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We kijken terug op een 
enerverende periode. enerverende periode. 
Vanuit onze kernwaarden: 
klantgericht, veiligheid, be-
trouwbaar, respect, deskun-
dig, samenwerken hebben 
we hard gewerkt aan de 
kwaliteit van opvang voor 
onze cliënten. Onder 
andere door meer verant-
woordelijkheid bij onze 
medewerkers te leggen, 
cliënten te betrekken bij hun 
woon- en leefomgeving, het 
inzetten van ervarings-
deskundigen en ons bewust 
te zijn van onze omgeving 
en buren.We zijn trots op ons 
als organisatie en de positie 
die we innemen op het 
gebied van opvang en 
begeleiding. Ook in roerige begeleiding. Ook in roerige 
tijden zijn wij altijd blijven 
werken aan het leveren van 
kwalitatief goede dienst-
verlening. 

Natuurlijk zijn er nog veel 
meer mooie projecten en 
ontwikkelingen. Dit komt in 
een volgende editie aan de 
orde. Op de hoogte blijven? 
Kijk regelmatig op onze 
website 
(www.modenbosch.nl) of (www.modenbosch.nl) of 
volg onze organisatiepagina 
op LinkedIn.



Cliënten krijgen steeds meer invloed op 
de inhoud en uitvoering van de opvang- 
en dienstverlening.

We gaan van residentiële opvang in 
centra naar zelfstandig wonen met 
begeleiding in de eigen omgeving, 
werk is daarbij essentieel.

De toegang tot de MO zal de komende 
jaren meer vorm moeten krijgen, waarin 
de rol van het Sociale Wijkteam en Veilig 
Thuis groter wordt en waarin samenwerk-
ing met andere hulpverlenersorganisaties, 
corporaties en gemeentelijke voorzienin-
gen essentieel is.

Integraal werken en een sluitende keten 
met betrekking tot preventie, opvang en 
herstel is een belangrijk speerpunt voor 
komende jaren.

Wij willen preventieve begeleiding real-
iseren.

De opvang verandert van residentieel 
naar kleinschalige opvang in de wijken en 
regiogemeenten (Housing First, omklap-
woningen, groepswoningen).

Wij willen de beschikbaarheid van crisisi-
nterventie, consultatie en advies, wacht-
lijstvrije toegang en kennisoverdracht 
binnen de RvA groep realiseren.

Ervaringsdeskundigen en cliënten krijgen Ervaringsdeskundigen en cliënten krijgen 
een nóg grotere rol in de uitvoering van 
de hulpverlening.

LEES VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA



Wij gaan verder met zelforganisatie en 
breiden dit uit. 

Wij willen medewerkers nóg meer betrek-
ken bij beleid en organisatie, OR, kwaliteit 
en aandachtsgebieden.

Coachen, ondersteunen en vertrouwen 
als leidend besturingsprincipe

Wij geven ruimte aan cliënt- en mede-
werkersinitiatieven.

Samen met ROC en Hogeschool onder-
zoek en projecten realiseren.

Verder ontwikkelen van het uitstappro-
gramma prostitutie.

Meer aandacht voor kinderen in de 
opvang.

Wij gaan de zorg rondom mensenhandel 
verder vormgeven.

Onze maatschappelijke rol als vertegen-
woordiger van kwetsbare burgers meer 
uitdragen.

Versterken van onze samenwerkingsaf-
spraken met ketenpartners.

Wij gaan ons werk en onze resultaten 
zichtbaarder maken. 



De gemeente ’s-Hertogenbosch is als centrumge-
meente verantwoordelijk voor de opvang van dak- 
en thuislozen in de regio Meierij en de gemeenten in 
de Bommelerwaard. De Maatschappelijke Opvang 
voert deze taak al langere tijd voor ons uit. 

De Maatschappelijke Opvang staat met dit jaar-
beeld stil bij afgelopen jaar. Een jaar waarin we 
samen constructief spraken over de noodzaak om 
de aanpak van de opvang voor dak- en thuislozen 
te veranderen. Ik ben blij dat we samen zijn 
gekomen tot een gedeeld beeld over deze aanpak. 
En dat we dit de komende periode ook willen gaan 
realiseren. 

We vinden het belangrijk dat we dak- en thuislozen 
als het nodig is de juiste zorg (blijven) bieden. En juist 
daarom spreken we nu volop met elkaar over het 
toekomstbestendig maken van de opvang. 

’s-Hertogenbosch doet dit als centrumgemeente. ’s-Hertogenbosch doet dit als centrumgemeente. 
Een belangrijke sleutel hierin is het goed vormgeven 
van de toegang tot de opvang. 

Dit onderwerp staat niet alleen bij de regio Meierij en Dit onderwerp staat niet alleen bij de regio Meierij en 
gemeenten in de Bommelerwaard op de agenda. 
Ook landelijk en regionaal is er het nodige gaande. 
Zo concludeerde het Ministerie onlangs dat de 
toegang niet altijd vlekkeloos is georganiseerd, ook 
niet in onze regio. We moeten er met elkaar voor 
zorgen dat we dit oplossen. Dus dat er geen mensen 
meer onterecht worden geweigerd voor opvang. meer onterecht worden geweigerd voor opvang. 

 

Samen met de Maatschappelijke Opvang vinden 
we dat een cliënt zo kort mogelijk in de opvang 
moet blijven. Dat is beter voor de cliënt. Dat kan 
door direct te kijken hoe en waar we mensen sneller 
zelfstandig (met de juiste begeleiding) kunnen laten 
wonen. En door te kijken hoe we beter passende 
oplossingen organiseren. We werken daarbij niet 
alleen met MO samen, maar ook met alleen met MO samen, maar ook met 
wooncorporaties en zorgaanbieders.

Ik zie dat bij alle betrokkenen veel energie zit om 
samen deze beweging te maken. En ik realiseer me 
dat het ook iets vraagt van ons allemaal. Maar 
uiteindelijk kunnen we daarmee samen garant staan 
voor de juiste zorg aan onze inwoners die het nodig 
hebben. 

 Huib van Olden 
Wethouder Zorg Wethouder Zorg 

 

 

 

 

 

 

 





“Uiteindelijk wordt er besloten dat ik toch op een 
kamer mag liggen, het wordt een noodbed op de 
passantenkamer. Hij laat mij de kamer zien en wat 
mij opvalt is dat het een ruime kamer is. Er staan 
twee kasten, een soort van bureau, twee bedden 
waarvan één met matras en een kinderbedje. Is 
deze kamer een soort van opslag? Kees zet het ene 
bed waar geen matras op ligt aan de kant. bed waar geen matras op ligt aan de kant. 

Ik kan met mijn pasje niet de deur open maken van 
de kamer, dus we moeten een ander pasje halen. 
Ik had geprobeerd te onthouden hoe ik moet 
lopen om naar mijn kamer te gaan. Ik merk dat ik 
dit moeilijk vind, want nog steeds lijkt alles op elkaar 
en heb ik het gevoel dat het een groot doolhof is. Ik 
krijg nu een bewonerskaartje, ik had blijkbaar een 
bezoekerskaart waardoor ik overal in kon behalve bezoekerskaart waardoor ik overal in kon behalve 
de kamers. 

Het is nu 22:45 uur en besluit naar mijn kamer te 
gaan. Ik weet hoe ik moet lopen en ga met mijn 
pasje langs het apparaat met een rood lampje, ik 
snap het niet, hier kon ik net toch doorheen? Ik 
hoor Kees zeggen “je moet afdeling 3 hebben, je 
staat nu bij 1”. Ehm…waar is 3? Het staat nergens 
aangegeven. 
Een verschillend kleurtje per afdeling of een Een verschillend kleurtje per afdeling of een 
nummer was prettig geweest. Kees wijst de deur 
aan waar ik doorheen moet. 

Ik loop naar boven en zie voor kamers pantoffels 
staan, daar moet ik zijn. Er slaapt een gezin 
tegenover mij. Ik controleer het toilet en de bad-
kamer om te kijken hoe ze er bij staan. Het ruikt niet 
fris en het ziet er oubollig uit, maar goed dat ze aan 
het renoveren zijn. 

Ik ben in mijn kamer en kijk eens goed rond, de 
muren waren denk ik ooit wit, dit kan wel een opfris-
beurt hebben. Ik hoor continu de verwarming door-
lopen en krijg hem maar niet uitgezet. Ik besluit er 
maar mee te dealen. Ik ga op bed zitten en zak er 
direct door heen. Ik controleer of alle latten er nog 
wel onder liggen, alles klopt. Het matras is ook niet 
meer wat het is geweest, het is doorgelegen. 

Ik kleed me om en ga in bed liggen. Ik lig in een kuil 
en onder een dun dekentje, het kussen voelt hard 
aan, ik erger mezelf eraan. Ik besluit afleiding te 
zoeken door een filmpje te kijken op mijn telefoon. 
Ik lig er echter niet lekkerder door. Ik besluit mijn 
telefoon weg te doen en probeer mezelf te 
ontspannen. Ik ben hier immers voor de exposure. 

Ik hoor mijn buren naar het toilet gaan en dit hoor Ik hoor mijn buren naar het toilet gaan en dit hoor 
je goed. Ik hoor deuren dicht gaan en mensen van 
en op de trap lopen. Ik probeer mezelf te ontspan-
nen om te gaan slapen, maar dit wordt steeds 
moeilijker. Een bed wat niet lekker ligt, een kussen 
wat niet fijn ligt, hoop geluiden om mij heen. Ik val 
uiteindelijk in slaap en word wakker van deuren die 
heel hard dicht vallen en hoor iemand roepen of heel hard dicht vallen en hoor iemand roepen of 

schreeuwen, ik schrik ervan. Ik kijk rond, niets aan 
de hand dus maar weer slapen. Nu hoor ik de per-
soon in de kamer boven mij, hij of zij draait zich om 
in bed. 

Weer probeer ik mijzelf overal van af te sluiten, en 
val weer in slaap. Ik word rond 03:00 uur wakker van 
de pijn in mijn nek en rug…..dat kussen en bed. Ik 
denk alleen maar aan thuis en dat de nacht zo snel 
mogelijk voorbij mag zijn. Ik word uiteindelijk om 
07:00 uur wakker, dit keer weer door de geluiden 
om mij heen. Mensen die naar het toilet gaan en 
rondlopen.rondlopen.

Ik moet naar het toilet. Ik besluit net zo lang te luis-
teren tot ik niemand meer hoor en de kust veilig is. 
Ik had mijn pantoffels meegenomen, voor juist de 
momenten dat ik snel in mijn schoenen moet 
schieten. Ik trek ze aan en kijk er naar, ik moet 
lachen. Ooit heb ik over bewoners die snel op pan-
toffels liepen gezegd dat ze snel hospitaliseren. 
Nou, ik kan je vertellen ik voel me echt niet gehospi-
taliseerd. Ik kom aan bij het toilet…geen toilet-
papier. Gelukkig had ik zakdoekjes in mijn broekzak 
zitten. 

Ik kleed mezelf op mijn gemak aan en besluit dat 
het voor nu wel voldoende is. Ik loop naar beneden 
en ben weer verdwaald, ik gok op een deur en 
loop erdoorheen. Ik ben ergens waar ik al wel 
eerder ben geweest, maar herken het niet direct. 
Dan zie ik dat het de kantoren zijn en zie dat Kees 
ook al wakker is.”





Samenwerken met een Hogeschool is niet meer weg te denken in het huidige werk van MO. 
Bij samenwerking denkt men in eerste instantie vaak aan stages, maar er is zoveel meer: onderzoek, 
arbeidsmarkt, kwaliteit, deskundigheid, etc. MO Den Bosch en de Academie voor Sociale Studies 

's-Hertogenbosch hebben de samenwerking opgezocht. Om dit te bekrachtigen tekenden de 
directeuren van ASH (Bartje de Wit) en MO (Bert van Eijk) onlangs een samenwerkingsconvenant.

Wij zijn van mening:

Papier is over het algemeen geduldig dus wat betekent zo’n overeenkomst nu in de praktijk?Papier is over het algemeen geduldig dus wat betekent zo’n overeenkomst nu in de praktijk?

Stagiaires op alle locaties, een leergemeenschap bij de dak-en thuislozenopvang, onderzoek naar 
mensenhandel, deelname aan de Wetenschappelijke Adviesraad, bijdrage leveren aan het 
Curriculum, meedoen in de visitatie van ASH, afstudeeropdrachten bij MO. 

dat versterking en vernieuwing van de wederzijdse betrokkenheid bij ontwikkelingen in 
werkveld en opleiding beide partijen zal inspireren;

dat gezamenlijke visievorming en gezamenlijke inzet wenselijk zijn waar het de profile-
ring van het beroep (c.q. de beroepen) betreft, om de instroom van jonge mensen te 
bevorderen;

dat samenwerking tussen beide organisaties kwaliteitverhogend kan werken door het 
verlenen van wederzijdse diensten en uitwisselen van expertise;

dat samenwerking een brug kan slaan tussen opleiding en praktijk, waardoor 
sociaal werkers c.q. docenten hun deskundigheid kunnen vergroten tot profijt van 
burgers (cliënten) en studenten.





Ik heb afgesproken met Monique en H. 
en R. bij het Inloopschip. Ik ben 
benieuwd naar de mannen, ik heb ze benieuwd naar de mannen, ik heb ze 
allebei gesproken aan de telefoon 
maar ze nog nooit gezien. Ik ken hun 
achtergronden niet, weet alleen dat ze 
een tijd in het Inloopschip hebben ge-
slapen. Sinds een paar maanden 
hebben ze allebei een eigen woon-
ruimte maar zijn ze allebei nog enkele ruimte maar zijn ze allebei nog enkele 
uren per week op het Inloopschip te 
vinden. Nu niet meer als bezoekers 
maar als vrijwilligers. 

Monique, al jarenlang de ‘overbuur-
vrouw’ van het Inloopschip kent H. en vrouw’ van het Inloopschip kent H. en 
R. ook niet, ook niet van gezicht. Na alle 
jaren en contacten kent ze veel 
bezoekers en collega’s van het Inloop-
schip van gezicht en vaak ook van 
naam. H. en R. kent ze niet. Waarschijn-
lijk komt dit omdat H. en R. overdag, 
net als Monique, aan het werk waren 
en dus overdag niet op het Inloopschip 
kwamen. 



als je iets zegt. Een stukje opvoeding 
noem ik het ook wel. Als je op een 
nette manier iets tegen iemand zegt 
kun je bijna alles zeggen”. Beide 
mannen vinden het als vrijwilliger heel 
belangrijk dat je bezoekers van de 
opvang op een gelijkwaardige en vol-
waardige manier aanspreekt. Het lijken waardige manier aanspreekt. Het lijken 
misschien kleine dingen maar zelf 
hebben zij beiden ervaren hoe belan-
grijk het is dat mensen je op die manier 
aanspreken. Dat je je niet minderwaar-
dig voelt. 
R. ”Er werken een aantal ervarings-
deskundigen op het Inloopschip, dat 
werkt! En wij als vrijwilligers met ervaring 
hebben echt een signalerende functie. 
We staan toch gevoelsmatiger dichter-
bij de dak- en thuislozen, omdat we uit 
vergelijkbare situaties komen. De woon-
begeleiders en maatschappelijk werk
ers begeleiden mensen maar als 
iemand anders dan jouw traject-
begeleiding interesse in je toont doet 
dat je toch goed. Al is het maar dat 
iemand zijn hart even kan luchten, dat 
de druk er een beetje af is zeg maar”.

We hadden nog veel langer door 
kunnen praten maar maken na anderh-
alf uur een einde aan ons gesprek. We 
hebben allemaal nog andere ver-
plichtingen die avond. De conclusie is 
dat het fijn is om een keer in een 
samenstelling als deze rond de tafel te 
zitten.

Ik ben ex-cliënt van de dak- en thuis-
lozenopvang en vanaf afgelopen 
oktober werkzaam op dezelfde locatie 
als waar ik als cliënt heb verbleven: Het 
Inloopschip. 

Waarschijnlijk komt het doordat ik zelf 
een aantal maanden als cliënt 
woonachtig ben geweest bij 
Het Inloopschip en er daarom met een 
andere blik naar kijk.
De klik bij zowel de medewerkers als de De klik bij zowel de medewerkers als de 
cliënten is goed. Ik doe het werk dan 
ook met ontzettend veel plezier.
Wat ook weer geresulteerd heeft in een 
verlenging van het eerste contract met 
zes maanden tot 1 oktober 2019.

Ik ben nu werkzaam voor 16 uur per 
week. In principe op  maandag, woens-
dag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 
16.00 uur maar meestal zijn de dagen 
wel langer. Ook op mijn vrije dagen 
komt het regelmatig voor dat ik er toch 
even ben.

Ik hou mij onder andere bezig met de 
inkoop van de boodschappen en het 
toezicht en onderhoud van ruimtes als 
de keuken, provisieruimte en de was-
ruimte.

Op zaterdag kook ik met veel plezier Op zaterdag kook ik met veel plezier 
voor ongeveer 30 mensen onder wie 
een groot aantal dagbezoekers. 
Uitganspunt is altijd zo vers mogelijk en 
halal vlees.

Hiermee is ook gewoon een Hollandse Hiermee is ook gewoon een Hollandse 
pot te koken maar heeft als voordeel 
dat iedereen mee kan eten. Ik vind dit 
heel dankbaar om te doen en de 
enthousiaste reacties na afloop zijn 
hartverwarmend.

Ik heb mijn draai echt gevonden bij MO Ik heb mijn draai echt gevonden bij MO 
Den Bosch en hoop hier nog lang te 
kunnen blijven.



Mij is gevraagd een stukje te schrijven over de toe-
gevoegde waarde van de inzet van ervarings-
deskundigen binnen MO Den Bosch.

Mijn expertise als ervaringsdeskundige is ‘verslaafd 
zijn’. In mijn geval aan de alcohol maar het middel 
doet er niet zo toe. Ik was een normaal functioner-
ende zelfstandige vrouw en zelfstandig ondernemer 
met drie kinderen en drie zaken. Door mijn versla-
ving werd ik een wrak dat aan moest kloppen bij 
diverse hulpinstanties, alleen al om een dak boven 
mijn hoofd te hebben. In twee jaar tijd heb ik er on-
geveer 16 van binnen gezien. En elke keer speelde 
er maar één gedachte door mijn hoofd: hoe kom ik 
hier zo snel mogelijk weer weg met datgene wat ik 
nodig heb (althans nodig dácht te hebben): een 
huis en een inkomen. huis en een inkomen. 

Om vervolgens weer zo snel mogelijk te gaan geb-
ruiken. Uiteindelijk kwam ik in een kliniek waar alleen 
maar ervaringsdeskundige begeleiders werkten. In 
plaats van allerlei adviezen kreeg ik van mijn coach 
te horen waar hij zijn alcohol had verstopt toen hij 
de kliniek binnenkwam. En wat bleek…….

het was precies dezelfde plek als die ik had be-
dacht. Wat een ervaring!!!

Hier hoefde ik me niet te schamen, hier kon ik delen 
wat er ECHT in mijn hoofd omging. Kortom; hier 
werd ik BEGREPEN. Alles wat ik eerder moest doen 
om me nog een beetje ‘normaal’ te voelen en erbij 
te horen hoefde niet meer. 

Bij deze mensen kon ik mezelf zijn, hoefde ik me niet Bij deze mensen kon ik mezelf zijn, hoefde ik me niet 
te schamen en nog veel waardevoller; deze 
mensen hadden het gered! Zij waren clean, 
functioneerden en leefden weer. Sterker nog, ze 
hadden een mooie baan en zagen hun kinderen 
weer. Maar hoe dan?

Ik wilde wat zij hadden en hing aan hun lippen Ik wilde wat zij hadden en hing aan hun lippen 
want deze mensen bewezen dat het mogelijk was. 
Een leven zonder drugs.

Zo durfde ik de eerste stapjes in mijn herstel te Zo durfde ik de eerste stapjes in mijn herstel te 
zetten. Hoe precies wist ik nog niet maar ik wist één 
ding wel: ik hoefde het niet meer alleen te doen. Ik 
werkte zelf al als begeleider in de verslavingszorg. 
Maar dronk zelf het meeste. Na mijn opname wilde 
ik graag terug in mijn oude vak en het dit keer niet 
alleen vanuit ‘de boekjes’ doen maar vanuit mijn 
hart.hart.

Helaas ging dat niet bij mijn oude werkgever. Ik kan 
niet uitdrukken hoe geweldig ik het vind om dit werk 
nu bij MO Den Bosch wél vanuit deze positie te 
mogen doen. Niet alleen voor mezelf maar vooral 
voor de mensen die, net als ik acht jaar geleden, 
graag een ander leven willen maar niet weten HOE. 

Dagelijks mag ik ervaren dat er ‘cliënten’ (wat heb 
ik een hekel aan dat woord) zijn die iets hebben 
aan mijn ervaring en weer mee gaan doen in de 
maatschappij. En dit alleen maar door te delen, zo 
eenvoudig kan het zijn.









In het begin werd ik gezien als een jongen van de straat. 
Mijn capaciteiten werden in twijfel getrokken. Mijn niveau 
werd te laag ingeschat. Het heeft lang geduurd voordat ik 
als volwaardig medewerker werd beschouwd.” 

Vandaag de dag is hij nog altijd werkzaam bij de opvang, Vandaag de dag is hij nog altijd werkzaam bij de opvang, 
als volwaardig medewerker waar met bewondering naar 
wordt gekeken. De ontwikkeling die M’hammed heeft 
doorgemaakt is bijzonder veerkrachtig en een voorbeeld 
voor bewoners van de opvang. ‘Tijdens het teamoverleg 
merk ik wel dat ik anders naar mensen en situaties kijk dan 
sommige collega’s. “Ik heb geen idee hoe ik die persoon 
kan helpen”, hoor ik dan, maar vaak zie ik dan nog wel kan helpen”, hoor ik dan, maar vaak zie ik dan nog wel 
een manier om contact te maken. Zij brengen ook weer 
hun expertise in, zo vullen we elkaar aan.’

Sporten is een belangrijk onderdeel van het herstel verteld 
M’hammed. “Ik weet wat sport met mij heeft gedaan in 
mijn weg naar herstel. Het geeft zoveel energie en kracht. 
Binnen mijn functie maak ik me nu sterk om sporten 
structureel onderdeel te laten zijn van het herstel. Het heeft 
mijn vuur weer aangewakkerd en ik merk dat dit voor 
anderen ook zo kan zijn.’ 

Het was M’hammed die Life Goals Nederland benaderde 
om het voetbaluurtje op woensdag om te zetten in een 
structureel sportaanbod voor mensen uit de 
maatschappelijke opvang in de stad. Life Goals Den Bosch maatschappelijke opvang in de stad. Life Goals Den Bosch 
is een samenwerkingsverband tussen MO Den Bosch, de 
zorggroep Linc naar Zorg en ’S-PORT een initiatief van 
gemeente ‘s-Hertogenbosch. 

M’hammed voelt zich inmiddels weer gewaardeerd en kijkt M’hammed voelt zich inmiddels weer gewaardeerd en kijkt 
met een frisse blik naar de toekomst. ‘Ik ben trots op waar ik 
nu sta. Binnenkort hoop ik mijn diploma binnen te slepen. 
Daarna hoop ik nog veel meer mensen te kunnen onders-
teunen bij hun weg naar herstel. Ik weet hoe belangrijk de 
juiste begeleiding is.’ 


