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1. Inleiding 
 
Algemeen profiel van de organisatie 
 
De Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. (hierna genoemd SMO Breda) is een professionele organisatie voor (sociaal zwakkere) 
personen die zelf, of op geleide van een ander, een beroep doen op een vorm van opvang (woon) begeleiding, zorg en of activering. Dit met als 
doel hun eigen kracht te versterken en op basis daarvan gericht te werken aan eigen herstel waardoor zij zich in mindere of meerdere mate 
zelfstandig kunnen handhaven. 
Door middel van de ‘ik wil meedoen’ beweging beogen wij samen met partners in zorg en welzijn deze doelstelling te verwezenlijken. 
Hoofddoel is het bevorderen van de psychische en materiële zelfstandigheid van deze groep mensen en vergroten van de participatiegraad in 
de samenleving. 
 
SMO Breda biedt de hulpvragers de volgende mogelijkheden: 

• Herstel gerichte en op activering gerichte begeleiding 

• Zo nodig verblijf 

• Behandeling (c.q. leren omgaan met) m.b.t. psychiatrie, verslaving, verstandelijke beperking door middel van samenwerking met 
partners in zorg 

• (verpleeghuis) verzorging (huishoudelijke en persoonlijke) en verpleging. 
 
Dit aanbod wordt gerealiseerd d.m.v. gemeentelijke subsidie, WLZ-budget, financiering door het Ministerie van Justitie en de eigen bijdrage van 
de cliënten. 
 
De Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. is statutair gevestigd te Breda. De stichting is ingeschreven in het Openbaar 
Stichtingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, onder nummer 20.109.300. 
SMO Breda is gevestigd te Breda. De stichting heeft ten doel: 

1. Het vormgeven van maatschappelijke activiteiten op het gebied van zorg en welzijn waaronder tijdelijke opvang, woonbegeleiding, 
activering, (langdurige) huisvesting en verpleging/verzorging aan personen die hieraan behoefte hebben of dit niet zelf kunnen regelen; 

2. Het verlenen van maatschappelijke opvang en behulpzaam zijn bij crisisopvang; 
3. Het behulpzaam zijn bij en het sturen van het re-integratie proces van de onder punt 1 genoemde personen. 

 
SMO Breda werkt volgens het Raad van Toezicht model. Het besturen van de stichting is neergelegd bij een eenhoofdige Raad van Bestuur 
(Directeur-bestuurder). De stichting beschikt over een Raad van Toezicht waarvan is bepaald dat deze minimaal uit 5 en maximaal uit 7 leden 
mag bestaan. In 2020 bestond de Raad van Toezicht uit 6 leden.  
SMO Breda beschikt over een erkenning voor intramurale WLZ (en WMO). Tevens beschikt SMO Breda voor het bieden van zorg en 
begeleiding aan cliënten met een strafrechtelijke titel over een contract met het Ministerie van Justitie en Veiligheid. 
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De gemeentelijke taken die door SMO Breda worden uitgevoerd zijn te scharen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; 
Maatschappelijke ondersteuning dan wel maatwerkvoorziening: 
 

• Ambulante begeleiding 

• Opvang  

• Beschermd wonen 
 
SMO Breda verricht deze werkzaamheden in de regio Breda. Hieronder vallen de volgende gemeenten: Altena, Breda, Alphen-Chaam, Baarle-
Nassau, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout, Zundert.  

Voorts wordt WLZ en WMO evenals de justitiële zorg geboden in de regio van CZ kantoor West-Brabant.  

In totaal heeft SMO Breda ultimo 2020 132 intramurale capaciteitsplaatsen waar zowel cliënten uit de Maatschappelijke Opvang (Beschermd 
Wonen via de Gemeente), WLZ, als Justitie worden opgevangen. In totaal zijn er in 2020 ca. 175 cliënten opgevangen op intramurale plaatsen. 
 
Daarnaast biedt SMO Breda ambulante ondersteuning aan cliënten. Gemiddeld zijn er zo’n 230 cliënten in ambulante zorg. Dit kan zowel vanuit 
de WMO, vanuit de WLZ als vanuit Justitie gefinancierd worden. 
 
Tot slot hebben we ook nog een laagdrempelige Dag- en nachtopvang genaamd de Doorstroomvoorziening in Breda met 30 plaatsen en zo’n 
20 ambulante plaatsen crisisopvang plaatsen verdeeld over Breda en Altena. 
 
Aanpassing nieuwe 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. Vervolgens is een proces opgestart om te bezien hoe de financiële toekomstbestendigheid geborgd kan worden. Dit 
proces dient in 2021 tot een plan te leiden dat per 2022 wordt ingevoerd.  
 
Cliënten in de WLZ 
In de WLZ hebben we in 2020 12 cliënten opgevangen. Dit betrof 7 cliënten met een VG-indicatie en 5 cliënten met een VV indicatie. Deze 
cliënten hebben in totaal 3962 dagen bij SMO verbleven. Daarnaast waren er 6 cliënten met een modulair pakket Thuis, die van onze 
medewerker begeleiding en dagbesteding hebben ontvangen. In totaal zijn er 678 begeleidingsuren geschreven en 769 dagdelen  
dagbesteding. Met de overgangsregeling voor GGZ cliënten van BW WMO naar WLZ verwachten wij dat dit aantal in 2021 zal toenemen. 
 
In de WLZ  zijn er in 2020 2 nieuwe cliënten begonnen in een hulpverleningstraject en bij 2 cliënten is de hulpverlening beëindigd. Van deze 2 
woont er 1 zelfstandig met ambulante begeleiding en 1 cliënt is naar een andere instelling verhuisd. 
T.a.v het bereiken van onze hoofddoelen (onder dak, sociaal netwerk en activering) geldt t.a.v. deze cliënten dat 100% van hen een stabiele 
woonsituatie had evenals een steunend sociaal netwerk en een vorm van dagbesteding beschikte bij uitstroom. 
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We  bieden de zorg en begeleiding met gemiddeld 181 medewerkers (oftewel 142 f.t.e.’s.). Omgerekend houden zich 9 medewerkers (of 7 
f.t.e.’s.) bezig met de WLZ-cliënten. 
 
In het meerjaren-scholingsbeleid wordt ieder jaar vastgelegd welke basisopleiding noodzakelijk is voor een uit te oefenen functie en om de 
kwaliteit en veiligheid voor de cliënten en collega’s te borgen.  
Sociaal pedagogisch verzorgenden en wooncoaches zijn opgeleid in basiszorg, medicatie-verstrekking en insuline toedienen. Sociaal 
pedagogisch verzorgenden en verpleegkundigen zijn opgeleid in voorbehouden en risicovolle handelingen. 
 
In de organisatie wordt geborgd dat elke medewerker die werkt met cliënten, de cursus krachtgericht werken heeft gevolgd en dit met een 
diploma heeft afgerond. Dit wil zeggen dat elke medewerker met een evidence-based herstelmethodiek onze cliënten benadert. De kern van de 
methodieken kan samengevat worden dat de medewerker de cliënt stimuleert op zoek te gaan naar zijn talenten (kracht) en deze vanuit die 
benadering verder te versterken. Medewerkers die cliënten van de crisisopvang begeleiden, volgden de (critical time intervention) CTI-
methodiek. Om borging verder vorm en inhoud te geven is in elk team een medewerker als teamkracht coach opgeleid en heeft onze 
organisatie een opgeleide trainer die de basistraining geeft van het Krachtwerk  Ook binnen het MT volgde iemand de opleiding tot 
Krachtwerkcoach zodat ook de aansturing en het leiderschap vanuit deze methodiek ondersteund wordt. 
 
Elke uitvoerend medewerker die in rooster werkt heeft een geldig BHV-diploma. 
 
Elke medewerker wordt iedere 3 jaar bijgeschoold in het omgaan met agressie en weerbaarheid door training en verdieping mentale 
weerbaarheid. Daarnaast blijft er voortdurend aandacht gaan naar bijscholing in psychiatrische ziektebeelden als de gevolgen van gebruik 
verslavingsmiddelen. Door de aanstelling van verpleegkundig specialist en opleidingsplaats voor een verpleegkundig specialist kunnen we de 
teams meer casusgericht en themagericht hierin bijscholen. (Training on the job).  
 
Ook heeft elke medewerker toegang tot het organisatiehandboek waarin alle belangrijke beleidsdocumenten en protocollen (ook t.a.v. de 
specifieke zorghandelingen en protocollen) zijn opgenomen. 
 
Totstandkoming jaarverslag 
Dit kwaliteitsjaarverslag is opgesteld op basis van de input van de teams, de cliëntenraad en de ondernemingsraad van SMO Breda e.o. De 
teams geven in de periodieke kwartaal overleggen met de manager en de controller input t.a.v. het behalen van de kwaliteitsdoelstellingen. 
Tevens worden de gemaakte activiteitenplannen op teamniveau in principe 2 keer per jaar geëvalueerd. Door de coronamaatregelen van 
afgelopen jaar is dit niet gelukt. Dit zal in het voorjaar 2021 ingehaald worden. 
 
Onze kwaliteitsdoelstellingen daarbij zijn om cliënten in hun herstel te krijgen, al dan niet gepaard gaande met een positieve uitstroom en 
daarnaast op peil houden en daar waar mogelijk het verhogen van de klanttevredenheid (minimaal een 7,5).  
 
De positieve uitstroom meten we aan de hand van onze 3 kerndoelen: 

- Duurzaam herstel van dak- en thuisloosheid: we streven ernaar dat 90% van onze uitgestroomde cliënten over een duurzame 
huisvestingssituatie beschikt. 
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- Beschikbaarheid van een steunend sociaal netwerk: we streven ernaar dat 70% van onze uitgestroomde cliënten over een steunend 
sociaal netwerk beschikt 

- Beschikbaar van een vorm van zinvolle dagbesteding: we streven ernaar dat 60% van onze uitgestroomde cliënten over een zinvolle 
dagbesteding beschikt. 

 
In 2020 zijn deze kwaliteitsdoelstellingen niet helemaal gehaald. De stand van zaken is als volgt over de totale populatie: 
 

- De klanttevredenheid is volgens onze meting bij de evaluatie van de persoonlijke actieplannen gescoord op 7,9. 
- Op basis van de uitkomsten blijkt dat we in 2020 83% van de cliënten een stabiele woonsituatie had bij uitstroom. T.o.v. 2019 is dit een 

daling van 3%. De redenen dat cliënten zonder onderdak de organisatie verlaten, zijn de volgende: in detentie zitten, ontoelaatbaar 
gedrag, tegen advies van begeleider stoppen met begeleiding en niet meer op komen dagen. 

- In 2020 heeft 78% van de cliënten bij uitstroom een sociaal netwerk. Dit is een daling van 6% t.o.v. 2019. De norm wordt gehaald en is 
door de jaren heen stabiel. 

- In 2020 had 43% van alle cliënten een dagactiviteit bij vertrek (bij de WLZ ligt dit op 100%). Dit is een stijging van 2% t.o.v. 2019. Onze 
inzet is erop gericht om cliënten tijdens het verblijf of de begeleiding een zinvolle dag invulling te geven. Als cliënten de organisatie 
verlaten zijn er minder activeringsmogelijkheden dan binnen de organisatie. We gaan in de komende jaren investeren in samenwerking 
met partners in de wijk opdat er meer activiteiten komen in de wijk waar cliënten een zinvolle rol kunnen vervullen. Van de cliënten die bij 
ons in begeleiding zijn (en al dan niet bij ons wonen) heeft 64% een vorm van dagbesteding (dit geldt ook voor de WLZ-cliënten). We 
zien in de praktijk bij vertrek dat dit veel te vaak leidt tot een forse daling ( 20%) van geactiveerd (vrijwilligerswerk , activering of betaald 
werk) zijn. Wij zijn van mening dat dit niet helpend is voor het stabiliseren van de kwaliteit van leven van deze personen. 
 

Daarnaast hebben de teams hun eigen reflectiedagen begin 2021 gehad. Deze dagen zijn door de beperkingen vanwege de coronacrisis naar 
dit jaar verschoven. Helaas kon nu slechts met een vertegenwoordiging van het team gesproken worden. Met deze vertegenwoordiging team 
werd gedurende deze dag onder begeleiding van de teamcoaches de individuele krachten/doelen/resultaten besproken (waar staan we, waar 
gaan we naar toe (in relatie tot herstel van cliënt, ten aanzien van activiteitenplan en t.a.v. de klantbelofte), wat heb je nog nodig om daar te 
komen, wat of wie kan hierbij helpend zijn). Wat gaat er goed en wat gaat er minder goed t.a.v. de teamprestatie t.o.v. de cliënten en de 
individuele prestatie. Uiteindelijk is na de reflectie dag een portfolio van het team gemaakt en is het duidelijk waar gecoacht, geleerd en beheerd 
zal moeten worden.  
 
Daarnaast zijn er gedurende het jaar tussen Cliëntenraad en directeur bestuurder ten minste 4 maal (en vaker als nodig) gesprekken over de 
gang van zaken.  
 
We lopen in de volgende hoofdstukken de verschillende bouwstenen na die van belang zijn vanuit het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-
2022. 
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2. Zorgproces rond de individuele cliënt 
 
T.a.v. de intake zijn we in 2020 gaan kijken of we deze ook meer krachtgericht kunnen doen. Naast krachtwerk, werken we vanuit onze 3 
kernwaarden:  
 

- Verantwoordelijk 
- Op maat  
- Oprecht 

 
Met elke nieuwe cliënt wordt z.s.m. een krachteninventarisatie (KI) opgesteld. Dit plan beschrijft op basis van de krachten van de cliënt de 
acties die de cliënt op korte termijn zelf uit kan zetten. Dit plan wordt – conform wens van de cliëntenraad- zeer regelmatig geëvalueerd en is 
veel meer eigendom van de cliënt dan van de medewerker. Voor dit plan geven naast de mentor, ook de wooncoach en de activiteitencoach 
hun input.  
 
Dit moet uiteindelijk resulteren in een actieplan krachtwerk, waarin kleine stappen staan beschreven om te komen tot de uiteindelijke 
einddoelen die benoemd zijn in het persoonlijke actieplan (PAP). Mede op basis van de KI wordt het persoonlijke actieplan (PAP) opgesteld.  
 
In het PAP staat alle informatie over problemen bij zelfredzaamheid, aanmerkelijke gezondheidsrisico’s en ervaren kwaliteit van bestaan.  
Hierbij worden kernpunten uit het multidisciplinair behandelplan beknopt meegenomen.  
Het maakt duidelijk welke zorg en ondersteuning bij dit alles nodig is. En welke betrokkenheid mogelijk is vanuit het informele steunnetwerk van 
familie, vrienden of vrijwilligers. Dit plan wordt minimaal jaarlijks (voor de WLZ-cliënten halfjaarlijks) geëvalueerd. 
 
Naast krachtwerk maken we gebruik van een groepsgerichte benadering d.m.v. het programmatisch aanbod “Ik wil meedoen” (zie bijlage 1). 
Tevens zijn er allerlei initiatieven ontwikkeld in de Bredase wijken, zoals buurtpleinen waar ambulante cliënten elkaar ontmoeten, ondersteunen 
en verkennen welke participatie mogelijkheden er in de wijk voor hen zijn. Ook in Altena is gekeken waar bij aangesloten kan worden. We willen 
daarmee de samenhang tussen crisisopvang enerzijds en het zelfstandige wonen in wijk in combi met deelname aan buurtplein  anderzijds 
versterken.  
 
Toen duidelijk werd dat niet alle wooncoaches de doelen van de cliënten kennen en zijn/haar persoonlijke mogelijkheden en beperkingen is 
besloten om per cliënt een omgangsplan te maken. De Vliet is daar in 2020 mee gestart.  
 
Omdat we geen BOPZ –instelling zijn worden geen vrijheid beperkende maatregelen toegepast in onze organisatie. Incidenteel komt het voor 
dat er bedhekken omhoog worden gedaan. In dat geval wordt er door de cliënt expliciet toestemming gegeven. 
 
Verplichte medicatie-inname gaat altijd in opdracht van een bevoegd behandelaar of via justitie. 
 
Bij de Gaarshof vindt 2 keer per jaar een multidisciplinair overleg met Thebe plaats t.b.v. de cliënten die in samenwerking met hen worden 
behandeld. Waar nodig, (op afroep), bieden de verpleeghuisarts en de ouderenpsycholoog extra diensten aan op de Gaarshof. 
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Verder heeft de mentor een korte lijn met de behandelaar van VG-cliënten, zodanig dat de begeleidingsafspraken in lijn met de behandeling 
worden gemaakt. We zetten in op het intensiveren van de contacten met samenwerkingspartners als Amarant en ASVZ voor die VG cliënten 
die intensieve zorg nodig hebben. Een nog nauwere samenwerking met behandelaren kan meer handvaten geven om gericht met de specifieke 
LVB-doelgroep om te gaan.  
 
Voor cliënten waarbij sprake is van risico’s voor andere cliënten, voor zichzelf of voor medewerkers worden deze risico’s in kaart gebracht. Aan 
de hand daarvan wordt een signaleringsplan opgesteld door de mentor, evt. in afstemming met behandelaars. 
 
 
 

3. Onderzoek naar cliëntervaringen 
 
Bij elke evaluatie van het persoonlijk actieplan wordt de cliënttevredenheid gemeten door de mentor. We denken dat het mogelijk is nog betere 
herstel effecten te bereiken door bij de start duidelijker motiveringsgesprekken te voeren waaruit ook verwachtingen m.b.t. de inzet van de cliënt 
zelf gesproken wordt. In dit kader onderzoeken wij wat er vanaf start opname in methodische zin nog doorontwikkeld zou kunnen worden om 
samen met de cliënt het maximaal mogelijke herstelperspectief eruit te halen. Cliënten geven aan dat zij bij binnenkomst op de Gaarshof nog 
beter geïntroduceerd willen worden. We zouden graag een op maat gerichte CT bevraging willen doen. Ook gaan we kijken naar de meting van 
cliënt tevredenheid t.a.v. de activiteiten, mede in het kader van het 3-fasen model. 
 
Cliënten geven aan tevreden te zijn over de geboden zorg door mentoren, wooncoaches en activiteitencoaches. De rapportcijfers zijn 
gemiddeld 8,4 (vorig jaar 8,2).  
 
Daarnaast is er de officiële cliënttevredenheidsmeting van 1 keer per 3 jaar. In elk geval hebben we in 2019 weer een CTO voor WLZ-cliënten 
uitgevoerd (zie het voorgaande jaarverslag). De andere cliënten gaan we in 2021 bevragen (ook uitgesteld door Corona). In overleg met de 
cliëntenraad hebben we een bureau geselecteerd die de CTO voor WLZ-cliënten heeft uitgevoerd en die ook de CTO voor de overige cliënten 
zal afnemen. 
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Een andere indicatie voor cliënttevredenheid zijn de klachten. SMO Breda e.o. heeft een klachtenregeling op basis van de WKKGZ; Wet 
kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg. In de klachtenregeling zijn waarborgen ingebracht voor laagdrempeligheid. Daarbij zijn de 
uitgangspunten van de Klachtenrichtlijn Gezondheidszorg (CBO et al; 2004) gehanteerd. Dit houdt onder meer het volgende in: In de 
klachtenregeling zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de klachtencommissie en van de cliëntenvertrouwenspersoon 
beschreven. De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor opvang en bemiddeling van klachten. De klachtencommissie heeft als taak de 
behandeling van klachten, met andere woorden het beoordelen van de gegrondheid van een klacht. In de klachtenregeling is ook expliciet 
aandacht besteed aan kwaliteitsverbetering. Zowel de cliëntenvertrouwenspersoon als de klachtencommissie kunnen aanbevelingen aan de 
directeur-bestuurder doen. SMO Breda heeft bewust gekozen voor een interne vertrouwenspersoon, zodat de laagdrempeligheid gewaarborgd 
is. De cliëntvertrouwenspersoon bemiddelt niet bij klachten op de eigen locatie. Er zijn derhalve twee vertrouwenspersonen aangesteld. SMO 
Breda e.o. is aangesloten bij een externe klachtencommissie, zodat in deze de onafhankelijkheid en deskundigheid optimaal gegarandeerd zijn. 
Er zijn geen klachten ingediend bij deze commissie.  
 
In totaal zijn in 2020 14 klachten van cliënten in behandeling genomen via de cliëntvertrouwenspersoon, 9 minder dan vorig jaar (in 2020 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 clientvertrouwenspersoon. De meeste meldingen zijn naar tevredenheid afgehandeld. Daar waar de klachtenafhandeling niet naar 
tevredenheid is afgehandeld, is naar vermogen gehandeld, doch de uitkomst niet naar tevredenheid van de cliënt, hetgeen in dit soort situaties 
ook niet haalbaar is.  
 
Tot slot zijn er natuurlijk de cliëntervaringen die met ons gedeeld zijn. Deze gaan voornamelijk over de deelname aan ons groepsgerichte 
aanbod (ook tijdens coronatijd), het wijkgericht werken en krachtwerk (zie bijlage 2). 
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4. Zelfreflectie in teams 
 
In de teams is er opnieuw in het kader van de voorbereiding van de individuele reflectie- en jaargesprekken, en de evaluatie 2019/2020 van de 
jaarplannen gereflecteerd op de zaken die goed gaan, en wat beter kan. Dat laatste onderverdeeld in zaken die ook opgepakt gaan worden en 
zaken die blijven liggen. Dit geeft het volgende overzicht:  
 
Algemene aandachtspunten voor 2021 
 

 Wat gaat goed Wat verder oppakken 

Resultaten 
Centrale 
doelstellingen 

Uitstroom naar wonen (83%) en het realiseren van een 
steunend netwerk (78%) 
  
 
 
 
 
 

Zinvolle dagbesteding is ter verbetering (slechts 43% van 
de cliënten die SMO verlaat, heeft duurzame dagbesteding): 
Voornamelijk extramurale Cliënten stimuleren deel te 
nemen aan activering, zodanig dat ze via de Faam via het 3 
fasen model uitstromen.  
Andere uitdaging zijn intramurale cliënten die 
groepsongeschikt zijn om te activeren. 
 

Veiligheid Een uitdraai van incidenten wordt structureel aangeleverd 
aan de teams. Vanaf mei 2021 kunnen aandacht 
functionarissen van de teams makkelijker hun incidenten in 
gaan zien. 

Structurele bespreking van incidenten is nog niet goed van 
de grond gekomen. M.i.v. mei 2021 wordt een aangepast 
systeem van MIC (melding incidenten cliënten) ingevoerd. 
Hierdoor ontstaat meer eigenaarschap van incident door 
aandacht functionarissen MIC. Als de teamvergaderingen 
weer fysiek kunnen starten, dan kunnen incidenten 
structureel besproken worden in de teams. 
 
Bij de Gaarshof nog meer streven naar een veilige en 
herstel bevorderende omgeving.  
 
Bij de DSV wordt verder gewerkt aan het creëren van een 
veilige aanspreekcultuur. 
 

Klantbelofte 
 
 

Cliënten voelen zich gehoord en mentor is goed 
bereikbaar/aanspreekbaar. 
We zijn al meer bezig met het structureren van de ontvangst 
(welkom mappen op de locaties). 
 Er is al meer aandacht bij binnenkomst van cliënten door 
middel van vaste aanspreekpunten (wooncoaches).  

We willen t.a.v. het project goede start nadrukkelijker 
bepalen of de doelstellingen van dit project worden behaald. 
Het zicht hierop is nog onvoldoende. 
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Ik wil meedoen Deelname buurtpleinen. Door Corona zijn helaas 4 
buurtpleinen gestopt in 2020. 
 
 
Samenwerking ketenpartners t.a.v. activering 
Wonen in de wijk in samenwerking met ketenpartners 
 

Herstart en verdere uitbouw van buurtpleinen door middel 
van inzetten specifieke subsidie voor 2021. 
 
Nog meer aandacht voor activiteiten in de wijk. We willen 
naar een plan toe voor duurzame activering in de wijk. En er 
moet meer bekendheid komen t.a.v. de verschillende 
activiteiten in de wijk. 

Implementatie 
krachtwerk 

Iedereen is getraind in de methodiek. 
De methodiek is door Corona in 2020 wat meer stil komen 
te liggen bij een aantal teams. 
 
 
 
 

Bij de Vliet kan het gebruik van krachtwerk verstevigd 
worden. 
Bij de DSV betere inzet van krachtwerkcoaches en 
teamkrachtbesprekingen tussen wooncoaches en 
mentoren. 
Bij de Gaarshof aansluiting van de activiteitencoaches bij de 
wooncoaches en mentoren t.a.v. krachtwerkbesprekingen. 
 

Ervarings-
deskundigheid 

Medewerkers met ervaringsdeskundigheid zijn opgeleid om 
hun ervaringsdeskundigheid in te zetten.  
Binnen alle teams wordt ervaringsdeskundigheid ingezet. 
 

De inzet van ervaringsdeskundigheid heeft in 2020 wat 
stilgelegen door het ontbreken van budgettaire middelen. 
We gaan e.e.a. vanaf medio 2021 weer op een structureel 
hoger niveau te brengen, door het inzetten van 1 f.t.e. op 
jaarbasis. 

Medezeggen-
schap cliënten 

De centrale cliëntenraad heeft haar werkzaamheden online 
kunnen voortzetten. 
 

Eind 2020 is de medezeggenschap op de DSV geëvalueerd 
met de cliëntenraad. Naar aanleiding daarvan willen we de 
bewoners van de DSV meer inspraak geven over alle zaken 
die van invloed zijn op hun dagelijkse leven. 
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?’. 
 

 
In 2020 is het aantal incidentmeldingen gedaald van 394 naar 337 incidenten. Hiervan zijn er 85 ernstig (in 2019: 82). Het percentage ernstige 
incidenten van het totaal stijgt tot ca. 25%. De daling is voornamelijk te wijten aan de daling van het aantal agressie incidenten. 
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Een belangrijk aandachtspunt t.a.v. medewerkers is het verzuim. In 2020 bedroeg dit 8,3%, met een gemiddelde meldingsfrequentie van 0,84. 
Deze cijfers zijn gestegen door de gevolgen van de Corona pandemie. 
 
Begin 2021 hebben we wederom de jaarlijkse kaderbrief aan medewerkers aangeboden. Daarin kunnen zij lezen wat vanuit het management 
als opdracht wordt gezien voor het daaropvolgende jaar. Kaderbrieven die vanuit de missie en visie duiding gaven aan het personeel van de 
verwachtingen om een bijdrage te leveren aan de drie doelen om onze cliënten te brengen tot participatie ( duurzame huisvesting, activering en 
een sociaal netwerk). Teamcoaches ondersteunen de teams om deze te vertalen naar hun activiteitenplannen en ook hieruit scholings- en of 
deskundigheidsvragen te destilleren. Omdat de teams dit zelf het beste kunnen bepalen, laten we de teams zelf formuleren waar hun vraag 
naar verruiming van vakdeskundigheid ligt. We zien dit als een invulling van onze visie op besturen van de organisatie namelijk vanuit 
Zelforganisatie en resultaatsturing. 
 

5. Cliëntenparticipatie 
 
In het jaarverslag van de CR 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 onderliggend document gaat de CR wat dieper in op een aantal onderwerpen, die bijzonder 
waren in de samenwerking met de organisatie. 

 
 
De CR ziet gelijkwaardigheid tussen cliënten en medewerkers c.q. organisatie als belangrijke voorwaarde om de visie te kunnen realiseren. 
 

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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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: waarborgen continuïteit van zorg, Nieuwbouw Gaarshof en contact/samenwerking 
met bestuurder en MT. 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: vertegenwoordiging van de CR hebben 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 is 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 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. 

 
 
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 onderwerp wat minder intensief besproken. Zoals de sollicitatie van de tijdelijke vervanging 
cliëntenvertrouwenspersoon, het structureel maken van de nieuwe functie van ambulante wooncoach en het instellen van een nieuwe 
werkwijze van budgetbeheer. Ook met een minder intensieve dialoog vooraf heeft de CR haar advies kunnen geven.  
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Coronamaatregelen hebben wel ruimte geboden aan de CR om zoals 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.  
 
 

6. Evaluatie van de belangrijkste verbetermaatregelen voor 2020 
 

Vorig jaar waren de volgende verbetermaatregelen benoemd: hiervan is het volgende gerealiseerd. De andere punten schuiven door naar 
2021. 
 

 
1. Afronding van de stappen om te komen tot een goed welkom per locatie: meetpunten: 
a. alle teams brengen hun formulieren, checklists en werkmappen op orde 

Ondanks alle corona perikelen  zijn we  er toch in geslaagd om te kijken naar’ de Goede Start’. Een Goede Start is erg belangrijk om het 
hersteltraject meteen goed weg te zetten. Om zowel voor onszelf, maar vooral voor de cliënt een warm welkom te bieden en 
duidelijkheid over wat hem of haar te wachten staat. Duidelijkheid bijvoorbeeld over een dag invulling, wie de contactpersonen zijn en 
een stip op de horizon. Om hier wat meer eenheid in te krijgen hebben we het Goede Start traject opgeknipt in 2 delen.  

Het eerste deel gaat over het op orde krijgen van checklists, formulieren, werkmappen en eventueel een welkomstpakket. Dit deel is in 
2020 zo goed als afgerond. Voor de verschillende teams bestaat nu een werkmap met een deel eigen checklists en formulieren die 
gebruikt kunnen worden en een gemeenschappelijk deel waar een weekplanner in zit, een KI (krachteninventarisatie), een persoonlijk 
actieplan, signaleringsplan etc. Een aantal teams zijn nu aan het testen met die mappen, bij anderen moet er nog een laatste klap op 
gegeven worden en dan kunnen zij ook gaan testen. Het welkomstpakket is besteld en bestaat uit een tasje met een welkomst tekst in 
onze eigen huisstijl. In het tasje zitten spullen om de eerste nacht te overbruggen, zoals tandpasta, shampoo, slippers en een handdoek.  

Het tweede deel van de Goede Start bestaat uit het stroomlijnen van het verhaal dat we vertellen over wat SMO Breda conform haar 
visie wil bereiken met cliënten en welke inzet we daarvoor plegen. En het afstemmen van de doorstroommomenten. Hoewel er natuurlijk 
verschillen zijn tussen het doelbereik van de ambulante (?) teams als die van de  woonvoorzieningen willen we ook graag een duidelijk 
verhaal afgeven over waar we voor staan binnen de organisatie, wat onze werkwijze is en vooral ook wat we verwachten van de cliënt 
en wat de cliënt van ons kan verwachten. Daarnaast willen we de doorstroom momenten goed met elkaar afstemmen zodat er 
duidelijkheid is als een cliënt van het ene team naar het andere gaat en we hem of haar ook een warm welkom kunnen geven op de 
nieuwe plek. Voor het tweede deel van de Goede Start is het nodig dat we met collega's en cliënten van verschillende locaties met 
elkaar kunnen sparren en afstemmen. Helaas is dat nu niet mogelijk. Maar zodra het kan gaan we deze bijeenkomsten zeker plannen. 
Dit zal in 2021 vervolg worden. 
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b. Het gebruik van buddy’s op de Vliet. 

Dit punt is nog niet voldoende van de grond gekomen, en komt in samenwerking met de cliëntenraad in 2021 weer op de agenda. 

 

2. Verdere implementatie van het 3-fasen model bij activering, inclusief het meten van de cliënttevredenheid: meetpunten: 

• Voor interne cliënten zijn er periodieke evaluatie met activiteitencoaches en mentoren voor de activiteiten van de Faam.  

• De implementatie van het fasen model voor de activiteiten van de Gaarshof.  

• Het meten van de cliënttevredenheid van het aanbod van activering. 

 

Het eerste punt hiervan is afgerond. Punt 2 en 3 moeten nog verder uitgewerkt worden in 2021 

 

3. Verdere uitrol en beschrijving van het project Wonen in de wijk, inclusief de aansluiting van cliënten in de wijk bij de activiteiten: 
meetpunten 

• Er is een duidelijke beschrijving wat Wonen in de wijk inhoudt, welke zorg krijgt de cliënt van welke functionaris 

• Er is duidelijk bij welke activiteiten in welke wijken cliënten kunnen aansluiten (soort sociale kaart) 

• Met name de extramurale cliënt wordt nog meer gestimuleerd om hieraan deel te nemen 

Dit is gerealiseerd in 2020. Er is inmiddels een apart team geformeerd. Dit team werkt in 2021 verder aan de verbinding met de 
intramurale teams via de voorbereiding van uitstroom met de teams en aan een goede werkwijze. 

 

4. Verdere implementatie van de maatregelen uit het veiligheidsonderzoek, zodat zowel cliënt als medewerker zich veilig voelt en 
daardoor ruimte heeft om aan herstel te werken. Meetpunten zijn o.a.: 

• Er is een nieuw en meer inzichtelijk systeem gekozen en geïmplementeerd voor de registratie van (MIC-) meldingen en de 
opvolging van verbetermaatregelen binnen de teams 

• Meer aandacht voor het medicatiebeleid binnen de Vliet 

 
Het eerste punt is vertraagd, mede door de corona en wordt per 1 mei  2021 gerealiseerd. Het 2e punt zal in 2021 verdere aandacht 
vergen en wordt in het kader van de implementatie van  het zgn boomerweb nader ingevuld. 
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7. Samenvatting en Opsomming van de belangrijkste verbetermaatregelen voor 2021 
 
Onderstaande maatregelen zijn in feite een vervolg op die uit 2020, waarvan nog niet alle maatregelen zijn geïmplementeerd. Het 
implementatieproces verdient aandacht en moet scherper gevolgd worden. Op dit moment is dit lastig gezien de corona maatregelen, 
maar we zijn ons ervan bewust dat hier een aanscherping nodig is. 
 
Verder blijft onze uitdaging om teams te helpen om het verband te zien de ondersteunende acties die men uitvoeren en vragen die men 
aan cliënten stelt en het verbeteren van het doelbereik bij cliënten.   (zoals: cliënten te ondersteunen bij het zoeken van activiteiten die 
bij hen passen, het groeiproces dat ze daar door maken, ze daarvan  zelfstandiger worden, ze  vanuit zelfvertrouwen durven  te kiezen 
voor deelname aan vrijwilligerswerk in de wijk of werken bij ONS label en via dat naar bv betaald werk). Uiteindelijk kan daardoor onze 
score op activering bij uitstroom stijgen. Als alle medewerkers (mentor, wooncoach, assistent welzijn activiteitencoach, verpleegkundige 
etc.) dit stimuleren en de cliënt daarin steunen (dat is samenwerken aan het zelfde doel), dan wordt voor hen duidelijk welke relatie er 
ligt tussen de inhoudelijke en instrumentele verbeteringen in het aanbod waardoor als gevolg van het feit dat  de scores op de 
bestaande KPI’s stijgen we mogen afleiden dat de kwaliteit van leven van deze mensen zal stijgen. D.m.v. onderstaande punten krijgen 
cliënten een groeiuitdaging aangeboden die hen stimuleert een volgende stap te maken in hun herstel, participatie of activering. 
 
Onderstaande punten kunnen hierbij behulpzaam zijn, zolang de verbinding met de hoofddoelen maar helder is.  
 
1. Versteviging van de samenwerking tussen verschillende functionarissen rond de cliënt. Het gaat met name om wooncoaches, 

mentoren en activiteitencoaches en zeker ook verpleegkundigen.  Er komt meer gestructureerd overleg bij de Vliet (o.a. rond 
ongeplande uitstroom en maaltijden) en bij de Gaarshof via krachtwerkbesprekingen volgens de modelgetrouwe methode. 
 

2. Verdere implementatie 3-fasen model t.a.v. andere activiteiten buiten Faamtastisch. Alsmede meten van cliënttevredenheid over het 
activiteitenaanbod. 

 
3. Meer inzicht en aansluiting bij activiteiten in de wijk van andere netwerkpartners, en meer samenwerking daarin. 
 
4. Medezeggenschap verbeteren bij de DSV en de andere locaties via implementatie van de nieuwe wet op de cliëntenraden (WMCZ) 
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Bijlage 1: 
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Bijlage 2: Cliëntervaringen, hoogtepunten 
 
Alternatieve activiteiten in Coronatijd 

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 gefinancierd door fondsen uitgedeeld, en zijn nieuwe samenwerkingen en spontane acties van burgers ontstaan.  

Daarnaast is er creatief omgegaan met de Social Run 2020. Doordat de Social Run in originele vorm vanwege Corona niet door ging, heeft 
SMO Breda een eigen Social Run 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. Onder het motto: Alleen ga je sneller maar samen kom je VERDER. 
De inschrijving voor de Social Run 2021 staat al vast. 

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 van de Radbouduniversiteit  Nijmegen gaat een rol spelen in de theoretische onderbouwing en effectiviteitsmeting van 
buurtpleinen. De uitvoering van het projectplan vindt plaats in 2021 en 2022. 

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 teruggekomen en er is een vuurplaats aangelegd voor kampvuren en (nieuwe) activiteiten. In 
2021 wordt er verder gebouwd aan dit concept binnen en buiten SMO Breda. Tevens is er een 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 in ’t Trefpunt getrokken 
waarmee er een nieuwe activiteit is waar bewoners mee kunnen werken aan productiewerk van opdrachtgevers uit het dorp. Daarnaast is er 
een werkgroep opgericht rondom Positieve Gezondheid dat zich heeft gericht op gezonde voeding. Daarnaast zijn er plannen voor meer 
groepsgericht herstel aanbod, waaronder een herstelgroep, een lotgenotengroep en een spreekuur over verslaving, waar het doel is om deze 
groepen in 2021 te realiseren.  
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Een impressie van een groepsbijeenkomst 
 
Afgelopen dinsdag heb ik weer een HIT cursus af mogen ronden. Deze keer gegeven in Buurthuis ONS. Een groep gemengd met deelnemers 
vanuit SMO en bezoekers en vrijwilligers van Buurthuis ONS. Toen ik de deelnemers voorafgaand aan de cursus opbelde om even kennis te 
maken, was er bij een aantal veel twijfel of ze wel mee wilde doen. Ze hadden er wel leuke verhalen over gehoord , maar twijfelde of het wel 
paste, of ze er nog er nog wel iets van konden leren, of ze wel in een groep zouden passen. 
 
Als onderdeel van de afronding de deelnemers 4 vragen gesteld: 
- Wat heb je over jezelf geleerd? 
- Waar ben je trots op in jezelf m.b.t. de cursus? 
- Wat vond je het leukste aan de Cursus? 
- Als je iemand over de cursus zou vertellen, wat zou je dan zeggen? 
 
Ieder met een stift op pad om de vragen te beantwoorden. Gelukkig hadden ze toch de stap gemaakt om mee te doen, ondanks de twijfel die er 
was. 
 
Ook nu heb ik weer gemerkt wat de kracht van een groep kan zijn. De herkenning die men vind in elkaars verhalen maakt dat mensen zich 
minder alleen voelen staan met hun uitdagingen, de waardering die ze voelen voor wat ze al overwonnen hebben, de hoop en het vertrouwen 
wat deelnemers naar elkaar toe uitspreken over de nog te nemen stappen en de kracht van humor. 
 

Vervolg van een nieuw product vanuit onze activering 
 
Zoals jullie wellicht weten is SMO Breda, samen met de gemeente Breda vorig jaar een samenwerkingsverband aangegaan met Social Label. 
(www.sociallabel.nl ) In dit kader heeft de ontwerpster Rianne Makkink, in samenwerking met activering in de droogkamers, een aantal 
producten voor ons ontworpen die samengekomen zijn in een totaalontwerp dat "wasstraat" gedoopt is. 
In oktober 2019 hebben wij dit ontwerp gepresenteerd tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven en in december hebben we dat nog een 
keer gedaan in de Nieuwe Veste in Breda. Het ontwerp werd met veel enthousiasme ontvangen maar leidde niet tot concrete bestellingen. 
Ik ben blij dat ik jullie kan zeggen dat de eerste bestelling voor twee complete "wasstraten" binnen is.  

 
  

http://www.sociallabel.nl/
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Mooie voorbeelden van krachtwerk 

Laatst was ik op bezoek op de Gaarshof voor een gesprek met de krachtwerkcoaches. Ook hier heeft Corona ervoor gezorgd dat 
de geplande TKB’s (teamkrachtbesprekingen) en een krachtwerkdag niet door konden gaan. Dat het door de extra drukte door 
corona het soms lastiger was om tijd te vinden om een KI in te vullen. Is krachtgericht werken dan stil komen te liggen? Zeker niet ! 
 
Vol energie en enthousiasme vertellen medewerkers wat men op de Gaarshof afgelopen jaar ontwikkeld en gedaan heeft. Mooie 
dingen die het verdienen om gedeeld te worden. Krachtgerichte ontwikkelingen. 
 
Krachtwerk is namelijk zoveel meer dan een krachteninventarisatie en een TKB. Het gaat ook om het zoeken naar mogelijkheden, 
het creëren van een fijne omgeving, cliënten mee laten denken en doen, aandacht hebben voor wat er goed gaat en successen 
delen. Hier zijn er een paar.  

- De ontwikkeling van ‘De Gang’: Met het geven van een eigen brievenbus naast de kamerdeur, een eigen gekozen 
afbeelding op de deur en een eigen bel is in “ De Gang” een mooi begin gemaakt met het creëren van een thuisgevoel 
voor de cliënten en hen ook invloed geven op hoe ze hun eigen omgeving graag vorm willen geven. 

- Er is een sportzaaltje ingericht wat de gehele dag voor iedereen toegankelijk is.  
- De kapel wordt gebruikt om gezamenlijk in te voetballen en andere bewoners komen ook om aan te moedigen. 
- Vanwege corona was er geen vervoersproject meer. Op zoek naar alternatieven heeft iedere bewoners een 

strippenkaart gehad met een bedrag zodat ze konden ontdekken hoe het is om met het openbaar vervoer te reizen. 
- Een van de bewoners krijgt een hondje. Naast de lichamelijke voordelen zoals bijvoorbeeld een lagere bloeddruk en 

meer ontspanning kan een huisdier ook steun geven, motiveren, het zelfbeeld verbeteren en sociale contacten 
bevorderen. 

- Vanuit het Trefpunt worden er ook in de avonden activiteiten aangeboden zodat bewoners op een voor hen passend 
tijdstip deel kunnen nemen. 
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Bijlage 3: Verslag van de externe kwaliteitsvisitatie d.d. 13 juli 2021 

Op 13 juli heeft  Koen Ruis (Manager Amarant) een visitatiebezoek gebracht aan de Gaarshof in Baarle Nassau. Dit is een 
onderdeel van Stichting Maatschappelijk opvang Breda e.o,. Anita Paulissen (consulent Kwaliteit Amarant) was via Teams 
aanwezig.  

Het bezoek bestaat uit 2 delen. Tijdens het 1ste deel ontmoeten we medewerkers van het Trefpunt, Trees Schoonen en Jeanette 
van Meggelen (activiteiten coaches), Nora Fransen (mentor), Dennis Heeren (Teamcoach) en Renze Klamer (Controller kwaliteit)  

De Gaarshof is een grote woonvoorziening voor mensen met complexe problemen. Het zijn kwetsbare burgers, een aantal hebben 
een verstandelijke beperking. De mensen die op het terrein wonen zijn dak- en/of thuisloos. Er zijn verschillende voorzieningen voor 
activering en arbeidsintegratie aanwezig, ook cliënten die niet op de Gaarshof wonen kunnen deelnemen aan deze activiteiten. 
Trees en Jeanette werken in het activiteitencentrum ’t Trefpunt. De positiviteit valt heel erg op bij medewerkers. Wat heel prettig is.  

Tip: De vertaalslag van dat wat je ziet en wat je hiermee bereikt in een meer methodisch proces is voor ons niet heel duidelijk 
geworden  

Activiteiten bestaan onder andere uit de Denk Tank (gericht op geheugen en cognities), Keramiekatelier, Musica Activa (samen 
zingen en naar muziek luisteren) en diverse sport- en spelactiviteiten (aangepast aan de doelgroep). Het tuinproject wordt ook 
georganiseerd vanuit ’t Trefpunt. 

In dit gesprek staat de geschiktheid van het programma voor de VG groep centraal. Het team zet maatwerk in om zo de cliënt in 
zijn kracht te kunnen zetten. De dagbesteding is groepsgericht maar iedere deelnemer kan zijn activiteit op zijn eigen tempo of 
niveau doen. De mentor is erg belangrijk om goed in beeld te brengen wie deze cliënt is wat hij aankan, hier wordt steeds het 
individueel programma op aangepast.   
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Vragen: Hoe vindt deze beeldvorming plaats? Zijn mentoren opgeleid om dit te doen? Overvragen of soms ondervragen lijkt als 
knelpunt op de loer te liggen.  

Om een totaalbeeld te krijgen van een cliënt met VG problematiek is het ook erg belangrijk om zijn netwerk bij de beeldvorming te 
betrekken omdat deze bij cliënt wat vertekend kan zijn. Voor mensen met een verstandelijk beperking kan overvraging zorgen voor 
zorgmijding. Trees en Jeanette zijn zich er zeer van bewust dat er veel aandacht en structuur nodig is om de VG doelgroep te 
ondersteunen.  

Vragen: Is deze aandacht en structuur passend voor deze doelgroep? Is dat een gevoel, hoe meet je dat?  

Veel deelnemers van het Trefpunt zijn beschadigd door het leven, ze zijn uitbehandeld. Trees en Jeanette willen insteken op een 
succeservaring voor de cliënt. Ze stimuleren de cliënten om op zoek te gaan naar hun talenten en die in te zetten. Een cliënt mag 
op het Trefpunt zijn wie hij wil zijn, een aantal cliënten zitten al jaren in dezelfde groep, het is een hechte groep. Het is er veilig en 
vertrouwd.  

Binnen de SMO werkt men vanuit de methode Krachtwerk, dit is een positieve benadering gebaseerd op wederzijds vertrouwen. 
Soms heeft de cliënt met VG al zoveel verschillende hulpverleners gehad en is het vertrouwen kwijt en moet dit eerst groeien totdat 
de cliënt weer verder kan. Binnen Amarant werken we dan via de presentiemethode.  Hiermee onderscheidt de presentie zich 
bewust en scherp van wat momenteel de hoofdstroom is in de verzakelijkte, marktgerichte en op productie georiënteerde 
zorgverlening. De inzet van de presentie-beoefening is de mens, zijn waardigheid, zijn kostbaarheid en zijn verlangen naar 
geborgenheid. Dit is een relatiegerichte benadering die dan ook financieel lastig neutraal te krijgen is. Nora geeft aan dat zij ook 
probeert en samen met de cliënt een krachten inventarisatie invult om soms in hele kleine stapjes de weg naar activiteit te maken.  

Iedere cliënt heeft een Persoonlijk Activeringsplan. Nora (mentor) is vanaf de intake bij de cliënt betrokken en volgt zijn proces. Als 
een cliënt bij een andere organisatie in zorg is geweest proberen ze daar ook informatie over de cliënt te verkrijgen, zo nodig blijven 
ze nog een tijdje samen werken. Helaas is dit soms een probleem doordat verdeling van zorgbudget niet kan. Er zijn 
overlegmomenten met mentor, activiteiten coach en wooncoach. De wooncoach kan de cliënt stimuleren om aan de activiteit deel 
te nemen als er veranderingen zijn in het gedrag van volgens mij mist hier een woord de wordt dit besproken. Door deze 
samenwerking wordt het nog duidelijker wat de cliënt op dat moment nodig en kan de ondersteuning bijgesteld worden. Het is erg 
belangrijk dat voor alle disciplines informatie beschikbaar is zodat men ook steeds op veranderingen kan inspelen. Als er meer 
probleemgedrag wordt gesignaleerd komt er een CMDO (centraal multidisciplinair overleg) als hier nog geen duidelijkheid in komt 
gaan ze extern contact zoeken met andere organisaties. Dit zou eerder ingezet mogen worden, de expertise van specialistische 
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organisaties en organisaties die de cliënt in het verleden hebben begeleid zouden helpend kunnen zijn voor de cliënt om de juiste 
ondersteuning te krijgen en voor de begeleider om deze te kunnen geven.  Het is voor ons niet duidelijk hoe de kwaliteitscirkel 
wordt toegepast. Hoe toets je de zorg die je levert ook daadwerkelijk de juiste is. En als specialistische organisaties inzet. Waar ligt 
de kwaliteitstoetsing.  

Samen met de activiteitencoach worden de interesses van de cliënt in beeld gebracht. Ook is de mentor leidend als een cliënt aan 
een volgende stap toe is. Dit gaat dan om cliënten met potentie en jongeren. Binnen het steunpunt kan er ook opgeschaald worden 
in activiteiten. Dit kan naar de Faam waar meer arbeidsmatig gewerkt wordt maar ook is er samenwerking met de gemeente om 
een werkcoach in te zetten.  Binnen de VG sector zijn we gewend om doelgericht te werken, binnen de SMO is dit cliëntafhankelijk, 
bij jongeren is dit noodzakelijk zodat ze weer kunnen groeien en meedoen. Als de cliënt zelf aangeeft dat hij weer wil proberen om 
mee te doen in de maatschappij wordt gekeken naar de stappen die ze kunnen zetten maar dit is geen algemeen doel.  Binnen het 
trefpunt hebben ze veel te maken met mensen die nergens bij aansluiten, die rust willen, geen hulpverlening elders meer willen. Het 
is erg positief dat een cliënt zijn eigen weg mag bepalen tevens kan dit een valkuil zijn en heeft een cliënt letterlijk een hand nodig 
om samen zijn pad te belopen, het kan zijn dat dit even iets meer sturend kan zijn en daarna weer losgelaten kan worden.  

Wat we missen is duidelijkheid over methodieken die ingezet worden bij de diverse doelgroepen om onderscheid te kunnen maken 
tussen de verschillende doelgroepen. Welke methodieken gebruik je en hoe besluit je waar je ze inzet. Hoe evalueer je dit?  

Risico: Hier zou wel een risico kunnen zijn dat de cliënt niet de stap durft te nemen om te kunnen doorstromen.  

Vraag: Wat zijn de criteria om hier te mogen blijven en op welke wijze breng je de groei in beeld?  

Binnen de SMO werkt men vanuit de methode Krachtwerk, dit is een positieve benadering gebaseerd op wederzijds vertrouwen. 
Soms heeft de cliënt met VG al zoveel verschillende hulpverleners gehad en is het vertrouwen kwijt en moet dit eerst groeien totdat 
de cliënt weer verder kan. Binnen Amarant werken we dan via de presentiemethode.  Hiermee onderscheidt de presentie zich 
bewust en scherp van wat momenteel de hoofdstroom is in de verzakelijkte, marktgerichte en op productie georiënteerde 
zorgverlening. De inzet van de presentie-beoefening is de mens, zijn waardigheid, zijn kostbaarheid en zijn verlangen naar 
geborgenheid. Dit is een relatiegerichte benadering die dan ook financieel lastig neutraal te krijgen is. Nora geeft aan dat zij ook 
probeert en samen met de cliënt een krachten inventarisatie invult om soms in hele kleine stapjes de weg naar activiteit te maken.  

Iedere cliënt heeft een Persoonlijk Activeringsplan. Nora (mentor) is vanaf de intake bij de cliënt betrokken en volgt zijn proces. Als 
een cliënt bij een andere organisatie in zorg is geweest proberen ze daar ook informatie over de cliënt te verkrijgen, zo nodig blijven 
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ze nog een tijdje samen werken. Helaas is dit soms een probleem doordat verdeling van zorgbudget niet kan. Er zijn 
overlegmomenten met mentor, activiteiten coach en wooncoach. De wooncoach kan de cliënt stimuleren om aan de activiteit deel 
te nemen als er veranderingen zijn in het gedrag van volgens mij mist hier een woord de wordt dit besproken. Door deze 
samenwerking wordt het nog duidelijker wat de cliënt op dat moment nodig en kan de ondersteuning bijgesteld worden. Het is erg 
belangrijk dat voor alle disciplines informatie beschikbaar is zodat men ook steeds op veranderingen kan inspelen. Als er meer 
probleemgedrag wordt gesignaleerd komt er een CMDO (centraal multidisciplinair overleg) als hier nog geen duidelijkheid in komt 
gaan ze extern contact zoeken met andere organisaties.  

Tip: Dit zou eerder ingezet mogen worden, de expertise van specialistische organisaties en organisaties die de cliënt in het 
verleden hebben begeleid zouden helpend kunnen zijn voor de cliënt om de juiste ondersteuning te krijgen en voor de begeleider 
om deze te kunnen geven.  Het is voor ons niet duidelijk hoe de kwaliteitscirkel wordt toegepast.  

Vragen: Hoe toets je de zorg die je levert ook daadwerkelijk de juiste is? En als je specialistische organisaties inzet? Waar ligt de 
kwaliteitstoetsing? 

Samen met de activiteitencoach worden de interesses van de cliënt in beeld gebracht. Ook is de mentor leidend als een cliënt aan 
een volgende stap toe is. Dit gaat dan om cliënten met potentie en jongeren. Binnen het steunpunt kan er ook opgeschaald worden 
in activiteiten. Dit kan naar de Faam waar meer arbeidsmatig gewerkt wordt maar ook is er samenwerking met de gemeente om 
een werkcoach in te zetten.  Binnen de VG sector zijn we gewend om doelgericht te werken, binnen de SMO is dit cliëntafhankelijk, 
bij jongeren is dit noodzakelijk zodat ze weer kunnen groeien en meedoen. Als de cliënt zelf aangeeft dat hij weer wil proberen om 
mee te doen in de maatschappij wordt gekeken naar de stappen die ze kunnen zetten maar dit is geen algemeen doel.  Binnen het 
trefpunt hebben ze veel te maken met mensen die nergens bij aansluiten, die rust willen, geen hulpverlening elders meer willen. Het 
is erg positief dat een cliënt zijn eigen weg mag bepalen tevens kan dit een valkuil zijn en heeft een cliënt letterlijk een hand nodig 
om samen zijn pad te belopen, het kan zijn dat dit even iets meer sturend kan zijn en daarna weer losgelaten kan worden.  
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Ter verbetering: Wat we missen is duidelijkheid over methodieken die ingezet worden bij de diverse doelgroepen om onderscheid 
te kunnen maken tussen de verschillende doelgroepen. Welke methodieken gebruik je en hoe besluit je waar je ze inzet. Hoe 
evalueer je dit?  

2de gesprek: Bij het tweede gesprek sluit Marieke Bakker (programmamaker) aan. Dit gesprek gaat over de toekomst van de 
Gaarshof, er is een interne visiebijeenkomst georganiseerd. Hier hebben vertegenwoordigers van de cliëntenraad aan 
deelgenomen. Dit gaat vervolgd worden. Ook wil men extern ervaringen ophalen. Op de Gaarshof is een grote diversiteit aan 
doelgroepen en problematiek. Het lijkt ons daarom zinvol om bij specialistische organisaties op bezoek te gaan en de beste 
ervaringen mee te nemen in het nieuwe concept. Er wordt gedacht om 3 afdelingen te maken; Zorg en longstay, observatie en 
doorstroom.   

Vragen: Hoe staan jullie in het samenwerken met andere organisaties, het meer scheiden van wonen en zorg? Wie heb je dan 
nodig om deze specifieke doelgroep te kunnen begeleiden? 

Er wordt in 1ste instantie gekeken naar de problematiek van nu, binnen de VG sector is de doelgroep erg veranderd de afgelopen 
jaren. Het lijkt ons daarom zinvol om niet alleen te kijken naar het nu maar ook naar de toekomst.  

De grootse groep op dit moment verblijft langer dan 2 jaar op de Gaarshof, kenmerken zijn Korsakov problematiek, afgekickt en op 
zoek naar een veilig thuis, deze cliënten hebben rust nodig en kunnen minder prikkels aan. Ze passen niet in een gewoon 
verpleegtehuis, ze willen op hun eigen manier nog willen meedoen. De Gaarshof wil deze ondersteuning blijven bieden, willen 
hiervoor de medewerkers scholing aan bieden om specialist te worden.  Scholen is erg belangrijk, maar hebben jullie ook 
voldoende werknemers om deze zorg aan te beiden. Hier zit risico’s aan. Zorg dat je dit goed uitwerkt. Veel organisaties stoeien 
met de verandering in doelgroep en zijn medewerkers aan het scholen. Als de Gaarshof deze ondersteuning willen gaan bieden, 
dan zal de werkwijze aangepast moeten worden.   

Vragen: Waar liggen de uitdagingen organisatie breed, is de visie van SMO dan passend? Deze vorm van beschermd wonen is 
een dure vorm, WMO lijkt deze zorg te willen scheiden. Wat zorgt ervoor dat de SMO dit juist wil gaan organiseren? 

Er zou contact gezocht kunnen worden met andere organisaties om dit samen op te pakken. Bv. Amarant heeft de Amarant 
Academie voor deskundigheidbevordering ook externe partijen kunnen daar scholing volgen. Doe je het allemaal zelf of ga je 
samenwerking opzoeken met anderen. Hier lijkt nog geen duidelijk beeld van te zijn.  



25 

 

Een aantal cliënten hebben ook ADL zorg nodig, hierbij wordt gedacht om in het nieuwe gebouw domotica toe te passen. Daar de 
doelgroep steeds veranderd, is het belangrijk om het gebouw zo te bouwen dat het makkelijk aangepast kan worden aan meer of 
minder intensieve zorg of individuele en groepsbegeleiding. Ook is het belangrijk dat als het kan de cliënt kan stimuleren tot 
doorstroming, een groot en luxe appartement kan voor demotivatie zorgen. Binnen Amarant zijn er op Daniel de brouwer Tiny 
houses gebouwd misschien kan jullie de ervaring jullie helpen om keuzes te maken.  

Een mooie ontwikkeling is dat de Gaarshof steeds meer de maatschappij naar binnenhaalt, nu nog via het theehuis en de 
kruidentuin. Misschien dat er in de “nieuwe” Gaarshof nog veel meer mogelijk is, een mooie kans om dit samen met de deelnemers 
en de ‘buren’ te ontdekken.  Weten jullie wie je buren zijn en waar maatschappelijk de behoefte ligt?  

Een mooie ontwikkeling is dat de Gaarshof steeds meer de maatschappij naar binnenhaalt, nu nog via het theehuis en de 
kruidentuin. Misschien dat er in de “nieuwe” Gaarshof nog veel meer mogelijk is, een mooie kans om dit samen met de deelnemers 
en de ‘buren’ te ontdekken.  Weten jullie wie je buren zijn en waar maatschappelijk de behoefte ligt?  

Conclusie en verbeterpunten 

De Gaarshof biedt de mensen die er wonen en degene die deelnemen aan de activiteiten een warm bad men zijn wie hij wil 
zijn. Ze willen de cliënten in hun kracht zetten en geven ze de mogelijkheid om hun talenten in te zetten. De methode 
Krachtwerk wordt duidelijk ingezet. 

Om bovenstaande te bewerkstelligen bij cliënten met een verstandelijke beperking is het soms noodzakelijk om zijn 
netwerk in te schakelen om het beeld van de cliënt duidelijk te krijgen. Een duidelijk beeld voorkomt overvraging en 
demotivatie om deel te nemen aan het programma.  

Het is belangrijk om te zorgen voor een breed beeld over de toekomstige bewoners van de Gaarshof. Kijk niet alleen naar 
bestaande cliënten maar vooral naar de toekomstige populatie. Ga ervaringen opdoen bij specialistische voorzieningen 
die deze doelgroep al in huis hebben. Daarnaast lijkt het ons belangrijk om de voorzieningen zo in te richten dat je altijd 
kan schakelen naar een andere doelgroep.  

 


