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INFORMATIE OVER DE INSTELLING 
 
Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. is een organisatie die zich ten doel stelt het opvangen, 
begeleiden en verzorgen van mensen die door een combinatie van factoren op straat terecht zijn 
gekomen en zich daardoor voor korte of langere tijd niet kunnen handhaven in onze samenleving. 
 
Tot de S.M.O. Breda e.o.behoren de volgende voorzieningen:  
 

• Sector zorg (opvang en wonen): 
o Dag- en nachtopvang ‘t IJ te Breda 
o Crisisopvang het Koetshuis te Bavel 
o Crisisopvang ’t Vluchtheuveltje te Oosterhout 
o Woonvoorziening de Gaarshof te Baarle-Nassau 
o Woonvoorziening Weideveld te Bavel. 
o Woonbureau Web-Herderheem te Breda (per 01-01-2005) 

 

• Sector activering: 
o De Werkplaats te Baarle-Nassau (industriële- en groenactiviteiten) 
o Cameleon te Baarle-Nassau (creatief, recreatief en educatief) 
o Werken aan Perspectief (WPD) voor Daklozen te Breda 

 
 
Het project Werken aan Perspectief voor Daklozen is een project van Stichting Maatschappelijke 
Opvang Breda in samenwerking met N.I.Z.W. en in opdracht van de Gemeente Breda.  
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1. ACHTERGROND/AANLEIDING 
 
 
1.1 Achtergrond 
 
Het project Sociale Activering voor dak- en thuislozen was een initiatief van de Federatie Opvang om 
de achterstandsituatie van dak- en thuislozen te verbeteren. Door samenwerking met het N.I.Z.W. is 
het project ‘WPD’ ontstaan. Daarin werken N.I.Z.W., instellingen voor Maatschappelijke Opvang en 
gemeente samen in het zoeken naar methoden om de doelgroep beter sociaal te kunnen activeren. 
Hierbij wordt gedacht aan activiteiten waarbij de doelgroep kan participeren in de maatschappij.  
Sociale activering is een belangrijke manier om de groep van dak- en thuislozen, die in een sociaal 
isolement verkeren toekomstperspectieven aan te bieden. Hierbij wordt gedacht aan het ontwikkelen 
van structurele samenwerking binnen het netwerk en zoeken naar mogelijkheden van financiële 
dekking van genoemde producten. Wanneer dit, landelijk gezien, structureel aangepakt wordt zou dit 
resulteren in een ingebed project waarbij de cliënten beter geholpen kunnen worden. 
 
 
1.2 Aanleiding 
 
Vanuit de Wet Werk en Bijstand die per 1 januari 2004 is ingevoerd, is ook de gemeente Breda 
verplicht, inwoners die geen betaalde arbeid verrichten te activeren. Hiertoe is er samenwerking 
gezocht met SMO Breda. SMO Breda heeft op haar beurt samenwerking gezocht met het project 
WPD vanuit het NIZW en deze samenwerking voorgelegd aan de gemeente Breda, die graag bereid 
was om dit samenwerkingsverband vorm en inhoud te geven.  
Het stimuleren en begeleiden van uitkeringsgerechtigden, waaronder de daklozen, zal moeten leiden 
naar een structurele verandering van hun situatie en positie. Dit zou deze doelgroep zelfvertrouwen 
kunnen geven, cliënten kunnen talenten ontwikkelen en kunnen daar waardering voor krijgen. Zowel 
op het persoonlijke als sociaal/maatschappelijke vlak zal deze activering, naar verwachting, leiden tot 
positieve effecten op andere levensgebieden. Hierbij wordt gedacht aan het verkrijgen van woning, 
hulpverlening wordt vaker en specifieker ingezet en overlast wordt hierdoor ook verminderd. 
 
 
1.3 Probleemstelling  
 
Vanwege de complexiteit van de problemen bij daklozen werden de gemeente en MO-instellingen de 
afgelopen jaren gedwongen, zich hernieuwd te oriënteren op deze groep.  
De vraag is of en hoe sociale activering ingezet kan worden voor daklozen. En tevens wat het te 
bereiken doel hierbij kan zijn. 
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2. DOELSTELLING 
 
 
De voornaamste doelstelling van het project is om daklozen te stimuleren deel te nemen aan het 
maatschappelijk proces. Om dit te realiseren is sociale activering een belangrijk middel. Sociale 
activering dient een zekere graad van continuïteit te bieden waardoor de basis gelegd wordt om het 
individu verder te ontwikkelen. 
 
Daarnaast zal SMO werkwijzen en samenwerking ontwikkelen voor de oriëntatie en toeleiding naar 
sociale activering. Het proces van het activeren via een begeleidings- en oriëntatieaanbod zal door de 
SMO uitgevoerd moeten worden.  
Het in kaart brengen van de groep van daklozen, de structurele aanpak van deze groep en het 
organiseren van de samenwerking met de verschillende organisaties/instellingen op het gebied van 
sociale activering en arbeid zijn items die van belang zijn om succes te garanderen. 
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3. DOELGROEP: BEZOEKERS ‘t IJ. 
 
 
3.1 Kenmerken doelgroep 
 
Omdat men te kort bezig is met het registreren van de bezoekers die dagelijks gebruik maken van de 
dagopvang is er nog geen consistent beeld te geven, zodat er nog geen conclusies aan verbonden 
kunen worden. van aantallen bezoekers. Wanneer we uitgaan van schattingen, kunnen we spreken 
over een dagelijks aantal van plus-minus 60 bezoekers. Toch kan wel geconcludeerd worden dat er 
binnen ’t IJ een harde kern bestaat van bezoekers die regelmatig gebruik maken van het 
dienstencentrum en de nachtopvang. Deze kern bestaat uit 30 à 40 personen die geregeld aanwezig 
zijn. Per week ongeveer 2 à 3 dagen. Drug- en alcoholverslaving, schuldproblemen en psychische 
instabiliteit zijn de meest voorkomende problemen. 
Qua leeftijd wordt de oudere groep, dit zijn personen tussen de 35 en 55 jaar oververtegenwoordigd.  
 
Geconstateerd word dat een beperkt aantal vrouwen gebruik maakt van ‘t IJ. De reden zou gezocht 
kunnen worden in de opvangmogelijkheden binnen hun eigen sociale netwerk binnen Breda. De 
vrouwelijke bezoekers zijn meestal jonge vrouwen tussen de leeftijd van 18 tot 25 jaar. 
 
Illegalen, uitgeprocedeerden en werklozen uit de Oostblok-landen maken ook regelmatig gebruik van 
de dagopvang.  
 
3.2 Contra indicatie 
 
Het project is bedoeld voor bezoekers van het dienstencentrum ‘t IJ (dag- en nachtopvang). Hierbij 
concentreert men op hen, die  ingeschreven staan en een zwerversuitkering ontvangen van de 
gemeente Breda. Dit betekent dat anderen geen gebruik kunnen maken van de activering.  
 
De gebruikersruimte van Novadic-Kentron, ondergebracht in het gebouw van ‘t IJ heeft dagelijks vele 
verslaafden die ook geregeld de dagopvang bezoeken. Dit betekent dat drugsverslaafden ook deel 
kunnen nemen aan het activeringsprogramma. Binnen de groep verslaafden is er echter een 
subgroep aan te merken, waarvan op dit moment gezegd moet worden, dat ze niet aan de minimum 
eisen voldoen en kunnen voldoen om deel te nemen aan het activeringsproject.  
 
 
3.3 Conclusie 
 
Door de diversiteit van de groep en de verscheidenheid van de problemen zal sociale activering juist 
in moeten spelen op die diversiteit, om tot resultaten te kunnen komen. Het zal van belang zijn om 
vanaf het begin gesprekken te voeren met de bezoekers van ‘t IJ over hoe zij zelf vorm willen geven 
aan sociale activering. Doordat de daklozen zelf de activiteiten mee gaan helpen ontwikkelen zal dit  
betekenen dat ze enthousiaster en actiever zullen zijn binnen het WPD-project.  
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4. UITWERKING/ACTIVITEITEN 
 
 
4.1 Activiteiten 
 
Sport  
Voetbal is vanwege zijn bekendheid en zijn eenvoudige regels zeer geliefd bij de mannelijke 
bezoekers van ‘t IJ. Vanwege het recreatieve aspect zullen de bezoekers regelmatig deelnemen aan 
deze sport. Bij deze sport worden de deelnemers, door de activiteitenbegeleider geobserveerd en 
beoordeeld op hun kwaliteiten waardoor er een beter beeld verkregen wordt van de deelnemers. 
Hierdoor kunnen zij makkelijker gestimuleerd worden, afhankelijk van hun kwaliteiten, interesses en 
talenten om mee te doen met de andere activiteiten. 
 
Bekeken zal worden of er eventuele wedstrijden georganiseerd kunnen worden met andere 
voetbalverenigingen. Dit zal als doel hebben om het competitieve element aan te wakkeren bij de 
deelnemers maar ook om de overstap naar andere voetbalverenigingen te stimuleren. 
 
Computers. 
De computers die aanwezig zijn bij het dienstencentrum kunnen gebruikt worden om stukken voor de 
nieuwsbrief te schrijven. Om deelnemers ook te kunnen stimuleren zou computercursus aangeboden 
kunnen worden.  
 
Muziek workshop 
Gebleken is dat enkele bezoekers zeer getalenteerd zijn in het bespelen van muziekinstrumenten. 
Onderzocht wordt of er in Breda instellingen zijn waar muziekinstrumenten (gitaar, djembe, etc.) 
gehuurd kunnen worden en waar groepen workshops kunnen krijgen. Gekeken wordt of er een band 
gevormd zou kunnen worden om bij bepaalde aangelegenheden te kunnen optreden. 
 
Persoonlijke verzorging 
Geen concreet plan, maar daar zal zeker aandacht naar uit moeten gaan. Dit onderdeel dient nog 
verder te worden uitgewerkt. Mogelijk kan er door samenwerking met andere instellingen aan iets 
concreets vorm worden gegeven. Hierbij te denken aan o.a. het haarknippen, maar ook andere zaken 
kunnen hierbij aandacht krijgen. 
 
 
4.2 Taakgerichte activiteiten 
 
Keukenproject 
Het kookproject heeft als eerste aanzet de bezoekers te voorzien van een warme maaltijd. Door 
geregeld te eten zullen daklozen minder gezondheidsklachten krijgen.  
Dit project zal ook kunnen fungeren als (toeleidings)traject waar deelnemers zich, onder begeleiding, 
verder kunnen ontwikkelen. 
  
Klussenproject 
Hierbij gaat het om kleine groepen die zich bezig zullen houden met kleine klussen, zowel binnen als 
buiten ’t IJ. Door het creëren van een vriendelijke omgeving en positieve uitstraling van ’t IJ, kan er 
ook een vraag komen om diensten elders aan te bieden. 
 
 
Klussenbureau 
Er wordt onderzocht of er een klussenbureau ontwikkeld kan worden, waarbij geregeld deelnemers 
uitgezonden kunnen worden voor kleine klussen in de buurt, bij bedrijven, woningbouwverenigingen 
etc. 
Het klussenbureau kan als een vervolgtraject gezien worden van het project.  
 
Schoonmaakploeg 
Dit is een initiatief dat zeker uitgewerkt moet worden. Medeverantwoordelijk maken, worden en zijn 
voor de omgeving, is van essentieel belang binnen sociale activering. Vanwege de hoge eisen die 
gesteld worden aan schoonmaakwerkzaamheden, zal het aanwezig zijn van werkbegeleiding hierbij 
van groot belang zijn. 
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De Werkplaats, locatie Baarle-Nassau 
De werkplaats zou ingezet kunnen worden voor deelnemers die meedoen met één van de boven 
genoemde projecten. Hierbij wordt gedacht aan cliënten die extra ‘tools’ nodig hebben om in een 
vervolgtraject goed te kunnen functioneren. Nader uit te werken. 
 
 
4.3 Oriëntatiefase 
 
In deze fase wordt er met de cliënt gekeken naar zijn sterke en zwakke kanten, interesses en 
kwaliteiten en welke activiteiten daarop aansluiten.  
De volgende onderdelen worden bij deze fase gebruikt: 

• activerende gesprekken door de werkbegeleider/trajectbegeleider. Het zou goed zijn dit in een 
latere fase over te dragen aan de begeleiders binnen ’t IJ; 

• de bezoekers van ‘t IJ worden intensief betrokken bij het vormgeven en uitvoeren van de 
activiteiten; 

• oriënterende taken/dagbesteding voor deelnemers; 

• werken naar wordreadiness (zal uitgewerkt worden); 

• duidelijke samenwerking met instellingen. 
 
 

4.4 Vervolgfase  
 
Uitgangspunt van deze fase is dat de deelnemer de ruimte en genoeg begeleiding krijgt om zich 
verder te kunnen verdiepen in een of meerdere activiteiten. 
Dit onderdeel moet verder geconcretiseerd worden.  
 
 
4.4 Vergoeding 
 
Om de deelnemers te kunnen stimuleren om mee te doen met de verschillende activiteiten, vooral aan 
de taakgerichte activiteiten, moet gezocht worden naar een beloningsysteem waarbij bijverdiend mag 
worden naast de uitkering. Ook beloning in natura behoort tot de mogelijkheden en verdient de 
voorkeur boven financiële vergoeding. Vergoedingen dienen echter wel doorberekend te worden met 
het “werkkapitaal”. 
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5. PROJECTORGANISATIE 
 
 
5.1 Samenwerkingspartners 

 
Welzijn sociale zaken 
De gemeente Breda is enerzijds opdrachtgever en anderzijds ook samenwerkingspartner. 
Opdrachtgever van het project ‘pilot activering dak- en thuislozen Breda’ en samenwerkingspartner is 
de dienst SAW van de gemeente Breda. 
 
N.I.Z.W. 
Het NIZW is een instituut dat instellingen en beroepskrachten in de sector Zorg en Welzijn helpt op het 
gebied van maatschappelijke ontwikkeling. Samen met de SMO wil  het NIZW methoden en  
producten ontwikkelen om de groep daklozen beter te kunnen begeleiden vooral op het gebied van 
sociale activering.  
 
Novadic-Kentron is een instelling voor verslavingszorg die zich richt op cliënten in de gebieden van 
Midden en West Brabant. Novadic-Kentron is ontstaan per 1 januari 2004 uit een fusie van Novadic en 
Kentron. 
Drugsverslaafden die cliënten zijn van Novadic-Kentron maken meestal ook gebruik van de diensten 
van ‘t IJ. Dit is ook de reden dat zowel Kentron, SMO, als de gemeente Breda, gezamenlijk hebben 
besloten om het project ook open te stellen voor de groep verslaafden.  
 
 
Uitbreidingsmogelijkheden samenwerkingspartners: 
 
Instituut voor Maatschappelijke Welzijn 
Het I.M.W. kan deelnemers aan de sociale activering ondersteunen door schuldhulpverlening in te 
zetten. Een aanvraag daartoe is al bij de gemeente Breda ingediend.  
 
Samen naar werk  
Als vervolgtraject van de sociale activering zou Stichting Vertizontaal met Samen naar Werk een 
belangrijke rol kunnen spelen m.b.t. doorstroom, uitstroom.  
 
De Derde Wereldwerkplaats 
Voor deelnemers, die verder willen en kunnen, is de Derde Wereldwerkplaats mogelijk ook een goede 
partner. 
 
 
5.2 Reikwijdte van het project 
 
Doorverwijzingrol. 
De problemen van de doelgroep is zeer divers en complex. Schuldproblemen, weinig tot geen sociale 
netwerk, psychische problemen, gok- drug- en alcoholverslaving is een kleine greep uit de 
voorbeelden. Dit zou een negatieve invloed kunnen hebben op het functioneren van de deelnemers bij 
de verschillende activiteiten. Het zou zelfs een belemmering kunnen vormen voor verdere begeleiding. 
SMO voert met verschillende instellingen gesprekken over mogelijke samenwerking op het gebied van 
sociale activering en arbeid.  
Het Instituut voor Maatschappelijk Welzijn heeft positief gereageerd op onze initiatief en heeft bij de 
gemeente Breda een projectplan voorgelegd, ter aansluiting bij het WPD-project.  
Sociale activering impliceert mensen ertoe te bewegen om een zinvolle dagbesteding te hebben. Het 
toeleiden naar ‘arbeid‘ moet dus als hoofdtaak gezien worden.  
 
 
5.3 communicatie 
 
Intern 
Omdat het project per 1 november van start is gegaan is het van essentieel belang om de lijnen van 
communicatie zowel intern als extern duidelijk aan te geven. Het project moet binnen de SMO en  ‘t IJ 
een eigen gezicht krijgen, tevens moet het een onderdeel zijn van ‘t IJ. Een van de voorwaarden voor 
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een stevige/sterke positie binnen ’t IJ zal de communicatie moeten zijn naar zowel het personeel als 
de bezoekers. Daarnaast is, voor wat betreft de vakinhoudelijke kant, de aansturing vanuit en de 
koppeling met de sector activering wenselijk om alle kansen en mogelijkheden te benutten en te 
ontwikkelen om te komen tot een zo groot mogelijke maatschappelijke participatie van de deelnemers 
aan sociale activering. 
 
Extern 
Een duidelijke overdracht van informatie zal een positieve uitstraling hebben naar de samenwerkende 
partners. 
Ook met die organisatie waarmee samengewerkt wordt, dient er duidelijkheid te zijn over 
verantwoordelijkheden, bevoegdheden en activiteiten. Dit zal kunnen leiden naar een ingebed project 
bij de verschillende organisaties. Hierbij is het van belang dat SMO de leidersrol op zich neemt en de 
stuwende kracht blijft, om het benodigde netwerk op te bouwen en in stand te houden. 
Essentieel in dit verband is dat de verantwoordelijkheden helder en direct zijn, waardoor snel 
gehandeld kan worden wanneer het nodig is.  

 
Nieuwsbrief 
Dit idee vraagt om een verdere uitwerking, maar vast staat dat het uitgegeven dient te worden door 
SMO Breda en ook onder diens verantwoordelijkheid. De eindredactie zal dan ook bij SMO liggen. Via 
korte en informatieve berichten zal aan de bezoekers van ‘t IJ informatie en voorlichting gegeven 
worden over de diverse activiteiten die binnen ‘t IJ plaatsvinden. De Nieuwsbrief zal ook in de diverse 
bedrijven en bij het bewonerscomité uit de buurt verspreid kunnen worden. Hierdoor zal de omgeving 
beter geïnformeerd worden over de daklozen en over ’t IJ. Aan bezoekers van ’t IJ kan gevraagd 
worden, ook hun bijdrage hieraan te leveren. 
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6. KORTE SAMENVATTING/ OBSERVATIE 
 
 
6.1 Contactlegging 
 
Vanwege de onbekendheid met de cliënten van het ‘t IJ hadden de eerste twee weken, voor de 
projectleider, een meer oriënterend karakter. Hierdoor kon er een beter beeld gevormd worden van de 
groep waardoor contactlegging in een later stadium vergemakkelijkt zou worden. Het is essentieel om 
de doelgroep erbij te betrekken en te informeren naar hun eigen ideeën, waardoor belangstelling en 
enthousiasme ontstaat.  
Vanwege hun wantrouwen naar personen die niet binnen hun “kring” hoorden verliepen gesprekken in 
het begin soms moeizaam. Momenteel is er een vertrouwensband aan het ontstaan. 
Ook was het van belang om, als nieuw te starten project, collega’s te vragen naar hun eigen ideeën, 
ervaring en visie met betrekking tot de activiteiten voor de doelgroep. Dit zou als basis kunnen 
fungeren voor een betere verstandhouding tussen beide partijen waardoor vervolgens het project ook 
beter gedragen zou kunnen worden door de begeleiders. 
 
 
6.2 Impressie ’t IJ. 
 
Bij passanten is er het gevoel dat ‘t IJ “hun” plek is waar zij met een gerust hart kunnen zijn.  
 
Voorzieningen binnen ’t IJ: 

� er zijn douchemogelijkheden; 
� 24 bedden voor de nachtopvang; 
� het washok: tegen vergoeding wassen; 
� lockersruimte: tegen vergoeding spullen opbergen; 
� koffie en thee zijn gratis; 
� warme maaltijd voor een lage prijs; 
� broodmaaltijd;  
� recreatieruimte met tafeltennis, computers en radio; 
� gebruikersruimte waar drugverslaafden, onder toezicht kunnen gebruiken.  

 
 
6.4. Ideeën vanuit de groep  
 
Enkele ideeën die geopperd zijn door de bezoekers en het personeel. De activiteiten hebben in eerste 
instantie een meer recreatieve karakter. Er zouden een paar ideeën, mits goed onderbouwd en 
uitgewerkt, gebruikt kunnen worden als activiteit. 
Enkele voorbeelden: 

� kookproject; 
� schilderen/knutselen; 
� muziek maken; 
� schoonmaakploegje; 
� straatkrant; 
� sporten; 
� veegproject. 
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7. TE VERWACHTEN RESULTAAT 
 
Als resultaat mogen we een deelname verwachten van 20 verschillende personen aan één of 
meerdere activiteiten. 
Van die groep komen er in het eerste jaar minimaal 5 deelnemers met een vervolgwens binnen het 
project. 
 
 
 
 


