 
de Wet Normering Topinkomens (WNT). 
 
Toezichthouders (Raad van Toezicht) 

De Raad van Toezicht is in 2020 11 keer in vergadering bijeen geweest. 
Statutair is bepaald welke onderwerpen door de directeur-bestuurder ter 
besluitvorming aan de Raad van Toezicht voorgelegd dienen te worden. 
Daartoe wordt verwezen naar de statuten van SMO Breda. De Raad van 
Toezicht beschikt over een drietal commissies die naast de reguliere 
vergaderingen bijeenkomen. Deze commissies hebben tot doel de 
toezichthoudende, advies- en klankbordrol van de Raad van Toezicht te 
ondersteunen. Het betreft de Renumeratiecommissie, Auditcommissie en 
commissie Kwaliteit & Veiligheid.  
 
De Raad van Toezicht onderschrijft de Governancecode Zorg 2017. De 
betreffende code is vertaald in het reglement Good Governance. Daarin is 
o.a. een artikel opgenomen over onverenigbaarheid van functies en de 
gewenste onafhankelijkheid. Geconstateerd is dat daarvan in 2020 geen 
sprake is geweest. SMO Breda is aangesloten bij de vereniging van 
toezichthouders in de zorg (NVTZ). De leden van de Raad van Toezicht 
maken gebruik van het aanbod van deze vereniging.  
 
In 2020 heeft de Raad van Toezicht conform de statuten en het reglement 
uitvoering gegeven aan haar taken. De leden van de Raad van Toezicht 
ontvangen een bezoldiging passend binnen de WNT voor hun 
werkzaamheden. Gemaakte onkosten worden gedeclareerd. Jaarlijks wordt 
door de voorzitter van de Raad van Toezicht tezamen met een lid van de 
RvT met de directeur-bestuurder een functioneringsgesprek gevoerd. 
Hiervan wordt een verslag gemaakt. Jaarlijks evalueert de Raad van 
Toezicht haar werkzaamheden. 
De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van haar taak naar het 
belang van de instelling. Daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat 
de instelling een hulpverlenings- en zorgorganisatie is met een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Besluiten worden tegen deze 

achtergrond afgewogen. Het streven is erop gericht om tenminste eenmaal 
per jaar fundamenteel overleg te voeren over de strategische koersbepaling 
van de organisatie. D.m.v. management- en voortgangsrapportages wordt 
de Raad van Toezicht op de hoogte gebracht van de strategische 
ontwikkelingen. De directeur-bestuurder stelt jaarlijks een bestuurlijke 
agenda op en die van het voorafgaande jaar wordt geëvalueerd. Jaarlijks 
wordt overleg gevoerd met de medezeggenschapsorganen. 
 
Onderwerpen die in 2020 aan de orde zijn gekomen: overname Safegroup, 
jaardocument en jaarrekening 2019, financiële toekomstbestendigheid SMO 
Breda, evt. nieuwbouw Gaarshof, regio heroverweging ABG gemeenten, 
directiebeoordeling, (continuïteitsplan i.v.m.) Covid 19, investeren in nieuwe 
ICT infrastructuur, aansturingsmodel 3 organisaties, bezoldiging RvT, 
locatie Weideveld, rapportage kwaliteitsaudit, evaluatie bestuurlijke agenda 
2020 en bestuurlijke agenda 2021, begroting 2021 en rooster van aftreden. 
 

2.4.2 Cliëntenraad 

De organisatie beschikt over een SMO-brede cliëntenraad (CR). Om de 
ontwikkeling van de CR te faciliteren wordt door de organisatie voorzien in 
een cliëntenraadondersteuner die 20 uur per week beschikbaar is. In de 
begroting is een budget van € 5.100 voor de CR opgenomen. Daarnaast 
wordt de CR voor wat betreft een aantal materiële voorzieningen door de 
organisatie gefaciliteerd. Jaarlijks treedt de directeur-bestuurder minimaal 
viermaal in overleg met de CR. Ook de managers hebben vier keer per jaar 
overleg met de CR. Daarnaast vergadert de CR een aantal malen 
zelfstandig. In 2020 hebben de CR en directeur-bestuurder viermaal 
vergaderd. 
 
In het jaarverslag van de cliëntenraad 2020 staat overzichtelijk 
weergegeven over welke onderwerpen de CR in gesprek is gegaan met de 
organisatie en wat het resultaat van het meedenken is geweest. In dit 
hoofdstuk gaat de CR wat dieper in op een aantal onderwerpen, die 
bijzonder waren in de samenwerking met de organisatie. 
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Visie van de cliëntenraad 
 

 
 
De CR ziet gelijkwaardigheid tussen cliënten en medewerkers c.q. 
organisatie als belangrijke voorwaarde om de visie te kunnen realiseren. 
 
In onderstaande onderwerpen is deze voorwaarde dicht bij de gewenste 
situatie gekomen: 
 

1. Overname Safegroup. Dit onderwerp is om verschillende redenen 
een belangrijk onderwerp van gesprek geweest binnen de CR en 
met de organisatie. De CR heeft het als positief ervaren dat zij vanaf 
het begin van het proces is betrokken als gesprekspartner en dat 
het advies van de CR is meegenomen in het besluit. Een intensief 
traject waar de CR, als gelijkwaardige gesprekspartner is betrokken 
geweest en de belangen van de cliënten van SMO Breda goed 
meegewogen zijn. 
 

2. CTO. Twee CR-leden hebben zitting in de werkgroep CTO. Een 
goede en prettige vorm om mee te kunnen denken vanuit het 
cliëntenperspectief. Ook hier is dus de CR vroegtijdig in het proces 
betrokken als gelijkwaardige gesprekspartner. Het CTO is voor de 

CR belangrijk, omdat het een kans is om de cliënten te bevragen 
over hun ervaringen met de ondersteuning vanuit de organisatie. 
Zowel qua aanbod als qua bejegening. Het resultaat uit het CTO is 
een extra kans om met cliëntengroepen in gesprek te gaan en hen 
te betrekken bij veranderingen in de organisatie, die een verbetering 
betekenen voor hun dagelijks leven en het herstelproces. 
 

3. Visiebijeenkomst Gaarshof. Een vertegenwoordiging van de CR 
heeft deelgenomen aan het gesprek over de visie t.a.v. de Gaarshof 
t.b.v. de nieuwbouw. De CR ervaart het altijd als zeer waardevol 
wanneer zij gesprekspartner zijn van niet alleen MT en bestuurder, 
maar ook in gesprek kan met medewerkers en cliënten. Op deze 
manier kunnen thema’s langs verschillende invalshoeken worden 
belicht en staat het cliëntenperspectief altijd centraal. 

 
4. Tussenevaluatie 4-jaren Koers. Eenzelfde ervaring en resultaat 

als de visiebijeenkomst Gaarshof. Door de dialoog vanuit 
verschillende invalshoeken ontstaat een breder palet aan 
oplossingsmogelijkheden. Het was goed te ervaren, dat niet alleen 
de CR de belangen van de cliënten meewegen, maar dat ook 
medewerkers en MT vanuit het cliëntenperspectief de 
mogelijkheden van en voor de organisatie in veranderende tijden 
onderzoekt. 
 

5. In de werkgroep Wet Medezeggenschap Cliënten 
Zorginstellingen (WMCZ) zit de vertegenwoordiging van de CR 
aan tafel met MT, teamcoaches en beleidsmedewerker. De 
gesprekspartners van de CR breiden zich uit, zodat meer 
medewerkers in de organisatie de meerwaarde leren kennen van 
het betrekken van de CR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISIE

Wij zien de cliënt aan het roer staan van 
zijn/haar eigen herstelproces en van de steun 
die hierbij nodig is. 

Wij vinden het daarom belangrijk dat vanuit 
SMO Breda e.o. op maat wordt gewerkt, want 
iedere persoon is anders

De CR is een duidelijk aanwezige 
gesprekspartner binnen de organisatie voor 
cliënt, mentoren en wooncoaches, 
management, OR en RvT. 
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Medezeggenschap ten tijde van corona 

Een groot deel van 2020 hebben de leden van de CR elkaar en de 
organisatie niet kunnen ontmoeten voor de dialoog. Een deel van deze 
periode is de communicatie via mail en telefoon gegaan. Later zijn hier een 
Whatsapp-groep en online vergaderen bijgekomen. Zo zijn een aantal 
onderwerpen minder intensief besproken, zoals de sollicitatie van de 
tijdelijke vervanging cliëntenvertrouwenspersoon, het structureel maken van 
de nieuwe functie van ambulant wooncoach en het instellen van een nieuwe 
werkwijze van budgetbeheer. Ook met een minder intensieve dialoog vooraf 
heeft de CR haar advies kunnen geven.  
 
De coronamaatregelen hebben wel ruimte geboden aan de CR om net als 
andere jaren fysiek aanwezig te zijn en mee te praten bij de externe audit 
en bij de directiebeoordeling als onderdeel van het kwaliteitsjaarverslag.  
 
Een aantal doelstellingen heeft minder aandacht gekregen dan gewenst. 
Zoals de samenwerking met alle teams verder uitbreiden. Toch is de CR wel 
betrokken geweest bij ontwikkelingen van team ambulant in de wijk en bij 
de doorontwikkeling van de medezeggenschap op DSV.  
 

2.4.3 Ondernemingsraad 

Conform de wet op de Ondernemingsraden is de medezeggenschap voor 
het personeel georganiseerd middels een ondernemingsraad (OR). In 2020 
heeft het overleg tussen directeur-bestuurder en de OR elf keer plaats 
gevonden. Doel is de OR te informeren over de ontwikkelingen in de 
organisatie en vraagstukken ter advisering of instemming voor te leggen. 
Daarnaast vergadert de OR een aantal malen zelfstandig. 
 
Voor de belangrijkste ontwikkelingen wordt er verwezen naar het jaarverslag 
van de OR. Daarin is kort en bondig te vinden welke thema’s er besproken 
zijn, welke instemmingsaanvragen zijn goedgekeurd en welke 
adviesaanvragen positief zijn afgegeven. 
 

 

 

 

 

Missie en visie van de ondernemingsraad 

Wij vinden het belangrijk om ons te profileren als ondernemingsraad door 
onze beïnvloeding binnen de organisatie. Deze willen we bewerkstelligen 
door tijdig op de hoogte gehouden te worden van voorgenomen besluiten 
en onze stem te laten horen door aan te sluiten bij verschillende 
werkgroepen. De relatie met onze directeur-bestuurder vinden wij erg 
belangrijk en wij streven naar een goede werkrelatie waarbij we formeel met 
elkaar in gesprek gaan tijdens een overleg of vergadering maar waarbij er 
ook ruimte is voor een open gesprek of een discussie.  
De belangen van de medewerkers staan voor ons centraal en we besteden 
veel aandacht aan onze achterban. Wij zoeken contact met onze achterban 
die belang hebben bij de thema’s van de instemmings-of advies aanvragen. 
Wij laten hun mening meewegen in onze beeld en besluitvorming.  
 
 
Begin 2020 was voor de OR het belangrijkste thema de overname van 
Safegroup. De OR heeft hiervoor een externe adviseur in de hand genomen 
die hen heeft begeleid om tot een goed advies te komen. De OR heeft met 
de adviseur een aantal criteria opgesteld waaraan de OR de aanvraag kon 
toetsen. De OR heeft een tiental contact momenten gehad rondom dit thema 
met de directeur-bestuurder, OR Veilig Thuis en de Cliëntenraad. Ook heeft 
de OR een bijeenkomst gehad met de achterban. Het was een pittige klus 
voor de OR, maar hebben een prettige samenwerking ondervonden met de 
directeur-bestuurder.  
 
Uiteraard is corona het gehele jaar een thema geweest tijdens de 
Overlegvergaderingen. Er is tijdens deze overleggen gesproken over de 
locatie Langendijk, ontwikkelingen op de verschillende (woon)locaties, 
gevolgen van thuiswerken en vakantie uren etc. Ook heeft de OR 
verschillende signalen vanuit de werkvloer meegenomen in de overleggen. 
De directeur-bestuurder heeft de OR verder meegenomen in de financiële 
gevolgen die (mogelijk) voortkomen uit de coronacrisis. Dit thema zal in 
2021 zonder enige twijfel terugkomen op de agenda.  
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3 Het jaar 2020 voor SMO Breda 

 Het jaarbeeld 2020  

Op de volgende pagina is het jaarbeeld 2020 van SMO Breda te zien. 
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 Terugblik op de beleidsontwikkelingen 

 
  

 
 

Implementatie driefasen-model 

In 2020 is bij de activering een start gemaakt met de implementatie van 
het driefasen-model. Door de tijd en energie die hierin is gestoken 

begint deze methodische werkwijze te lopen. Dit met als doel nog meer 
cliënten te kunnen motiveren om een activiteit op te pakken welke 

uiteindelijk ook kan leiden tot betaald werk. In 2021 vindt de verdere 
implementatie plaats. 

 

 

 

Versterken samenwerking rondom cliënten 

In het herstelproces van de cliënten is de optimale samenwerking 
tussen cliënt, wooncoaches, activiteitencoaches en mentor 

allesbepalend. In 2020 is hiervoor een vruchtbare grond gecreëerd 
waarvoor in 2021 verder wordt gewerkt aan het versterken van deze 

samenwerking rondom cliënten. 
 

 
 

Alternatieve activiteiten 

Corona bracht SMO Breda in een lastige maar daardoor ook creatieve 
tijd. Want hoe houd je de cliënten in beeld tijdens een lockdown? En hoe 

lever je het aanbod aan activiteiten met alle beperkingen? De 
medewerkers hebben laten zien oplossingsgericht te zijn en met 
alternatieve oplossingen te komen. Zo is er een online aanbod 

gecreëerd, nieuwe activiteiten opgezet zoals de fietsgroep, is er een 
tijdelijk kookproject opgestart, pakketten vanuit fondsen uitgedeeld, en 
zijn nieuwe samenwerkingen en spontane acties van burgers ontstaan.  
Daarnaast is er creatief omgegaan met de Socialrun 2020. De Socialrun 

is een non-stop estafette loop van 555 km in 48 uur, met als doel 
bespreekbaarheid en begrip rondom psychische aandoeningen te 

bevorderen. Doordat de Socialrun in originele vorm vanwege corona niet 
doorging, heeft SMO Breda een eigen Socialrun georganiseerd door het 
maken van een eigen route van in totaal 360 kilometer in het werkgebied 

van SMO Breda. Een top prestatie van de deelnemers. De inschrijving 
voor de Socialrun 2021 staat al vast. 

 

 
 

Tussenevaluatie koers 

In mei 2020 heeft de tussenevaluatie van de huidige koers ‘Ik wil 
meedoen: Op weg naar meer kwaliteit van leven!’ plaatsgevonden. 
Met een brede afvaardiging van de organisatie is er gekeken of bij 

een krimpend budget de uitgezette koers kan worden 
gehandhaafd. De conclusie van deze middag was dat het streven 
van de organisatie is om ook met minder middelen de koers door 

te zetten om de ambities te realiseren/handhaven. Een ambitieuze 
en ondernemende instelling! 

 

 
 

Overname Safegroup 

Per 1 april 2020 is de Stichting Vrouwenopvang Safegroup onder 
eenheid van bestuur en toezicht gebracht met die van SMO Breda en 
Veilig Thuis West-Brabant. Stichting Vrouwenopvang Safegroup heeft 

locaties in Breda en Dordrecht. Met de bundeling van deze 3 
organisaties ontstaat een krachtige expertise op het gebied van 

veiligheid, opvang, participatie en herstel (empowering). 
 

 
 

Vernieuwde ICT infrastructuur 

In 2020 is een nieuw ICT infrastructuur in de organisatie 

geïmplementeerd, wat heeft gezorgd voor een 

professionaliseringsslag op het gebied van de ICT. 
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Woonprojecten 

In 2020 is een start gemaakt met het ontwikkelen van 
Gemengd Wonen concepten (Rijpstraat en 

Gageldonksestraat). Deze Gemengd Wonen projecten 
worden in 2021 en 2022 uitgevoerd. 

Daarnaast is er in 2020 geïnvesteerd in samenwerkingen 
met de gemeente Breda, woningcorporaties en zorgpartijen 

om te komen tot nieuwe woonoplossingen. Met deze 
samenwerkingspartners is een woon-zorg pact gesloten om 

wonen in Breda voor iedereen mogelijk te maken. 

 
 

Regionaliseren ambulante dienstverlening 

In 2020 is de ambulante dienstverlening verder 
uitgebouwd naar de regio. We zien dat we steeds 

zichtbaarder zijn in de gemeenten in de regio en dat 
zij graag van onze expertise t.b.v. burgers met 

complexe problematiek gebruik maken. In 2021 wordt 
verder gebouwd aan deze regionalisatie. 

 

 
 

Doorontwikkeling Buurtpleinen 

Buurtpleinen zijn plekken in de wijk waar kwetsbare- en minder 
kwetsbare mensen elkaar ontmoeten en ondersteunen op basis van 

hun talenten en krachten. In 2020 zijn in Breda de Buurtpleinen verder 
uitgebouwd. Daarnaast is er een projectplan opgesteld voor zowel de 
inhoudelijke als regionale doorontwikkeling van de Buurtpleinen, waar 
subsidie van de gemeente Breda voor is verkregen. De academische 

werkplaats Impuls gaat een rol spelen in de theoretische 
onderbouwing en effectiviteitsmeting van buurtpleinen. De uitvoering 

van het projectplan vindt plaats in 2021 en 2022. 
 

 
 

Pilot Altena 

De pilot voor het starten van ambulante crisisopvang in de gemeente Altena 
die eind 2018 is gestart is in 2020 verder voortgezet. In 2020 waren er twee 

crisisstudio’s en drie ambulante woningen beschikbaar. De pilot verloopt 
succesvol en in 2021 vindt er een evaluatie plaats. 

 

 
 

Medezeggenschap cliënten 

Sinds juli 2020 is de Wet Medezeggenschap Cliënten 
Zorginstellingen 2018 van kracht. Het belangrijkste doel van deze 
wet is het versterken van de medezeggenschap en inspraak van 

cliënten. Dat wordt gedaan door het organiseren van lokale 
medezeggenschap, dit voor zowel de Vliet en de Gaarshof als voor 

de DSV en ambulante cliënten. In 2020 is hiermee een start 
gemaakt en dit wordt in 2021 doorontwikkeld. 

 

 
 

Nieuwbouw DSV 

In de afgelopen jaren werd een langzame maar zekere stijging van de bezetting op 

de dag- en nachtopvang de Doorstroomvoorziening (DSV) gezien. In 2020 bereikte 

dit zijn top en diende er noodoplossingen te worden gecreëerd vanwege 

onvoldoende bedden. Zeker in corona tijd leverde dit, gezien het besmettingsrisico, 

problemen op. De oorzaak daarvan is o.a. gelegen in het stagneren van de 

doorstroom, a.g.v. wachtlijsten bij het vervolgaanbod, dan wel een overspannen 

woningmarkt. In overleg met de gemeente Breda zijn oplossingen gezocht en 

gevonden. De in de DSV opnieuw en met verbeterde randvoorwaarden gestarte 

pilot opvang van GHB verslaafden is geslaagd en wordt gecontinueerd. Tevens is 

gewerkt aan het voorbereiden van een tijdelijke en kwalitatief betere dag- en nacht 

opvang in de Riethil als overgangsoplossing i.v.m. de nieuwbouw aan de 

Slingerweg die in 2021 zal starten. Daar wordt naar uit gekeken! 
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Levende gemeenschap 

In de zomer 2020 is er op basis van de principes van een “Levende” gemeenschap 

nieuw leven in ’t Trefpunt bij de Gaarshof geblazen. Een levende gemeenschap 

draait om inclusie, gelijkwaardigheid en het gevoel dat je onderdeel bent van een 

groter geheel. Er is door middel van ideeën bingo’s een verlanglijst ontstaan waar in 

2020 mee aan de slag is gegaan. Door corona is dit flink vertraagd, maar er zijn wel 

slagen gemaakt. Zo zijn er voorzichtig enkele huisdieren gekomen en is een 

vuurplaats aangelegd voor kampvuren. In 2021 wordt er verder gebouwd aan dit 

concept binnen en buiten SMO Breda. 

 

 
 

Ontwikkeling van De Vliet 

Tijdens de eerste fase van de pandemie vormde de 

behoefte aan overleg met bewoners het 

aanknopingspunt voor de eerste stappen in de 

ontwikkeling van een Lokale Cliëntenraad. Mede 

onder invloed van de uitdagingen als gevolg van de 

coronapandemie is ook de verdere ontwikkeling van 

De Vliet in een stroomversnelling geraakt. De centrale 

vraag in deze ontwikkeling is: ‘Wat willen we samen  

met bewoners van De Vliet bereiken en wat betekent 

dat voor bewoners en medewerkers?’.  

 

 

 
 

Transitie WMO naar WLZ 

In 2020 heeft de transitie voorbereiding van bewoners met een GGZ indicatie van de WMO 

naar de WLZ plaatsgevonden. Dit heeft betrekking op bewoners van de Gaarshof en de 

Vliet. Dit heeft als neveneffect gehad dat dit een ontwikkeling van het aanbod op de Vliet op 

gang heeft gebracht. Deze transitie was aanleiding om onder meer de visie op begeleiding 

onder de loep te nemen. Uiteindelijk heeft dat geleid tot inhoudelijke aanpassingen op 

allerlei vlakken, van instroom tot indicatie en begeleiding tot uitstroom.  

 

 

 
 

Versterken ‘t Trefpunt 

Er zijn in 2020 verschillende projecten gestart 

ten behoeve van de ontwikkeling van ’t Trefpunt. 

Zo is er nieuw leven geblazen in het tuinproject 

en zijn er plannen voor een theetuin, een winkel 

en een wandel- en fietsroute die langs de 

Gaarshof zal lopen. De Boterfabriek is 

ingetrokken in ’t Trefpunt, waardoor er een 

nieuwe activiteit is waar bewoners kunnen 

werken aan productiewerk van opdrachtgevers 

uit het dorp. Daarnaast is er een werkgroep 

opgericht rondom Positieve Gezondheid die zich 

heeft gericht op gezonde voeding. Ook is het  

aantrekken van vrijwilligers heeft opnieuw de 

aandacht. Daarnaast zijn er plannen voor meer 

groepsgericht herstel aanbod, waaronder een 

herstelgroep, een lotgenotengroep en een 

spreekuur over verslaving. Het doel is om deze 

groepen in 2021 te realiseren. Ook is er 

onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot 

nieuwbouw van de Gaarshof. Daarover zal in 

2021 een besluit worden genomen. 

 

 

 

 
 

Team Gewoon Thuis 

In 2020 is het team Gewoon Thuis opgericht. Dit team begeleidt cliënten met een 

Beschermd Wonen in de Wijk indicatie en gaan met bewoners van de woonlocaties 

onderzoeken of zij mogelijk in de wijk zouden kunnen wonen. Positieve gezondheid 

is het uitgangspunt van de begeleiding. Er wordt gewerkt vanuit de 

samenwerkingsdriehoek; mentor, ambulant wooncoach, activiteitencoach, waarbij 

de cliënt centraal staat. In 2020 lag de focus op het ontwikkelen en implementeren 

van de werkwijze Gewoon thuis. In 2021 wordt dit verder geïmplementeerd.  
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 Samenwerkingen 

SMO Breda heeft samenwerkingsovereenkomsten ten behoeve van de 
uitvoering van de zorg, hulpverlening en begeleiding met de volgende 
organisaties:  
 

• Thebe (Oranjehaeve): t.b.v. leveren zorg in de Gaarshof 
 

• Centrum Fameus / RIBW-Brabant: t.b.v. ervaringsdeskundigheid 
 

• Academische werkplaats Impuls (onderdeel Radboud universiteit) / 
Tranzo-werkplaats (onderdeel Universiteit Tilburg): ontwikkeling 
van nieuwe methodieken 

 

• Valente: koepelorganisatie voor opvang en RIBW 
 

• Werkveld adviesraad (WAR) van Avans Hogeschool: aansluiting 
onderwijs werkveld versterken 

 

• Bestuurlijk overleg Brabantse MO instellingen 
 

• Partners aan de thematafels gemeente Breda: thematafel Regio 
Breda Vangt Op / thematafel Sport en Bewegen 

 
SMO Breda participeert daarnaast in diverse overlegstructuren: OGGZ 
partners, Stuurgroep MO Oosterhout, WOZ, het VAST-overleg en overleg 
met Novadic-Kentron en GGZ Breburg.  
 
Cliënten van de GGZ Breburg, Impegno, Amarant, ASVZ, Humanitas, Villa 
Boerebont,  Jan Arends, Maks, Prisma, Zintri, Surplus, Mente Claro,  Beter 
Leven Zorg en Woonvoorziening ’t Veer nemen deel aan de activering van 
SMO Breda in de Talentenfabriek de Faam en op de Gaarshof.  
 
 
  
 
 
 
 

 Communicatie 

In 2020 is de ‘homepage’ van ikwilmeedoen.nl aangepast, hierdoor is er 
een duidelijker onderscheid tussen Ik wil meedoen en SMO Breda. 
Daarnaast zijn de nieuwsberichten zichtbaarder en de vacatures beter te 
vinden. Er is gestart met netwerkoverleg tussen 
communicatieprofessionals van NEOS, SMO Traverse en MO Den Bosch. 
Het aantal volgers op LinkedIn is gestegen met 30 procent. Intern is er 
veel communicatie geweest omtrent corona met cliënten en medewerkers, 
hiervoor is een speciale widget op intranet aangemaakt. Daarnaast was 
communicatie onderdeel van het calamiteitenteam en is er bewuster 
aandacht gegeven aan de inzet van medewerkers. Tot slot is er veel 
contact geweest met (landelijke) media, zoals Volkskrant, Net5, 
Eenvandaag en BN DeStem. De onderstaande artikelen zijn gepubliceerd.  
 
Publicaties 

Jas vergeten in café Breda? Een dakloze is er blij mee. 

Jas vergeten in het café in Breda? Een dakloze is er blij mee: ‘Hij past 

perfect, is warm en mooi’ | Breda | bndestem.nl 

 
Tientallen jassen voor Bredase Daklozen 
Tientallen jassen voor Bredase daklozen: 'Joyce is de moeder Theresa 
van de jassen' | Bredavandaag | Hét nieuws uit Breda 
 
Extra zorg dak- en thuislozen in Breda 
Extra zorg dak- en thuislozen in Breda: ‘Door moeilijke periode loodsen’ | 
Breda | bndestem.nl 
 
Gemeente Breda opent extra nachtopvang voor Dak- en Thuislozen  
Gemeente Breda opent extra nachtopvang voor dak- en thuislozen | Breda 
| bndestem.nl 
 
Speciale sheltersuits uitgedeeld voor de meest kwetsbare dak- en 
thuislozen in Breda 
Speciale sheltersuits uitgedeeld voor de meest kwetsbare dak- en 
thuislozen in Breda | Breda | bndestem.nl 
 
 

https://www.bndestem.nl/breda/jas-vergeten-in-het-cafe-in-breda-een-dakloze-is-er-blij-mee-hij-past-perfect-is-warm-en-mooi~a6f845be/
https://www.bndestem.nl/breda/jas-vergeten-in-het-cafe-in-breda-een-dakloze-is-er-blij-mee-hij-past-perfect-is-warm-en-mooi~a6f845be/
https://www.bredavandaag.nl/nieuws/algemeen/306504/tientallen-jassen-voor-bredase-daklozen-joyce-is-de-moeder-theresa-van-de-
https://www.bredavandaag.nl/nieuws/algemeen/306504/tientallen-jassen-voor-bredase-daklozen-joyce-is-de-moeder-theresa-van-de-
https://www.bndestem.nl/breda/extra-zorg-dak-en-thuislozen-in-breda-br-door-moeilijke-periode-loodsen-br-br~ab0a3916/
https://www.bndestem.nl/breda/extra-zorg-dak-en-thuislozen-in-breda-br-door-moeilijke-periode-loodsen-br-br~ab0a3916/
https://www.bndestem.nl/breda/gemeente-breda-opent-extra-nachtopvang-voor-br-dak-en-thuislozen~ac7f52f9/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.bndestem.nl/breda/gemeente-breda-opent-extra-nachtopvang-voor-br-dak-en-thuislozen~ac7f52f9/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.bndestem.nl/breda/speciale-sheltersuits-uitgedeeld-voor-de-meest-kwetsbare-dak-en-thuislozen-in-breda~a817ab54/
https://www.bndestem.nl/breda/speciale-sheltersuits-uitgedeeld-voor-de-meest-kwetsbare-dak-en-thuislozen-in-breda~a817ab54/
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Quarantaineplek ingericht voor dak- en thuislozen in Amphia Langendijk: 
tien bedden 
Quarantaineplek ingericht voor dak- en thuislozen in Amphia Langendijk: 
tien bedden | Breda | bndestem.nl 
 
Straatteam SMO Breda blij verrast met Sheltersuits 
Straatteam SMO Breda blij verrast met Sheltersuits 
 
Daklozen Breda in legertent? 
Daklozen Breda in legertent? Gaat niet gebeuren | Breda | bndestem.nl 
 
De Maatschappij na corona: interview met Lieke Jansen 
Interview 9 met Lieke Jansen, directeur bestuurder bij Veilig Thuis West-
Brabant en SMO Breda - YouTube 
 
Noodopvang daklozen in Boeimeer gaat na twee maanden weer dicht 
Noodopvang daklozen in wijk Boeimeer in Breda gaat na twee maanden 
weer dicht | Breda | AD.nl 
 
Dus zo voelt een dakloze zich: ‘Mensen lopen altijd 1,5 meter om ons 
heen’ 
Dus zó voelt de dakloze zich: ‘Mensen lopen altijd al anderhalve meter om 
ons heen’ | Breda | bndestem.nl 
 
Krachten bundelen in de buurt (Movisie) – Maria de Cock en Suzanne van 
Rossum 
Krachten bundelen in de buurt | Movisie 
 
De daklozenopvang in Breda is compleet aftands, dus er komt ’n nieuwe 
De daklozenopvang in Breda is compleet aftands, dus komt er een nieuwe. 
Dit is 'm | Breda | bndestem.nl 
 
Extra aandacht voor wooncapaciteit kwetsbare groepen 
Gemeente: ‘Extra aandacht voor wooncapaciteit kwetsbare groepen’ | 
Bredavandaag | Hét nieuws uit Breda 
 
Zorg nodig? Vraag het de buurman 
Zorg nodig? Vraag het de buurman: ‘Want je wil mensen als burger 
benaderen, niet als patiënt’ | Breda | bndestem.nl 

(Samen)leven met corona; Lieke Jansen en Erik Dannenberg 
(Samen)leven met corona: Blijf in contact met dak- en thuislozen (skipr.nl) 
 
Met de vrieskou in aantocht moeten daklozen coronaproof naar binnen 
Met de vrieskou in aantocht mogen daklozen 'coronaproof' naar binnen - 
Omroep Brabant 
 
Tijdelijke vorstopvang de Heuvel klaar voor gebruik 
Tijdelijke vorstopvang in wijk Heuvel is klaar voor gebruik | Breda | 
bndestem.nl 
 
Dromen staan centraal; platform 31 (Maria de Cock en Suzanne van 
Rossum) 
Platform31 kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio - Dromen 
staan centraal 
 
Na veel overlast is het weer wat rustiger in de Willemstraat 
Na veel overlast is het weer wat rustiger op de Willemstraat: extra 
aandacht voor drugsdealers en daklozen | Bredavandaag | Hét nieuws uit 
Breda 
 
Daklozenopvang Breda winnaar warmste cadeau van Nederland 
Doorstroomvoorziening Breda winnaar WCVN! | SOXS.co NL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bndestem.nl/breda/quarantaineplek-ingericht-voor-dak-en-thuislozen-in-amphia-langendijk-tien-bedden~a4332516/
https://www.bndestem.nl/breda/quarantaineplek-ingericht-voor-dak-en-thuislozen-in-amphia-langendijk-tien-bedden~a4332516/
https://stories.sheltersuit.com/nl/straatteam-smo-breda-blij-verrast-met-sheltersuits
https://www.bndestem.nl/breda/daklozen-breda-in-legertent-gaat-niet-gebeuren~a3d3e5b3/
https://www.youtube.com/watch?v=W2xQBJfpgsM
https://www.youtube.com/watch?v=W2xQBJfpgsM
https://www.ad.nl/breda/noodopvang-daklozen-in-wijk-boeimeer-in-breda-gaat-na-twee-maanden-weer-dicht~a3bd6c20/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.ad.nl/breda/noodopvang-daklozen-in-wijk-boeimeer-in-breda-gaat-na-twee-maanden-weer-dicht~a3bd6c20/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.bndestem.nl/breda/dus-zo-voelt-de-dakloze-zich-mensen-lopen-altijd-al-anderhalve-meter-om-ons-heen~aa34e88c/
https://www.bndestem.nl/breda/dus-zo-voelt-de-dakloze-zich-mensen-lopen-altijd-al-anderhalve-meter-om-ons-heen~aa34e88c/
https://www.movisie.nl/krachtenbundelenindebuurt
https://www.bndestem.nl/breda/de-daklozenopvang-in-breda-is-compleet-aftands-dus-komt-er-een-nieuwe-dit-is-m~a2264075/#:~:text=Breda%2FRienks%20Architecten-,De%20daklozenopvang%20in%20Breda%20is%20compleet%20aftands%2C%20dus%20komt%20er,gaat%20ie%20er%20uit%20zien.
https://www.bndestem.nl/breda/de-daklozenopvang-in-breda-is-compleet-aftands-dus-komt-er-een-nieuwe-dit-is-m~a2264075/#:~:text=Breda%2FRienks%20Architecten-,De%20daklozenopvang%20in%20Breda%20is%20compleet%20aftands%2C%20dus%20komt%20er,gaat%20ie%20er%20uit%20zien.
https://www.bredavandaag.nl/nieuws/algemeen/323774/extra-aandacht-voor-wooncapaciteit-kwetsbare-groepen
https://www.bredavandaag.nl/nieuws/algemeen/323774/extra-aandacht-voor-wooncapaciteit-kwetsbare-groepen
https://www.bndestem.nl/breda/zorg-nodig-vraag-het-de-buurman-want-je-wil-mensen-als-burger-benaderen-niet-als-patient~ac31b288/
https://www.bndestem.nl/breda/zorg-nodig-vraag-het-de-buurman-want-je-wil-mensen-als-burger-benaderen-niet-als-patient~ac31b288/
https://www.skipr.nl/blog/samenleven-met-corona-blijf-in-contact-met-dak-en-thuislozen/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3298614/met-de-vrieskou-in-aantocht-mogen-daklozen-coronaproof-naar-binnen
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3298614/met-de-vrieskou-in-aantocht-mogen-daklozen-coronaproof-naar-binnen
https://www.bndestem.nl/breda/tijdelijke-vorstopvang-in-wijk-heuvel-is-klaar-voor-gebruik~a968c1ce/
https://www.bndestem.nl/breda/tijdelijke-vorstopvang-in-wijk-heuvel-is-klaar-voor-gebruik~a968c1ce/
https://www.platform31.nl/nieuws/dromen-staan-centraal
https://www.platform31.nl/nieuws/dromen-staan-centraal
https://www.bredavandaag.nl/nieuws/algemeen/327404/na-veel-overlast-is-het-weer-wat-rustiger-op-de-willemstraat-ex
https://www.bredavandaag.nl/nieuws/algemeen/327404/na-veel-overlast-is-het-weer-wat-rustiger-op-de-willemstraat-ex
https://www.bredavandaag.nl/nieuws/algemeen/327404/na-veel-overlast-is-het-weer-wat-rustiger-op-de-willemstraat-ex
https://soxs.co/blog/het-warmste-cadeau-van-nederland/doorstroomvoorziening-breda-wcvn-dec20/
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 Personeelsbeleid 

 
Visie op leren 

SMO Breda werkt met resultaatgerichte en zelfverantwoordelijke teams. Zij 
worden ondersteund door teamcoaches waarbij wordt gewerkt vanuit de drie 
kernwaarden - Verantwoordelijk, Oprecht en Op maat - wat de 
sturingselementen zijn. SMO Breda verwacht van het personeel dat zij 
professionals zijn in hun functie en kennis, kunde en competenties 
meebrengen om doelgericht aan de missie van SMO Breda een bijdrage te 
leveren. 
 
SMO Breda biedt medewerkers de meest actuele kennis en kunde aan om 
de cliënten zo’n groot mogelijke kans van slagen te geven in hun herstel en 
participatieproces. Dit doet SMO Breda door middel van een uitgebreid 
scholingsaanbod. Hierbij zijn er verplichte (cyclische) basiscursussen, zoals 
Krachtwerk, Omgaan met agressie en BHV. Daarnaast zijn er team 
verdiepende cursussen. Medewerkers geven hierbij zelf aan waar de 
scholingsbehoefte (individueel, team of organisatie breed) ligt. Er worden 
verschillende instrumenten aangeboden om de behoefte aan 
deskundigheidsbehoeften in beeld te krijgen, zoals de teamreflectiedagen, 
reflectiegesprekken en jaargesprekken met de leidinggevende.  
 
 
Ondanks corona zijn de verplichte en meeste essentiële scholingen en 
cursussen doorgegaan. Dit in kleinere groepen en volgens de op dat 
moment geldende coronarichtlijnen. De verdiepende cursussen die niet 
online gegeven konden worden zijn uitgesteld.  
 
Verandering en bewegingen 

Er is een beweging in de organisatie gaande, waarbij er steeds meer wordt 
toegewerkt naar participatie van de cliënt in de wijk. Medewerkers werken 
daarom steeds meer wijk- en groepsgericht. Dit vraagt om een andere 
instelling van de medewerkers, maar vraagt ook wat anders van de kennis 
en kunde van een medewerker. SMO Breda wil hier haar scholingsaanbod 
op gaan richten de komende jaren. SMO Breda zoekt naar manieren om 
ervoor te zorgen dat de cliënten aansluiting vinden in de samenleving, 
bijvoorbeeld door de inzet van een ambulant wooncoach.  
 

Vanwege corona is er extra aandacht en ondersteuning voor de 
medewerkers. Zo wordt er verwezen naar hulpsites en zijn er corona 
contactpersonen beschikbaar gesteld binnen de organisatie. Er is een 
enquête uitgezet hoe de personeelsleden tijdens de coronaperiode het 
thuiswerken hebben ervaren. Deze resultaten worden meegenomen in het 
opstellen van het thuiswerkbeleid voor de komende jaren. 
 
In 2020 is stilgestaan bij de aansturing van de drie stichtingen, waar SMO 
Breda er één van is. Door de overname van Safegroup in 2020, is de 
overhead onder druk komen te staan. Er zijn voorbereidingen getroffen om 
te komen tot een nieuw aansturingsmodel dat in 2021 geïmplementeerd zal 
worden. 
 
Personeel in cijfers 

Er waren in 2020 181 medewerkers in dienst en 43 vrijwilligers actief binnen 
SMO Breda.  
 
 SMO Breda ziet uitdagingen binnen de populatie medewerkers: 

• Het merendeel van de medewerkers is 55 jaar en ouder. Een uitdaging 
voor deze groep medewerkers is de verandering in de hoogte van de 
werkdruk (mede door corona). 

• Een ander groot deel van de medewerkers is tussen de 25 en 35 jaar. 
We zien dat het voor deze groep medewerkers lastig is om alle ballen 
in de lucht te houden (werk en privé balans en het thuiswerken door 
corona) 

• Een groep medewerkers wil doorstromen in zijn of haar functie. SMO 
Breda heeft door de platte organisatiestructuur weinig 
doorstroommogelijkheden. Deze groep medewerkers verlaat de 
organisatie voor nieuwe uitdagingen buiten SMO Breda. 

 
Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim is in 2020 8,3% met een meldingsfrequentie van 0,84%. 
Dit is een stijging van 1,1% ten opzichte van 2019. De toename van het 
verzuimpercentage is te wijten aan corona, dit is van invloed op de hogere 
meldingsfrequentie en het aantal mensen dat middellang verzuimt.  
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Stageplekken 

In 2020 zijn er 27 stagiaires actief geweest in het primair proces waarvan 
twee BBL opleidingsplaatsen. Naast HBO Verpleegkunde, volgt het 
merendeel van de stagiaires de opleiding Social Work. Op mbo-niveau 
gaat het om de opleidingen: MMZ, SCW en Sport en Bewegen. 
 
In 2020 is het aanbod voor stagiaires inzichtelijk gemaakt, zodat hier beter 
op gestuurd kan worden. Alle medewerkers die stagiaires begeleiden zijn 
opgeleid in het geven van begeleiding. De teamcoaches monitoren hierbij 
het proces van de stagebegeleiding zodat het lerend klimaat kan worden 
doorontwikkeld en geborgd . 
 

 Kwaliteit en veiligheid  

Score op de kwaliteitsdoelstellingen  

De score op de drie hoofddoelstellingen, die worden gemeten bij uitstroom, 
is als volgt: 
 

Doelstelling % succesvol 2020 % succesvol 2019 % norm 

Duurzaam 
onderdak 

83% 86% 90% 

Duurzaam sociaal 
netwerk 

78% 84% 70% 

Duurzame 
dagbesteding 

43% 41% 60% 

 
De scores op de doelstellingen duurzaam onderdak en sociaal netwerk 
liggen dicht tegen de normen aan. Het percentage cliënten dat vertrekt met 
daginvulling stijgt licht in 2020. De activiteitenteams zijn inmiddels bezig met 
de implementatie van het zgn. driefasen-model (instroom, doorstroom en 
uitstroom). De verwachting is dat dit uiteindelijk tot een hoger percentage 
dagbesteding bij uitstroom leidt. Steeds meer cliënten vanuit de 
dagbesteding stromen uit naar externe dagbesteding. 
 
 
 
 
 
 

Tevredenheid 

De cliënt tevredenheid wordt periodiek gemeten bij de  
evaluatie van het persoonlijk actieplan van de cliënt of bij  
uitstroom. Deze stijgt weer in 2020 en heeft een rapportcijfer  
van 8,4 (2019: 7,9; 2018: 8,1). De score die gegeven wordt over het juiste 
beeld (van de organisatie/locatie) dat bij binnenkomst wordt gegeven, blijft 
nagenoeg gelijk op 6,3 (2019: 6,2). Dit is voor verbetering vatbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er wordt ingezet op het bereiken van nog betere herstel effecten door bij de 
start duidelijke motiveringsgesprekken te voeren, waaruit ook 
verwachtingen m.b.t. de inzet van de cliënt zelf besproken wordt. In dit kader 
wordt onderzocht wat er vanaf start opname in methodische zin nog 
doorontwikkeld zou kunnen worden om samen met de cliënt het maximaal 
mogelijke herstelperspectief te behalen 
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Incidentmeldingen 

Onderstaande tabel geeft het aantal en de soort incidentmeldingen over de 
afgelopen jaren weer (%’s zijn alleen boven de 10% weergegeven): 
 

 2020 2019 

Totaal aantal incidenten 337 394 

Waarvan licht 221 275 

Waarvan zwaar 116 (34%) 119 (30%) 

Gekwalificeerd als ernstig 
(onderdeel zwaar) 

85 (25%)  82 (21%) 

Incidenten per categorie   

Agressie 126 (38%) 165 (42%) 

Medicatie 98 (29%) 94 (24%) 

Overig 38 (11%) 49 (12%) 

Overtreden regels 22 29 

Gezondheid 24 25 

Vallen 9 18 

Prik-, spat-, snij-, bijtincident 7 1 

Facilitaire zaken 6 9 

Communicatie 3 1 

Dienstverlening 1 2 

 
Het aantal incidenten is in 2020 gedaald. Wel is het percentage zware 
incidenten gestegen. In 2021 wordt waarschijnlijk de overgang gemaakt 
naar een aangepast systeem van incidentmeldingen. Het is de bedoeling 
dat de incidenten door aandacht functionarissen in het team worden 
afgehandeld en indien nodig worden besproken in het team. Dit om 
verbetermaatregelen in gang te zetten en te evalueren.  
 
Klachten 
SMO Breda beschikt over een cliëntvertrouwenspersoon (CVP). Cliënten 
die met een klacht over de zorg en dienstverlening van SMO Breda zitten 
en daarvoor intern onvoldoende gehoor vinden of de drempel te hoog 
vinden, kunnen deze functionaris benaderen. De CVP heeft de rol van 
intermediair. Cliënten kunnen zich eveneens, indien zij voor hun klacht in de 
organisatie onvoldoende gehoor vinden, wenden tot een onafhankelijke 
externe klachtencommissie. In 2020 zijn er bij de cliëntvertrouwenspersoon 
14 klachten binnengekomen en in behandeling genomen (vorig jaar waren 
dit 23 klachten). Opvallend is ook dat het aantal klachten voornamelijk 

gedaan zijn door ambulante cliënten en gericht zijn op begeleiding 
hulpverlening. Mogelijk worden klachten over het woonklimaat eerder 
opgepakt door de woonlocaties zelf en zijn klachten daarover niet bekend 
bij de CVP.  
 
Externe audit 
In 2020 heeft een vervolg audit plaatsgevonden. Hierbij zijn de bevindingen 
uit 2019 als volgt bekeken en beoordeeld: 
 

• De organisatie heeft nog niet vastgesteld welke informatie er op 
teamniveau beschikbaar moet zijn om de teams de regie in handen te 
geven die overeenkomt met de teamverantwoordelijkheid. Hierdoor is er 
geen zicht op de prestaties per team. Dit punt is in de reflectiedagen 
nader onder de loep genomen, met name t.a.v. het opstellen van 
meetbare activiteitenplannen voor 2021. Ook zullen er in 2021 
dashboards voor medewerkers beschikbaar komen en in het najaar naar 
verwachting informatie voor de managers ten aanzien van de teams. 
 

• De directiebeoordeling is een weerslag van de informatie uit eerdere 
rapportages en nog niet een instrument om te beoordelen of de 
organisatie van kwaliteit (en de instrumenten) effectief is. Hierdoor levert 
de directiebeoordeling geen output op om het kwaliteitssysteem te 
verbeteren.  De directiebeoordeling over 2019 is op een andere wijze 
opgesteld, waarbij de focus lag op de effectiviteit van de instrumenten. 

 

• Het systeem van incidentmeldingen ondersteunt de teams onvoldoende 
waardoor de teams inhoudelijk te weinig informatie hebben om te leren 
en te verbeteren. Door allerlei ontwikkelingen in 2020 (met name 
aanpassingen aan de coronamaatregelen) is het nog niet gelukt om een 
aangepast systeem te implementeren. Dit staat nu gepland voor mei 
2021. 

 
Daarnaast was een nieuwe bevinding dat de organisatie haar kwaliteitsbeleid 
onvoldoende heeft aangepast aan de wijzigingen in de organisatie, waardoor 
er samenhang in het instrumentarium ontbreekt en er slechts gedeeltelijk 
antwoord gegeven kan worden op het bereiken van (een verschoven) 
klantbelofte. In het MT wordt er kritisch bezien in hoeverre de 
kwaliteitsdoelstellingen zodanig kunnen worden aangepast of uitgebreid, 
zodat de effectiviteit van de koerswijziging beter gemeten kan worden.  
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 Impact van het coronavirus 

 
Impact op de organisatie 

De coronacrisis heeft er aanvankelijk voor gezorgd dat veel van de 
werkzaamheden alleen nog digitaal werden verricht. Tevens zijn 
maatregelen doorgevoerd op de locaties om de besmettingskans zo klein 
mogelijk te houden. Daarbij is door medewerkers een enorme creativiteit 
aan de dag gelegd om toch in contact te blijven met cliënten. Al snel werd 
zichtbaar wat de mentale impact op zowel cliënten als medewerkers is/was. 
Dat is aanleiding geweest - toen in juli de coronacijfers daalden - om volgens 
een zorgvuldig pad en op een corona toekomstbestendige wijze bepaalde 
activiteiten weer fysiek te laten plaats vinden. Dit was ook de vraag vanuit 
de overheid. Tevens is snel na de komst van corona in ons land door SMO 
Breda aan zowel het RONAZ als gemeente Breda gevraagd om een cohort 
voor dak- en thuislozen te realiseren. Met name voor bewoners van onze 
woonvoorzieningen en de DSV die positief getest werden. Zo hebben we 
besmettingen zowel onder medewerkers als bewoners weten te beperken. 
Tevens is ons door de gemeente verzocht om een opvang voor niet-
rechthebbenden op te zetten. En daarnaast was het noodzakelijk om de op 
straat levende dak- en thuislozen van extra voorzieningen te voorzien.  
 
 

Genomen en voorziene maatregelen 

• SMO Breda heeft het calamiteitenbeleidsteam geactiveerd en een 
continuïteitsplan opgesteld om zo goed mogelijk op de voortgang van 
de opvang en dienstverlening te kunnen sturen en deze te borgen. 

 

• Er is tijdelijk een extra nachtopvang locatie geopend aan de 
Jan Nieuwenhuyzenstraat. Deze noodopvanglocatie is na de 
winteropvang gecontinueerd t.b.v. geschorste DSV-cliënten, op straat 
levende dak- en thuislozen en MOE-landers. Deze noodopvanglocatie 
is gestopt per juli 2020. Op 30 november 2020 is een gebouw aan de 
Nansenweg in gebruik genomen als tijdelijke opvanglocatie voor 
bovenstaande doelgroep. 

 

• Er is een noodopvang locatie Amphia/Langendijk gerealiseerd samen 
met de gemeente Breda. Deze noodopvang is geopend voor corona 
gediagnosticeerde cliënten vanuit de Vliet, DSV, Housing First en op 
straat levende dak- en thuislozen. In augustus 2020 is deze 

noodopvang geëindigd en vervangen door het beschikbaar stellen van 
twee crisiswoningen aan de Tramsingel en Herentalsstraat.  

 

• De Faam is een periode dicht geweest, daardoor was de activering op 
de Faam gestaakt en zijn de inlopen dicht geweest. Een deel van het 
aanbod is in die periode omgevormd naar een online aanbod. De 
activiteiten zijn vanaf juni geleidelijk opgestart volgens de geldende 
richtlijnen. De medewerkers hebben veel creativiteit getoond om 
cliënten in aangepaste vorm zo goed mogelijk te blijven ondersteunen 
en activeren. 

 

• De begeleiding van cliënten heeft plaatsgevonden volgens de corona-
richtlijnen. Dit heeft om een andere manier van inzet en communicatie 
gevraagd van de medewerkers. Hierbij is het van belang om de 
dienstverlening naar kwetsbare burgers zo maximaal mogelijk te 
houden en creatieve oplossingen te bedenken om het sociale contact 
te onderhouden. Dit om terugval te voorkomen.  

 
Verhoogde inzet personeel 

Er is extra personeel ingezet op de tijdelijke nachtopvanglocaties. Ook is er 
voor de noodopvang extra personeel aangetrokken waarbij 
bereikbaarheidsuren in rekening zijn gebracht. Daarnaast zijn er bij de DSV 
meer dan 30 cliënten opgevangen waarvoor extra personeel is ingezet. Het 
was daarnaast noodzakelijk om de op straat levende dak- en thuislozen van 
extra voorzieningen te voorzien. Het straatteam heeft extra inspanningen 
geleverd in de tijd dat de inlopen dicht waren. Het straatteam heeft samen 
met twee Bredase raadsleden, die hen als vrijwilliger hebben ondersteund, 
enorme inspanningen geleverd om mensen te voorzien van eten en andere 
basisvoorzieningen, toen al het openbare leven was stil gelegd. 
 
Impact op de activiteiten 

• Door de richtlijnen is het aanbod op de Faam beperkter. De activiteiten 
werden in kleinere groepen gegeven en er is meer één op één 
geactiveerd. Bij enkele activiteiten heeft het lang geduurd voordat het 
kon worden opgestart, zoals de kapper, het vervoersproject, het 
toneelaanbod en de kookprojecten. Daarentegen zijn er ook nieuwe 
activiteiten opgericht, zoals de wandel- en fietsgroep. Er hebben 
minder cliënten deelgenomen aan de activiteiten in vergelijking met 
voorgaande jaren. Dit heeft mede te maken met de richtlijnen, maar 
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ook met de mentale impact van corona op de cliënten (angst en 
depressiviteit kwamen meer voor). 

 

• Corona heeft beperkend gewerkt in het leggen van verbindingen in de 
wijk. Daarnaast heeft het vertragend gewerkt in het zoeken naar 
samenwerkingen en maken van afspraken met instanties.  

 

• De opvang van GHB-afhankelijke cliënten heeft tijdelijk stilgelegen. Dit 
omdat de kamer tijdelijk functioneerde als quarantaine kamer voor 
corona gediagnosticeerde cliënten of die verdacht werden van corona 
van begin maart tot de start van de noodopvang locatie 
Amphia/Langendijk. Hierna is de opvang voor GHB-afhankelijk 
cliënten weer opgestart. 

 
Steun vanuit overheid en gemeente 
SMO Breda is dankbaar dat de niet geleverde zorg als gevolg van corona 
toch is doorbetaald, zodat de organisatie niet in de financiële problemen is 
gekomen. SMO Breda heeft veel aandacht en steun ervaren van de 
gemeenten in de regio Breda. 
 
Medewerkers, die direct zorg hebben geleverd aan cliënten en daarmee zelf 
ook risico liepen om corona op te lopen, hebben de door het Rijk 
aangeboden zorgbonus ontvangen. 
 
 

 De financiën van SMO Breda 

Hoofdlijnen financieel beleid 

Het financieel beleidskader wordt uitgewerkt in de vorm van een aantal 
normen voor een financieel gezonde organisatie. De normen zijn de 
randvoorwaarden waaraan SMO Breda beoogt te voldoen ten einde haar 
bedrijfsvoering financieel gezond te houden. 
 
Kwantitatieve normen voor financiële kengetallen: 

• Weerstandsvermogen = percentage eigen vermogen t.o.v. de 
omzet van de organisatie.  
Norm 15%.  

 
 
 
 
 

• Liquiditeit = liquide middelen / kort vreemd vermogen. 
Norm 1,0. 
Deze norm geeft een indicatie t.a.v. de mate waarin de stichting in 
staat is om aan haar financiële verplichtingen op korte termijn te 
voldoen (haar schulden te betalen). 
 

• Solvabiliteit = eigen vermogen / totaal vermogen. 
Norm 0,5. 
Deze norm geeft inzicht in de verhouding tussen financiering met 
eigen vermogen en met vreemd vermogen. 

 

Kengetal 2020 2019 Norm 

Weerstandsvermogen 28% 30% 15% 

Liquiditeit 1,6 1,8 1,0 

Solvabiliteit 0,7 0,8 0,5 

 
Resultaat 2020 

SMO Breda e.o. heeft in 2020 een bescheiden resultaat van € 6.951 
gerealiseerd. De bedrijfsvoering heeft, mede door de hoge bezetting van de 
Doorstroomvoorziening, behoorlijk onder druk gestaan. Vervanging van 
ziekte (o.a. corona) op cruciale functies heeft in 2020 tot meerkosten geleid. 
De meerkosten zijn deels opgevangen door lagere uitgave voor (niet 
essentiële) scholing, hogere opbrengsten voor ambulante begeleiding en 
ondersteuning in de bedrijfsvoering voor Safegroup en (projecten van) Veilig 
Thuis.  
 
Een aanzienlijk deel van de corona meerkosten is gecompenseerd vanuit 
de verschillende beschikbare regelingen per financier. De financiers zijn 
mede op basis van de landelijke regelingen ons ook tegemoet gekomen 
voor omzetderving onder andere op het gebied van daginvulling. 
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4 De diepte in: de activiteiten en ontwikkelingen binnen onze diensten in 2020 

 Ontmoeting en activering 

4.1.1 Activiteiten aanbod  

 

 
 
 

  

Ontwikkelingen en uitdagingen: 

▪ De Faam is door corona een korte tijd dicht geweest. Zodra het kon zijn de deuren weer 
opengezet en activiteiten opgestart. 

 

▪ Er is naar alternatieve activiteiten gezocht en uiteraard is er gekeken naar de mogelijkheden 
binnen de maatregelen. Zo zijn er kleinere groepen gedraaid en zijn er nieuwe activiteiten 
opgericht, zoals de wandelclub en fietsgroep.  

 

▪ Er hebben minder cliënten deelgenomen aan activiteiten in vergelijking met voorgaande 
jaren. Dit omdat er door corona activiteiten niet door konden gaan en omdat er minder 
cliënten per activiteit aanwezig mochten zijn. Daarnaast is de mentale impact op cliënten 
zichtbaar. Cliënten zijn door corona bang geweest en angst en depressies kwamen meer 
voor. Dit heeft om een andere manier van inzet en communicatie van medewerkers en 
cliënten gevraagd. Er is meer één op één geactiveerd (digitaal) en er zijn verschillende 
whatsapp groepen gevormd. Dit heeft het gevoel van eenzaamheid onder de cliënten 
verminderd en het gevoel van samenhorigheid vergroot. 

 

Programmatisch aanbod 

Gericht op educatie, vrije tijd en 
arbeidsmatige daginvulling. 
 
 

Best bezochte activiteiten: 

1. Zwemmen 
2. Varia* 
3. Startgroep 
4. Socialrun 
5. Sport surprise 

Deelname van cliënten: 

1058 cliënten namen deel aan het 
programmatisch aanbod, waarvan 224 
van een externe organisatie 
 
Totaal WMO begeleiding collectief: 

Er is in de WMO begeleiding collectief 
24.045 uur geboden. Dit een daling ten 
opzichte van 2019 (39.460).  

Buurtpleinen 
Buurtpleinen zijn plekken in de wijk waar 
kwetsbare- en minder kwetsbare mensen 
elkaar ontmoeten en elkaar 
ondersteunen op basis van hun talenten 
en krachten. 
 
 

Ontwikkelingen en uitdagingen: 

▪ Er is door de projectgroep Buurtcirkels besloten om met Buurtcirkels 
te stoppen en over te gaan naar de ontwikkeling van Buurtpleinen. 

 

▪ Er is een projectplan opgesteld voor de doorontwikkeling van de 
Buurtpleinen waar subsidie van de gemeente Breda voor is 
verkregen. Er gaat o.a. onderzoek plaatsvinden door de 
Academische Werkplaats Impuls en er wordt een Business Case 
opgesteld. De uitvoering van het projectplan vindt plaats in 2021 en 
2022. 

 

▪ Mede door corona zijn er vier Buurtpleinen gestopt. Dit omdat 
locaties dicht gingen en hierdoor groepen niet meer bij elkaar 
gehouden konden worden. In 2021 wordt een frisse start gemaakt. 

Aantal deelnemers: 

In 2020 hebben er 57 deelnemers 
deelgenomen aan Buurtpleinen. Daarnaast 
was er ook een buurtcirkel van 9 deelnemers 
(onderdeel van het programmatisch aanbod). 

▪ Buurtplein Tuinzigt  
▪ Ontwikkeling Buurtplein Geeren-

Zuid 
▪ Ontwikkeling Buurtplein Heuvel 
 
 

Omvang eind 2020: 

▪ Buurtplein Heksenwiel 
▪ Buurtplein Doornbos-Linie (van Buurtcirkel 

naar Buurtplein) 
▪ (Buurtcirkel Gageldonk – naar Buurtplein 

Gageldonk door Zorg Voor Elkaar Breda) 
 
 

* Onder Varia vallen verschillende activiteiten op de Gaarshof. Er is een elke werkdag een basisidee aan activiteiten waarop kan worden afgeweken, afhankelijk van de vraag van de cliënten.  

   Voorbeelden van activiteiten zijn: bakken, knutselen, wandelen, samen koffie drinken, quizzen, geheugen spelletjes, film kijken, sjoelen, koken, zingen, sporten en het kringgesprek. 



24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2 De inloopvoorzieningen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inlopen in talentenfabriek de Faam 

 Zoete Inval 

 Inloop Wegwijs   

 ‘De keuken van’ 
 
Voor een gezellig praatje, samen eten 
of koken en hulp bij vragen over 
papierwerk. 

 

Sport en bewegen 
Sportcoaches zetten sport in als 
effectief middel om te werken 
aan het herstel van de cliënt.  
 
 
Deelname van cliënten: 

Er hebben 333 unieke cliënten 
deelgenomen aan de 
sportactiviteiten (onderdeel van 
het programmatisch aanbod). 
 

Ontwikkelingen en uitdagingen: 

▪ Er is begin 2020 tijdens de lockdown ingezet op een digitaal aanbod om deelnemers thuis te stimuleren tot beweging.  
 

▪ Na elke aanpassing in de maatregelen is hierop het beweegaanbod aangepast. Gedurende de versoepelingen zijn de 
activiteiten opgestart en nieuwe activiteiten opgezet (wandelclub, hardloopclub en fietsgroep). 

 

▪ Aan de activiteiten nemen zowel cliënten van SMO Breda deel als cliënten van externe organisaties, waaronder GGZ Breburg 
Novadic Kentron en Impegno. 

 

▪ Op woonlocatie de Gaarshof zijn sport- en cultuuractiviteiten geïntroduceerd in samenwerking met de activiteitencoaches. 
 

▪ Activiteiten die bij externe organisaties plaatsvonden hebben afgelopen jaar gedeeltelijk kunnen plaatsvinden, afhankelijk van 
de maatregelen. 

 

▪ Er is in 2020 gekozen voor een alternatieve vorm van de Socialrun, hierbij is er zelf een route uitgestippeld in de omgeving 
Breda waarbij één overnachting heeft plaatsgevonden. Het team was een mix van cliënten, vrijwilligers en collega’s. 

 

▪ Er is een start gemaakt met sportinterviews om de doorstroom naar een reguliere vereniging te stimuleren. 

Totaal aantal bezoekers (uniek): 

In 2020 waren er 435 bezoekers aan 
de inlopen. Dit is een daling ten 
opzichte van 2019, toen waren er 626 
bezoekers. 
 
 
 

Ontwikkelingen en uitdagingen: 

▪ De inlopen zijn een tijd dicht geweest (april t/m juli 2020). Vanaf augustus zijn de 
inlopen 1 ochtend per week open geweest. Vanaf half september werden dit 4 
dagen per week en vanaf oktober zijn de inlopen 5 dagen per week open. Er is 
afgesproken wanneer er veel animo is, dat personen maximaal één uur blijven.  

 

▪ In november is ‘De keuken van’ gestart waar werd gegeten in een grotere ruimte 
met maximaal 15 personen.  

 

▪ Inloop Wegwijs is de eerste periode van 2020 dagelijks telefonisch bereikbaar 
geweest. Vervolgens is deze inloop weer open gegaan op afspraak.  

 

▪ In 2020 is er goed contact en goede afstemming geweest met andere inlopen. 
Het is hierin nog wel zoeken naar de onderlinge meerwaarde van alle inlopen. 
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 Toeleiden naar passende zorg en ondersteuning 

4.2.1 Centraal Onthaal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2 Het straatteam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centraal Onthaal Loket 
Centraal Onthaal is een centraal ‘loket’ waar 
(dreigend) dak- en thuislozen worden geregistreerd. 
Centraal Onthaal werkt samen met een aantal 
instellingen om (dreigend) daklozen goed en snel 
mogelijk te begeleiden en ondersteuning te bieden. 
 
Dit loket valt onder de verantwoordelijkheid van de 
gemeente Breda. 

Gegeven ondersteuning: 
SMO Breda heeft 2890 uren directe inzet aan 
ondersteuning voor het Centraal Onthaal 
Loket gegeven.  
 
Dit is stijging ten opzichte van 2019, toen 
waren dit 2080 uren aan directe inzet. 
 

Ontwikkelingen en uitdagingen: 

▪ SMO Breda heeft structureel meer 
ondersteuning gegeven aan het Centraal 
Onthaal Loket. In 2021 vinden hierover 
gesprekken plaats met de gemeente Breda.  

Straatteam 
Het straatteam van SMO Breda bestaat uit drie 
personen waarvan één ervaringsdeskundige en 
één stagiaire. 

Aantal mensen gezien (uniek): 
Het straatteam ziet 240 unieke mensen in de regio 
met wie zij contact hebben. Dit is een stijging van 
30% ten opzichte van 2019 waar het straatteam 
contact heeft gehad met 180 unieke cliënten.  

Ontwikkelingen en uitdagingen: 

▪ Er is een stijging zichtbaar in hulpvragen vanuit gemeentes als Altena, Etten-Leur, Oosterhout en Moerdijk 
t.a.v. 2019. 
 

▪ Er is een groot beroep gedaan op de aanwezigheid van het straatteam gedurende de coronamaatregelen. 
Hierdoor was ook het contact en toe leiden naar opvang van niet-rechthebbende onderdeel van de 
werkzaamheden van het straatteam. 

 

▪ Het straatteam heeft een verschuiving van werkzaamheden gemerkt, voor een deel zijn deze corona 
gerelateerd. Met name bij aanvang van de eerste lockdown in 2020 was het straatteam aanwezig om in de 
eerste basisbehoeften te voorzien. Dit bestond uit het uitdelen van eten en drinken en het toe leiden naar de 
(nood)opvang, daarnaast hadden zij een signalerende functie voor wat betreft gezondheid van de mensen op 
straat.  

 

▪ Een tweede verschuiving in werkzaamheden ligt meer op inhoudelijk vlak. Individuele casuïstiek lijkt steeds 
complexer te worden, waarbij het steeds vaker niet lukt om te kunnen toe leiden naar de benodigde zorg. 
Cliënten lijken dan onder de verantwoordelijkheid van het straatteam te blijven vallen, daar waar voorheen 
cliënten veel vaker wel toe geleid konden worden. Dit vergroot de werkdruk onder het straatteam enorm, zeker 
aangezien het straatteam vanaf medio 2021 teruggaat naar vier dagen bereikbaarheid.  
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 Opvang in de regio 

4.3.1 Dag- en nachtopvang  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.2 Crisisopvang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doorstroomvoorziening (DSV) 

De DSV is een 24-uurs opvang, 
bedoeld voor mensen die dak- 
en thuisloos zijn vanaf 18 jaar 
uit de regio Breda. De DSV 
biedt 30 plaatsen. 
 
 
 
Winteropvang: 

De winteropvang is gedurende 
50 nachten open geweest. 

Aantal cliënten: 

Er waren 219 cliënten in de DSV. Dit is een daling ten opzichte 
van 2019 (290 cliënten). 
 
Bezettingspercentage: 

Op basis van 30 plaatsen was het bezettingspercentage 118%. 
Dit is een daling van 2,3% ten opzichte van 2019 (120,3%) 
 
Gemiddelde verblijfsduur per client: 

De gemiddelde verblijfsduur stijgt ten opzichte van 2019 van 44 
naar 59 nachten. 

Crisiswoningen 

Voor een periode van 13 
weken wordt een woning 
beschikbaar gesteld. Cliënten 
worden intensief begeleid om 
te komen tot een structurele 
en duurzame oplossing. 
 

Omvang in Breda: 

In Breda zijn tien 
eenpersoons 
crisiswooneenheden, acht 
crisisgezinswoningen en één 
crisisplaats voor jongeren. 
  
Omvang regionaal: 

In de gemeente Altena zijn 
twee crisisstudio’s en één 
eengezinswoning (tot maart 
2020). 
 

Aantal cliënten: 

Er zijn 30 cliënten opgevangen 

in de crisiswoningen. 

 

Bezettingspercentage: 

Het bezettingspercentage van 
de crisiswoningen in Breda was 
66,3%. 
 
In de gemeente Altena was het 
bezettingspercentage 37,1%. 
 
 

Ontwikkelingen en uitdagingen: 

▪ De doorstroom van cliënten is uitdagend geweest, omdat er 
weinig aanbod van woningen is en er door corona weinig 
verhuizingen zijn geweest. Mensen zitten hierdoor lang in een 
crisiswoning. 
 

 

▪ De pilot Altena verloopt succesvol. SMO Breda gaat in 2021 
verder onderzoeken of ook in andere gemeenten ambulante 
crisisopvang kan worden gerealiseerd. 

Ontwikkelingen en uitdagingen: 
▪ Het jaar heeft in het teken gestaan van de verbouwing en 

nieuwbouw van de DSV. Er is gewerkt aan het voorbereiden 
van een tijdelijke en kwalitatief betere dag- en nacht opvang 
in de Riethil als overgangsoplossing i.v.m. de nieuwbouw 
aan de Slingerweg die in 2021 zal starten. 

 

▪ De in de DSV opnieuw en met verbeterde randvoorwaarden 
gestarte pilot opvang van GHB verslaafden is geslaagd en 
wordt gecontinueerd.  

 

▪ Er is een begin gemaakt met het opzetten van een 
medezeggenschapsraad voor de DSV.  

 

▪ Corona heeft een grote invloed gehad op het verblijf van 
cliënten. Er zijn nachten geweest dat er 50 cliënten per 
nacht verbleven, waar dit er normaal 35 zijn.  
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4.3.3 ISD/SDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Beschermd wonen 

4.4.1 De woonvoorzieningen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justitie 

SMO Breda biedt zorg en 
begeleiding aan cliënten met een 
strafrechtelijke titel. 
 
Verloop aanmelding en trajecten: 

▪ Zeven cliënten zijn afgewezen 
vanwege een te intensieve 
zorgvraag. 

▪ Twee cliënten kwamen in 
aanmerking voor ambulante 
begeleiding. 

▪ Twee cliënten waren alleen voor 
dagbesteding aangemeld. 

 

Aanmeldingen via IFZO en het Veiligheidshuis: 

Aanmeldingen 2020 2019 

Via IFZO 33 26 

Met voorw. veroordeling 21 16 

Met IDS  4 4 

Gestarte trajecten 18 12 

 

Via Veiligheidshuis 11 8 

Gestarte trajecten 7 6 

 

Via Tbs-kliniek  1 1 

Gestarte trajecten 1 0 

 

Ontwikkelingen en uitdagingen: 

▪ De beginperiode van corona waren er weinig aanmeldingen. Richting 
het einde van het jaar kwamen er meer aanmeldingen binnen. 

 

▪ Qua zorgzwaarte is er al enige tijd een toename in complexiteit. De 
doelgroep kenmerkt zich steeds meer door gecombineerde 
problematiek van, naast de contacten met politie en justitie, ook 
verslaving en psychiatrie.  

 

▪ Het verwerken van de aanmelding is een uitdaging geweest. Door de 
coronamaatregelen moesten de intakes telefonisch worden gedaan 
omdat niet alle PI’s toegankelijk waren. Het is hierdoor lastiger om de 
juiste informatie te verkrijgen en om een goede inschatting te kunnen 
maken van de cliënt.  

 

▪ De begeleiding zelf is ook als uitdagend ervaren, dit omdat bij deze 
doelgroep duidelijkheid en een constante factor wenselijk is en dit door 
corona niet altijd gegeven kon worden.  

De Gaarshof 

De Gaarshof is een grote 
woonvoorziening voor mensen met 
meerdere, complexe (vaak ook 
chronische) problemen. De Gaarshof 
beschikt over 92 eenpersoonskamers 
en over een verpleegafdeling 
 

Bezettingspercentage: 

Er waren 99 cliënten op de Gaarshof. 
Het bezettingspercentage was 96,5%. 
Dit is een lichte stijging ten opzichte 
van 2019 (94,5%) 

Ontwikkelingen en uitdagingen: 

▪ Het jaar heeft in het teken gestaan van het draaiende houden van de Gaarshof 
vanwege corona, dit heeft veel gevraagd van de medewerkers en cliënten. 

 

▪ In de zomer 2020 is er een start gemaakt om in ’t Trefpunt nieuw leven te 
blazen. Dit is gedaan op basis van de principes van een Levende 
Gemeenschap. Ondanks de verhinderingen door corona is dit volop in 
ontwikkeling. 

 

▪ Er zijn eerste stappen gezet in de ontwikkeling van een Lokale Cliëntenraad. 
 

▪ De Tuin van de Gaarshof krijgt steeds meer vorm 
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4.4.2 Beschermd Wonen in de wijk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Vliet 

De Vliet is een woonvoorziening voor 
alcohol- en drugsverslaafde dak- en 
thuislozen in Breda en omgeving. 
Binnen De Vliet zijn 48 plaatsen, 
verdeeld in 4 units. 

Bezettingspercentage: 

Er waren 51 cliënten op de Vliet. Het 
bezettingspercentage was 94,1%. Dit 
is een lichte stijging ten opzichte van 
2019 (92,3%) 

Ontwikkelingen en uitdagingen: 

▪ Gedurende de verschillende periodes met beperkende maatregelen is er heel 
veel gevraagd van de flexibiliteit en creativiteit van medewerkers en cliënten. 

 

▪ Er zijn stappen gezet in de verdere ontwikkeling van De Vliet. 
 

▪ Er zijn eerste stappen gezet in de ontwikkeling van een Lokale Cliëntenraad. 
 

▪ De transitie van Wmo naar WLZ heeft geleid tot inhoudelijke aanpassingen op 
allerlei vlakken, van instroom tot indicatie en begeleiding tot uitstroom. 

Aantal cliënten: 

Er waren 13 cliënten binnen 
Beschermd Wonen in de wijk.  
 
Bezettingspercentage: 

Op basis van de 20 begrote 
plekken was het 
bezettingspercentage 65%.  
 

Team Gewoon Thuis 

Dit team begeleidt cliënten met 
een Beschermd Wonen in de Wijk 
indicatie. Daarnaast gaan zij met 
bewoners van de woonlocaties 
onderzoeken of zij mogelijk in de 
wijk zouden kunnen wonen. Dit 
team bestaat uit mentoren, 
ambulante wooncoaches en 
activiteiten coaches. 

Ontwikkelingen en uitdagingen: 

▪ In 2020 lag de focus op het ontwikkelen en implementeren van de werkwijze 
van het team Gewoon Thuis en op de communicatie over wat het team doet 
binnen en buiten de organisatie. 

 
 

▪ Er is aandacht nodig op de woonvoorzieningen voor het belang dat cliënten 
binnen woonvoorzieningen worden voorbereid op zelfstandig wonen. 

 

▪ In 2021 wordt de werkwijze verder geïmplementeerd en wil het team de 
aandacht verleggen naar meer preventieve aanwezigheid in de wijk. Gewoon 
Thuis wil meer zichtbaar en aanwezig worden in de wijk.  
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4.4.3 Housing First 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ambulante woonbegeleiding 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Housing First 

Housing First is ambulante 
woonbegeleiding voor mensen 
met ernstige psychiatrische 
problemen en/of een verslaving 
die al langere tijd dakloos zijn. 
 
 
Aantal cliënten: 

Er waren 46 cliënten binnen 
Housing First.  

Bezettingspercentage: 

Op basis van de 35 
beschikbare plekken was het 
bezettingspercentage 
108,9%. Dit is een stijging 
ten opzichte van 2019 
(100%). 

Ontwikkelingen en uitdagingen: 

▪ Er is een lichte stijging van het aantal cliënten en het team is gegroeid naar 11 
teamleden. 

 

▪ Er zijn weinig huizen verkregen, dit is een terugkerend probleem door krapte 
op de woningmarkt. Hierdoor staan cliënten lang op de wachtlijst (een half 
jaar). Hierbij is het een uitdaging om deze cliënten gemotiveerd te houden.  

 

▪ Veel van de Housing First indicaties zijn omgezet naar Beschermd Wonen in 
de wijk indicaties. Daarnaast is voor een aantal cliënt gestart met het 
aanvragen van een WLZ indicatie.  

 

▪ Corona had geen effect op de cliënt contacten, dit omdat bij deze complexe 
doelgroep begeleiding op afstand niet mogelijk is. 

 

Ambulante woonbegeleiding 

Dit is een combinatie van individuele- en 
groepsbegeleiding voor mensen die zich 
(langdurig) niet staande kunnen houden of 
waarbij, op basis van het verleden, de kans 
op terugval aanwezig is. 
 
Hieronder vallen ambulante cliënten vanuit 

WMO, WLZ of Justitie die ambulante 

woonbegeleiding thuis en/of op de 

Talentenfabriek de Faam krijgen.  

Aantal cliënten: 

Er zijn 231 cliënten ambulant 
begeleidt in 2020.  

Ontwikkelingen en uitdagingen: 

▪ Ondanks corona zijn vrij snel de huisbezoeken weer opgepakt volgens 
de richtlijnen. 

 

▪ Er is een ontwikkeling gemaakt in het wijkgericht werken. Door corona 
zijn er minder grote stappen gemaakt, zo waren de mogelijkheden 
beperkt bij het verbinden van bewoners en activiteiten in de wijk.  

 

▪ Het ambulante team is verdeeld in 4 sectoren binnen Breda waar ieder 
team zijn cliënten per sector heeft. Daarbij is een start gemaakt met het 
kennismaken met collega’s en sleutelfiguren in de wijk.  

 

▪ Er zijn stappen gezet in samenwerkingen met andere ambulante teams 
als Housing First en Tramsingel.  

 

▪ In 2021 wordt verder gewerkt aan het zichtbaar maken van de ambulante 
teams en wat er te doen is in de wijk; het opstellen van een sociale kaart.  
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5 Een vooruitblik op 2021 

In 2021 staat SMO Breda voor de uitdaging om voor de komende jaren én 
binnen de beschikbare financiële middelen een vervolg op de nu lopende 
koers te bepalen. Een uitdaging die SMO Breda zo goed mogelijk wil 
vasthouden, omdat SMO Breda aan cliënten ziet dat dit aanbod hen een 
beter herstel en kwaliteit van leven perspectief biedt. Door de beschikbare 
financiële middelen is er de noodzaak om het aanbod af te slanken.  
 
SMO Breda verricht haar werkzaamheden voor de regio Breda. De ABG-
gemeenten hebben aangekondigd met een regioheroverweging bezig te 
zijn. Bij afscheid van de ABG-gemeenten, dat in 2022 of 2023 zijn beslag 
zal krijgen, kan financiële consequenties hebben voor SMO Breda 
afhankelijk welke keuze gemeenten hierin maken.  
 
Verder zal gewerkt worden aan het verder decentraliseren en dus 
regionaliseren van het aanbod van SMO Breda, waarbij de 
crisisopvangplaatsen meer in de regio gesitueerd zijn. SMO Breda wordt 
steeds vaker gevraagd om ambulante begeleiding in de combinatie met het 
ontwikkelen van buurtpleinen aan te bieden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


