
1 

 

 

 

 

 

      

    Kwaliteitsjaarverslag  

2018 

 

 

Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
28 mei 2019 
Renze Klamer, controller kwaliteit, financiën & resultaatsturing 
 

 



2 

 

 

 

 

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. 
Middels 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 met name op activering gerichte begeleiding 

 Zo nodig verblijf 

 Behandeling m.b.t. psychiatrie, verslaving, verstandelijke handicap middels samenwerking door partners in zorg 

 (verpleeghuis) verzorging (huishoudelijke en persoonlijke) en verpleging. 
 
Dit aanbod wordt gerealiseerd middels 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 2018 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; 
Maatschappelijke ondersteuning dan wel maatwerkvoorziening: 
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 Ambulante begeleiding 

 Opvang  

 Beschermd wonen 
 
SMO Breda verricht deze werkzaamheden in de regio Breda. Hieronder vallen de volgende gemeenten: Breda, Aalburg, Alphen-Chaam, 
Baarle-Nassau, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem, Zundert. Per 1/1/2019 vormen 
Aalburg, Werkendam en Woudrichem de nieuwe heringedeelde gemeente Altena 

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

In totaal heeft SMO Breda 152 intramurale capaciteitsplaatsen waar zowel cliënten uit de Maatschappelijke Opvang (Beschermd Wonen via de 
Gemeente), WLZ, als Justitie worden opgevangen. In totaal zijn er in 2018 183 cliënten opgevangen op intramurale plaatsen. 
 
Daarnaast biedt SMO Breda ambulante ondersteuning aan cliënten. Gemiddeld zijn er zo’n 200 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 doorstroomvoorziening van 30 plaatsen in Breda en zo’n 23 plaatsen crisisopvang 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 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 heeft aangetoond dat we met ons aanbod op de goede weg zitten. 
 
We kunnen stellen dat we de basis op orde hebben. Maar dat er verder veel in beweging is, t.a.v. de verbetering van de regie van medewerker 
en de cliënt, inclusief de hogere inzet op ervaringsdeskundigheid. Onze speerpunten, Veiligheid, implementatie krachtwerk en een goede start 
voor elke cliënt zullen ook in 2019 weer volop onze aandacht moeten hebben. 
 
Cliënten in de WLZ 
In de WLZ hebben we in 2018 19 cliënten opgevangen. Dit betrof 10 cliënten met een VG-indicatie en 9 cliënten met een VV indicatie. Deze 
cliënten hebben in totaal 4659 dagen bij SMO verbleven. Daarnaast waren er 4. cliënten met een modulair pakket Thuis, die van ons 
begeleiding en dagbesteding hebben ontvangen. In totaal zijn er 364 begeleidingsuren geschreven en 1370 dagdelen dagbesteding. 
 
Er zijn in 2018 4 nieuwe cliënten begonnen in een hulpverleningstraject en bij 3 cliënten is de hulpverlening beëindigd in de WLZ. Van deze 3 is 
er 1 overleden, 1 andere woont bij een andere instelling en de 3e woont zelfstandig met ambulante begeleiding.  
 
We doen dit met 181 medewerkers (oftewel 149 f.t.e.). Omgerekend houden zich 11 medewerkers (of 9 f.t.e.) bezig met de WLZ-cliënten. 
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Elke nieuwe medewerker volgt de verplichte basistrainingen, t.a.v. bedrijfshulpverlening, omgaan met agressie, krachtwerk, mentale 
weerbaarheid en Regas. Daarnaast volgen wooncoaches en verzorgenden ook een bekwaamheden cursus voorbehouden en risicovolle 
handelingen. Verzorgenden en verplegenden volgen tevens de cursus Verpleegtechnische vaardigheden. Tevens zijn er in 2018 
themabijeenkomst gehouden t.a.v. Autisme, borderline, depressie, dubbel diagnose en rouw. Tot slot is er een opleidingen ethiek en 
schoonmaak voor de verschillende teams gegeven. 
 
Ook heeft elke medewerker toegang tot het organisatiehandboek waarin alle belangrijke 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 en de cliëntenraad 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: 

- 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 2018 zijn deze kwaliteitsdoelstellingen niet geheel gehaald. De stand van zaken is als volgt over de totale populatie: 

- Op basis van de uitkomsten blijkt dat we in 2018 85% van de cliënten een stabiele woonsituatie had bij uitstroom. T.o.v. 2017 is dit wel 
een stijging van 7%. 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 2018 heeft 83% van de cliënten bij uitstroom een sociaal netwerk. Dit is een stijging van 8% t.o.v. 2017. De norm wordt gehaald en is 
door de jaren heen stabiel. 

- In 2018 had 51% van de cliënten een dagactiviteit bij vertrek. Dit is stijging van 16% t.o.v. 2017. Als we de ontwikkeling over de 
afgelopen jaren bekijken dan is dit echt een positieve trend breuk. In het nieuwe werkmodel zijn we teveel gefocust geweest op wat 
cliënten binnen SMO Breda doen zolang ze door ons begeleid worden. Dat percentage ligt namelijk vele malen hoger. Echter als zij de 
organisatie verlaten zijn er minder mogelijkheden. We gaan in de komende jaren investeren in samenwerking met partners opdat er meer 
activiteiten komen in de wijk waar cliënten een zinvolle rol kunnen vervullen. 

 
In bijlage 1 wordt onze filosofie van Verder door Doen nader toegelicht. 
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Daarnaast hebben de teams voor het eerst elk hun eigen reflectiedagen gehad. Met het team werden 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.  
 
Beheer betekent: wat zijn de kaders van dit team, wat is de klantbelofte van dit team vertaald naar 3 concrete doelen zodat iedereen dit ook 
naar zichzelf kan vertalen, wat zijn mijn resultaten en (hoe) behaal ik deze doelen. 
Coachen betekent: kan ik een coachende rol voor een ander betekenen of waarin zoek ik coaching.  
Leren betekent: wat kan en wil ik gaan leren of anderen bijbrengen om bij te dragen aan het doel binnen ons team.  
  
Daarnaast zijn er gedurende het jaar 4 maal (en vaker als nodig) gesprekken met de cliëntenraad over de gang van zaken met de directeur-
bestuurder. De cliëntenraad heeft apart input gegeven voor dit jaarverslag. 
 
Externe visitatie t.a.v. dit jaarverslag 
Op 8 mei j.l. heeft de externe visitatie plaatsgevonden door de ASVZ. In bijlage 3 vind u een verslag van deze visitatie. 
 
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 willen we in 2019 kijken of we deze ook meer krachtgericht kunnen doen. 
Naast krachtwerk, werken vanuit onze 3 kernwaarden:  
 

- Verantwoordelijk 
- Op maat  
- Oprecht 

 
Met elke 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 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. De regelmatige evaluatie is conform de wens van de cliëntenraad 
om vanuit het krachtwerk het plan vaker aan te passen.  
Tevens moet in het kader van krachtwerk meer gebruik worden gemaakt van het zgn. ecogram. Dit helpt bij het in kaart brengen van het sociaal 
netwerk. Het is de bedoeling dat dit in 2019 meer gebruikt gaan worden. 
 
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 PAP; dit moet in 2019 nog nader uitgewerkt worden.  
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 middels het programmatisch aanbod “Ik wil meedoen”. Hier hebben 
we wetenschappelijk onderzoek naar gedaan (zie bijlage 4). 
 
Niet alle wooncoaches kennen de doelen van de cliënt en zijn/haar persoonlijke mogelijkheden en beperkingen. Dit is voor verbetering vatbaar. 
Ook het zicht op de kwaliteit van bestaan van elke cliënt kan beter. Door factoren als werkdruk, overbezetting van cliënten en zwaarte van de 
indicatie van cliënten, is er op die momenten beperkte persoonlijke aandacht. 
 
Vrijheid beperkende maatregelen worden niet 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. 
Verder mogen wij geen lichamelijke beperkende handelingen verrichten. Wij zijn immers geen BOPZ-instelling.  
 
Verplichte medicatie-inname gaat altijd in opdracht van een behandelaar of via justitie. 
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2 keer per jaar is er een multidisciplinair overleg met Thebe t.a.v. de cliënten die in samenwerking met hen worden behandeld (bij de Gaarshof). 
Waar nodig, dus op afroep van ons, komen zij extra bij ons in huis. Dit geldt t.a.v. de verpleeghuisarts en de ouderenpsycholoog. 
 
Verder heeft de mentor een korte lijn met de behandelaar t.a.v. de VG-cliënten, zodanig dat de begeleidingsafspraken in lijn met de 
behandeling worden gemaakt. De samenwerking t.a.v. cliënten die intensieve zorg nodig hebben, kan verbeterd worden. Een nog nauwere 
samenwerking met behandelaren kan meer handvaten geven om met de specifieke LVB-doelgroep om te gaan. We zijn continu in gesprek met 
onze belangrijkste samenwerkingspartners Idris/Amarant en ASVZ hierover. 
 
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 opleidingen hiervoor 
gevolgd. Zij hebben  in 2018 een ronde gedaan, langs de verschillende teams en locaties. Het is de bedoeling dat er op de verschillende 
plaatsen in de organisatie gebruik gemaakt gaat worden van ervaringsdeskundigheid. Te denken valt aan een ervaringsdeskundige bij het 
Centraal Multidisciplinair Overleg (CMDO), bij opnamegesprekken en bij specifieke themabijeenkomsten. 
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3. Onderzoek naar cliëntervaringen 
 
Bij elke evaluatie van het persoonlijk actieplan wordt de cliënttevredenheid gemeten door de mentor. Hieruit komen belangrijke 
aandachtspunten naar voren voor de locaties, zoals aandacht voor hygiëne (DSV, de Vliet) en voeding (DSV, Weideveld). Daarnaast is naar 
voren gekomen dat het geschetste beeld van de Gaarshof beter moet voor nieuwe cliënten. Er wordt gewerkt aan een betere start van het 
traject voor alle locaties met bijbehorende informatie. De cliëntenraad geeft aan dat niet alle cliënten tijdens de jaarlijkse evaluatie door de 
mentor worden bevraagd naar hun cliënttevredenheid. 
 
Cliënten geven aan zeer tevreden te zijn over de geboden zorg door mentoren, wooncoaches en activiteitencoaches. De rapportcijfers zijn 
gemiddeld 8,4. De kwaliteit van het aanbod aan activering moet nog nader in kaart worden gebracht. Dit staat als speerpunt voor 2019 op de 
rol. 
 
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 voeren we in 2019 weer een CTO uit. In overleg met 
de cliëntenraad gaan we een bureau selecteren van de lijst vanuit het zorgkantoor om onze cliënten te bevragen. 
 
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 vertrouwenspersoon 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 2018 12 klachten van cliënten in behandeling genomen via de cliëntvertrouwens-
persoon, 3 meer dan vorig jaar (in 2017 9 klachten). Hiervan is voor zover bekend 1 klacht niet naar tevredenheid opgelost (2017: geen). Alle 
klachten zijn in 2018 afgehandeld (in 2017 was er nog 1 niet afgehandeld). Globaal ging 42% van de klachten over de begeleiding van de 
hulpverlening en 33% over het woonklimaat. 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. 
 
Tot slot zijn er natuurlijk de cliëntervaringen die met ons gedeeld zijn. Zie ook: 
https://www.bredavandaag.nl/nieuws/cultuur/270069/-het-draait-allemaal-om-persoonlijke-aandacht- 
(zie voor de tekst bijlage 2) 
 
 
 

https://www.bredavandaag.nl/nieuws/cultuur/270069/-het-draait-allemaal-om-persoonlijke-aandacht-
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Een plek waar je mens kunt zijn 
  
Soms kom ik ergens en dat laat een permanente indruk achter. Voor mij zijn dat plekken waar voelbaar is dat denken en doen synchroon met 
elkaar lopen. Er staat niet alleen een aantrekkelijke visie ergens op papier, nee er is een drang om een gedeelde visie tot in de kleinste 
details toe te passen in de praktijk. Talentenfabriek De Faam in Breda is zo’n plek. Bij binnenkomst komen de hartelijkheid en vriendelijkheid 
je als twee open armen tegemoet. Het is iets wat je moet ervaren. Je stapt door de deur en je voelt het, dit is een plek waar je geen docent, 
cliënt of begeleider bent. Dit is een plek waar je mens kunt zijn. De Talentenfabriek heeft als missie om dak- en/of thuislozen als regulier 
burger te ondersteunen bij het toewerken naar een zo volwaardig mogelijke participatie aan de samenleving. Ik was er vanwege een 
bijeenkomst tussen mensen van de Master Pedagogiek van Fontys en de Talentenfabriek, met als doel van en met elkaar te leren rond een 
pedagogisch praktijkvraagstuk. 
  
Het begon bij de maaltijd. Net nadat ik binnen ben word ik uitgenodigd door Rianne en Rowena om bij ze aan tafel te komen zitten. Kort 
nadat ik zit krijg ik van Thijs een bord eten, zorgvuldig bereid door Guus. Even later sluiten Maike en Adriëtte ook aan. We voeren een leuk 
gesprek en de sfeer is direct ongedwongen. Na de gezamenlijke maaltijd zetten we de ontmoeting door in De Draaiende Fabriek. Hier 
stonden vroeger de snoepmachines. Nu zijn er alle ingrediënten voor inspiratie. Er staat een tafeltennistafel, een vergadertafel met 
beeldscherm, er liggen zitzakken en op een wand kun je met krijt schrijven. De uitnodiging is helder: hier kun je ont-moeten. 
  
Ik mag de groep van ongeveer twintig mensen nader welkom heten en kort inleiden wat ons samen brengt. Centraal staat het vraagstuk: wat 
vraagt het van de professional om de intrinsieke motivatie en talenten van de ander aan te spreken? 
  
Daarna vertellen Adriëtte en Suzanne over de Talentenfabriek. Het is een plek waar dak -en thuislozen de mogelijkheid krijgen om te 
participeren in de samenleving. Het aanbod is divers, van theater en sport tot kooklessen en herstelgroepen. Zoals de naam al zegt werken 
ze vanuit talenten. Daarmee bedoelen ze dat ze bij nieuwe mensen eerst op zoek gaan naar wat hun talenten zijn. Dat doen ze door 
succeservaringen te creëren. De mensen die binnenkomen hebben vaak een leven achter de rug van heftige tegenslagen. De weg naar 
herstel en participatie kun je dan niet inslaan door alleen nieuwe trucjes te leren, zoals koken, budgetteren of werk. Je moet eerst een 
hernieuwd vertrouwen in jezelf vinden, jezelf weer als mens erkennen en erkend voelen. 
  
Vervolgens vertelt Maike haar verhaal. Ze heeft intensief gewerkt met ‘risico’ jongeren. In haar jarenlange betrokkenheid ontdekte ze de 
kracht van talentgericht werken. In hun gedrag kwamen de jongeren zelfverzekerd en stevig over. Ze noemt dit de frontstage. Wanneer de 
jongeren uitgedaagd werden om hun talenten in te zetten (bijv. in sport, muziek of kunst) bleken ze ook onzeker en fragiel. Dit noemt ze de 
backstage. In haar onderzoek kwam ze erachter dat iemand pas kan werken aan (gedrags)verandering wanneer er eerst of tegelijkertijd 
aandacht is voor de backstage. Dat vraagt aansluiting vinden bij de emoties en ambities van de ander. 
  
Na deze twee verhalen gaan drie groepjes aan de slag. Welke werkzame principes zien we in beide verhalen? En wat vertelt dit ons over de 
centrale vraag? Een paar werkzame principes die langs kwamen: geloof in het goede van de mens; toon interesse en oordeel niet; nodig de 
ander uit, verplicht nooit; gun de ander een worsteling; vier successen, hoe klein ook. 
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En toen werd één werkzaam principe heel duidelijk. We spreken niet van rollen, maar van mensen. In de centrale vraag vermeden we al het 
woord ‘cliënt’. Op de avond realiseerden we dat het woord ‘professional’ ook niet hoeft. We zijn geneigd om onderscheid te maken tussen 
‘wat’ mensen zijn, welke rol ze hebben. En daar komt direct een lijst verwachtingen bij. De professional moet dit doen en de cliënt dat. Dat 
leidt ons echter af van de vraag: wat vraagt het van mij om de intrinsieke motivatie en talenten van de ander aan te spreken? Bovenstaande 
werkzame principes kunnen helpen te handelen vanuit deze vraag. 
  
Dit verhaal is ook een poging om te spreken van mensen en niet van rollen. Je leest alleen voornamen, zonder de labels ‘begeleider’, ‘cliënt’, 
‘student’ of ‘docent’. Ik kan je nu uitnodigen om te raden wie welk labeltje heeft. Liever nodig ik je uit te kijken naar welk talent deze persoon 
inbracht. Guus en Thijs verzorgden een heerlijke maaltijd, Rianne en Rowena een gastvrije ontvangst. Adriëtte en Suzanne vertelden 
gepassioneerd over de Talentenfabriek. Maike deelde een manier om naar talentgericht werken te kijken. Ik mocht het organiseren. En alle 
anderen brachten ook hun kwaliteiten en nieuwsgierigheden in. Maakt het nog uit vanuit welke rol ze dit deden? Bij de Talentenfabriek is het 
antwoord helder: nee. Hier staat ontmoeten centraal. Nieuwsgierig zijn naar elkaar, elkaar helpen en elkaar uitnodigen je talenten in te zetten. 
Er is toch niet veel meer nodig om mens te kunnen zijn? 

 

Een succes 
 
Vandaag mijn eerste keukentafelgesprek gehad bij een cliënt van Impegno voor een indicatie zinvolle dagbesteding.  
Client neemt deel aan Emoties & bewegen, Weerbaarheid, Sportsurprise en gaat 2x per week naar De Keuken van... Wanneer een cursus 
hem leuk lijkt, neemt hij ook daar deel aan, zoals OMA. Door deelname op de Faam heeft hij zijn netwerk uitgebreid. Zo zijn ze met een 
groepje met kerst bij buurthuis ONS gaan eten. En hebben ze ook buiten de Faam om contact met elkaar. Hierdoor komt meneer meer buiten 
de deur en wordt sociaal isolement voorkomen. Client wilt graag deel blijven nemen. De klantmanager vindt het belangrijk dat cliënt dit blijft 
doen en heeft daarom een indicatie zwaar afgegeven. 
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In de voorbereiding van de expositie kleurrijk (5 tot 11 november in de stadsgalerij) vraag ik mijn deelnemers elk jaar wat schilderen voor ze 
doet en waarom ze deelnemen aan kleurrijk. De antwoorden zijn heel divers. Enkele wilde ik vast met jullie delen. 
 
Ingrid: 
Wat doet schilderen/tekenen met jou? 
Daar wordt ik rustig van, dat is fijn. 
Hoe draagt schilderen bij aan jouw herstel? 
Ik kan elke week op een vast tijdstip weer onder de mensen zijn. 
 
Jeroen: 
Waarom doe je mee aan kleurrijk? 
Schilderen is mijn positieve invulling van het leven geworden. 
 
Wat doet schilderen/tekenen met jou? 
Schilderen brengt kleur in mijn leven. 
 
Annelieke: 
Wat doet schilderen/tekenen met jou? 
Het helpt me mijn gevoelens om te zetten in inzichten 
Waarom zou iedereen moeten schilderen? 
Om de stoffigheid te ontstijgen. 
 
Niek: 
Wat doet schilderen/tekenen met jou? 
Het geeft structuur en afleiding. 
Hoe draagt schilderen bij aan jou herstel? 
Het laat me meer nadenken over wat ik wil in het leven. 
 
Sarindi: 
Waarom doe je mee aan kleurrijk? 
omdat ik het leuk vindt, ik wil beroemd worden. 
 
Hoe draagt schilderen bij aan jou herstel? 
Schilderen in een groep heeft mij socialer gemaakt en geholpen om eenzaamheid tegen te gaan. 
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Sportsurprise Succes 
 
Vorige week dinsdag 9 oktober 2018 was er een evaluatiemoment met deelnemer H. en zijn begeleider Amy op de FAAM.  
H. gaf aan dat hij door deel te nemen aan de sportsurprise hij nieuwe energie, motivatie en kracht heeft gekregen om: 
• Zijn oude hobby / sport weer op te pakken bij zijn Grappling vereniging.  
• Hij energie heeft om andere zaken in zijn leven op te pakken.  
 
Volgens zijn begeleider Amy zit H. meer in een positieve flow wat zij terugziet in de woongroep. H. geeft aan vooral meer rust in zijn hoofd te 
hebben gekregen waardoor het hem ook is gelukt om 2 dagen per week bij KOBER kinderdagverblijf te werken, iets wat al lang op zijn 
planning stond om op te pakken. Uiteindelijk wil hij graag een opleiding doen. 
 
 
 

 

HIT (herstel in traject) in de Wijk  
 
Een aantal weken geleden is er weer een HIT cursus gestart. Deze keer in Buurthuis ONS. Vanuit het wijkgericht werken werd me gevraagd 
of ik de HIT eens in een buurthuis wilde geven. Met het idee ook mensen uit de wijk mee te kunnen laten doen met de cursus. Hoewel het 
erg kort dag was, is het toch gelukt de cursus bij Buurthuis Ons te laten beginnen. Een schot in de roos. 
 
We begonnen de groep met 7 deelnemers. Een van de deelnemers was zo enthousiast dat ze vroeg of ze haar vriendin ook mee mocht 
nemen. 8 deelnemers dus, waarvan 5 niet verbonden zijn met de SMO ! Een van de deelnemers wist niet eens wat de SMO is. En dat doet 
iets met de groep. Het is gewoon een groep mensen die een cursus volgt in een buurthuis. Waarvan een aantal deelnemers vooraf samen 
gaan eten in het restaurant van het buurthuis. Waar het cliënt zijn bij de SMO of andere instelling niet meer op de voorgrond staat. Waar 
iedereen gewoon burger is. Is dat niet fantastisch? Het is ook de eerste keer sinds ik de HIT cursus geef dat de hele groep nog steeds 
doorgaat, dat er geen afvallers zijn. Het is nog te vroeg om te zeggen dat dat komt doordat het in de wijk gegeven wordt, maar ik heb nu het 
idee dat dat zeker wel van invloed zou kunnen zijn. 
 
Een hele goede eerste ervaring dus met het geven van een cursus in de wijk. Hopelijk volgen er nog meer cursussen in verschillende wijken. 
En ben ik benieuwd welke ervaringen we daar dan verder op gaan doen.  
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Wijkgericht Wonen: wat was het ook alweer? 
 
• We begeleiden mensen met een beschermd wonen indicatie terug naar de wijk. Dit doen we samen met de GGz 
• Wij zijn ervan overtuigd dat onze deelnemers fijn in de wijk kunnen wonen als we ook investeren in de wijk. We willen niet alleen dat de 
deelnemer fijn kan wonen maar ook dat de leefbaarheid in de wijk verbeterd.  
• Organisatie, methodiek, kaders of geld zijn daarbij onbelangrijk. Het gaat om de wijk met een plek daarbinnen voor onze deelnemer 
 
Successen om te delen;  
De droom van Jurgen en Hans in Baarle Nassau: 
Een werkplaats waar meubels opgeknapt worden en waar mensen ervaring op kunnen doen. Nu verkopen ze alvast tweede hands meubels. 
Gisteren is de aanvraag fondsenwerving voor de werkplaats afgerond. 
 
Onze betrokkenheid bij overlast situaties krijgt vorm 
- In Balienweide hebben we samen met Zorg voor Elkaar een bewonersoverleg georganiseerd waar mensen hun ervaringen konden delen. 
Dit bracht rust en vertrouwen bij de omwonenden. Binnenkort starten we daar met een informatie avond over psychiatrische ziektebeelden. 
- Op de Arenberglaan zijn we een aantal keren langs de deuren gegaan om in gesprek te gaan met alle bewoners. Hieruit blijkt dat er best 
wat bewoners zijn die iets willen doen in de buurt en elkaar beter willen leren kennen. We gaan dit samen met Alwel en Surplus Welzijn 
faciliteren. 
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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 2018 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 2019 
 

 Wat gaat goed Wat verder oppakken 

Krachtwerk Opstellen krachteninventarisaties (KI) Vanuit KI doelen formuleren voor actieplan 

  Verhouding actieplan krachtwerk en PAP (persoonlijke 
actieplan) 

  Meer aandacht tijdigheid PAP 

  Intake meer krachtgericht uitvragen naast aandacht voor 
problematiek/diagnose 

 Begin van inbreng van wooncoaches en activiteitencoaches 
bij KI 

Verdere duidelijkheid over deze invulling: wie doet wanneer 
wat etc. 

 Start krachtwerkbesprekingen (KWB’s) Gaarshof & 
Weideveld 

Start KWB’s op DSV en Vliet 

 Opleiding krachtwerk Herhalingscursus Krachtwerk voor receptie 

Welkom cliënt Welkom map voor elke nieuwe cliënt op Faam en Gaarshof Welkom map ook bij de DSV en Vliet 

 Wooncoach als aanspreekpunt bij opname bij Gaarshof Meer gebruik van buddy’s bij Gaarshof en Vliet bij welkom; 
en vast aanspreekpunt bij DSV 

  Duidelijk moet worden dat Meedoen een belangrijke 
voorwaarde is voor de hulpverlening bij SMO 

Veiligheid Meldcultuur van incidenten Duidelijkere afspraken rond afhandeling MIC-meldingen 
rond cliënten 

  Meer aandacht voor afhandeling richting collega’s in kader 
van zorg voor elkaar 

  Meer nazorg richting cliënten  

 Regelmatige bespreking incidenten Meer inzicht en analyse van incidenten bij mentorenteams 
om veiligheid verder te verbeteren: werkproces evalueren 
en bijstellen 
 

  Nog meer duidelijke kaders bij DSV 

  Meer aandacht voor veiligheid kamers Gaarshof 

  Meer duidelijkheid rond schorsingsbeleid op locaties 
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  Meer aandacht voor medicatie incidenten op de Gaarshof 
o.a. vastere bezetting in de nachten 

 Veel aandacht voor veiligheid bij HF, elke maandagmorgen 
worden alle cliënten besproken. Weinig incidenten, door 
strenge voorselectie, transparantie naar cliënten, en goede 
intensieve samenwerking in het team HF 

 

Ervarings-
deskundig-
heid 

Er is een team van Herstel en Ervaringsdeskundigheid 
gestart 

Bijeenkomsten plannen voor inzet ervaringsdeskundigheid 
en opzetten steunend sociaal netwerk: inclusief inzet van 
natuurlijke hulpbronnen 

  Meer ervaringsdeskundigheid inzetten op locaties en bij HF 

  Wegnemen stigma’s over dak- en thuislozen en 
ervaringsdeskundigen door bv. Gastsprekers 

  Verder vorm geven van een team van 
ervaringsdeskundigen die laten zien wat ze te bieden 
hebben. 

  Liefst een opleidingsplek voor een jonge ervaringswerker bij 
Straatwerk om contact te leggen met jongeren. 

Cliënt-
tevredenheid 

Wordt periodiek afgenomen bij elke evaluatie PAP en 
uitstroom 

Andere wijze van cliënttevredenheidsmeting: betere vragen 
door meer objectieve vraagstellers (i.p.v. de mentor zelf) 

  Meting cliënt tevredenheid gewenst t.a.v. de activiteiten 

Positieve 
uitstroom 

Start 3-fasen model bij activering: Door 3 fasen model is de 
focus meer gericht op participatie extern en externe uitstroom 
 

Verdere bepaling van criteria wanneer de cliënt naar een 
volgende fase kan; helderheid over verloop van fases naar 
cliënt 

 Positieve uitstroom bij Weideveld door meer tijd individuele 
cliënt en veel aandacht voor communicatie komende sluiting 

 

 % dagbesteding bij uitstroom stijgt (met name ook bij 
ambulante cliënten) 

 

 Weken traject bij DSV Vergroten van doorstroommogelijkheden van cliënten vanuit 
DSV (de gemiddelde verblijfsduur stijgt) 
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T.a.v. de cliëntenraad (CR): 
 
Wat gaat goed? 

- Meer participatie en inbreng van de CR 
 
Wat moet beter? 

- Betere profilering en acceptatie van de CR als gesprekspartner binnen de organisatie 
- Voeding, hygiëne en veiligheid op elke locatie 
- Duidelijkere regels en consequentere gevolgen voor overtreden van regels 
- Betere brandveiligheid bij de Droogkamers 
- Duidelijker protocol voor alarm (o.a. gebruik AED) bij de droogkamers 
- Duidelijker protocol in verband met toegang geschorsten bij de Faam.  

 
T.a.v. de woonteams 
 
Wat gaat goed? 

- Team DSV heeft positie ingenomen ten aanzien van OV waardoor de samenwerking is versterkt. 
- Aandacht aan het proces van gezonde voeding op de Gaarshof middels een informatiebijeenkomst en afstemming met de keuken 

hierover 
- We zijn gestart met een schoonmaakrooster op de Vliet, wat maakt dat de woonomgeving schoner wordt. 

 
Wat moet beter? 

- Meer aandacht voor het aanleren van woonvaardigheden voor cliënten bij de DSV 
- De zorg meer gelijkmatig over de cliënten verdelen, passend bij de indicatie in de Gaarshof, alsmede meer rapporteren over rustige en 

teruggetrokken cliënten 
- Meer aandacht voor hygiëne bij de Gaarshof door overzicht per kamer met PVA 
- Inspraak cliënten moet worden vergroot bij de Vliet door een actieve bewonersraad. 
- Het verbeteren van de leefomgeving op de DSV. Er wordt een plan van aanpak met verbeteringen opgesteld. 

 
 
T.a.v. de activiteiten teams: 
Wat gaat goed? 

- Deelname aan ochtend overleggen en wekelijkse cliënt besprekingen bij de Vliet 
- Externe cliënten bij activering Droogkamers zitten in een helder traject met 3-maandelijkse evaluatie 

 
Wat kan beter? 

- 10 dagdelen aanbod op de Gaarshof door onderlinge vervanging in team 
- Meer aandacht voor aanspreekcultuur, b.v. door gebruik te maken van communicatietool (b.v. boek: Aanspreken, gewoon doen) 
- Meer inzicht in inkomsten en uitgaven per activiteit  
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- Meer integratie team activering de Vliet bij de Vliet (meedraaien in elkaars rooster) 
- (Re)creatieve activiteiten beter op de kaart zetten in de Vliet 

 
T.a.v. de mentorenteams: 
 
Wat is goed: 

- Gedrevenheid naar de cliënt toe, groot verantwoordelijkheidsgevoel, aanspreekcultuur 
- Elke maandag een teamkrachtbespreking HF m.b.t. 2 cliënten 

 
 
Wat is zwak en heeft geen prioriteit 

- Deelname basisgroepen loopt terug, ten koste van educatieve en ontspanningsactiviteiten. 
 
Wat moet beter: 

- Meer aanwezigheid van mentoren bij overlegmomenten op locaties 
- Meer verbinding en samenwerking met andere clusterteams zoeken 
- Meer samenwerken met collega’s binnen (project Wonen in de wijk) en buiten de organisatie om wijkgericht te werken. 
- Meer gericht rapporteren over deelname sport door opstellen rapportagevragen door cliënt, sportcoach en mentor. Sporten en bewegen 

is meer onderdeel van het actieplan. 
- Periodiek evalueren met externe partijen rond sportsurprise en te verzorgen sport 
- HF voor moeilijkere doelgroep (rakkers), in samenwerking met WBV en Gemeente 

 
T.a.v. het straatteam: 
 
Wat moet beter: 

- Registratie van nieuwe mensen die we op straat tegenkomen. In Regas of in een ander systeem vastleggen 
 
T.a.v. de ondersteunende diensten: 
 
Wat gaat goed: 

- Voor de receptie is er hard gewerkt om medewerkers en cliënten goed van dienst te zijn. Tevens een luisterend oor voor collega’s, voor 
en na incidenten in de Faam. 

 
Wat moet beter: 

- Hulp van een coach om efficiënter te vergaderen 
 
Een plaatje wat het proces enigszins weergeeft:  
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Naast deze teamreflecties hebben we als organisatie onderzoek gedaan naar de Veiligheid. Begin 2018 is het er een interne rondgang door de 
OR en het management geweest langs de locaties om te spreken over de veiligheid binnen onze organisatie. Hierbij zijn veel punten opgehaald 
waaraan aandacht besteed moet worden. In het vervolg hierop is in april besloten om een speciaal bureau in te huren om onderzoek te doen 
naar de veiligheidsbeleving binnen SMO Breda. 3 punten zijn hierin van belang geweest, nl. fysieke veiligheid, veiligheidsbeleving en 
veiligheidscultuur. In een werkgroep waarin vertegenwoordigers van de OR, de CR en het MT zaten, is het bureau CCV hiervoor geselecteerd 
uit een aantal van 5 uitgenodigde bureaus. Deze zijn in de periode juli t/m oktober 2018 bezig geweest om dit onderzoek uit te voeren. Daartoe 
heeft het bureau rondgangen gedaan rond locaties, heeft individuele en groepsgesprekken gevoerd met medewerkers en cliënten (die zich 
hiervoor konden opgeven) en heeft de incidenten van de afgelopen jaren geanalyseerd. 
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In november heeft e.e.a. geleid tot een eindrapportage die besproken is in de werkgroep en breed gedeeld is met de organisatie. 
Dit leidde o.a. tot de volgende aanbevelingen: 
 
De belangrijkste conclusies hieruit waren: 

 Er zijn 2 belangrijke knelpunten op het gebied van de objectieve veiligheid: 
 het alarmeringssysteem bij de Gaarshof  
 de hygiëne op de woonlocaties 

 

 Er zijn (daarnaast) een aantal knelpunten t.a.v. de veiligheidsbeleving in relatie tot de woonomgeving van cliënten:  
 huiselijkheid ontbreekt op de DSV  
 persoonlijke aandacht voor cliënt is beperkt 
 verwachtingen bij instroom in DSV zijn vaak niet realistisch 
 groepsactivering blijft achter  
 camerabeleid is onduidelijk 

 

 T.a.v. de veiligheidsbeleving door medewerkers zijn o.a. de volgende knelpunten genoemd:  
 er is geen breed gedragen norm m.b.t. grensoverschrijdend gedrag van de cliënt  
 personele bezetting sluit niet helemaal aan bij de nieuwe zwaardere doelgroep, er is behoefte aan meer medische kennis 
 kwaliteit van particuliere beveiliging is wisselend 
 afhandeling van MIC-meldingen is niet altijd goed t.a.v. evaluatie en gesprek met leidinggevende of psychische 

ondersteuning 
 samenwerking met ketenpartners is niet optimaal 

 

 Op gebied van werkcultuur zijn o.a. de volgende knelpunten gesignaleerd: 
 managers zijn niet altijd makkelijk benaderbaar 
 veel tijdelijk contracten 
 communicatie naar medewerkers is niet altijd transparant 
 werken in teams komt nog niet goed uit de verf 
 spanningsveld tussen tijdsdruk en krachtgericht werken 
 onvoldoende aanspreekcultuur  
 verwachtingen rond inbreng medewerkers niet altijd duidelijk 

 

 Als belangrijkste obstakels voor een veilige organisatie worden verder nog genoemd: 
 Lage aangiftebereidheid uit angst voor represailles 
 Kille en ongezellige omgeving bij DSV en kleine recreatieruimte 
 Bereikbaarheidsdienst is niet altijd goed bereikbaar en onduidelijk welke bereikbaarheidsdienst gebeld moet worden. 

 
Deze punten worden in 2019 verder uitgewerkt en opgepakt in een plan van aanpak. 
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In 2018 is het aantal incidentmeldingen licht gestegen van 575 naar 604 incidenten. Hiervan zijn er 118 ernstig (in 2017: 123). Het percentage 
ernstige incidenten neemt derhalve iets af van 21 naar 20%. Dit is met name te wijten aan het hoge aantal (relatief lichtere) medicatie 
incidenten. In 2019 gaan we specifiek aandacht geven aan deze incidenten, die voor een deel verklaarbaar zijn aan een goede meldcultuur, 
voor een ander deel aan het niet (goed of volledig) innemen van de medicijnen door de cliënt en voor een kleiner deel door fouten van de 
medewerkers. 
 
In 2019 zal verder een medewerker tevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd.  
 
Een belangrijk aandachtspunt t.a.v. medewerkers is het verzuim. In 2018 bedroeg dit 9%, met een gemiddelde meldingsfrequentie van 0,8. Ten 
opzichte van 2017 zien we een positieve trend, toen waren deze cijfers resp. 10,8% en 1,0. We zijn er echter nog niet. In 2019 gaan we verder 
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. 
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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 en ambulante cliënten en activering.  
Om de ontwikkeling van de cliëntenraad te faciliteren wordt door de organisatie voorzien in een cliëntenraadondersteuner die 16 uur per week 
beschikbaar is. In de begroting is een budget van € 8.440 voor de cliëntenraad in 2018 opgenomen voor scholing/kennisverwerving en 
materiële voorzieningen.  
 
In 2018 is sprake van een toenemende participatie en inbreng van de Cliëntenraad. De Cliëntenraad is naast onderstaande onderwerpen, 
tevens betrokken geweest bij de opzet van het veiligheidsonderzoek en het project Ervaringsdeskundigheid. Daarnaast is de CR 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 cliënt (zoals het protocol omgaan met traumatische gebeurtenissen en het protocol omgaan met 
incidenten). 
 
De cliëntenraad vergaderde in 2018 om de 3 weken, in totaal 15 keer. Daarnaast heeft de Clientenraad in kleine werkgroepjes gewerkt aan het 
schrijven van adviezen en het voorbereiden van de diverse overleggen. Iedere laatste woensdag van de maand heeft een afvaardiging van de 
CR de bewonersvergadering van de DSV bijgewoond. En is een afvaardiging een aantal keren bij de bewonersbijeenkomsten geweest op 
Weideveld i.v.m. sluiting Weideveld. In 2018 hebben de cliëntenraad en directeur- bestuurder 5 maal vergaderd. De manager Wonen en 
manager Programmatisch aanbod zijn 1x per kwartaal aangesloten bij de Clientenraad.  
 
De volgende onderwerpen zijn o.a. besproken met de directeur-bestuurder c.q. met de manager wonen: 

- Koersdocument en businesscase 2018 - 2021 
- Uitkomst onderzoek Verder Door Doen 
- Directiebeoordeling en kwaliteitsjaarverslag 2017 
- Offertes bureaus veiligheidsonderzoek 
- Veiligheid in de organisatie w.o. brandveiligheid de Faam / chauffeurs vervoersactiviteit 
- Verhuisplan Weideveld  
- Privacy beleid 
- Projectplan naar wijkgericht wonen 
- Doorontwikkeling en toekomstige huisvesting DSV 
- Ervaringsdeskundigheid 

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

- Klankbordgroep wetenschappelijk onderzoek Miranda Rutenfrans 
- Werkgroep Programmatisch aanbod 
- Klankbordgroep meedenken over de wijk 
- Projectgroep Ervaringsdeskundigheid 
- Klankbordgroep bureau Veiligheid 
- Begeleidingscommissie Weideveld  
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De cliëntenraad heeft over 2018 de onderstaande adviezen uitgebracht.  
 

- Ongevraagd verzwaard advies naar directeur-bestuurder: digitaal waar het kan, papier waar het moet: advies over de 
informatievoorziening naar cliënten. ( 16-01-2018) 

- Ongevraagd verzwaard advies naar directeur-bestuurder over veiligheid op de Faam ( 28-02-2018);  
- Ongevraagd verzwaard advies naar directeur-bestuurder over aanstelling cliëntvertrouwenspersoon ( 17-07-2018)  
- Gevraagd verzwaard advies naar directeur-bestuurder over huisregels de Vliet ( 12-09-2018) ) 
- Gevraagd advies naar directeur-bestuurder over het voorgenomen besluit “ik wil meedoen. Beleidsplan 2018-2022.  ( 12-09-2018) 
- Gevraagd advies naar directeur-bestuurder over wekprotocol (12-09-2018); 
- Gevraagd advies naar directeur-bestuurder over het voorgenomen besluit over privacy- beleid en privacyreglement 

persoonsgegevens cliënten. ( 20-09-2018 en 12-12-2018)   
- Ongevraagd verzwaard advies klopprotocol (16-11-2018)  
- Ongevraagd verzwaard advies naar directeur-bestuurder over sluiting Weideveld ( 02-10-2018) 
- Gevraagd verzwaard advies naar directeur/bestuurder over voorgenomen besluit protocol onderzoek middelengebruik. (02-10-

2018); 
- Brief naar manager wonen over communicatie wekprotocol op de Gaarshof ( 17-12-2018)  
- Brief naar manager wonen over vuilstort op binnenplaats Tramsingel ( 9-07-2018) 
- Brief naar manager wonen over hygiëne en veiligheid i.v.m. vuilstort bij Tramsingel ( 11-12-2018)  

 
Van de 5 ongevraagde adviezen zijn er 4 daadwerkelijk geïmplementeerd in de organisatie. 
 
Tevens heeft er in 2018 een ochtend samen met het MT plaatsgevonden onder leiding van een coach van het LOC ( de overkoepelende 
organisatie voor medezeggenschapsraden in zorginstellingen).  
 
Voorts beschikt de organisatie over een cliëntvertrouwenspersoon(CVP). Cliënten die met een klacht over de zorg en dienstverlening van SMO 
Breda zitten en daarvoor intern onvoldoende gehoor vinden of de drempel te hoog vinden, kunnen deze functionaris benaderen. De CVP heeft 
de rol van intermediair. Daar waar de drempel naar de organisatie voor cliënten te hoog is kan de CVP een “brug slaan” waardoor problemen 
worden opgelost. Cliënten kunnen zich eveneens, indien zij voor hun klacht in de organisatie onvoldoende gehoor vinden, wenden tot een 
onafhankelijke externe klachtencommissie. In 2018 zijn er bij de cliëntvertrouwenspersoon 12 Klachten binnengekomen en in behandeling 
genomen.  
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6. Evaluatie van de belangrijkste verbetermaatregelen voor 2018 
 

Vorig jaar waren de volgende verbetermaatregelen benoemd: 
 
- Het zorgen van een goed welkom voor iedere cliënt inclusief duidelijke kaders o.a. ook t.a.v. het collectieve aanbod. 

Verschillende locaties zijn hiermee bezig geweest. Bij de mentorenteams is er met name aandacht besteed aan het vernieuwen van 
folders waarin e.e.a. beschreven staat. Bij locatie de Vliet is een pilot gedaan door de cliëntenraad met de bewoner als buddy voor het 
welkom. Deze is succesvol ten uitvoer gebracht, echter nog niet opgepakt door het team. Bij de Gaarshof krijgt de bewoner bij 
binnenkomst een vast aanspreekpunt en is er een welkom map voor nieuwe bewoners. E.e.a. wordt verder vervolgd in 2019. Bij 
Weideveld is een plan opgesteld voor de bewoners om terug naar de wijk te gaan. Dit heeft geleid tot de inzet van 2 wooncoaches in de 
wijk als ondersteuning van de bewoners die de wijk zijn ingegaan. Bij de DSV is met name ingestoken op het begintraject van de cliënt 
waarin nog geen mentor aan de cliënt is gekoppeld. Dan wordt er een wooncoach als aanspreekpunt aangewezen. Daarnaast worden 
stappen gezet om zo snel mogelijk een casus aan te maken en te kunnen rapporteren. 
 

- Het vergroten van de inspraak van cliënten door periodiek bewonersvergaderingen te houden op de verschillende locaties. 
Bij de Gaarshof blijft het een aandachtspunt om dit structureel te beleggen. Bij de Vliet blijft het lastig om bewoners erbij te betrekken. 
Dit vereist echt maatwerk. 

 
- Meer aandacht voor het woonklimaat op de Vliet (hygiëne, gezelligheid) en de DSV (hygiëne en veiligheid). 

Met name aan hygiëne is veel aandacht besteed in o.a. opleidingen van schoonmaak voor teams (55 deelnemers). Dit is echter nog 
onvoldoende van de grond gekomen. Wenselijk is één uniform schoonmaakconcept en meer externe ondersteuning (inhuren 
schoonmaakbedrijf) op dit punt. 
 

- Betere samenwerking tussen activiteitenteams en mentoren. De voorkeur heeft het om een 3-gesprek bij intake te voeren tussen cliënt, 
mentor en activiteitencoach. 
Op verschillende locaties zijn hiervoor initiatieven gestart. E.e.a. is echter nog niet structureel en goed geregeld. 
 

- Verbeteren van de externe focus van dagbesteding. Nu blijven cliënten vaak (onnodig) te lang hangen bij onze interne projecten. 
Het uitwerken van het 3-fasenmodel voor activering, zodat voor iedere cliënt duidelijk wordt waar hij /zij staat in de ontwikkeling. 
Het 3-fasen model is nu goed beschreven. De volgende stap is de implementatie richting cliënten, zodat duidelijk wordt in welke fase 
elke cliënt zich bevindt en wat zijn volgende stap kan zijn. Het is van belang dat de criteria voor de overstap naar een volgende fase 
concreet worden en dat er periodieke evaluaties zijn van het collectieve aanbod. Met name zal hierbij nog veel aandacht moeten worden 
besteed aan een goede uitstroom, liefst met behulp van een jobcoach. 
 

- De focus leggen op de implementatie van Krachtwerk. Samen met de krachtwerkcoach gaan we kijken hoe we de periodieke 
teamkrachtbesprekingen vorm gaan geven. Ook zullen we voor komend jaar voor alle cliënten een krachteninventarisatie maken en 
persoonlijke actieplannen hierop aanpassen. Hierbij zal gekeken worden hoe dit zich verhoudt tot het houden van maandelijkse 
methodische werkbesprekingen op de locaties. 
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Dit heeft veel aandacht gehad in 2018. Er is veel gedaan aan opleiding. Voor alle cliënten worden nu krachtwerkinventarisaties 
opgesteld; op bijna alle locaties (m.u.v. de DSV) zijn nu krachtwerkbesprekingen gestart. 
 

- Betere rapportage over deelname programmatisch aanbod 
De afspraak is gemaakt dat mentoren voor elke cliënt die meedoet aan collectief aanbod er rapportagevragen op gesteld worden, zodat 
er gericht gerapporteerd kan worden in het traject door alle betrokkenen. Dit is geëvalueerd. Activiteitencoaches gaven aan dat dit 
gebeurt en ze hierdoor gerichter kunnen evalueren en mentor had meer overzicht/inzicht in het traject.  
 

- Meer betrekken van wooncoaches, activiteitencoaches, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen bij het opstellen en evalueren van het PAP 
Dit is nog onvoldoende van de grond gekomen. 
 

- Meer aandacht voor AVG wetgeving 
Hier is in 2018 veel aandacht voor geweest in communicatie en aanpassen van reglementen. In april 2019 wordt een verdere 
afscherming van ons cliëntvolgsysteem afgerond zodat wooncoaches op locaties alleen nog maar de relevante cliëntgegevens kunnen 
zien en ook alleen van de eigen locatie. Ook activiteitencoaches zijn sterk beperkt in de toegang tot gegevens. 

 
 

7. Opsomming van de belangrijkste verbetermaatregelen voor 2019 
 
Naar aanleiding van een discussie in het MT komen we tot de volgende slotsom: Als MT moeten we veel meer op missie en visie en 
integraal vanuit inhoudelijk perspectief ondersteunen en sturen. We moeten teams 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 maken door 
maken, ze worden zelfstandiger, ze durven vanuit zelfvertrouwen te kiezen voor deelname aan vrijwilligerswerk in de wijk of werken bij 
ONS label en via dat naar bv betaald werk) en de doelen vanuit de missie.  
 
Daardoor kan 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 de scores op de bestaande KPI’s gaan stijgen. Door per 
mentor en/of locatie in beeld te brengen hoeveel cliënten deze keuze gemaakt hebben kun je zien waar nog wat te winnen valt. Hier zit 
de grootste bottleneck. Als dat lukt dan komen onderstaande punten van zelf. Het gaat niet om het 3 fasen model op zich. Maar middels 
het 3 fasen model krijgen cliënten een groeiuitdaging aangeboden die hen stimuleert een volgende stap te maken in hun herstel, 
participatie of activering. Daardoor stijgt de score op de verschillende doelen. 
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Onderstaande punten kunnen hierbij behulpzaam zijn, zolang de verbinding met de hoofddoelen maar helder is.  
 
1. Verdere stappen nemen voor een goed welkom per locatie (zie verder ook hoofdstuk 2): meetpunten: 

*  het aanpassen van folders incl. duidelijkheid van meedoen als voorwaarde  

*  duidelijke beschrijving welkom (incl. intake en opname) 

*  duidelijk welkom pakket per locatie 

*   gebruik van buddy’s op locatie de Vliet 

*   intakegesprek samen met wooncoach, activiteitencoach en mentor 

*   kennismaking vooraf op locatie 

 

2. De verdere focus op krachtwerk en de implementatie daarvan: waardoor de cliënt uiteindelijk zelf de regie neemt over zijn/haar 
eigen herstel (zie verder de uit te werken punten in hoofdstuk 2): meetpunten: 

 De bijdragen van elke discipline (met name wooncoach en activiteitencoach) is helder (ook qua tijd) in de krachteninventarisatie 

 Vanuit Krachteninventarisatie worden doelen voor actieplan opgesteld 

 De KI is eigendom van de cliënt en het werkdocument 

 Overal zijn krachtwerkbesprekingen 

 De aanwezigheid en tijdigheid van de actieplannen stijgt naar respectievelijk 95% en 90% 

 

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

 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 

 Er zijn duidelijke criteria bepaald voor overgang naar andere fases 

 Meer deelname van ambulante cliënt aan activeringsaanbod in de wijk 
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4. 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 

 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 

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

 

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 is een duidelijke afhandeling van MIC-meldingen richting medewerkers en cliënten 

 Er is een nieuw en meer inzichtelijk systeem gekozen voor de registratie van meldingen en de opvolging van 
verbetermaatregelen 

 Er is gestructureerd aandacht voor een goede hygiëne en één duidelijk schoonmaakconcept 

 Er is meer duidelijkheid vooraf over het traject binnen de DSV 

 De bezetting op de Vliet qua inzet en expertise van personeel is meer afgestemd op de zwaarte van de cliëntengroep 

 Meer huiselijkheid op DSV 

 Meer persoonlijke aandacht voor cliënt 

 Duidelijke verwachtingen bij instroom DSV 

 Duidelijker camerabeleid 

 Meer groepsactivering 

 Meer duidelijke huisregels en consequentere gevolgen bij overtreding  
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Bijlage 1: 
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Bijlage 2: Een verhaal: 

 

‘Het draait allemaal om persoonlijke aandacht’ 
Door: Wijnand Nijs   vrijdag 19 oktober 07:22 - 2018    Cultuur  

BREDA - Als documentair fotograaf stapte Sanne van den Elzen in het project #ikbengeenrobot. De samenwerking tussen journalistiek, zorgprofessionals 

en beeldmakers resulteerde bij haar in een serie: “Waar is Joke?” 

 

Dat Joke onderwerp werd van haar serie tijdens dit project is toeval. Na de eerste wekelijkse vergadering raakt Van den Elzen in gesprek met een aantal mensen uit 

het netwerk van Zorg voor elkaar Breda, en met straatwerkers Hans Diks en Manuela Richards van Stichting Maatschappelijke Opvang Breda 

Op pad 
Met Hans en Manuela gaat ze op pad. Al gauw duikt Joke op. Een 68-jarige vrouw die al een aantal jaar op verschillende plekken in de regio verblijft. “Ze valt 

eigenlijk niet meer onder Hans’ verantwoordelijkheid, maar hij blijft haar toch in de gaten houden.” In de weken die volgen ontmoet ze Joke en spreekt ze ook 

meerdere malen met Hans en Manuela. “Dan gingen we zitten en spraken we. Ik vroeg ook elke keer of ze op de foto wilde, maar daar had ze geen behoefte aan.” 

Foto’s van Joke zijn er maar genoeg op internet.  

Als dakloze met voorliefde voor verblijfplaatsen aan de rand van wegen, haalt Joke meerdere malen de krant en de website van de krant. De reacties zijn soms niet 

mals. Want waarom accepteert ze geen huis, als ze dat aangeboden krijgt? ‘Ondankbaar’. En dat is nog maar een van de milde reacties. “Maar dingen zijn nu eenmaal 

niet zo zwart wit.”  

Juist goed 
Voor Van den Elzen reden om Joke te blijven opzoeken. Terwijl ze dus niet op de foto wil. Lastig? “Nee, juist goed, ik ben de plaatsen gaan fotograferen waar Joke 

heeft overnacht of waar ze was. Aan Hans en Manuela heb ik daarna gevraagd erbij te schrijven wat hun herinneringen aan de plekken met Joke waren.” Inmiddels 

hangen vijf van de foto’s groot in de ruime van #ikbengeenrobot en ligt er een stapel A3-prints als een soort ‘bladerboek’ ter inzage, waarop ook de teksten te lezen 

zijn. Het verstilde landschap krijgt daardoor een leven.  

Beter leren kennen 
De fotograaf heeft Joke inmiddels iet wat leren kennen, ook door de ogen van Hans en Manuela. “Joke is niet in een categorie te stoppen”, concludeert ze. “Maar Joke 

is wel afhankelijk van de persoonlijke aandacht van individuele zorgverleners zoals Hans en Manuela. Zij is echt gebaat bij persoonlijke aandacht. Dat is de manier 

van werken die ik altijd poog toe te passen: met aandacht.” 

  

https://www.bredavandaag.nl/zoek/categorie/cultuur/18
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Bijlage 3: Verslag van de externe kwaliteitsvisitatie d.d. 8 mei 2019 

Op 8 mei hebben een cliënt vanuit de centrale cliëntenraad, een teamleider ondersteuning thuis en  manager kwaliteit van ASVZ een 
visitatiebezoek gebracht aan SMO Breda e.o. Tijdens dit bezoek is er gesproken met een cliënt, een lid van de cliëntenraad, 3 medewerkers, 
een manager (en adjunct directeur) en de directeur-bestuurder. Daarnaast is voorafgaande aan dit bezoek het kwaliteitsrapport bestudeerd. 
SMO Breda e.o. heeft een beperkt aantal WLZ cliënten met een VG achtergrond, waarvoor het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg het 
uitgangspunt is. Het is mooi dat de organisatie er voor kiest om gezien dit gegeven het kwaliteitskader gehandicaptenzorg als referentiepunt te 
nemen. De open gesprekken en reflecterende houding van de betrokkenen hebben we als erg positief ervaren. Ook in het kwaliteitsrapport zien 
we dit terugkomen in wat er goed gaat, maar ook wat er beter kan. Dit verslag is opgebouwd aan de hand van de onderwerpen uit de 
handreiking kwaliteitskader gehandicaptenzorg. 
 
Zorgproces 
Medewerkers geven aan dat het mooi is om bij SMO Breda e.o. te werken, gezien de enorme diversiteit van cliënten en hun achtergronden en 
problematieken. Dit vraagt van medewerkers steeds iets anders. Er is een grote betrokkenheid bij alle medewerkers, ook wanneer cliënten 
nergens meer geholpen kunnen worden, blijven we betrokken, zoals een medewerker dit mooi formuleerde. De kracht van SMO Breda e.o. is 
volgens begeleiders dat er gekeken wordt naar het “mens zijn”. Niet vanuit de problemen kijken, maar vanuit de kracht van mensen.  
De methodiek Krachtwerk wordt door medewerkers erg ondersteund. Kijken hoe mensen weer kunnen participeren, betekenisvol kunnen zijn, 
kijken naar wat je vroeger kon en hoe we dat weer kunnen inzetten. Medewerkers benoemen dat ze de methodiek Krachtwerk nog niet geheel 
in de vingers hebben, het is goed dat SMO Breda e.o. aangeeft hier ook in 2019 volop mee aan de slag te gaan. 
 
Naast krachtwerk maken ze gebruik van de groepsgerichte benadering middels het programmatisch aanbod “ik wil meedoen”. Hier is 
wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, we zouden het mooi vinden om de resultaten van dit onderzoek terug te lezen. SMO Breda e.o. heeft 
een duidelijke koers, waarden en principes en een benaderingswijze. Dit oogt wat veel en verwarrend, in bijlage 1 worden de verbanden tussen 
deze verschillende punten goed en helder zichtbaar gemaakt. Waar ondersteunen deze verschillende benaderingswijzen en vormen elkaar en 
waar kan er soms spanning ontstaan? 
 
Veiligheid 
Rondom veiligheid heeft Breda SMO e.o. een veiligheidsonderzoek uitgevoerd waarover in het kwaliteitsrapport de verbeterpunten terug te 
lezen zijn. Het bestuur heeft rondgangen gedaan. De verbeterpunten uit dit onderzoek zijn teruggekoppeld en worden nu opgepakt. 
Wat we niet zo goed terug kunnen lezen in het rapport is de veiligheidsbeleving van medewerkers binnen de complexe en diverse doelgroep 
waar ze mee werken.  
 
Samenspel in zorg en ondersteuning 
Tijdens de visitatie is kort gesproken over de samenwerking tussen mentoren en wooncoaches en tussen verpleegkundige experts en 
wooncoaches. We zouden hier in een volgend kwaliteitsrapport wat meer over willen lezen. Hoe verloopt dit samenspel, wat gaat er goed en 
wat kan er beter? Naast het samenspel binnen de organisatie is de samenwerking met andere organisaties belangrijk. Gezien de diversiteit aan 
achtergronden van cliënten schakelt SMO Breda e.o. organisaties in met specifieke expertise (bv verslaving of gehandicaptenzorg.  Dit wordt 
de laatste jaren meer gedaan, waarbij ze merken dat energie weglekt als je niet een gedeelde visie hebt.   
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Een optie is om met een beperkt aantal partners met een gedeelde visie wat meer de diepte in te gaan, om zo ook de onderlinge uitwisseling 
goed in de praktijk goed vorm te geven. In het rapport staat weinig beschreven over het hoe het samenspel tussen cliënt, medewerker, 
informeel netwerk en vrijwilligers vorm krijgt.  SMO Breda e.o. heeft een kwaliteitsdoelstelling rondom een steunend sociaal netwerk. Daar 
behalen jullie goede resultaten op. Laat zien hoe jullie dat doen. De diversiteit aan problematieken waar SMO Breda e.o. mee te maken heeft, 
de complexiteit en dilemma’s die hierbij  komen kijken en de wijze waarop SMO Breda e.o. daar mee omgaat zou een mooie verdieping kunnen 
zijn voor een volgend kwaliteitsrapport. 
 
 
Cliëntenervaringen en eigen regie van cliënten 
In het kwaliteitsrapport kan je lezen over de cliëntervaringen. Er komen hier verbeterpunten terug die ook bij de belangrijkste 
verbetermaatregelen 2019 terug te vinden zijn. Interessant is om te weten op welke onderwerpen de klachten spelen en of je hier organisatie 
breed nog wat mee kan.  
Verhalen van cliënten zijn goed om te duiden of de juiste dingen worden gedaan en of dat alles wat beschreven staat ook terug te herleiden is 
naar waar we het voor doen, de cliënt. Tijdens de gesprekken in de externe visitatie zagen we alle betrokkenen die relatie steeds weer leggen, 
goed om te zien. 
We hebben tijdens de visitatie gesproken met 1 cliënt en een lid van de cliëntenraad. De cliënt was niet erg tevreden over SMO Breda e.o.. Er 
wordt voor hem beslist en niet met hem. Hij gaf aan dat er onvoldoende naar hem geluisterd werd. Hij wil weg en zelfstandig wonen. Hij wil niet 
deelnemen aan activiteiten, hij is graag op zichzelf, hij houdt van het verzamelen en verhandelen van spullen.  
Dit gesprek maakt mooi een krachtenveld inzichtelijk. Vanuit de kwaliteitsdoelstellingen en visie streeft SMO Breda e.o. er naar om cliënten een 
zinvolle dag invulling te geven, vanuit de gedachte dat dit helpt bij het vinden van je plek in de maatschappij (maatschappelijke participatie) en 
dat dit bijdraagt aan het welzijn van mensen. Hoe geef je deze dag invulling vorm op zo’n manier dat deze aansluit bij de wensen en behoeften 
van de cliënt, zijn krachten en de eigen regie. Deze dilemma’s kom je tegen met elkaar, hoe reflecteer je hier met elkaar op en blijf je zoeken 
naar de mogelijkheden en kracht van mensen. 
Op de vraag of de cliënt wist welke mogelijkheden hij had om zijn ontevredenheid kenbaar te maken, gaf hij aan dit te weten (klachtenregeling, 
cliëntvertrouwenspersoon). Op de vraag hoe hij als cliënt over zaken geïnformeerd werd, benoemde hij dat medewerkers hem informeren en 
dat er diverse informatiefolders zijn. Ook is er een digitaal informatie systeem waar informatie op gedeeld wordt. Cliënt gaf aan dat er op dat 
moment geen bewonersoverleg of andere vorm van medezeggenschap plaatsvindt binnen zijn locatie. In het kwaliteitsrapport staat benoemd 
dat het nog lastig is om een overleg structureel te voeren, wat het moeilijk maakt is ons niet duidelijk geworden en staat niet in het rapport 
genoemd. 
Het lid van de cliëntenraad, zelf ex-cliënt had een ander verhaal, hij was erg tevreden over de zorg en dienstverlening van SMO Breda e.o.. Hij 
is goed geholpen, begeleiding was vriendelijk en hij kon binnen korte tijd uitstromen. Hij vindt het een positieve ontwikkeling dat de 
betrokkenheid van de cliëntenraad bij onderwerpen toeneemt. Het lid van de cliëntenraad is blij dat de organisatie compact is met korte lijnen. 
De bestuurder is minder van bovenaf gaan sturen, ze is zichtbaarder voor medewerkers.  
Er is tijdens de visitatie ook gesproken over de inzet van ervaringsdeskundigheid. Ze willen dit binnen teams van SMO Breda e.o. meer gaan 
inzetten. Tijdens het gesprek werd ook aangegeven om dit niet alleen binnen teams, maar ook in processen binnen het managementteam meer 
gebruik te maken van ervaringsdeskundigheid. Ook in overlegvormen kunnen cliënten nog vaker betrokken worden. 
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Medewerkers 
Tijdens de visitatie hebben we enthousiaste, betrokken en kritische medewerkers gesproken. Zij zijn het die de kwaliteit van de dienstverlening 
bepalen. Het viel op dat in het kwaliteitsrapport er weinig geschreven is over de medewerkers, hun betrokkenheiden hun deskundigheid, 
scholing, inzetbaarheid etc.. Dat is jammer, want er gebeurt veel rondom dit onderwerp. Het is mooi om dat ook te laten zien. We missen in het 
rapport ook de inbreng van de Ondernemingsraad.  
Over de ontwikkelingen waar SMO Breda e.o. mee bezig is rondom meer eigen regie en zelfsturing van teams zouden we graag wat meer 
willen teruglezen. De visitatiecommissie vraagt zich af hoe jullie omgaan met de spanning tussen meer eigen regie en zelfsturing in relatie tot 
het grote aantal tijdelijke contracten en de benaderbaarheid van de managers (uit veiligheidsbeleving onderzoek).  
Kortom, laat rondom je medewerkers zien wat je allemaal doet! 
 
Lerende organisatie 
Tijdens de visitatie hebben we gesproken over de wijze waarop je als organisatie je lerend opstelt. Hoe leren medewerkers van SMO Breda e.o. 
zowel binnen de teams als ook in groter verband. Hoe staat het met leerklimaat binnen SMO Breda e.o.? Aangegeven werd dat het leerklimaat 
soms nog te vrijblijvend is, je kan je als medewerker eenvoudig aan onttrekken. Het was mooi om te zien dat de manager zelf ook aangaf dat hij 
een belangrijke rol in heeft; medewerkers moeten vertrouwen hebben dat fouten gemaakt mogen worden en dat ook een manager zich 
kwetsbaar opstelt.  Mooi om te merken dat we tijdens de visitatie een aantal goede voorbeelden van deze openheid en kwetsbaarheid hebben 
gezien.  
In de gesprekken is gesproken over de MIC meldingen. De meldcultuur en de opvolging en analyse van incidenten kwam daarbij ter sprake. In 
het gesprek werd helder omschreven op welke wijze SMO Breda e.o. de analyse en opvolging van incidenten wil verbeteren. Benoem dit ook 
expliciet in je kwaliteitsrapport, dat maakt je PDCA cyclus mooi inzichtelijk. In de gesprekken is benoemd dat op locaties de meldcultuur ook 
nog wel een punt van aandacht is. Als medewerkers zich niet veilig voelen om te melden, zal het ook lastig worden om in teams in alle 
openheid de melding te analyseren en te komen tot verbeteringen. Bekijk op welke wijze je deze veiligheid in teams verder kan versterken, 
daarbij is de houding van het management erg belangrijk. 
 
Conclusies en verbeterpunten 
De eerste twee alinea’s van hoofdstuk 7 adviseren we om kort toe te lichten, zodat het voor externe lezers helder is wat hier bedoeld wordt. We 
zien dat SMO Breda e.o. kritisch is naar zichzelf en veel verbeterpunten benoemt waar ze mee aan de slag zijn en gaan. Er is veel ambitie! 
Wellicht kan je de verbeterpunten nog wat meer prioriteren zodat je focus aanbrengt en hiermee de borging van je acties ook verbetert. 
 
Tot slot 
We hebben ons bezoek aan jullie als een warm welkom ervaren. Jullie hebben je open en transparant opgesteld voor de visitatie. De inzichten 
die ons bezoek aan jullie hebben opgeleverd, zullen we ook meenemen als inspiratie voor onze eigen organisatie. 
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Bijlage 4: Wetenschappelijk onderzoek 
 
SMO Breda verricht in samenwerking met de Werkplaats Sociaal Werk van Tranzo (Tilburg University) onderzoek naar de werkzaamheid van 
de in 2015 ingevoerde interventie “Verder Door Doen”. “Ik wil meedoen”, het activiteitenaanbod dat onder meer vorm wordt gegeven op 
Talentenfabriek de Faam, is een belangrijk onderdeel van de interventie. Dit onderzoek zal leiden tot een wetenschappelijk proefschrift (2e helft 
2019) en wordt uitgevoerd door Drs. Miranda Rutenfrans-Stupar, MCC onder begeleiding van Prof. dr. René Schalk en Prof. dr. Tine van 
Regenmortel. Inmiddels zijn 5 deelonderzoeken uitgevoerd, waarvan er meerdere gepubliceerd zijn in wetenschappelijke tijdschriften.  
 

1. Kwalitatieve studie naar de relatie tussen participatie in activiteiten (Ik wil meedoen) en welzijn van dak- en thuislozen. Deze studie, 
gepubliceerd in Journal of Social Distress and the Homeless, toonde aan dat cliënten ervaarden dat hun deelname aan Ik wil meedoen 
en “Sportsuprise” (onderdeel van Ik wil meedoen) tot een verbetering van zowel hun fysieke, sociale als psychische welzijn heeft geleid. 
Aan deze studie hebben 16 cliënten van SMO Breda deelgenomen.  

2. Kwantitatieve studie naar de relatie tussen maatschappelijke participatie en welzijn van dak- en thuislozen; gepubliceerd in Social 
Indicators Research. Uit deze studie, waaraan 225 cliënten van SMO Breda deelnamen, blijkt dat dak- en thuislozen die meer 
maatschappelijk participeren een hoger welzijn ervaren. Daarnaast blijkt het meedoen aan een activiteitenaanbod ("Ik wil meedoen") 
ook bij te dragen aan een verhoogd welzijn. Cliënten die meer tevreden zijn over de hulpverlening en hoger opgeleiden participeren ook 
meer in de samenleving en hebben een hoger welzijn.  

3. Een mixed-method studie naar het belang van zelfregie in relatie tot kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van dak- en 
thuislozen. Aan het kwantitatieve deel van de studie namen 97 cliënten deel en aan het kwalitatieve deel 36 cliënten. Uit deze studie 
blijkt dat cliënten die meer zelfregie nemen, hogere niveaus van kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie ervaren. Daarnaast 
lijken optimisme en leeftijd een rol te spelen bij de mate waarin cliënten zelfregie tonen. Medewerkers kunnen cliënten ondersteunen bij 
het vergroten van zelfregie, maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven door onder meer een goede hulpverleningsrelatie op te 
bouwen en door ervoor te zorgen dat cliënten zich thuis voelen in de omgeving waar ze wonen.  

4. Longitudinale studie waarin de resultaten van Verder Door Doen worden geëvalueerd; gepubliceerd in Journal of Social Service 
Research. Voor dit onderzoek hebben 172 cliënten gedurende een periode van ongeveer 2 jaar 3 keer een vragenlijst ingevuld. Uit deze 
studie blijkt dat de kwaliteit van leven van cliënten verbeterde en dat ze meer uur per week aan werk gingen besteden. Verder Door 
Doen lijkt extra goed te werken voor mensen met bovengemiddelde psychische klachten: naast verbetering van kwaliteit van leven, is 
hun zelfvertrouwen verbeterd en zijn hun psychische klachten afgenomen. 

5. Een studie naar het belang van de organisatorische inbedding van een innovatieve interventie (met als voorbeeld “Verder Door Doen”); 
deze studie is geaccepteerd voor publicatie in Management & Organisatie. Uit deze studie, waaraan ca. 100 medewerkers van SMO 
Breda hebben deelgenomen, blijkt onder meer dat aspecten als organisatiecultuur, werk autonomie, leiderschapsstijl, werkbevlogenheid 
van belang zijn om goede resultaten voor cliënten te bereiken. SMO Breda heeft een cultuurverandering ingezet, maar er is ook nog een 
weg te gaan m.b.t. de organisatorische inbedding van Verder Door Doen.   

 
Hoofdconclusie is dat zelfregie en maatschappelijke participatie heel erg belangrijk zijn voor het welzijn van cliënten. De wijze waarop de zorg 
en ondersteuning georganiseerd is, kan bijdragen aan het vergroten van respectievelijk zelfregie, maatschappelijke participatie en welzijn. 
Verder Door Doen includeert het werken aan deze belangrijke factoren en is in potentie een veelbelovende interventie, zeker omdat het 
onderzoek impliceert dat het echt bijdraagt aan het vergroten van de kwaliteit van leven en het aantal uur dat cliënten werken in de 
samenleving.  


