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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 m.b.t. psychiatrie, verslaving, verstandelijke handicap 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 2019 bestond de Raad van Toezicht uit 5 leden.  
SMO Breda beschikt over een erkenning voor intramurale WLZ en WMO zorg. 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. 
De gemeentelijke taken die door SMO Breda worden uitgevoerd zijn te scharen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; 
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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 2019 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 2019 200 cliënten opgevangen op intramurale plaatsen. 
 
Daarnaast biedt SMO Breda ambulante ondersteuning aan cliënten. Gemiddeld zijn er zo’n 225 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 met 30 plaatsen in Breda en zo’n 
20 ambulante plaatsen crisisopvang plaatsen verdeeld over Breda en Altena. 
 
Totstandkoming nieuwe koers 
Na inspraak van alle geledingen in de organisatie is in september 2018 de Koers “ik wil meedoen 2018-2021” aangepast en vastgesteld. Met 
deze koers zet SMO Breda verder in op het ondersteunen van cliënten in het wonen in de wijk en stimuleren en faciliteren van het participeren 
in de wijk. Dit met als doel te komen tot duurzaam herstel waarbij de afhankelijkheid van zorg minimaal is. Wetenschappelijk onderzoek onder 
cliënten van SMO Breda door Miranda Rutenfrans-Stupar (die daar inmiddels op gepromoveerd is) heeft aangetoond dat cliënten zeggen dat 
ons aanbod leidt tot een betere kwaliteit van leven. Dat is bemoedigend en geeft aan dat we op de goede weg zitten. 
 
We hebben de basis goed op orde. Maar we zijn altijd op zoek naar het cliëntgericht versterken/verbeteren van het aanbod. Voorbeelden 
daarvan zijn: de verbetering van de regie van cliënt en medewerker, inclusief de hogere inzet op ervaringsdeskundigheid. Evenals onze 
speerpunten: (ervaren) veiligheid in de organisatie, krachtgericht werken en klantbelofte i.c.m. gelijkwaardigheid ( tussen cliënt en medewerker) 
die ook in 2020 weer volop onze aandacht zullen krijgen. 
 
Cliënten in de WLZ 
In de WLZ hebben we in 2019 17 cliënten opgevangen. Dit betrof 10 cliënten met een VG-indicatie en 7 cliënten met een VV indicatie. Deze 
cliënten hebben in totaal 4179 dagen bij SMO verbleven. Daarnaast waren er 3 cliënten met een modulair pakket Thuis, die van onze 
medewerker begeleiding en dagbesteding hebben ontvangen. In totaal zijn er 594 begeleidingsuren geschreven en 1062 dagdelen 
dagbesteding. 
 
Er zijn in 2019 5 nieuwe cliënten begonnen in een hulpverleningstraject en bij 7 cliënten is de hulpverlening beëindigd in de WLZ. Van deze 7 
zijn er 2 overleden, 4 wonen zelfstandig met ambulante begeleiding en 1 cliënt is naar een andere instelling verhuisd. 



4 

 

T.a.v het bereiken van onze hoofddoelen geldt t.a.v. deze cliënten dat 100% een stabiele woonsituatie had evenals een steunend sociaal 
netwerk en dat 60% over een vorm van dagbesteding beschikte bij uitstroom. 
 
We  bieden de zorg en begeleiding met gemiddeld 179 medewerkers (oftewel 141 f.t.e.’s.). Omgerekend houden zich 11 medewerkers (of 8 
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 2 keer per jaar geëvalueerd. Daarbij wordt ook gereflecteerd door het team hoe 
de cliënt nog beter geholpen kan worden en waar kansen liggen voor verbetering. Hierdoor worden de medewerkers gestimuleerd 
verbetersuggesties te doen en tekortkomingen te signaleren. 
 
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: 
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- Duurzaam herstel van dak- en thuisloosheid: we streven ernaar dat 90% van onze uitgestroomde cliënten over een duurzame 
huisvestingssituatie beschikt. 

- 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 2019 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 2019 86% van de cliënten een stabiele woonsituatie had bij uitstroom. T.o.v. 2018 is dit een 

stijging van 1%. 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 2019 heeft 84% van de cliënten bij uitstroom een sociaal netwerk. Dit is een stijging van 1% t.o.v. 2018. De norm wordt gehaald en is 
door de jaren heen stabiel. 

- In 2019 had 41% van alle cliënten een dagactiviteit bij vertrek (bij de WLZ ligt dit op 60%). Dit is een daling van 7% t.o.v. 2018. Helaas 
heeft de stijgende trend in 2018 niet doorgezet. Veel van 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 in begeleiding zijn (en al dan niet bij ons wonen) heeft 69% een vorm van 
dagbesteding (dit geldt ook voor de WLZ-cliënten). 
 

Daarnaast hebben de teams opnieuw hun eigen reflectiedagen gehad. Met het 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 Clientenraad 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 
 
Vanaf de intake zijn we in 2018 overgegaan op de methodiek Krachtwerk.  
 
T.a.v. de intake zijn we in 2019 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. 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 wijk, zoals buurtpleinen en buurtcirkels waar ambulante cliënten elkaar ontmoeten, 
ondersteunen en verkennen welke participatie mogelijkheden er in de wijk voor hen zijn. 
 
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 start daar in 2020 mee.  
 
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 Idris/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. 
 
We zijn in 2018 gestart met een team Herstel en ervaringsdeskundigheid. Deze zijn in 2018 in positie gekomen en hebben in 2019 opleidingen 
hiervoor gevolgd. Zij hebben in 2019 een ronde gedaan, langs de verschillende teams en locaties om te bespreken in hoeverre 
ervaringsdeskundigheid ingezet kan worden in het herstelproces. Het is de bedoeling dat er op de verschillende plaatsen in de organisatie 
gebruik gemaakt kan worden van ervaringsdeskundigheid. Te denken valt aan een ervaringsdeskundige bij het Centraal Multidisciplinair 
Overleg (CMDO), bij opnamegesprekken en bij specifieke themabijeenkomsten. 
 
 
 

3. Onderzoek naar cliëntervaringen 
 
Bij elke evaluatie van het persoonlijk actieplan wordt de cliënttevredenheid gemeten door de mentor. Daarbij geven cliënten aan dat zij vooral 
de volgende onderwerpen van belang vinden zoals aandacht voor hygiëne (DSV, de Vliet), gezelligheid (DSV) en voeding (DSV). 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 er uit 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. Dit gaan we in 2020 nader uitwerken. 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 zeer tevreden te zijn over de geboden zorg door mentoren, wooncoaches en activiteitencoaches. De rapportcijfers zijn 
gemiddeld 8,2 (vorig jaar 8,4).  
 
Daarnaast is er de officiële cliënttevredenheidsmeting van 1 keer per 3 jaar. De cliëntenraad geeft aan dat dit wat hen betreft wat frequenter 
(b.v. 1 keer per 2 jaar) zou mogen, om vaker een objectieve meting te hebben. In elk geval hebben we in 2019 weer een CTO voor WLZ-
cliënten uitgevoerd (in de bijlage 3 zijn de conclusies opgenomen). Door de corona maatregelen hebben we nog geen plan van aanpak met de 
betrokken teams op kunnen stellen. De andere cliënten gaan we in 2020/2021 bevragen. 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 2019 23 klachten van cliënten in behandeling genomen via de 
cliëntvertrouwens-persoon, 11 meer dan vorig jaar (in 2018 12 klachten). Hiervan is voor zover bekend 1 klacht niet naar tevredenheid opgelost 
(2018: geen). Alle klachten zijn in 2019 afgehandeld. Daarnaast zijn meerdere klachten op locatie geuit door cliënten (minimaal 10 ervan zijn 
geregistreerd) en deze zijn direct op locaties besproken c.q. in behandeling genomen. 
Globaal ging 52% van de klachten over de begeleiding van de hulpverlening (2018: 42%) en 40% over het woonklimaat (2018: 33%).  
 
Tot slot zijn er natuurlijk de cliëntervaringen die met ons gedeeld zijn. Deze gaan voornamelijk over de deelname aan ons groepsgerichte 
aanbod, het wijkgericht werken, de social run, inzet ervaringsdeskundigheid en krachtwerk (zie bijlage 2). 
 
 
 

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 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, waarvan de hoofdpunten voor 2020 zijn: zinvolle dagbesteding bij uitstroom, het 
medicatiebeleid van de Vliet en het leren van incidenten door bespreking in de teams. 
 
Algemene aandachtspunten voor 2020 
 

 Wat gaat goed Wat verder oppakken 

Resultaten 
Centrale 
doelstellingen 

Uitstroom naar wonen (86%) en het realiseren van een 
steunend netwerk (84%) 
  
 
 
 
 
 

Zinvolle dagbesteding is ter verbetering (slechts 41% 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 
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Meer aandacht voor het netwerk van de cliënt op 
woonvoorzieningen 

Netwerk nog meer betrekken bij uitstroom van ambulante 
cliënten. 

Veiligheid N.a.v. het rapport over veiligheid zijn diverse zaken 
opgepakt: gevoel van veiligheid is gestegen (dit blijkt ook uit 
het MTO). Het aantal Incidentmeldingen zijn gedaald. 
 
 
 
 
De bespreking van incidenten staat structureel op de 
agenda van teams. 

Meer aandacht voor een veilige en herstel bevorderende 
woonomgeving: aandacht voor wat er nodig is voor cliënten 
om zich veilig en thuis te voelen (bezittingen veilig 
opbergen) en voor de hygiëne van algemene ruimtes. 
Andere punten uit rapport zijn o.a. meer aandacht voor het 
medicatiebeleid op de Vliet 
 
Verbeteringen n.a.v. de bespreking van incidenten in de 
teams zullen beter geborgd moeten worden.  
Nazorg n.a.v. incidenten richting bewoners verdient extra 
aandacht. 

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 buddy’s en meer gebruik van vaste 
aanspreekpunten (wooncoaches).  

Met het project goede start wordt binnen alle teams nog 
nadrukkelijker gestuurd op klantbelofte (heldere 
verwachtingen). 
 
 

Ik wil meedoen Deelname buurtcirkels/buurtpleinen. 
 
Samenwerking ketenpartners t.a.v. activering 
Wonen in de wijk in samenwerking met ketenpartners 
 

Nog meer aandacht voor activiteiten in de wijk (zie ook 
bijlage 2) 
 
Betere samenwerking met zorg voor elkaar. 
 

Implementatie 
krachtwerk 

Iedereen is getraind in de methodiek. 
De methodiek wordt binnen de meeste teams toegepast en 
ontwikkeld (zie ook bijlage 2 voor een ervaring) 
Opstellen krachteninventarisaties en 
krachtwerkbesprekingen. 
 
 
 

Continuïteit van krachtwerkcoaches. 
Terugvallen in oud gedrag vwb bejegening e.d. 
 
Versterken van krachtwerkcoaches met ondersteuning 
teamcoaches. 
Duidelijkheid over gebruik PAP, actieplan krachtwerk, en 
plan t.b.v. gemeente 

Ervarings-
deskundigheid 

Medewerkers met ervaringsdeskundigheid zijn opgeleid om 
hun ervaringsdeskundigheid in te zetten (zie ook bijlage 2). 
Binnen alle teams wordt ervaringsdeskundigheid ingezet. 
Gastsprekers op dit gebied zijn uitgenodigd. 
Ervaringsdeskundigen profileren zich en gaan langs de 
teams. 
 

Continuïteit van ervaringsdeskundigheid alsmede van het 
team van herstel en ervaringsdeskundigheid. 
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In 2019 is het aantal incidentmeldingen gedaald van 604 naar 394 incidenten. Hiervan zijn er 82 ernstig (in 2018: 118). Het percentage ernstige 
incidenten blijft ongeveer gelijk rond de 20%. De daling is voornamelijk te wijten aan de daling van het aantal (relatief lichtere) medicatie 
incidenten (zowel daadwerkelijk als een verandering in de meldcultuur).  
 
In 2019 is een medewerker tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten worden verder uitgewerkt in januari 2020 en vertaald in een 
plan van aanpak. Met tevredenheid constateren we dat op alle punten verbetering is opgetreden t.o.v. van de meting in 2016. Eén actiepunt, nl. 
een betere informatievoorziening binnen onze instelling zal vooral worden opgepakt. 
 
Een belangrijk aandachtspunt t.a.v. medewerkers is het verzuim. In 2019 bedroeg dit 7,2%, met een gemiddelde meldingsfrequentie van 0,89. 
Ten opzichte van 2018 zien we een positieve trend in verzuimcijfer (9%), maar een licht stijgende meldingsfrequentie, deze was toen 0,8. In 
2019 zijn we verder gegaan met de uitrol van het duurzaam inzetbaarheidsbeleid, waarin oog is voor de verschillende leeftijdsfasen waarin een 
medewerker zich bevindt. In de verschillende fasen zullen er verschillende mogelijkheden worden aangeboden, zodat duurzame inzetbaarheid 
van medewerkers is geborgd. In 2019 hebben we een volledige cyclus ten aanzien van duurzaam inzetbaarheid verder doorlopen met het 
personeel.  
In 2019 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 zijn 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. 
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5. Cliëntenparticipatie 
 
De organisatie beschikt over een SMO-brede cliëntenraad. In de Doorstroomvoorziening is sprake van een huiskameroverleg. In de 
cliëntenraad hebben zitting: afvaardigingen van de locaties, activering en ambulante cliënten.  
Om de ontwikkeling van de cliëntenraad te faciliteren wordt door de organisatie voorzien in een cliëntenraadondersteuner die 20 uur per week 
beschikbaar is. In de begroting is een budget van € 8.050 voor de cliëntenraad in 2019 opgenomen voor scholing/kennisverwerving en 
materiële voorzieningen.  
 
In 2019 is sprake van een toenemende participatie en inbreng van de Cliëntenraad. De Cliëntenraad is naast onderstaande onderwerpen, 
tevens betrokken geweest bij het opstellen van een plan van aanpak voortvloeiend uit het veiligheidsonderzoek en het vormgeven van de 
cliëntenraadpleging voor de WLZ-cliënten. Daarnaast is de CR in 2019 (evenals in 2018), samen met de controller kwaliteit intensief betrokken 
geweest bij de evaluatie van verlopen protocollen. Dit heeft ertoe geleid dat er in deze protocollen meer aandacht is gekomen voor de (positie) 
van de cliënt.  
 
De cliëntenraad vergaderde in 2019 in totaal 15 keer, waarvan 4 keer met de bestuurder, 1 keer met het MT en 1 keer met wethouder en 
beleidsmedewerker. De manager Wonen en manager Programmatisch aanbod zijn regelmatig aangesloten bij de Clientenraad.  

  
Er zijn in 2019 op en over de locatie een diversiteit aan onderwerpen besproken in overleggen: 
 

- Rondom het thema Veiligheid is gesproken op De Gaarshof, De Vliet, de FAAM, de DSV en Weideveld. 
- Rondom de sluiting van Weideveld is 2 x overleg geweest op locatie en verschillende bezoeken van leden van CR om cliënten te 

ondersteunen bij de aankomende sluiting. 
- Op DSV sluiten steeds 2 leden van CR aan bij de maandelijkse bewonersvergadering. In 2019 is er een aantal keren ook een extra 

vergadering geweest. Hierbij was CR ook aanwezig. 
 
Ook met de teams heeft CR overleg gehad: team Gaarshof, team activering FAAM en team mentoren FAAM. Bij de bijeenkomsten van het MT, 
Doe mee met het MT en de dialoogbijeenkomsten (voor plan B), hebben steeds leden van CR meegepraat. 
 
De volgende onderwerpen zijn o.a. besproken met de directeur-bestuurder c.q. met de managers: 
 

- Thema gelijkwaardigheid 
- Pilot ambulante wooncoaches 
- Selectie bureau nieuwbouw Gaarshof 
- Beeldvorming gemeente over SMO Breda e.o. 
- Bezuinigingen gemeente en gevolgen 
- Onderzoek DSV 
- Sluiting Weideveld 
- Rookbeleid 
- Beheergroep De Vliet 
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- GHB gebruik op de opvang 
- Goede Start 
- Notitie beleidsontwikkeling 

 
Verder zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen in de CR: 
 

- Huisregels DSV 
- Huisregels Gaarshof 
- Veiligheid De Vliet, Gaarshof, Weideveld, FAAM en DSV 
- Veiligheid Activering / Ontruimingsplan Droogkamers 
- Geestelijke verzorging 
- Nazorg overlijden cliënten 

 
De cliëntenraad heeft aan de volgende werk-, project- en klankbordgroepen deelgenomen: 
 

- Werkgroep Ervaringsdeskundigheid 
- Werkgroep Cliënttevredenheidsonderzoek 
- Werkgroep Buddyproject 
- Werkgroep Veiligheid 
- Werkgroep sluiting Weideveld 
- Werkgroep nazorg overlijden cliënt 

 
De cliëntenraad heeft over 2019 de onderstaande gevraagde adviezen uitgebracht.  
      -  Huisregels SMO 

- Huisregels FAAM 
- Huisregels Gaarshof 
- Huisregels DSV 
- Beschrijving Primaire processen 
- Aanstelling cliëntvertrouwenspersoon 
- Jaarverslag 2018 cliëntvertrouwenspersoon 
- Verlenging diverse protocollen 
- Protocol middelengebruik 
- Wekprotocol 

 
Er was 1 ongevraagd advies t.a.v. de incidenten en veiligheid bij de droogkamers. 
Het ongevraagde advies heeft daadwerkelijk geleid tot maatregelen in de organisatie. 
 
Gezien de uitermate positieve ervaring in 2018 heeft er in 2019 opnieuw een ochtend samen met het MT plaatsgevonden onder leiding van een 
coach van het LOC ( de overkoepelende organisatie voor medezeggenschapsraden in zorginstellingen).  Het thema was deze keer 
gelijkwaardigheid. 
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6. Evaluatie van de belangrijkste verbetermaatregelen voor 2019 
 

Vorig jaar waren de volgende verbetermaatregelen benoemd: hiervan is het volgende gerealiseerd. De andere punten schuiven door naar 
2020. 
 
1. Verdere stappen nemen voor een goed welkom per locatie: 

- Een aantal cliënt gerichte folders zijn aangepast zodat participatie duidelijker naar voren komt. 
- Procesbeschrijvingen van Wonen, Ambulant, Crisis en DSV zijn aangepast. Hierin zijn verscherpte afspraken opgenomen over een 

gezamenlijke start door mentoren en wooncoaches op de woonvoorzieningen en een betere kennismaking op locatie.  
- In het kader van het 3 fasen model is er met elke cliënt een gesprek met mentor en activiteitencoach over zijn/haar participatie al 

dan niet binnen het activiteitenaanbod van SMO Breda of daarbuiten (in de wijk). 
- Bij de Gaarshof wordt gewerkt met verschillende wooncoaches als vaste aanspreekpunten voor een aantal bewoners 

 
2. Een verdere focus op krachtwerk en de implementatie daarvan: waardoor de cliënt uiteindelijk zelf de regie neemt over zijn/haar eigen 

herstel 
-  De bijdrage van elke discipline is helderder geworden en wordt in lijn daarmee in 2020 verder aangescherpt. 
-  De intake wordt krachtgericht uitgevoerd bij Housing First en bij de crisisplaatsingen. Op basis daarvan wordt een persoonlijk  
 actieplan gemaakt. Bij andere teams moet dit nog verder uitgerold worden. 
-  De krachten inventarisatie (KI) is eigendom van de cliënt en zijn/haar werkdocument. Bij de meeste teams loopt dit goed. 
-  In alle locaties en teams worden krachtwerkbesprekingen gehouden.  
 

3. Verdere implementatie van het 3-fasen model bij activering, inclusief het meten van de cliënttevredenheid:  
- Bij aanvang van het traject is er duidelijkheid voor de cliënt hoe we werken met dit model 
- Voor elke cliënt is duidelijk in welke fase hij/zij zich bevindt 
- Voor elke cliënt zijn er periodieke evaluaties met activiteitencoaches en mentoren. Vooral t.a.v. van de activiteiten bij 

Talentenfabriek de Faam is dit ook voor externe (die via een andere organisatie binnen komen) cliënten  succesvol 
geïmplementeerd. Voor interne cliënten komt dit nu ook op gang. Echter bij de activiteiten van de Gaarshof en de Vliet moet dit nog 
verder geïmplementeerd worden 

- Er zijn duidelijke criteria bepaald voor overgang naar andere fases 
- Het meten van de cliënttevredenheid over het aanbod is nog niet van de grond gekomen. 

 

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

- Voor elke mentor is duidelijk of een cliënt een indicatie Ambulant of Wonen in de wijk moet krijgen 
- Meer verbinding van mentoren met de wijk: duidelijkheid over tools hiervoor 
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5. Implementatie van de maatregelen uit het veiligheidsonderzoek, zodat zowel cliënt als medewerker zich veilig voelt en daardoor ruimte 
 heeft om aan herstel te werken (zie verder hoofdstuk 3 voor de maatregelen). Meetpunten zijn o.a.: 

- Er zijn nieuwe huisregels opgesteld 
- Er is meer duidelijkheid vooraf over het traject binnen de DSV 
- Het camerabeleid is opnieuw vastgesteld. 
- De bezetting van de Vliet qua personeel is meer stabiel gemaakt door het verminderen van de flexibele schil. 

 
 

7. Samenvatting en Opsomming van de belangrijkste verbetermaatregelen voor 2020 
 
Onderstaande maatregelen zijn in feite een vervolg op die uit 2019, waarvan nog niet alle maatregelen zijn geïmplementeerd. Het 
implementatieproces verdient aandacht en moet scherper gevolgd worden. Op dit moment is dit lastig gezien de 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 tussen de genoemde zaken (zoals: cliënten te ondersteunen bij 
het zoeken van activiteiten die bij hen passen, het groeiproces dat ze daardoor  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 ( wooncoach, assistent welzijn 
activiteitencoach 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 a.g.v. 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. Afronding van de stappen om te komen tot een goed welkom per locatie: meetpunten: 

* alle teams brengen hun formulieren, checklists en werkmappen op orde 

* gebruik van buddy’s op locatie de Vliet 

 

 

 

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

 

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 

  

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 
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Bijlage 1: 
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Bijlage 2: Cliëntervaringen 

 
Terugblik Socialrun! 

27 september 2019 
Wauw wat een weekend!! Na maanden van voorbereiding was het dan eindelijk zo ver; de Socialrun2019. De eerste keer dat wij als Stichting 
Maatschappelijke Opvang Breda meededen aan dit evenement. Een estafetteloop van 555 km rondom het IJsselmeer met twee sub teams van 
5 lopers, twee fietsers en twee chauffeurs en team basiskamp die het eten, de massages, de slaapplekken en voor een gezellige sfeer zorgden. 
Dit met als doel om openheid te creëren rondom psychische kwetsbaarheid. 
  
Samen met een team van 28 personen gemixt met collega's, vrijwilligers en (ex-)cliënten zijn wij vrijdagochtend om 11.25 van start gegaan en 
op zondagavond rond 18.30 waren wij door veel doorzettingsvermogen, improvisatie maar vooral door echte teamwork over de finish gekomen. 
Hier hebben wij als team samen €1.194,00 opgehaald voor dit mooie goede doel, waar wij ook ontzettend trots op zijn. In 55 uur hebben we pijn 
gehad, stress gehad, gehuild van misschien een tegenslag, maar ook van geluk, maar vooral heeft iedereen ontzettend genoten en gelachen 
met elkaar!! 
  
Ik ben ontzettend trots wat ons team heeft neergezet en welke overwinningen er zijn gemaakt door een ieder uit het team. Niet te beschrijven in 
woorden! Had het voor geen goud willen missen!! Bedankt SMO Breda voor deze mogelijkheid en ik ga jullie missen! 

 
Een impressie van een groepsbijeenkomst 
 
Afgelopen keren met positieve gezondheid mooie bijeenkomsten gehad op woensdagmiddag. Wekelijks beginnen we met hoe was je week en 
zijn je persoonlijke doelen behaald. Iemand wilde een week lang minder koffie drinken een ander zichzelf minder vastzetten met allerlei (leuke) 
activiteiten doen. Weer een ander wilde een week lang de focus op wat er wel is in haar leven i.p.v. bezig zijn met wat er allemaal ontbreekt. De 
deelnemers ondersteunen elkaar hierin met support en tips. Door de weken heen zijn o.a. thema's als voeding, zingeving, geluk aan bod 
gekomen.  
Buiten zijn en positieve gezondheid hebben veel met elkaar te maken. En dat proberen we ook zo veel mogelijk in de bijeenkomsten te 
verwezenlijken. We gaan naar het bos waar we met elkaar in gesprek gaan of maken zoals afgelopen woensdag juist een stilte wandeling 
maken in het park. Deze week ook met het voedingsdagboek begonnen. Vandaar kijken we hoe je een gezonde basis van eten kan maken met 
beperkt budget.  
Vorige week hebben we een klankmeditatie gehouden met klankschalen en gong. Uiteraard veel ruimte voor luchtigheid en humor in de 
wekelijkse sessies dus dan even met een omgekeerde een klankschaal op je hoofd. 
Vrijdag 27 dec hebben we een kookmiddag en dan gaan we veganistisch koken. Heb jij cliënten die meer willen weten over positieve 
gezondheid dan kunnen die eventueel ook aansluiten bij deze kookmiddag en dan wij vertellen graag meer over de wekelijkse activiteit. 
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Een nieuw product vanuit onze activering 
 
Sept 2019: Er wordt gewerkt aan het product voor het Social Label in samenwerking met de ontwerpster Rianne Makkink ( Studio Makkink & 
Bey). het product is te bezichtigen in de Droogkamers. Wanneer je wilt komen kijken kun je even contact opnemen met de activiteitencoaches. 
Het product staat in een ruimte en er werkt gewerkt aan de finishing touche zodat het product klaar is voor de fotosessie en uiteindelijk 
gepresenteerd kan worden op de Dutch Design Week. 
3 december 2019: Ons product van het Social Label is deze maand te bezichtigen in de Nieuwe Veste. Inmiddels De WAS straat genoemd, 
staat bij het podium. over een maand verhuist alles naar het Stadskantoor zodat de gemeente er mee kan pronken! 
Afgelopen zondag hebben wij op het Duurzaamheid festival in de nieuwe Veste onze producten gepresenteerd die wij in samenwerking met 
Social Label hebben ontwikkeld. Met het Thema Was zijn de verschillende werkplaatsen aan de slag gegaan wat resulteerde in o.a. het wasrek 
van de houtafdeling afgewerkt met was van de bijen van Breda Zoemt en een prachtige keramieken emmer met hengsel van de stoffeerderij. 
Om deze presentatie feestelijk te vieren had wethouder Marianne de Bie een taart met de afbeelding van de makers meegenomen. De reacties 
waren, zonder uitzondering, zeer positief! 

 
Mooi initiatief vanuit de wijk ontstaan 
 
De Boterfabriek is een werkplaats die voortgekomen is uit de Pilot Wijkgericht Wonen. Twee cliënten van de Gaarshof die nu zelfstandig wonen 
wilden graag een fijne plek waar mensen kunnen doen waar ze goed in zijn en waar ze blij van worden. Op dit moment hebben we 7 vrijwilligers 
die allemaal hun eigen talenten hebben. De een heeft groene vingers, de ander schildert graag en een derde sleutelt graag aan kapot 
gereedschap. En dat is precies wat de Boterfabriek is; een plek waar je je kapotte spullen heen kunt brengen voor reparatie, maar ook een plek 
waar je een klus kunt aanbieden. 
De eerste twee klussen zijn al binnen. Deze week hebben we ons eerste geld verdiend met een schilderklus!! Volgende week is er een 
afspraak met een klant voor tuinonderhoud. En dat terwijl we nog maar amper open zijn. Er wordt ondertussen nog hard gewerkt aan het 
opknappen en inrichten van de werkplaats. Dit moet een fijne ruimte worden waar mensen kunnen sleutelen, maar waar ook een gezellige 
koffiehoek is. 
Ondertussen hebben we ook een website: www.boterfabriekbaarle.nl en zijn we vindbaar op Facebook. 
 

Initiatief van de buurtpleinen 
 
Status 15 november 201 
Inmiddels zijn er al aardig wat wijk activiteiten gaande, tijd om het overzichtelijker te maken met ook een gezamenlijke flyer, op de website van 
ik wil meedoen en vervolgens dit weer te verspreiden. Maar voordat ik dit doe, wilde ik toch alvast iets even kwijt!  
 
Wat gaat het ineens hard en wat komen er mooie initiatieven van de grond! Allemaal initiatieven die mensen met elkaar verbindt, zodat ze 
elkaar gaan helpen. Initiatieven die ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen, die ervoor zorgen dat mensen elkaar leren kennen en minder 
bang worden voor elkaars soms onbegrepen gedrag. 
 

http://www.boterfabriekbaarle.nl/
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Zuid-Oost 
- Buurtplein IJpelaar/Blauwe kei elke vrijdag i.s.m. de Nieuwe Veste Zuid 
- Buurtplein Heusdenhout/Brabantpark i.s.m. Zorg voor elkaar (vanaf 26 november) 
 
Zuid-West 
- Buurtplein Centrum elke maandag en vrijdag i.s.m. Nieuwe Veste Centrum, Tientjes en de Aanloop GGZ 
 
Noord-Oost  
- Buurtcirkel Doornbos-Linie, elke woensdag in de Buurtsalon 
 
Noord-West  
- Buurtcirkel Gageldonk elke maandag door Zorg voor elkaar 
- Buurtplein Heksenwiel elke donderdag  
- Buurtkeuken Heksenwiel elke donderdag i.s.m. Zorg Voor Elkaar 
 

 
Een mooi voorbeeld van krachtwerk 
 

Cultuurhuis on Tour 
Afgelopen zomer waren onze leden van muziek en toneel te zien op diverse locaties in Breda. 
  
Het idee ontstond tijdens de bandrepetities van het cultuurhuis. 
Een aantal deelnemers sprak daar de wens uit om op te treden. 
Daarnaast bleken mensen op te zien tegen de lange zomervakantie periode waarin veel activiteiten stil liggen. 
Eén en één is twee dacht collega Thom. Als we nu eens op tour gaan in die stille zomerperiode? Dan blijven onze deelnemers actief, kunnen ze 
stralen en hebben mensen in andere organisaties weer een leuke middag. 
  
Dit was nu typisch zo’n plan waarvan veel mensen dan denken; “Ja dat zou leuk zijn, maar dat gaat toch niet lukken, durven en kunnen ze dat 
wel waarmaken? en verwachten die organisaties van ons niet een bepaalde kwaliteit?“ 
  
Zo niet collega Thom. Hij had er alle vertrouwen in dat onze deelnemers iets moois konden neerzetten. Als ze maar de mogelijkheid zouden 
hebben om zelf te bepalen wat en wanneer ze zouden laten zien. Hij zou meespelen en steun verlenen waar nodig. 
  
Hij sprak meteen uit dat het zou gaan lukken. Gaf hen vertrouwen (hoop). 
Hij sprak ook af dat deelnemers zelf nog in het moment aan konden geven wat ze wilden doen (zelfregulering) 
En hij wist zeker dat men ook bij andere organisaties blij zou zijn met dit aanbod omdat, zo zei hij me: “het allemaal gemeenschapsgeld is 
waarmee we werken en we elkaar moeten helpen in deze wereld” (burgerschap). 
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Thom stuurde een mailtje rond naar instellingen in ons netwerk om een optreden aan te bieden, vroeg of er ook deelnemers van de toneelgroep 
aan wilden sluiten en vroeg hulp aan collega’s bij het geregel. Hij maakte een mooie flyer en voor iemand nog bezwaren kon bedenken stonden 
er 9 optredens gepland, bij GGZ instellingen, het Leger des Heils en verpleeghuizen. 
Een Ik wil meedoen busje werd geregeld, enkele tweedehands instrumenten werden aangeschaft. Hubert en Femke gingen mee voor de 
ondersteuning. En de Cultuurhuis Tour Band ging op tournee. 
  
Eén van de optredens was bij Slotjesveste in Oosterhout, daar was ik toeschouwer en zag ik een dynamische band, die steeds veranderde van 
samenstelling. 
Elk bandlid kreeg een moment voor zijn of haar hoofdrol (als ze dat wilden) en er werden covers en eigen nummers gespeeld. De kwaliteit was 
daarmee wisselend, maar het enthousiasme maakte alles goed. Ik zag burgers in hun kracht, die andere burgers een fijne middag bezorgden. 
Er werd genoten door zowel de artiesten en het publiek en er werd gestraald. 
  
Dat Thom het maar heel gewoon vind om ervoor te zorgen dat mensen die het nodig hebben aandacht krijgen, bleek toen burgemeester Mark 
Buijs van Oosterhout, die toevallig in Slotjesveste was een compliment kwam geven. “Ik begrijp dat jullie van SMO Breda zijn? Wat ontzettend 
goed dat jullie dit doen en wat een mooie middag is dit zo”. 
Thom had daar niet al te veel vertrouwen in “ik geloof die burgemeesters nooit echt hoor, zou hij dat menen? Ach, het maakt ook niet uit. Wat 
veel belangrijker is zijn die mensen op het podium, die gezien worden en die mensen in het publiek die een fijne middag hebben.” 
 
Ja, dat is ook echt krachtwerk, heel gewoon mens blijven. Maar wat een mooie zomer was het! 
  

Inzet van ervaringsdeskundigheid  
 

Mijn schroom was minstens net zo groot als mijn interesse toen ik zag dat er een cursus Hulpverlener met Ervaring aan kwam.  
Ik draag ervaringsdeskundigheid een warm hart toe, ik heb al vaak gezien dat het inzetten van een goede ervaringsdeskundige veel kan 
betekenen voor een cliënt. De ervaring maakt echt het verschil. Maar ik zelf als ervaringsdeskundige? Welke ervaring dan? En als ik het deed, 
hoe zou daar dan tegen aan gekeken worden door collega’s? Zou iedereen me om een uitleg vragen? Wilde ik dat eigenlijk wel? 
Deze en vele andere vragen brachten me verder aan het twijfelen en eigenlijk wilde ik de cursus al aan me voorbij laten gaan. 
Echter toen ik van Adriëtte hoorde dat er eerst een intake zou zijn bedacht ik dat ik deze wel kon doen en dan alsnog mijn afweging kon maken. 
Vanuit de intake begreep ik dat ook kleine ervaringen zijn die ingezet kunnen worden en dat je in de cursus zou leren hoe zelf de regie te 
voeren over je eigen ervaringen. Mijn interesse won het van mijn schroom en twijfels ook al bleef ik het ook wel heel spannend vinden. 
De cursus zelf was intensief, niet iets dat je zomaar even tussendoor doet. Maar echt zoveel meer dan de moeite waard, voor mezelf en ook 
zeker voor de cliënten. Ik kan soms echt het verschil maken, beter dan ik eerst kon.  
In de intake was er namelijk niets teveel gezegd. Door allerlei oefeningen en ieders inbreng leer je En daarbij hoort vooral dat jezelf bepaald 
met wie je wat deelt. Je hoeft dus niet op de foto, je hoeft ook geen stukje op intranet, je hoeft zelfs niet je ervaringen te delen met je cliënt. 
Je leert in de cursus namelijk heel goed waar jouw grenzen liggen en hoe die je helpen met het al dan niet inzetten van je eigen ervaring. 
In mijn geval liggen mijn grenzen veel ruimer dan ik dacht mede ook omdat ik nu veel beter weet wat ik wel en niet wil delen met cliënten maar 
ook met collega’s. 
Wil jij ook beter weten waar als hulpverlener jouw grenzen m.b.t. jouw levenservaring liggen of wil je beter weten hoe je je ervaring in kan 
zetten, schrijf je dan in voor de cursus Hulpverlener met Ervaring via AFAS. Wil je eerst nog meer informatie dan mag je mij of 1 van de 
anderen ervaringsdeskundigen altijd benaderen. 
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Bijlage 3: Samenvatting CTO 

 

Wonen 

1. Woonsituatie - Eigen ruimte 

Cliënten geven aan dat ze hun ruimte te klein vinden en ze ervaren onvoldoende privacy. 

Bekijk of de eigen ruimte van de cliënten anders kan worden ingedeeld, waardoor die groter/ruimer voelt. 

 

Woonsituatie - Gebouw 

Cliënten geven aan dat het gebouw verouderd is (isolatie, warmwatervoorziening, brandalarm). 

Inventariseer wat de belangrijkste klachten zijn rond de staat van het gebouw. Prioriteer de punten en bekijk wat er aan verbetering (budgettair) 

mogelijk is. 

Zorg voor goede instructies (bijvoorbeeld bij de warmwatervoorziening bij de douches) om de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen. 

 

Woonsituatie – Eten 

De meningen over het eten wisselen sterk. 

Bespreek met de cliënten hun wensen voor de maaltijden op de woonlocatie. Hoe kunnen de maaltijden verbeteren? Hoe kan voor meer 

variatie worden gezorgd? Evalueer bijvoorbeeld gedurende twee weken na afloop van de maaltijd wat de cliënten ervan vonden. 

 

2. Begeleiding / mentor - Tijd en aandacht 

Cliënten hebben aangegeven dat er niet altijd voldoende tijd en aandacht voor hen is en dat ze soms moeten wachten. 

Ervaren de begeleiders de tijd en aandacht die ze voor cliënten hebben als voldoende? Is hierin verbetering nodig en mogelijk? 

Wees heel duidelijk naar de cliënten, leg hen uit waarom ze soms (even) moeten wachten en geef aan wanneer er wel tijd is. 

Inventariseer op welke momenten / in welke gevallen de cliënten het wachten als vervelend ervaren. Bekijk of andere cliënten elkaar met 

bepaalde dingen kunnen helpen, zodat er in sommige gevallen niet gewacht hoeft te worden. 

Maak duidelijke afspraken met de cliënten en leg deze vast. Als een afspraak niet kan worden nagekomen, meld dit, leg uit waarom en zoek 

een alternatief. 

Bespreek met de cliënten of zij nieuwe dingen willen leren en bekijk wat de mogelijkheden daarvoor zijn. Kan de begeleiding daar zelf een rol in 

spelen? Wat kan daarover worden afgesproken? 
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Begeleiding / mentor - Omgang / bejegening 

Cliënten vinden dat er onzorgvuldig wordt omgesprongen met signalen aangaande hun gezondheid. Ook vinden zij dat niet iedereen gelijk 

wordt behandeld en hebben ze niet veel met hun PAP. 

Bespreek individueel met cliënten hoe zij aankijken tegen hun PAP. Is het doel ervan duidelijk? Helpt het hen op dit moment?  

Bespreek met de cliënten op welke punten zij een gebrek aan privacy ervaren. Heeft het te maken met de begeleiding, met de andere cliënten 

of met allebei? Maak onderling goede afspraken (bijvoorbeeld over kloppen voor iemands kamer binnen te gaan) en leg deze vast. 

Ga zorgvuldig om met vragen/klachten die met de gezondheid van de cliënten te maken hebben. Bespreek met de cliënten waarbij het speelt 

wat zij wensen en/of nodig hebben en maak goede afspraken. Bekijk of er iets kan worden veranderd aan het oproepsysteem, zodat duidelijker 

wordt wanneer iets dringend is. 

Doe navraag bij cliënten of zij het gevoel hebben anders te worden behandeld dan anderen en zo ja, waarom. Zorg dat de regels voor iedereen 

hetzelfde zijn. 

 

3. Andere cliënten 

Cliënten zijn niet allemaal te spreken over de persoonlijke hygiëne van sommige medecliënten. 

Inventariseer hoe het staat met de persoonlijke hygiëne. Gaat het om een enkeling of is het breder? Bespreek op individueel niveau dit thema 

met de cliënten. Leg hen het belang ervan uit. Maak goede afspraken en leg deze vast. 

 

4. Welbevinden 

Cliënten geven aan zich wel eens eenzaam te voelen en/of zich ’s avonds en in de weekenden te vervelen. 

Vraag op individueel niveau bij cliënten na of eenzaamheid en/of verveling ervaren en vraag daarop door. Zijn er bijvoorbeeld bepaalde 

momenten waarop cliënten dergelijke gevoelens ervaart en momenten waarop dit juist niet het geval is? Wat is helpend en welke wensen heeft 

de cliënt op dit gebied? 

Organiseer, bijvoorbeeld in samenwerking met de cliëntenraad, af en toe een thema-avond. Thema’s als eenzaamheid, toekomstplannen, 

sociale vaardigheden zouden aan bod kunnen komen. 

Bekijk op welke manier het bewegingsprogramma wellicht kan worden uitgebreid. Betrek de cliënten hierbij. Welke vormen van bewegen 

missen zij? Hebben zij ideeën hoe dat te organiseren? 
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Dagbesteding 

1. Activiteiten 

Cliënten noemen dat ze niet altijd het werk / de activiteiten kunnen doen die ze leuk vinden. Ook zijn ze niet tevreden over de planning van 

sommige activiteiten en zijn er wensen wat betreft het bewegingsprogramma. 

Evalueer samen met de cliënten het activiteitenaanbod en de werkzaamheden en bekijk of cliënten daarin iets missen. Helpt het om 

werkzaamheden anders te verdelen? 

Kijk goed naar de planning van sociale activiteiten in combinatie met bijvoorbeeld werkroosters van cliënten, zodat zoveel mogelijk iedereen die 

wil eraan deel kan nemen. 

 

2. Activering 

Niet alle cliënten zijn tevreden over hoe wordt omgegaan met activering en met de bijbehorende vergoeding. 

Ga na hoe het precies zit met de vergoedingen en informeer de cliënten hierover. 

Bespreek met de cliënten het gevoel van ongelijkheid wat betreft hoe er wordt omgegaan met activering. Helpt het om er consequenties aan te 

verbinden en wat zouden die consequenties moeten zijn? Zijn er goede afspraken te maken over het al dan niet deelnemen (‘smoesjes’)?  

Bespreek op individueel niveau (nogmaals) het doel van activering. Laat cliënten ook aan elkaar uitleggen welke baat zij hebben bij activering. 

bijl 


