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Voor u ligt ons Jaarverantwoordingsdocument 2018.
Met dit document geven wij inzicht in de middelen die gedurende het verslagjaar door het
Centrum Voor Dienstverlening (CVD) zijn ingezet en laten wij zien welke resultaten er zijn bereikt.
Ook dient dit document om te voldoen aan de verantwoordingsverplichtingen die het CVD naar
de verschillende opdrachtgevers heeft.
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aangeboden namens:

Raad van Toezicht
de heer drs. R.G. Beek MPA
Voorzitter

w.g.
datum 20-03-2019

Bestuur
mevrouw mr Y. Frank
Directeur/Bestuurder
w.g.
datum 20-03-2019

2

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG CVD 2018

AANBIEDINGSVERKLARING

2

INHOUDSOPGAVE

3

VOORWOORD

4

1. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE

5

1.1. ALGEMEEN

5

1.2. ORGANISATIESTRUCTUUR EN BESTUUR

6

1.3. KERNGEGEVENS

7

1.4. SAMENWERKINGSRELATIES

10

1.5. KANSEN, RISICO’S, ONZEKERHEDEN

11

2. TOEZICHT EN MEDEZEGGENSCHAP

11

2.1. RAAD VAN TOEZICHT

11

2.2. (UITWERKING) MEDEZEGGENSCHAP

12

3. BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES

15

3.1. MEERJARENBELEID

17

3.2. REALISATIE JAARPLAN 2018

18

3.2.1. CRISISINTERVENTIE

19

3.2.2. MAATSCHAPPELIJKE OPVANG

22

3.2.3. VRIJWILLIGERSWERK EN MANTELZORG

44

3.2.4. MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

49

4. BEDRIJFSVOERING

51

4.1. KWALITEITSBELEID

51

4.2. PERSONEELSBELEID

56

4.3. SAMENLEVING EN BELANGHEBBENDEN

57

4.4. FINANCIEEL BELEID

58

3

VOORWOORD
In dit jaarverslag wordt teruggeblikt op het jaar 2018; een relatief stabiel jaar dat wel een onverwacht
roerige start kende met het communicatietraject over ons nieuwe project in Rotterdam Oosterflank
(waarvoor het College van B&W eind 2017 groen licht had gegeven). Gevolg was dat de start van
het project een half jaar vertraging opliep. In augustus 2018 kon het Respijthuis i.o. worden geopend, gevolgd door de gefaseerde inplaatsing van extramurale cliënten. Naast dit project werd
gestaag verder gegaan met de voorbereiding van onze nieuwe locatie in Rotterdam Noord. Tenslotte
werd in het najaar bekend dat het CVD is geselecteerd voor de uitvoering van een project in
Rotterdam Kralingen. Al met al realiseren we hiermee een flinke en zeer gewenste uitbreiding van
het aantal opvangplekken dat het CVD beschikbaar heeft.
Ook werd in 2018 de voorbereiding ter hand genomen van een nieuw Strategisch Meerjarenplan
(SMJP), als opvolger van het SMJP 2014-2018 waarin de ambitie om excellent te worden in onze
dienstverlening centraal staat. Uit de discussies die daarover binnen de organisatie werden gevoerd
volgde de conclusie dat we de afgelopen jaren zeker stappen voorwaarts hebben gezet om onze
ambitie te verwezenlijken…… maar ook dat we er nog niet zijn. Dat inzicht heeft geleid tot het besluit
het huidige SMJP te verlengen tot 2021. Verlenging betekent overigens niét dat alles zal blijven
zoals het is, integendeel! Het betekent wel dat we de focus van het CVD expliciet gericht houden op
het doel om excellent te worden in onze dienstverlening.
Uit het vorige Medewerkers Betrokkenheid onderzoek (MBO) kwam naar voren dat gemiddeld genomen de vitaliteit van de CVD medewerker was afgenomen. Dat heeft ertoe geleid dat in 2018 de
duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers een speerpunt in ons handelen werd door uitvoering van het actieprogramma ‘Beweeg mee met het CVD’. Het programma bevatte tal van
maatregelen en instrumenten om de vitaliteit van de medewerkers te bevorderen; zo werden gedurende het jaar diverse workshops en proeverijen aangeboden, kwamen er structureel fruit en koel
water op het werk en werd er een drukbezette ‘beweeg mee’ middag gehouden. En met succes!
Want uit het eind 2018 opnieuw gehouden MBO is gebleken dat de vitaliteit van onze medewerkers
weer is toegenomen.
Voorts heeft in 2018 besluitvorming plaatsgevonden over diverse organisatorische- en personele wijzigingen. Gedurende het jaar is het aantal cliënten verder toegenomen, hetgeen tevens uitbreiding
van het aantal personeelsleden tot gevolg had. Gecombineerd met de nieuwe projecten die in het
verschiet liggen, werd besloten het aantal teamleiders uit te breiden en tot een herverdeling van de
teams (en daarmee jobrotation van de groep teamleiders) te komen. Het vertrek van de directeur
Maatschappelijke Ondersteuning CVD per 2019 is aangegrepen om deze functie te bevriezen waar
tegenover staat dat de eerder bevroren clustermanagersfunctie weer wordt ontdooid. Dat betekent
dat we vanaf 2019 volstaan met één directeur/bestuurder. Om in voorkomende gevallen de waarneming van de bestuurder te borgen, is een van de clustermanagers eind december 2018 benoemd tot
waarnemend bestuurder.
Ondanks de stabiliteit deed zich in 2018 een aantal (deels eenmalige) financiële tegenvallers voor,
hetgeen ertoe heeft geleid dat het positieve financiële resultaat wat lager is uitgekomen dan was
begroot. Desondanks is er voldoende financiële ruimte (gebleven) voor het treffen van financiële
voorzieningen, onder meer ten behoeve van de nieuwe projecten en de uitvoering van het verlengde
Strategische Meerjarenplan. Met dank aan de niet aflatende inzet van onze medewerkers!
Yvonne Frank, Directeur/Bestuurder
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1. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE

1.1. ALGEMEEN
De Stichting Centrum voor Vrijwillige en Professionele Maatschappelijke Dienstverlening (CVD)
werd op 5 november 1971 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
De doelstelling van de Stichting en de zeggenschapsverdeling tussen Raad van Bestuur en Raad
van Toezicht zijn statutair en aanvullend in reglementen, notarieel vastgelegd. Sinds medio 2009
werkt het CVD daarbij conform de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening
terwijl daarnaast de Zorgbrede Governancecode wordt gerespecteerd.
De missie van het CVD luidt als volgt:
“Het CVD biedt daadwerkelijk hulp en ondersteuning aan (groepen van) burgers, veelal met
sociaal economische en/of sociaal maatschappelijke problemen met als doel een zodanige
persoonlijke ontwikkeling te realiseren dat men zich in de samenleving kan handhaven,
ontplooien, actief kan deelnemen aan het maatschappelijk leven én verantwoordelijkheid voor
zichzelf en anderen kan dragen.
Het CVD werkt als maatschappelijk relevante, ondernemende organisatie zonder winstoogmerk
en werkt vraaggericht, slagvaardig, professioneel en met respect voor een ieder en neemt
verantwoordelijkheid voor het leveren van een bijdrage aan de grootstedelijke problematiek in
Rotterdam”.
Het werkgebied van het CVD omvat de regio Rotterdam. Voor enkele randgemeenten
(waaronder Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Lansingerland) biedt de stichting de bereikbaarheidsfunctie buiten kantooruren.
Het CVD voerde in 2018 tevens activiteiten uit in het kader van de Wet Langdurige Zorg en de
Zorgverzekeringswet.

Adres

Westblaak 96

Postcode

3012 KM

Plaats

Rotterdam

Telefoonnummer

010 243 81 00

Identificatienummer Kamer van Koophandel

41126848

Fiscaal nummer

002771391B01

Internetpagina

www.cvd.nl

Contactadres

Info@cvd.nl
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1.2. ORGANISATIESTRUCTUUR EN BESTUUR
Het organigram van het CVD zag er in 2018 op hoofdlijnen (directie en clusterindeling) zo uit:

Het CVD kende in 2018 een éénhoofdig bestuur. De aansturing van de organisatie vond
gedurende het gehele jaar plaats door de bestuurder en één ander directielid, de directeur
Maatschappelijke Ondersteuning CVD (MOC). In het organigram is de portefeuilleverdeling
tussen de beide directieleden terug te vinden.
Samenstelling Directieteam
Naam

Functie

Periode

Y. Frank

Algemeen directeur en enig Bestuurder.

2018

A. Smits

Directeur MOC

2018

De honorering van zowel de bestuurder als de directeur vond in 2018 (evenals die van alle
overige CVD medewerkers) plaats binnen de cao sociaal Werk (voorheen Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening). Beiden maakten gebruik van de overgangsregeling WNT. Het jaar 2018
was in dat kader voor de bestuurder het eerste afbouwjaar.
De directeur MOC vervulde naast haar hoofdfunctie een nevenfunctie. Zij maakte deel uit van het
(onbezoldigde) bestuur van het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam.
De organisatie kent een strategie-, planning- en control cyclus. De activiteiten in dit kader vinden
plaats op basis van een jaarplanning. De overlegstructuur en -planning zijn beide opgenomen in
de -jaarlijks te actualiseren- Procesbeschrijving bestuurlijk proces.
Het management van het CVD bestaat naast de directie uit clustermanagers en teamleiders. In
de cyclus zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden beschreven tot op het niveau van het
middelmanagement.
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Voorts maakte het CVD voor de besturing van de organisatie gebruik van het Raad van
Toezichtmodel, waarbij deze raad het hoogste bestuurlijke orgaan binnen de Stichting is. Dit is
vastgelegd in de statuten.
1.3. KERNGEGEVENS
De kernactiviteiten van het CVD hebben betrekking op maatschappelijke opvang (MO) in al zijn
facetten, maatschappelijke dienstverlening en de ondersteuning van het vrijwilligerswerk en de
mantelzorg in de stad. De belangrijkste kengetallen 2018 geven het volgende beeld:
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar in absolute
bedragen

Bedrag in euro’s

Subsidies gemeente Rotterdam

12.255.723

Wmo opbrengsten (overgangsrecht)
Wmo opbrengsten (integrale arrangementen)

3.399.560
16.285.721

Wlz/ELV

1.196.270

Overige opbrengsten

1.542.104

Opbrengsten cliënten

986.911

Totaal opbrengsten

35.666.289 (35.515.736)*

* tussen haakjes: totaal opbrengst 2017
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De bedrijfsopbrengsten waren in 2018 opgebouwd uit opbrengsten vanuit de Wmo (via subsidies
of anderszins), de Wet langdurige zorg (Wlz), regeling kortdurende Eerste Lijns Verblijf (ELV),
eigen bijdragen van cliënten en overige inkomsten. Bovenstaande grafiek laat de verdeling van
de opbrengsten in percentages zien.
Intramurale- en extramurale begeleiding aan cliënten
Het CVD begeleidde in 2018 zowel cliënten met een intramurale- als met een extramurale Wmo
indicatie. Cliënten die in 2018 een Wmo (her)indicatie behoefden, ontvingen die van de lokale
overheid. Voor intramurale cliënten met een bestaande AWBZ indicatie is (afhankelijk van de
duur van de betreffende indicaties) het overgangsrecht met een jaar verlengd tot 2021.
Veruit de meeste cliënten van het CVD hebben een Wmo indicatie. Daarnaast kenden we in 2018
een handjevol cliënten met een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg én werd op de Herstel- en
verpleegafdeling van CVD Havenzicht zorg verleend op grond van de regeling kortdurende
Eerste Lijns Verblijf.
In onderstaande grafieken wordt de ontwikkeling van het aantal intramurale- en extramurale
cliënten (elk onderscheiden naar overgangsrecht AWBZ, opbouw Wmo indicaties en afbouw
gemeentelijke subsidies, Wlz en ELV) aangegeven over de periode 2016-2018.
Intramurale cliënten

Extramurale cliënten

* inclusief cliënten Preventie Dakloosheid
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Gemiddeld aantal cliënten

Training en Arbeidsparticipatie
Het aantal deelnemers aan trainingen binnen Training en Arbeidsparticipatie is met ruim 29% gestegen ten opzichte van 2017. Het trainingsaanbod heeft tot doel cliënten te ondersteunen en hen
te begeleiden naar passende (arbeids)participatie. De trainingen zijn geschikt om de gestelde
doelen uit een Wmo arrangement te bereiken. Ze richten zich op de eigen regie en het leervermogen van de cliënt. Een aantal trainingen is ook toegankelijk en geschikt voor cliënten
zonder Wmo arrangement.
Trainingen worden bovendien ingezet in combinatie met dagbestedingsactiviteiten om te komen
tot ontwikkelingstrajecten met een doel en perspectief. In totaal heeft ruim 13% van de
deelnemers van de trainingen een uitbreiding van dagbesteding/activiteiten gekregen en/of is
doorgestroomd naar (vrijwilligers)werk.
Het aantal deelnemers van de dagbesteding is licht gestegen met 2,7% terwijl het aantal dagdelen gedaald is. Dit betekent dat er meer unieke deelnemers zijn met minder dagdelen per
persoon.
2017

2018

Aantal deelnemers trainingen

377

487

Aantal deelnemers dagbestedingen

297

305

Maatschappelijke dienstverlening
Het CVD kende in 2018 verschillende vormen van maatschappelijk werk: lokaal algemeen maatschappelijk werk (dat deel uitmaakt van de wijkteams in de gebieden Noord, Delfshaven en
Hillegersberg/Schiebroek) en schoolmaatschappelijk werk in de gebieden Noord en Hillegersberg/Schiebroek.
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In onderstaand overzicht zijn de prestaties die in 2018 werden geleverd op een rij gezet:
2017

2018

Schoolmaatschappelijk werk NOORD

3.892

3.787

I inzet uren

Schoolmaatschappelijk werk HIS

5.669

5.829

I inzet uren

Vrijwilligerswerk en Mantelzorg
De opdracht van CVD Vrijwilligerswerk & Mantelzorg, die in 2016 aan het CVD werd gegund in
het kader van een enkelvoudige onderhandse aanbesteding, werd in 2018 nogmaals (en voor het
laatst) met een jaar verlengd. Als gevolg van de opdracht kwam de ondersteuning van welzijnsen vrijwilligersorganisaties in de stad (opnieuw) centraal te staan. Het realiseren van cursussen
en trainingen aan individuele vrijwilligers werd gecontinueerd.

1.4. SAMENWERKINGSRELATIES
Het CVD werkt met vele partners in de stad samen. Belangrijke samenwerkingsverbanden
hadden in 2018 betrekking op:
→ de Bestuurlijke Werkgroep Zorg dichtbij (een bestuurlijk overleg tussen instellingen die
werkzaam zijn in Zorg en Welzijn en de gemeente Rotterdam);
→ het Directieoverleg (O)GGZ Eerder Thuis en het Strategisch Overleg Personen met verward
gedrag (twee ambtelijke overleggen onder voorzitterschap van de gemeente Rotterdam met
bestuurders en/of directieleden van gecontracteerde GGZ instellingen; hieraan kwam na de
verkiezingen 2018 een einde);
→ De samenwerking met DOCK en Wmo Radar in het samenwerkingsverband Sociaal Werk
Rotterdam (SWR);
→ de samenwerking met Bavo Europoort en Humanitas Zorg ten aanzien van het gezamenlijke
project in Rotterdam Oosterflank;
→ de samenwerking met Antes en Bavo Europoort als behandelaars voor CVD cliënten in woonvoorzieningen;
→ de samenwerkingsovereenkomst met een specialist ouderengeneeskunde voor wat betreft de
verpleegafdeling van de locatie CVD Havenzicht. Daarnaast heeft het CVD voor deze locatie
een belangrijke partner in de GGD (enerzijds omdat vanuit de GGD met een zekere regelmaat
aanmeldingen voor de verpleegafdeling komen, anderzijds omdat CVD Havenzicht nauw
verbonden is met het Straatdokterproject);
→diverse Beheercommissies, waarin samen met onder meer omwonenden, (wijk)politie, corporaties en de gemeente inhoud wordt gegeven aan het beheer van de woonvoorzieningen die het
CVD exploiteert;
→ de in de 14 Rotterdamse gebieden verantwoordelijke welzijnsinstellingen, vrijwilligersorganisaties, thuiszorgorganisaties, deurwaarderskantoren, bewindvoerders en Reclassering Nederland
evenals de Kredietbank Rotterdam;
→de coöperatieve samenwerkingsverbanden in de gebieden waarin het CVD preferent zorgaanbieder is;
→ook was het CVD in 2018 lid van een aantal branche organisaties, te weten de Federatie
Opvang en Sociaal Werk Nederland.
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1.5. KANSEN, RISICO’S, ONZEKERHEDEN
Het jaar 2018 was het laatste uitvoeringsjaar van het Strategisch Meerjarenplan (SMJP) 20142018. In 2016 vond een tussenevaluatie van dat SMJP plaats met als gevolg een geactualiseerd
SMJP, dat de grondslag vormde van onze activiteiten in 2018.
Ook in 2018 werd door het CVD gewerkt met een Risicomonitor. Deze wordt jaarlijks geëvalueerd
en geactualiseerd en is steeds geschoeid op de leest van het door het CVD gehanteerde
kwaliteitssysteem (HKZ) en aangevuld met een aantal risico’s op het gebied van de
bedrijfsvoering. In het afgelopen jaar werd elke vier maanden over de stand van zaken m.b.t. de
Risicomonitor gerapporteerd aan de Raad van Toezicht. Daarnaast werd in 2018 in het kader van
de HKZ op de diverse managementniveaus gewerkt met een verbeterpuntenmonitor. De
verbeterpunten van de directie worden halfjaarlijks gemonitord.

2. TOEZICHT EN MEDEZEGGENSCHAP
2.1. RAAD VAN TOEZICHT
Samenstelling Raad van Toezicht 2018 alsmede hoofd- en nevenfuncties:
Naam

Functie

Dhr. drs. R.G. Beek MPA
Laatste termijn, aftredend 14-06-2019

Voorzitter

Dhr. mr L.J.S. Wever
Eerste termijn; herbenoembaar 26-03-2019

Mevr. ir. M. de Bruyn
Laatste termijn, aftredend 19-03-2020

Vice
voorzitter

Lid

Mevr. drs. M.J. Kempff MBA
Laatste termijn; afgetreden 16-12-2018
Lid

Dhr. drs. P.J. Kadee
Eerste termijn; herbenoembaar 26-03-2019

Hoofd- en Nevenfuncties
H: gemeentesecretaris Westvoorne
N: voorzitter AV RVKO, voorzitter bew. ver.
Het Schiereiland, div functies afd. R’dam
PvdA, voorzitter RvT TOS, uitv. penn.
parochiefederatie RRM
H: directeur speciale projecten bij VWS
N: voorzitter stichting sociaal fonds VWS,
bestuurslid Onclin-Chabrionstichting,
bestuurslid stichting kinderopvang Schiedam
(Komkids BV), lid Maatschappelijke
adviesraad Universiteit van Utrecht
H: zelfstandig adviseur
N: lid RvC Tiwos, voorzitter RvC Wooninvest, lid RvC Bouwvereniging Onze Woning
en voorzitter woningbouwvereniging voor
Ambtenaren te Arnhem

H: voorzitter NU’91
N: lid besturen St. IZZ, Kunststichting
IJsselland ziekenhuis, Centraal Bestuur
CMHF, voorzitter Raad van Toezicht St.
Roparun Palliatieve Zorg en
voorzitter van bestuur St. Sonnaville; lid
bestuur Calibris foundation, voorzitter KNGU
H: directeur Service Organisatie Jeugd Zuid
Holland Zuid

Lid

De Raad van Toezicht van het CVD kende in 2018 geen commissies.

11

Nadat in 2017 voor 2 RvT leden de 2e en daarmee laatste termijn eindigde, besloot de Raad van
Toezicht om de vrijgekomen plaatsen in de Raad van Toezicht niet op te vullen. Tevens besloot
men de werkwijze met 5 leden na een jaar te evalueren. Dat is in 2018 gebeurd tijdens een
interne evaluatie en heeft geleid tot het besluit om de werkwijze met 5 leden te continueren.
In december 2018 trad mevrouw Kempff af na het verstrijken van haar 2e en daarmee laatste
termijn. De ontstane vacature zal naar verwachting begin 2019 worden vervuld.
De Raad van Toezicht heeft in 2018 tweemaal vergaderd met zowel de Cliëntenraad als de Ondernemingsraad. Met de bestuurder werd vier keer overlegd. Daarnaast vond tweemaal een
zogenoemde themabijeenkomst met de bestuurder plaats. Voorts werd de Raad van Toezicht elk
kwartaal door de bestuurder via een nieuwsbrief geïnformeerd over actuele ontwikkelingen. Ook
vond gemiddeld elke twee maanden werkoverleg plaats tussen de voorzitter van de Raad van
Toezicht en de bestuurder. Tenslotte werd door de voorzitter en vice voorzitter een beoordelingsgesprek gehouden met de bestuurder.
De onderwerpen waarover verantwoording moet worden afgelegd zijn vastgelegd in de statuten
van de Stichting en de reglementen voor de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.
In juni 2018 werd een werkbezoek aan de BW voorziening CVD de Schuilplaats afgelegd,
gevolgd door een themabijeenkomst waarin het Strategische Meerjarenplan (SMJP) 2019-2020
centraal stond. In oktober 2018 kreeg de Raad van Toezicht een rondleiding door onze nieuwe
voorziening in Rotterdam Oosterflank, waarna in de themabijeenkomst werd doorgepraat over
(de stand van zaken van de CVD) projecten.
Tijdens de vergaderingen zijn diverse onderwerpen geagendeerd geweest. Zo werd goedkeuring
gegeven aan de jaarverantwoording 2017 (bestaande uit jaarrekening en inhoudelijk jaarverslag)
en de begroting + risicomonitor 2019. Voorts werd de klasse van het CVD bepaald op II en
besloot de Raad van Toezicht de werkwijze met 5 leden te continueren. Ook keurde men het
Strategisch Meerjarenplan 2019-2020 goed en besloot men voor de uitvoering daarvan een
bestemmingsreserve te creëren. Net na de zomer werd voor (tenminste) 3 jaren een nieuwe accountant geselecteerd.
De leden van de Raad van Toezicht ontvingen in 2018 een vergoeding van gemaakte kosten en
vacatiegeld ten bedrage van respectievelijk € 5.000 inclusief BTW voor de leden en € 7.500
inclusief BTW voor de voorzitter. Deze bedragen passen ook ruim binnen de door de Raad van
Toezicht vastgestelde Klasse indeling Zorginstellingen.
2.2. (UITWERKING) MEDEZEGGENSCHAP
Uitgangspunt voor de medezeggenschap zijn resp. de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden
(WMCR) en de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).
Het CVD heeft een Cliëntenraad (CR) en een Ondernemingsraad (OR). De bestuurder heeft in
2018 op reguliere basis formeel overleg gevoerd met elk van de beide raden.
2.2.1. CLIËNTENRAAD
Wetgeving
De wet beoogt de medezeggenschap van cliënten in instellingen te regelen betreffende kwesties
waarbij het belang van de cliënt in het geding is. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) regelt steeds meer collectieve rechten van cliënten op medezeggenschap.
De wet voorziet in de instelling van een Cliëntenraad en regelt de inspraak en invloed over alle
kwesties waarbij hun belang als cliënt in het geding is. Verdergaande bevoegdheden van de
Cliëntenraad zijn op basis van de Wmcz mogelijk.
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Doel
De Cliëntenraad stelt zich ten doel om, binnen het kader van de doelstellingen van de instelling in
het bijzonder, intern en extern de belangen van de cliënten van de instelling te behartigen.
De afgelopen jaren kreeg de Cliëntenraad (CR) regelmatig de vraag hoe het toch lukt zo actief te
zijn, een wachtlijst te hebben voor kandidaat-leden? Daar heeft de CR de gedachten over laten
gaan. Conclusie was dat de rode draad in het handelen van de CR is dat men ‘actiegericht
luistert’. De adviezen die de CR geeft, de vragen die men stelt komen voort uit het luisteren bij
onder meer alle bewonersoverleggen naar wat cliënten raakt, wat er goed en niet goed gaat in de
werkeenheden.
De tweede reden waarom de CR zo actief (kan) zijn is dat rond ieder onderwerp de deskundigheid van de leden vergroot wordt. Dat gebeurt onder andere door zowel interne als externe
deskundigen uit te nodigen. Die combinatie van enerzijds actiegericht luisteren en anderzijds op
vele manieren de deskundigheid vergroten leidt ook tot steeds meer creativiteit en voorstellen en
vragen vanuit de CR aan de bestuurder, zoals die voor een nieuwe methodiek of voor een
project. De P2P-training en het Presentatievideo project zijn daar voorbeelden van.
Advisering
De CR adviseert over besluiten van algemeen belang voor het functioneren
(fusie, verbouwing, jaarrekening, wijziging in de werkzaamheden etc.) en
adviesrecht betreffende beslissingen die direct de cliëntenbelangen raken
klachtenregeling etc.). De CR kan ook ongevraagd adviseren en heeft van deze
ook veel gebruik gemaakt.

van de instelling
heeft verzwaard
(kwaliteitsbeleid,
mogelijkheid dan

Samenstelling
De CR heeft in 2018 een flink aantal personele wisselingen gekend. Inherent aan de CR is een
verloop onder de leden, deels omdat sommigen uit de (CVD) hulpverlening vertrekken en
(opnieuw) hun leven gaan (her)inrichten, deels doordat leden werk of een andere vervulling van
hun levens vinden of door ziekte.
De CR bestond in 2018 uit de volgende leden en kende de volgende functieverdeling
(alfabetisch): B. Feikens, plv. voorzitter; C. van Es, lid; D. Mak, lid; D. Koulen, voorzitter; B.
Correia, lid; D. Biniam, lid; E. Hofstra, lid; J. Willems, lid; J. van Keulen, lid; I. Tholel, lid; L.
Kenswil, lid; M. Bosma, lid; R. Bouazzaoui, penningmeester; R. Meijer, secretaris; V. Kaya, lid.
Het maximum aantal leden is 11. De CR had een wachtlijst voor kandidaat leden.
Facilitering
De CR werd ondersteund door:
→ C. van Loon (MT assistente) voor de overlegvergaderingen met de bestuurder;
→ P. Vis, adviseur.
De CR beschikte over een eigen budget en kantoorfaciliteiten. De CR vergaderde zowel op het
hoofdkantoor, in de Bazar aan de Soetendaalseweg als op de werkeenheden Schuilplaats en de
Hille.
Vergaderfrequentie
De CR vergadert twee keer per week. In 2018 heeft de CR in totaal 92 reguliere vergaderingen
gehouden. Daarnaast kwam men via werkgroepen gemiddeld nog eens 2 x per week bij elkaar.
De meeste bewonersoverleggen werden bijgewoond.
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Gelet op het grote aantal verschillende zaken waarover de CR adviseert was er zeer regelmatig
een interne of externe deskundige bij de vergadering om toelichting te geven over een onderwerp. Ook vloeide hieruit extern inhoudelijk overleg voort met de Federatie Opvang, Focusgroep
Eerder Thuis OGGZ, Movers, Werkplaats COMO en het Kapstokoverleg.
Het Formeel Overleg met de bestuurder heeft 6 keer plaatsgevonden. Tweemaal is een overleg
bijgewoond door een afvaardiging van de Raad van Toezicht. De samenwerking met de bestuurder is op een goede en constructieve wijze voortgezet.
In 2018 heeft de CR, gevraagd en ongevraagd, meer dan 40 onderwerpen met de Bestuurder besproken. Het ging daarbij onder meer (alfabetisch) over:
Arbeidsparticipatie, Begroting 2018, de AVG, Bewegen en sport, Bewonersoverleggen op de
werkeenheden, Bezoekregeling kinderen, Brandveiligheid (checklist, buddyteam), Briefadressenloket, CTO, CVD-Bazar, De Evenaar, Externe overleggen CR, Grijs gebied agressie, Hygiëne
binnen nachtopvang, Infomap cliënten, Intranet voor cliënten, IPS, Kerstactiviteiten Extramuraal,
Kwaliteitsstandaard elektrische apparaten, Nachtopvang overbelasting, Nederlandse taal voor
laaggeletterden, Nieuwsbrief CR, P2P, de Presentatievideo, Preventie dakloosheid, Projecten/
locaties Henegouwerlaan, Voorburgstraat, Noorderkanaalweg, Profiel RvT lid, Projecten uitbreiding woonruimte, Rookruimtes, Samenwerkingsovereenkomst, Schouw inspectie, Skaeve Huse,
Starterspakketten, Strategisch meerjarenplan CVD, Training & Arbeidsparticipatie, Uitloting nachtopvang, CVD-website, Vacature manager, Werkervaringsplaatsen, Winteropvangregeling, Wmo.
Toelichting enkele activiteiten CR
De CR heeft op veel werkeenheden bewonersvergaderingen bijgewoond. Dit gebeurde zowel op
verzoek van de leiding, cliënten en medewerkers van het project als op eigen initiatief.
Zeer regelmatig heeft de CR nieuwsbrieven uitgebracht ten behoeve van de cliënten van het
CVD.
De CR heeft het afgelopen jaar veel tijd gestoken in de opzet en uitwerking van het project
Presentatievideo en een concept Werkervaringsplaatsen. Ten aanzien van de presentatievideo
helpt het filmteam cliënten met het maken van een presentatievideo. Cliënten laten in de video
zien hoe het met hen gaat, wat voor hen belangrijk is en waar ze, met hulp van het CVD, overdag
mee bezig zijn. De video wordt veelal ook aan hun netwerk gemaild. Vanuit de deelnemers en het
netwerk zijn de reacties erg positief.
In het SMJP heeft de bestuurder het voornemen uitgesproken ‘de mogelijkheid verkennen om
een pilot uit te voeren met ‘Working first’. Daarbij wordt een werkzoekende cliënt direct geplaatst
in een reguliere betaalde baan en als de baan gevonden is volgt de begeleiding van de
werknemer op de werkplek zelf. Bij een positieve uitkomst starten we met de uitvoering ervan …’.
Ook de CR heeft het afgelopen jaar veel aandacht gevraagd voor het ontwikkelen van een
methodiek die meer kansen zal geven op werk voor onze doelgroep.
Daarnaast heeft het buddyteam brandveiligheid van de CR het afgelopen jaar 6 werkeenheden
bezocht en is 2 keer het Keurmerk Buddyteam Brandveiligheid uitgereikt. Hierbij werd gebruikt
gemaakt van een door de CR ontwikkelde (en door de bestuurder goedgekeurde) checklist
waarbij de algemene ruimtes en gangen werden gecontroleerd op brandveiligheid. De CR heeft
over de uitkomsten hiervan tussentijds verslag uitgebracht aan de bestuurder.
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2.2.2. ONDERNEMINGSRAAD
Het jaar 2018 stond voor de Ondernemingsraad (OR) in het teken van vitaliteit en bewegen,
inhakend op het programma ‘Beweeg mee met het CVD’ .
Algemeen
Door het vertrek van de leden Bozdag en de Back ontstonden er twee vacatures bij de OR. Er
werden tussentijdse verkiezingen georganiseerd, maar het kwam niet tot een stemming. Twee
kandidaten stelden zich verkiesbaar en er waren precies twee zetels beschikbaar. A. Notenboom
en A. Löb traden per 30 april toe in de OR. Samen met de andere 9 leden: F. Vilier (voorzitter), H.
van der Hoek, C. Han Sahin, D. Langendoen, N. van Luinen, P. Roovers, R. Seip, S. Weemhoff
en W. van Wijk is de OR weer op volle sterkte. S. van der Sluis ondersteunt als ambtelijk
secretaris de OR.
Vergaderingen
De OR vergaderde 21 keer in 2018. Met de bestuurder is vier maal vergaderd in de
Overlegvergadering. Voorafgaand aan een overlegvergadering vond er steeds een bespreking
met de bestuurder plaats over de agenda. Bij de overlegvergadering in september en december
waren ook afgevaardigden van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig.

•
•
•

Adviesaanvraag
De bestuurder heeft aan de OR in 2018 over het volgende voorgenomen besluiten advies
gevraagd:
Administratief Uitvoerend Team
SMJP 2019-2020
Reorganisatie Projectenteam en Service Organisatie

•
•
•
•
•
•
•

Instemmingverzoeken
De bestuurder heeft de volgende instemmingsverzoeken aan de OR voorgelegd:
Generatieregeling
Regeling bijzondere gebeurtenissen
Aanpassing fietsregeling
Revisie kern- en groepscompetenties
Voorschotten loopbaanbudget
Verplichte vrije dagen
Wijziging in de WKR

•
•

Overige onderwerpen
De bestuurder heeft de OR per brief geïnformeerd over:
Jaarverantwoording 2017
Begroting CVD 2019
Tenslotte heeft de Raad van Toezicht advies gevraagd op het opgestelde concept profiel lid Raad
van Toezicht in verband met de werving van een aantal nieuwe leden.
Commissies en werkgroep
De OR heeft de volgende commissies: het Dagelijks Bestuur, de Personeelscommissie en de
Financiële commissie. Het doel van de commissies is een inhoudelijke voorbereiding van thema’s
voor de OR. Daarnaast kent de OR de Werkgroep communicatie.
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Dagelijks bestuur
Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit de voorzitter, vicevoorzitter en ambtelijk secretaris. Het DB
begeleidt de OR en stelt o.a. de agenda’s samen, zorgt voor goede verslaglegging, bewaakt de
voortgang, coördineert contacten met de achterban en organiseert scholing.
Personeelscommissie
In de personeelscommissie zitten R. Seip (voorzitter), D. Langendoen en W. van Wijk. De
ambtelijk secretaris ondersteunt deze commissie.
Ook in 2018 heeft de Personeelscommissie verschillende gesprekken gevoerd met de manager
van de Service Organisatie. De commissie kwam zes keer bij elkaar. Onderwerpen die de revue
passeerden waren: loopbaanbudget, arbeidsverzuim, generatieregeling, aanpassingen functiehuis, fietsplan, bereikbaarheid P&O, parkeerkosten en bedrijfsarts.
Financiële commissie
C. Han Sahin, P. Roovers en A. Löb vormen de financiële commissie. De OR ontving in april de
Jaarverantwoording 2017, bestaande uit de jaarrekening en het inhoudelijk jaarverslag. De
Financiële Commissie heeft zich vooral met de jaarrekening beziggehouden.
In november is de conceptbegroting 2019 naar de OR gestuurd. De Financiële Commissie heeft
de begroting en de toelichting hierop bestudeerd en besproken.
Werkgroep communicatie
De Werkgroep communicatie bestaat uit H. van der Hoek, S. Weemhoff, N. van Luinen en A.
Notenboom. Zij houden zich bezig met publicaties en verbeteringen om de achterban beter te
bereiken. Zo is het voorstel uitgevoerd om aan ieder gebiedsteam een OR-lid te koppelen. De
werkgroep werkt mee aan het aantrekkelijker maken van de OR nieuwsbrief die in 2018 vier keer
verscheen. Ook leveren zij input voor de OR-pagina op het intranet.
Onderwerpen
In het jaar 2018 heeft de Ondernemingsraad vooral aandacht besteed aan het loopbaanbudget
n.a.v. signalen dat de mogelijkheden voor aanwending van het budget niet altijd duidelijk en
eenduidig waren. Andere onderwerpen die in 2018 speelden waren o.a.: personele wijzigingen,
duurzame inzetbaarheid, Medewerkers BetrokkenheidsOnderzoek en SMJP.
Contacten
De Rijdende OR heeft 22 januari in het Klooster vergaderd, maandag 5 maart op de Stelle in
Hoogvliet en 1 oktober in Havenzicht. Na afloop van deze vergaderingen is onder het genot van
een lunch informeel met de medewerkers gesproken over medezeggenschap.
De OR heeft de sr. Beleidsmedewerker uitgenodigd om de incidentenmonitor toe te lichten en
verder heeft de KAM coordinator in mei en oktober presentaties gegeven over de RI&E. De
manager Service Organisatie heeft op een OR-vergadering in september een toelichting gegeven
op het loopbaanbudget. S. Borsboom was aanwezig op de vergadering van 12 november om
informatie te geven over LHBTIQ.
P. Roovers heeft verschillende malen deelgenomen aan de Landelijke Advies Commissie (LAC)
van de FNV, die regelmatig bijeenkomt om te overleggen over nieuwe ontwikkelingen in de cao.
Daarnaast hebben twee gesprekken in januari en december plaatsgevonden met
vertegenwoordigers van de Raad van Toezicht over de aanstelling van nieuwe leden en de
samenwerking met de bestuurder.
Er is een bijdrage geleverd aan de introductiecursussen voor nieuwe medewerkers door het
houden van presentaties over de OR in april en oktober.
Deskundigheidsbevordering
De OR heeft op 11 juni 2018 een scholingsdag gehouden in De Machinist onder leiding van een
externe trainer.
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Het doel was inzicht te krijgen in de besluitvorming in de organisatie en concretisering van het
standpunt en strategie van de OR. In november was er een scholingsochtend op de Westblaak
over het politieke spel en financiën.

3. BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES
3.1. MEERJARENBELEID
Strategisch meerjarenplan 2014-2018
Leidraad voor het handelen van het CVD in 2018 was het medio 2016 geactualiseerde en door
de Raad van Toezicht goedgekeurde Strategisch Meerjarenplan (SMJP) 2014-2018 ‘Koersvast:
de weg naar excellente dienstverlening’.
In het SMJP 2014-2018 werd een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste externe
ontwikkelingen waar het CVD vanaf 2015 mee te maken zou krijgen, als opmaat naar de
strategische keuzes voor de komende vijf jaren. Dat gebeurde via de lijnen van onze pijlers:
Maatschappelijke Opvang, Maatschappelijke Dienstverlening en Vrijwilligerswerk. De keuzes
werden gevolgd door een uitwerking van de organisatie die nodig werd geacht om onze ambities
te realiseren en door een toelichting op de risico’s en de financiën. Tenslotte werd op 2 manieren
aandacht geschonken aan de kernwaarden van het CVD; om aan te geven wat onze
(keten)partners daarvan merken én om toe te lichten wat de kernwaarden vragen van (het gedrag
van) elke CVD medewerker.
De ambities voor de periode 2014-2018 werden geformuleerd aan de hand van de pijlers waarop
het CVD rust (maatschappelijke opvang, maatschappelijke dienstverlening en vrijwilligerswerk)
en binnen de context van de CVD brede ambities, die hieronder kort worden samengevat.
Meer met minder in een onrustige omgeving
In de planperiode verschuiven de financiële kanalen. Een ingrijpende verandering is de transitie
van de AWBZ naar de Wmo, waardoor het aantal opdrachtgevers van het CVD is afgenomen.
De belangrijkste opdrachtgever is sinds januari 2015 de gemeente Rotterdam. De consequenties
van de transitie zijn in de eerste helft van de planperiode duidelijker worden. Dat geldt ook voor
de impact van de (door)ontwikkeling van de wijkteams respectievelijk de transitie van het
deelgemeentebestel (dat in 2014 is opgehouden te bestaan) naar 14 gebieden. Binnen deze
context heeft het CVD de ambitie meer te doen met minder. En zich in de planperiode als
organisatie met haar dienstenpalet zichtbaarder te maken dan eerder het geval was.
Synergie
Het CVD is steeds alert op externe ontwikkelingen en anticipeert daarop, maar heeft zich door de
bestaande onzekerheden niet laten weerhouden om in 2013 voor een planperiode van 5 jaar een
aantal ambities te formuleren. Integendeel, de ambities fungeren als leidraad voor het handelen
en bieden zowel houvast als ruimte om in te spelen op ontwikkelingen die we nu nog niet kennen.
Belangrijk daarbij is dat het CVD actief zoekt naar externe synergie effecten, zoals efficiënt en
effectief samenwerken met (keten)partners. Dat geldt ook voor de door ons te ontplooien
activiteiten in de planperiode.
Ketenaanpak: keuzes maken
Het CVD continueert haar integrale ketenaanpak.
Dat betekent dat in de planperiode in het maken van de keuzes goed gekeken wordt of een
(aangeboden of te verwerven) activiteit niet teveel op zichzelf staat en daardoor geen versterking
betekent van andere activiteiten van het CVD.
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Bestaande solitaire of niet (goed) bij het CVD passende activiteiten zijn in de afgelopen jaren
(nagenoeg) afgebouwd. Deze beperking leidde tot versterking van de kernactiviteiten van het
CVD, een koers die wordt gecontinueerd.
Preventie activiteiten versterken en uitbreiden
Succesvolle uitvoering van preventie activiteiten betekent dat voorkomen kan worden dat er een
beroep moet worden gedaan op maatschappelijke opvang of maatschappelijke dienstverlening.
Dat is in het belang van de betrokkenen, voorkomt overlast én werkt kostenbesparend. Het CVD
vindt het belangrijk de focus zoveel mogelijk te leggen op ‘het voorkomen is beter dan genezen’
en wil de activiteiten die daartoe bijdragen in de planperiode verder versterken respectievelijk
uitbreiden.
In wijken én wijkgericht
Op het gebied van de maatschappelijke opvang en de maatschappelijke dienstverlening zijn door
onze Rotterdamse (gemeentelijke) opdrachtgever veel werkzaamheden in de wijk belegd; dichter
op de (potentiële) cliënt. Het CVD kiest er daarom voor om haar integrale aanpak in de wijken te
verankeren. Dat doet ze vanuit de wijken waar ze nu reeds aanwezig is. Ook zetten we onze
expertise op het gebied van vrijwilligerswerk en mantelzorg in bij de wijkgerichte aanpak.
Tenslotte leveren we expertise maatschappelijk werk in diverse wijkteams.
Samenwerking in de keten
Voor alle CVD activiteiten geldt dat de samenwerking met partners van essentiële betekenis is.
Het CVD werkt met haar partners samen om mensen zelfredzamer te maken en om informele
netwerken te versterken. De partners hierin zijn er vele o.a. GGZ- en overige instellingen,
wijkteams, woningcorporaties, (wijk)politie, huisartsen en scholen. Door over en weer elkaars
expertise te benutten ontstaat een betere en efficiëntere dienstverlening.
Uit de in 2016 uitgevoerde tussenevaluatie bleek dat (veruit de meeste van) onze ambities nog
recht overeind staan. Wel waren enige wijzigingen nodig op het gebied van de stedelijke 1e lijns
activiteiten en ten aanzien van onze opdracht rond het vrijwilligerswerk, die sinds de
aanbesteding in 2016 ook de ondersteuning van de mantelzorg behelst. In 2018 hing als gevolg
van gewijzigde regelgeving een nieuwe aanbesteding in de lucht. De gemeente besloot evenwel
de opdracht nogmaals met een jaar te verlengen. Omdat een verdere verlenging niet mogelijk is,
wacht ons in 2019 een nieuwe aanbesteding van dit werkveld.
3.2. REALISATIE JAARPLAN 2018
2018 was een stabiel jaar dat een enerverende start kende. Stabiliteit betekent bij het CVD echter
zeker geen stilstand; ook in 2018 werden ‘de ramen gelapt’ en was er beweging in de organisatie,
zowel organisatorisch als inhoudelijk. Het doel daarbij is altijd de dienstverlening verder te
verbeteren en/of een (nog) betere aansluiting te vinden bij de eisen die vanuit de omgeving
(cliënt, opdrachtgever, ketenpartner e.d.) aan ons worden gesteld. Zo werd het aantal teams
uitgebreid, vond jobrotation tussen de teamleiders plaats en werd de pensionering van een
ervaren manager aangegrepen om tot herverdeling van de portefeuilles binnen het management
te komen.
Na een vertraging van een halfjaar kon in augustus 2018 in complex de Evenaar het Respijthuis
i.o. de deuren openen en konden in hetzelfde complex de eerste extramurale cliënten worden geplaatst. Ook werd een start gemaakt met de aanpak van de zogenoemde Plint, die ontwikkeld
wordt tot een prettige en levendige ontmoetingsplaats voor zowel cliënten als wijkbewoners.
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Naast dit project werd gestaag verder gewerkt aan het project Voorburgstraat in Noord dat in het
tweede kwartaal 2019 opgeleverd zal worden. En er kwam een derde project bij in de wijk de
Esch. Het CVD werd in de herfst door woningcorporatie Woonstad uitgenodigd een samenwerking aan te gaan voor één van de Filtergebouwen. Het CVD zal daar vanaf medio 2019
gefaseerd 30 cliënten gaan plaatsen en begeleiden én ontwikkelt in de inpandige bedrijfsruimte
van het Filtergebouw een (multifunctioneel) ontmoetingspunt.
De komende uitbreiding van opvangplaatsen die het CVD met de nieuwe projecten realiseert, is
mede aanleiding geweest om intern tot een herijking van ons inplaatsingsbeleid te komen en daar
in 2018 een aanvang mee te maken. Zo werd in navolging van het succes van de satelliet
Willebrordus besloten om in een van onze bestaande (kleinere) voorzieningen een tweede satellietvoorziening te openen. Ook werd een start gemaakt met de transitie van het Jongerenfoyer
naar een gecombineerde voorziening (verblijf voor diverse doelgroepen, waaronder jongeren).
Meer wijzigingen zullen gefaseerd worden doorgevoerd vanaf 2019.
3.2.1. CRISISINTERVENTIE
Het CVD is op diverse manieren betrokken bij crisisinterventie. Het CVD beschikt over een
Crisisdienst en voert voor de regio Rijnmond en, sinds maart 2018 tevens voor de gemeente
Nissewaard, crisisinterventie uit in het kader van het Tijdelijk Huisverbod. Het voormalig
Crisiscentrum aan de ’s Gravendijkwal werd medio 2018 gesloten onder gelijktijdige opening van
het Respijthuis (i.o.). In 2019 zal het Respijthuis verder vorm worden gegeven.
Crisisdienst
De CVD Crisisdienst is 7x 24 uur beschikbaar voor mensen met psychosociale problemen die zo
hoog opgelopen zijn, dat er een crisissituatie is ontstaan. Dit kan voorkomen bij langer lopende
(relatie)problemen of door een plotselinge schokkende gebeurtenis, zoals een overlijden of een
(dreigende) suïcide, een geweldsituatie of door een ongeval.
De maatschappelijk werkers van de Crisisdienst hebben uitgebreide kennis en ervaring met acute
crisissituaties en kunnen de juiste psychosociale hulpverlening, raad of praktische ondersteuning
geven. Deze vorm van hulpverlening is gericht op het stabiliseren van de crisissituatie. In korte
tijd worden de acute problemen tot een hanteerbare situatie teruggebracht en wordt de cliënt
doorverwezen naar een reguliere instantie voor vervolghulpverlening.
De Crisisdienst is ook acuut inzetbaar binnen de KIZ (Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken).
De KIZ is opgezet en wordt gecoördineerd door de gemeente Rotterdam. Het CVD maakt deel uit
van het coördinatieteam, wat inhoudt dat het CVD vanuit het hulpverleningsaspect bij alle KIZ
oproepen betrokken wordt. De KIZ biedt binnen het werkgebied van de regiogemeenten in de
Rotterdamse regio gecoördineerde hulpverlening als een ingrijpende gebeurtenis heeft plaatsgevonden die ongewoon sterke emoties oproept en die leidt tot maatschappelijk onrust. Bij deze
vorm van onrust is het van belang dat de hulpverlening goed op elkaar wordt afgestemd, wat
binnen het coördinatieteam een taak is van het CVD.
De Crisisdienst neemt ook deel aan de netwerkaanpak Centrum seksueel geweld, waarbij zij een
actieve rol heeft in de acute aanpak hulpverlening aan slachtoffers. In 2018 zijn er 9 KIZ
meldingen geweest, met 84 vervolgcontacten.
Voorts is de Crisisdienst inzetbaar bij de PSHOR (Psycho Sociale Hulpverlening Ongelukken en
Rampen) die psychosociale hulpverlening biedt bij grote ongevallen en rampen.
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In 2018 zijn er 3 oproepen geweest vanuit de rampenorganisatie, waar het CVD in 1 geval de
volledige coördinatie en regie over de nazorg heeft gehad. Ook is er in 2018 een grote oefening
geweest in samenwerking met diverse vaste ketenpartners. Tevens hebben er verplichte
opleidingsdagen plaatsgevonden. Zowel de werkzaamheden voor de KIZ als voor de PSHOR
worden verricht in samenwerking met ketenpartners.
De samenwerking met het Veiligheidshuis is in 2018 gecontinueerd. Binnen het Veiligheidshuis
zijn vaste medewerkers werkzaam van zorg- en justitiepartners. Hieruit is in het recente verleden
de Rotterdamse ketenaanpak ontstaan. Ook zijn er inmiddels diverse ketenkamers ontwikkeld in
het Veiligheidshuis. Daar behandelt men zeer ingewikkelde casuïstiek die via een systeemaanpak vanuit de gehele keten benaderd wordt.
Een CVD medewerker is 4 dagen per week aanwezig in het Veiligheidshuis. Vanuit het CVD is
deze medewerker in het Veiligheidshuis accenthouder met betrekking tot huiselijk geweld, kindermishandeling, verwarde personen, verborgen personen, seksueel geweld en mensenhandel. De
medewerker vanuit het CVD heeft een belangrijke taak in deze ketenaanpak gekregen met
betrekking tot de systeemgerichte aanpak. Het betreft een intensieve functie die veel contacten
tot gevolg heeft. Voor het bieden van psychosociale hulp buiten kantooruren heeft de Crisisdienst
overeenkomsten afgesloten met meerdere gemeenten in de regio.
In 2018 is er in totaal 52 keer buiten kantooruren een beroep gedaan op de Crisisdienst.
Veilig Thuis zocht in het verleden vooral (en ten onrechte) contact voor huisvestingsproblemen.
Begin 2018 is in afstemming met Veilig Thuis verduidelijkt wat de Crisisdienst voor hen kan betekenen, waardoor het aantal contacten aanzienlijk is gedaald..
Vanuit de regionale afspraken met Capelle aan den IJssel, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis
werden in 2018 in totaal (24/7) 4 oproepen (2017: 31) ontvangen. In 2018 werd structureel (10x)
deelgenomen aan maandelijks regio overleg in Krimpen aan den IJssel. Er zijn 4 aanmeldingen
vanuit deze gemeente geweest.
Tenslotte wordt de Crisisdienst bij ernstige calamiteiten binnen het CVD opgeroepen. De
Crisisdienst biedt dan de eerste crisishulpverlening aan zowel de collega’s als aan cliënten van
het CVD.
Aantal aanmeldingen Crisisdienst excl. Huisverbod

2018

2017

2016

CD binnen kantooruren (incl. VH)

341

499

338

CD buiten kantooruren
KIZ
Totaal

52
9
402

239
13
751

285
17
640

Aantal vervolgcontacten Crisisdienst excl huisverbod

2018

2017

2016

CD binnen kantooruren (incl. VH)

2.386

3.143

1.237

192

800

702

84

173

140

2.662

4.116

2.115

CD buiten kantooruren
KIZ
Totaal

De Crisisdienst neemt maandelijks deel aan de Instroomtafel Huiselijk Geweld die als doel heeft
het bespreken van casuïstiek en nieuwe ontwikkelingen rondom Aanpak Huiselijk Geweld en het
signaleren van knelpunten.
CVD Crisisdienst en het Centrum Seksueel Geweld (CSG) zijn een convenant aangegaan met
elkaar. Slachtoffers van seksueel geweld dat langer dan 7 dagen geleden heeft plaatsgevonden,
kunnen vanuit het CSG doorverwezen worden naar de Crisisdienst voor psychosociale hulp.
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In 2018 werd de campagne Stop Seksuele Straatintimidatie gecontinueerd. De gemeente
gebruikt de meldingen om daders te lokaliseren, actief aan te spreken en in een later stadium te
beboeten. Een belangrijk onderdeel van de aanpak is de bewustwording bij slachtoffers, daders
en omstanders. Handhavers zullen op de hotspots actiever gaan surveilleren en zowel preventief
als repressief optreden. Handhavers kunnen in direct contact komen met slachtoffers.
Wanneer blijkt dat slachtoffers nazorg wensen of als dit nodig wordt geacht kan de Crisisdienst
van het CVD binnen en buiten kantooruren ingeschakeld worden om de slachtoffers psychische
hulp en ondersteuning te bieden. De Crisisdienst heeft in 2018 voorlichting gegeven aan de
handhavers. Er is in 2018 geen ondersteuningsvraag binnengekomen.
Huisverbod
Sinds maart 2018 wordt het CVD ingezet bij de screeningen in het kader van de wet Tijdelijk
Huisverbod in de gemeente Nissewaard. Startend in samenwerking met Antes, heeft het CVD
deze activiteit per juni 2018 geheel overgenomen. Sindsdien neemt CVD Crisisdienst alle screeningen in zowel Rotterdam en omgeving als in de gemeente Nissewaard voor haar rekening.
In 2018 waren er 601 oproepen in verband met het voornemen een huisverbod op te leggen.
Huisverbod opgelegd
Ja
Nee
Totaal aantal procedures Huisverbod

2018
477
124
601

2017
455
95
550

2016
422
113
535

Huisverbod opgelegd Rotterdam
Ja
Nee
Totaal aantal procedures Huisverbod

2018
432
107
539

2017
455
95
550

2016
422
113
535

Huisverbod opgelegd Nissewaard
Ja
Nee
Totaal aantal procedures Huisverbod

2018*
45
17
62

* vanaf juni 2018
In 2018 kende de zondag (net als in 2017) de hoogste aanmeldfrequentie. In 2016 was dit de zaterdag. Het bureau Zuidplein en Marconiplein zijn in heel 2018 de politiebureaus geweest die de
meeste oproepen plaatsten. Ongeveer 97% van alle oproepen procedure Huisverbod werd in
2018 door de CVD Crisisdienst binnen 2 tot 4 uur afgehandeld.

% oproepen dat resulteert in Huisverbod

2018

2017

2016

80%

83%

79%

In 2018 zijn er in totaal 11 (2017: 21) geplande screeningen geweest die allemaal tot een positief
advies hebben geleid.
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CVD Respijthuis i.o.
In de zomer van 2018 zijn de psychosociale bedden van het CVD verhuisd naar een nieuw
onderkomen en ondergebracht in het Respijthuis i.o. In 2018 heeft het Respijthuis voornamelijk in
het teken gestaan van een goede inbedding in de Evenaar. De opnames gingen onverminderd
door. De ketenpartners weten het Respijthuis ook in de Evenaar goed te vinden. Het Respijthuis
beschikt over 6 bedden voor kortdurende opvang.

Respijthuis

2018

2017

2016

6

6

6

438

376

445

capaciteit in bedden
cliënten (incl. kinderen)
verblijfsduur in dagen

7,8

6,48

5,47

bedbezetting

4,76

4,5

4,5

3.2.2. MAATSCHAPPELIJKE OPVANG
De gemeente Rotterdam koopt tweedelijns ondersteuning op (onder andere) het gebied van de
GGZ in via aanbestedingen. Uitzondering daarop vormt het faciliteren van bed-, bad- en
broodvoorzieningen voor dak- en thuisloze cliënten, waarvoor het CVD twee nachtopvangvoorzieningen beschikbaar heeft. Deze faciliteiten worden gesubsidieerd. Voor de toegang tot
een nachtopvangvoorziening is toelating door de gemeente nodig. Men krijgt een toegangspasje
(de zogenoemde CO-pas) om gebruik te kunnen maken van de nachtopvangvoorzieningen.
Voor de ondersteuning wordt door de gemeente Rotterdam gewerkt met integrale arrangementen, die betrekking hebben op maximaal 8 gebieden waarop cliënten ondersteuning nodig
kunnen hebben. Het kan daarbij gaan om intramurale- of extramurale ondersteuning waarbij de
zorgaanbieder die de cliënt gaat ondersteunen bepaalt welke huisvestingsvorm in de gegeven
situatie het meest passend is. Het CVD maakt daarvoor gebruik van de ‘woonladder’ en heeft in
dit kader een breed scala aan intra- en extramurale woonvoorzieningen om de betrokkenen een
passende, perspectiefrijke en op door- of uitstroom gerichte opvang te kunnen bieden.
Toegang tot Maatschappelijke Opvang en trajecten
In 2018 zijn er meerdere structurele overleggen geweest met de gemeente, waaronder aparte
actietafels voor volwassen, voor gezinnen en voor jongeren, een plaatsingsoverleg, het
ketenoverleg Volwassen en het Beleidsoverleg. Het CVD heeft in al deze overleggen geparticipeerd. In 2018 is de uitwerking van de doorontwikkeling Nachtopvang verder opgepakt. Er is
vooral gesproken over meer privacy in de nachtopvang, invoering van het online registreren in
het gemeentelijk systeem (bioscoopmodel) en nieuwe locaties. De daadwerkelijke doorontwikkeling zal in 2019 verder vorm krijgen.
De CVD cliëntmanagers hebben -samen met de gemeente- de zorgvraagverduidelijking voor hun
rekening genomen voor vele van de dakloze Rotterdammers, zowel alleenstaande volwassenen,
gezinnen als jongeren. In totaal is het CVD in 2018 betrokken geweest bij 268 (2017: 303)
vraagverhelderingen.
De CO-pas die door de gemeente wordt uitgegeven en die toegang geeft tot de maatschappelijke
opvang wordt niet voor onbepaalde tijd verstrekt. In 2018 zijn er 36 passen actief ingetrokken
(vergelijk 2017: 28; 2016: 43) omdat de cliënten niet begeleidbaar waren, niet mee wilden werken
aan hun traject of langdurig geschorst werden vanwege ernstige overtredingen. Daarnaast zijn er
123 (2017: 60) passen niet verlengd, onder andere omdat deze cliënten uit beeld raakten.
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De dagopvang De Hille en nachtopvang Havenzicht bieden een briefadres op verzoek van de
gemeente Rotterdam. In december 2018 had Havenzicht 86 en De Hille 127 actieve briefadressen.
Voor het monitoren van de voortgang van de ondersteuning op basis van de arrangementen
wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde Zelfredzaamheidmatrix. In 2018 zijn er 3.753 (2017:
3.930) ZRM’s (scores van de Zelfredzaamheidmatrix) gemaakt.
Nachtopvang (passantenverblijf)
Het CVD heeft twee locaties in de stad met in totaal 82 reguliere bedden voor de nachtopvang
van dak- en thuislozen. Sinds mei 2018 is het CVD tevens verantwoordelijk voor de tijdelijke
nachtopvang met 24 bedden aan de Noorderkanaalweg.
CVD Havenzicht is gevestigd op de noordoever, CVD de Hille op de zuidoever. Beide voorzieningen bieden meer dan alleen nachtopvang. In CVD Havenzicht zijn ook een Herstel- en verpleegafdeling en een Beschermd Wonen voorziening gevestigd. CVD de Hille kent ook een Begeleid Wonen voorziening en heeft een dagopvang, waar dak- en thuislozen terecht kunnen voor
een kopje koffie, maaltijden, sociale contacten en diverse activiteiten.
De gemiddelde bezetting in de nachtopvang was in 2018 in Havenzicht 101% (40 bedden) en in
de Hille 117% (gebaseerd op 42 bedden).
Ook in 2018 heeft het CVD een aantal zogenoemde ‘COP-bedden’ beschikbaar gehad. Deze
bedden kunnen door de politie gevuld worden als zij een persoon in de avond/nacht op straat
aantreffen en dit niet verantwoord vinden.
In 2018 zijn er 872 unieke slapers geregistreerd:
Aantal slapers NO

2018

2017

2016

vrouw

134 (15%)

118

91

man

738 (85%)

759

645

totaal

872

877

736

Onderstaande figuur laat zien hoeveel nachten de cliënten in de nachtopvang verbleven in 2018
en voorgaande jaren:
Nachten op jaarbasis
1-7 nachten
8-14 nachten
15-96 nachten
97-181 nachten
Langer dan 182 nachten
Totaal

2018
n=872
40%
11%
33%
10%
6%
100%

2017
n=877
47%
11%
31%
7%
3%
100%

2016
n=736
44%
10%
32%
11%
3%
100%

De groep, ‘ultra’ kortverblijvers (1 tot 14 nachten) is met 7% afgenomen. De vluchtigheid van het
gebruik van de laagdrempelige opvang is bekend en een constante factor. Met de groep ‘vluchtige’ passanten is het lastig een langdurige zorgrelatie op te bouwen. Het starten van een vraagverheldering en het stellen van een indicatie (arrangement) is vaak niet mogelijk. Een klein aantal
van deze passanten is ‘winteropvanggast’.
In totaal heeft 49% (n=427) meer dan 14 nachten geslapen in de nachtopvang van het CVD. Een
deel daarvan (288 cliënten) heeft tot maximaal 96 nachten in de nachtopvang geslapen.
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48 personen (6% van de passanten) hebben in 2018 meer dan 182 nachten (>6 maanden) geslapen in de nachtopvang. In totaal is 94% binnen 6 maanden weer weg uit de CVD nachtopvang.
In onderstaande figuur wordt de leeftijdsverdeling van de passanten in de nachtopvang over een
periode van de afgelopen jaren weergegeven. Het beeld is gewijzigd t.o.v. 2017. In 2018 lag het
percentage cliënten in de verschillende leeftijdscategorieën dicht bij elkaar. De leeftijdsgroep 4145 jaar kende de grootste vertegenwoordiging.

Door- en uitstroom van de nachtopvang
In totaal zijn 159 cliënten (2017=181; 2016=111) door- en uitgestroomd in het jaar 2018. Voor
20% van deze cliënten was een andere zorgaanbieder dan het CVD verantwoordelijk voor het
arrangement.
Van de 159 cliënten zijn 49 cliënten of 30% (begeleid) zelfstandig gaan wonen. 29 cliënten zijn
doorgestroomd naar een beschermde woonvoorziening van een MO- of GGZ aanbieder (18%).
53 cliënten zijn doorgestroomd naar een doorstroomvoorziening van het CVD. Voor deze cliënten
is het perspectief realistisch dat zij binnen een termijn van 6 maanden tot 2 jaar door- of uitstromen naar een zelfstandig(er) vorm van huisvesting.
Een deel van de passanten (14) is opgenomen in een kliniek of verpleegafdeling. Het CVD heeft
daarnaast een 10-tal passanten naar het project Preventie Dakloosheid verwezen. Zij hadden
geen (O)GGZ-problematiek en hoorden niet in de nachtopvang thuis.
CVD Havenzicht (nachtopvang, Herstel- en verpleegafdeling en Beschermd Wonen)
CVD Havenzicht heeft naast een nachtopvangvoorziening (40 bedden) ook een Herstel- en
verpleegafdeling van 20 bedden en een Beschermde Wonenvoorziening met 17 bedden.
De kracht en het unieke van CVD Havenzicht blijkt vooral uit het samenbrengen en onderling uitruilen van diverse expertises. Passanten, patiënten en bewoners kunnen gebruik maken van
voorzieningen die anders voorbehouden zouden zijn aan een van de drie onderdelen; nachtopvang, verpleegafdeling of wonen. Denk hierbij aan zaken als activiteitenbegeleiding, maatschappelijk werk, de straatdokter, de pedicure. Samenwerken en communicatie zijn hierbij de
sleutelwoorden. Vooral CVD Havenzicht Wonen en CVD Havenzicht Herstel- en verpleegafdeling
brengen medische zorg bij de mensen die, versterkt door overige (niet medische) problematieken, elders vaak niet de juiste zorg kunnen ontvangen. De aard en zwaarte van deze zorg kan
variëren; van een ontregelde suikerziekte tot aan terminale zorg.
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CVD Havenzicht Herstel- en verpleegafdeling
Meer dan een derde van de opnames wordt door het ziekenhuis verwezen naar de verpleegafdeling van CVD Havenzicht. Verder komt meer dan de helft op de verpleegafdeling
terecht vanuit de nachtopvang of van buiten. Deze cliënten worden aangemeld door verschillende
hulpverlenende instanties die betrokken zijn bij de begeleiding van deze personen.

De Herstel- en verpleegafdeling heeft een capaciteit van 20 bedden. Het gemiddeld aantal ligdagen is in 2018 iets verhoogd ten aanzien van 2017.

Havenzicht Herstel-en verpleegafdeling

2018

2017

2016

aantal opnames
unieke personen
gemiddelde leeftijd
gemiddelde verblijfsduur in dagen
aantal patiënten overleden
bezetting

72*
81**
54
82
6
100%

68
88
57
77
7
101%

58
74
63
153
10
101%

*14 cliënten waren reeds in 2017 opgenomen

** 15 vrouwen en 66 mannen

De financiering voor de Herstel- en verpleegafdeling is sinds de invoering van de Wmo complexer
geworden. Ook in 2018 was voor de beschikbare 20 bedden sprake van verschillende financieringsbronnen, te weten: subsidie (gemeente Rotterdam), Zorgverzekeringswet voor ELV, Wet
langdurige zorg, overgangsrecht AWBZ, subsidieregeling onverzekerden en financiering voor illegalen met ernstige medische klachten. Elk met eigen voorwaarden, regels en eisen.
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Ruim 80% van de opnames zijn bekostigd uit de Zorgverzekeringswet in het kader van Eerste
Lijns Verblijf (ELV):

Het zorgbeleid van de langdurige (> 3 mnd.) patiënten van de verpleegafdeling Havenzicht wordt
in samenspraak met een specialist ouderengeneeskunde uitgevoerd. De ouderenspecialist vanuit
Humanitas die wij consulteerden, is in oktober 2016 met pensioen gegaan, maar blijft voorlopig
nog aan Havenzicht verbonden. Daarnaast is de samenwerking op cliëntniveau met de Leliezorggroep gecontinueerd. Voorts is de Herstel- en verpleegafdeling in 2018 digitaal gaan rapporteren in Regas/EPD (elektronisch patiënten dossier) en is een start gemaakt met een digitaal
aftekensysteem voor de medicatie.
In 2018 zijn in totaal 72 cliënten uitgestroomd naar:
beschermd- of begeleid wonen
nachtopvang
ouderenzorg/revalidatie/ziekenhuis
eigen netwerk of woning
tegen medisch advies in vertrokken
gerepatrieerd/buitenland
overleden
overig

20
26
4
7
4
3
6
2

Naast de nachtopvang, verpleging en wonen levert Havenzicht ook een aantal aanvullende
diensten. Zo kunnen CVD-cliënten, onder begeleiding van Havenzicht, terecht bij de straattandarts. Daarnaast is er een dag per week een pedicure in huis die zich ontfermt over de vaak
verwaarloosde voeten van de bezoekers.
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Elke week komt op donderdagochtend een groep passanten (en eventueel patiënten of
bewoners) in CVD Havenzicht bij elkaar om deel te nemen aan een themabijeenkomst van de
cursus Orde op Zaken/Expeditie Havenzicht. Thema’s die variëren van sociale vaardigheden tot
vrijwilligerswerk, maar ook sport en bewegen (voetbal, yoga), gezondheid, inspiratie, motivatie,
zelf je doelen stellen e.d. komen aan bod. In Expeditie Havenzicht wordt gewerkt aan diverse
vaardigheden; daarbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de wensen en behoeften van de
passanten. De afdeling Training & Arbeidsparticipatie van het CVD heeft 6 themabijeenkomsten
georganiseerd voor patiënten van de Herstel- en verpleegafdeling in het kader van activering.
CVD Havenzicht staat vaak in de belangstelling. Er werden in 2018 rondleidingen, informatiebijeenkomsten en presentaties georganiseerd. Tevens heeft in oktober 2018 het International
Street Medicine Symposium in Rotterdam plaatsgevonden. Havenzicht heeft daarbij een actieve
rol gespeeld. Ook zijn er altijd veel initiatieven vanuit buurtbewoners en kerken uit de omgeving.
Er wordt voor de cliënten van Havenzicht gekookt, er wordt eten gebracht en het hele jaar door
zijn er initiatieven.
Straatdoktersspreekuur CVD Havenzicht en CVD De Hille en LVB screening
CVD Havenzicht had ook in 2018 in de gemeente Rotterdam een belangrijke partner. Enerzijds
omdat vanuit de gemeente met een zekere regelmaat aanmeldingen voor de Herstel- en verpleegafdeling kwamen. Anderzijds waren Havenzicht en de Hille nauw verbonden met het Straatdokterproject van de gemeente Rotterdam.
Zowel in CVD Havenzicht als in CVD De Hille heeft de straatdokter wekelijks spreekuur gehouden. Elke woensdagavond is er een straatdokterspreekuur in Havenzicht dat druk wordt bezocht
door diverse groepen dak- en thuislozen (MO-cliënten, buitenslapers, illegalen). In 2018 zijn er in
totaal 824 consulten (2017: 719) geweest. Er vonden ongeveer 16 consulten per spreekuur
plaats. Voornamelijk mannen (81%) bezochten het spreekuur van de straatdokter. Het spreekuur
werd merendeels bezocht door personen in de leeftijd van 41 t/m 60 jaar (60%). Bijna 30% van
de bezoekers was 19 t/m 40 jaar oud. Ruim 9% was ouder dan 61 jaar.

Spreekuur CVD Havenzicht
Onverzekerd
Consulten vrouwen
Cliënten vanuit Havenzicht NO
Cliënten vanuit andere MO afdelingen
Illegale status
Buitenslapers
Bankslaper
Vanuit consult aangemerkt als Passant Meerzorg*
Vanuit consult aangemerkt voor een medische bed garantie
Opnames vanuit spreekuur naar Verpleegafdeling

2018
264
157 (19%)
514
69
66
64
165
2.695 dagen
427 dagen
16

* Als een bezoeker een status krijgt als Passant Meerzorg mag deze gebruik maken van de nachtopvang

en overdag binnen blijven om de juiste zorg te ontvangen. Gemiddeld zijn er ruim 7 passanten overdag
binnen gebleven. Dit levert extra druk op voor de bezetting overdag in Havenzicht.

Elke vrijdagmiddag is er een spreekuur in CVD De Hille geweest. In totaal zijn er 592 consulten
geweest. Er vonden gemiddeld 12 consulten per spreekuur plaats. Voornamelijk mannen (72%)
bezochten het spreekuur van de straatdokter. Het spreekuur werd merendeels bezocht door personen in de leeftijd van 41 t/m 60 jaar (51%). Ruim 38% van de bezoekers was 19 t/m 40 jaar
oud. Ruim 10% was ouder dan 61 jaar.
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Spreekuur CVD De Hille
Onverzekerd
Consulten vrouwen
Cliënten vanuit Hille
Cliënten vanuit andere MO afdelingen
Illegalen
Buitenslapers
Bankslapers
Doorverwezen naar Havenzicht Passant Meerzorg
Vanuit consult aangemerkt voor een medische bed garantie
Opnames vanuit spreekuur naar Verpleegafdeling

2018
222
165
438
47
3
39
68
8 personen
770 dagen
2 personen

De straatdokter van CVD Havenzicht heeft door zijn interviews, blogs en columns in vakbladen
en digitaal wederom veel aandacht voor de groep dak- en thuislozen gevraagd en gekregen.
Met het oog op cliënten met een licht verstandelijke beperking die zich aanmelden voor de
nachtopvang is enige jaren geleden de werkgroep LVB in het leven geroepen. Deze werkgroep is
een breed opgezet discussieforum waarin vertegenwoordigers van verscheidene instellingen en
instanties bij elkaar komen. Het doel daarvan is om manieren te vinden om de zorg voor daklozen
met een lichte verstandelijke beperking die zich aandienen voor opvang te verbeteren.
Vanuit het straatdokterproject worden de passanten in Havenzicht en de Hille bij aanmelding
gescreend op LVB. Bij elke passant wordt in principe een SCIL-test afgenomen na een aantal
dagen verblijf in de nachtopvang, behalve wanneer dit niet mogelijk is door een taalachterstand of
andere belemmering.
Wanneer er een vermoeden bestaat van een cognitieve beperking wordt de cliënt aangemeld bij
Stichting Mee voor nader onderzoek. Ook als cliënten niet via een SCIL-test te screenen zijn of
als er onduidelijkheden zijn over het cognitief functioneren worden ze verwezen naar de daartoe
geëigende behandelaar (spreekuur LVB Arts) of organisatie (Stichting Mee).
In 2018 zijn in totaal 176 personen gescreend op LVB. Hiervan hadden 98 personen een vermoeden van LVB.
CVD de Hille (nachtopvang, dagopvang en gebruiksruimte)
CVD de Hille heeft in de nachtopvang 42 reguliere plaatsen. Daarnaast heeft de Hille 6 flexibele
bedden en 4 winteropvangbedden. In 2018 zijn nagenoeg alle bedden bezet geweest.
Winteropvang en extra nachtopvanglocatie
De winterkouderegeling is in 2018 in totaal 70 dagen van kracht geweest.
Tot mei 2018 heeft de Nico Adriaan Stichting gebruik gemaakt van de noodlocatie aan de Noorderkanaalweg (NKW) voor de zogenoemde ‘BBB-regeling’ voor uitgeprocedeerde asielzoekers.
In verband met het tekort aan nachtopvangplaatsen zijn deze asielzoekers tijdelijk verplaatst en
eind april 2018 heeft de gemeente de MO-instellingen (die nachtopvang leveren) gevraagd een
offerte in te dienen om een tijdelijke nachtopvang te starten in de Noorderkanaalweg. Het CVD
heeft de aanbesteding gewonnen en exploiteert sinds mei 2018 deze tijdelijke nachtopvang,
(voorlopig) tot eind 2019.
Dagopvang
De Hille beschikt over 60 stoelen in de dagopvang. Ook heeft CVD de Hille een gebruiksruimte
voor maximaal 25 cliënten (die daarvoor een pasje uitgereikt krijgen).
De dagopvang van CVD de Hille heeft in 2018 gemiddeld 87 bezoekers (2017: 77) per dag
ontvangen en gemiddeld 228 unieke bezoekers (2017: 205) per maand.
In april 2018 zijn (samen met een buurvrouw) in een aantal weken op iedere donderdag de
singels schoongemaakt.
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In juli is er een BBQ georganiseerd door de Hille voor alle ambulant begeleiders in het gebied
Feijenoord met als doel elkaar beter te leren kennen en zo de samenwerking te versoepelen.
Door het jaar heen zijn diverse bezoeken geweest in 2018, waaronder van studenten van de
Penn State University. Ook is door Citysafari regelmatig een verzoek gedaan voor rondleidingen
voor bedrijven.
Rondom alle feestdagen was er extra aandacht voor de cliënten door middel van activiteiten.
De ‘Hilletiek’ is gedurende het gehele jaar 2018 op vaste momenten geopend geweest. De
(dames- en heren)collectie vormt zich door donaties. Met de extra capaciteit van twee vrijwilligers
wordt alles uitgezocht, gewassen en gestreken. In oktober 2018 werd er een kledingmarkt
georganiseerd.
Er zijn diverse vrijwilligers die zich wekelijks inzetten voor en binnen de Hille, waaronder een
klusjesman, een tuinman en een sportvrijwilliger. Ook heeft CVD De Hille in oktober 2018 haar
deuren geopend in het kader van Burendag.
Het gehele jaar 2018 is de cursus ‘Hille draait door’ aan cliënten gegeven. Dit is een laagdrempelige, doorlopende groepstraining, waarin onderwerpen worden besproken die gericht zijn op de
thema’s geld, activering, participatie en zelfstandig wonen.
Daarnaast is er wekelijks een training ‘administratie ordenen’. Hierbij wordt gewerkt aan de
administratieve vaardigheden van de cliënten en treffen zij voorbereidingen die de aanvragen
voor de KBR kunnen versnellen.
De klankbordgroep CVD de Hille is in 2018 tweemaal bijeen geweest. In beide overleggen kwam
naar voren dat er geen noemenswaardige overlast van CVD de Hille is. CVD de Hille reageert
adequaat op meldingen van omwonenden.
Begeleid Wonen (CVD De Hille, CVD De Stelle, CVD Het Klooster)
In de begeleid wonen (doorstroom)voorzieningen CVD De Hille, CVD het Klooster en CVD De
Stelle kan door de bewoners weer worden ‘gewend aan het wonen’ in een setting waarbij nog 24uurs begeleiding/toezicht aanwezig is. Alle cliënten verblijven hier met een extramurale indicatie.
Doel is om (voormalig) dak- en thuislozen te ondersteunen in het (weer) zelfstandig leren wonen.
Men wordt intensief begeleid met als doel doorstroming naar een extramurale woonplek dan wel
uitstroom naar een kamer of woning zonder begeleiding.
Deze stap naar zelfstandigheid wordt gemaakt door vanuit de krachtwerkgedachte de cliënt te
laten werken aan sociaal-maatschappelijke stabiliteit. Dat houdt in dat er vooral gewerkt wordt
aan het op orde brengen van de financiën, er dagbesteding gevonden en gevolgd wordt en er
door begeleiding en trainingen gewerkt wordt aan het verbeteren van de woonvaardigheden.
De door- en uitstroom is ook in 2018 trager verlopen dan gewenst. Veel cliënten moesten langdurig op hun vervolgplek wachten. Een van de oorzaken van de vertraging was de lange procedure voor een aanvraag bij de Kredietbank Rotterdam (KBR) terwijl dit als voorwaarde wordt
gesteld om in aanmerking te komen voor een woning. Ook de verplichte huisvestingsvergunning
in de Rotterdamwet gebieden heeft tot een tragere uitstroom geleid.
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2018
Capaciteit
Bezetting
Unieke cliënten
Door/uitstroom/uitval
Man / vrouw verhouding
Gem. leeftijd
Gem. verblijfsduur in jaar

De Hille
29
96%
50
21
33 m/17 v
44 jaar
0,97 jaar

De Stelle
38
96%
68
38
68 m
41 jaar
0,83 jaar

Klooster
30
106%
44
12
35 m/9 v
45 jaar
1,54 jaar

Doorstroomvoorziening CVD de Hille
CVD de Hille heeft 29 plekken in de doorstroomvoorziening voor zowel mannen als vrouwen.
Cliënten stromen vanuit de nachtopvang door naar deze voorziening.
In 2018 zijn er in totaal 50 unieke cliënten geweest. Gemiddeld wonen de cliënten een jaar bij de
Hille doorstroomvoorziening.
Er zijn in 2018 in totaal 21 bewoners (2017: 26) door- en uitgestroomd waarvan het merendeel
naar zelfstandig wonen (veelal met begeleiding). De overige bewoners zijn bij een andere zorgaanbieder gaan wonen of zijn binnen het CVD doorgestroomd naar een andere woonvoorziening.
De cliënten van de doorstroomvoorziening maken ook gebruik van de overige faciliteiten van de
Hille. Ook volgen zij de trainingen die gegeven worden op de Hille, zoals ‘de Hille draait door’.
Hiermee worden hun vaardigheden vergroot. Er is veel aandacht geweest voor dagbesteding
waardoor vrijwel alle cliënten een lopende dagbesteding hebben.
Doorstroomvoorziening CVD de Stelle
CVD de Stelle is een doorstroomvoorziening voor 38 mannelijke cliënten met doorgaans lichte
psychiatrische en/of verslavingsproblemen. In 2018 zijn vanuit de Stelle 38 (2017: 28) cliënten
door/uitgestroomd. Gemiddeld hebben cliënten ruim 10 maanden in de Stelle gewoond.
In 2018 heeft de Stelle een drietal cliënten naar satellietwoningen in de buurt kunnen laten
doorstromen. De begeleiding wordt door de medewerkers van De Stelle aangeboden. Eén cliënt
van een satellietwoning heeft in 2018 zelf een huurovereenkomst met de betreffende woningcorporatie kunnen afsluiten. De begeleiding vanuit de Stelle werd beëindigd en is overgenomen door
het extramurale gebiedsteam van het CVD (gebiedsteam Hoogvliet).
De contacten met de beheercommissie van de Stelle, de buurt, de politie (wijkagent), de naaste
buren, woningcorporatie en externe instellingen in Hoogvliet waren goed.
In 2018 werden wekelijks trainingen (zoals ‘Kracht en kwaliteit’) en diverse activiteiten waaronder
sportactiviteiten aangeboden. De bewoners werden hierdoor gestimuleerd om buiten de Stelle te
sporten. Ook buurtgenoten worden betrokken bij sportactiviteiten en er is een handwerkgroep
waaraan zij twee maal per week kunnen deelnemen.
Cliënten en oud-cliënten maken zich verdienstelijk als vrijwilliger, maken hapjes, begeleiden activiteiten tijdens burendag en houden terrein van de Stelle en naaste omgeving schoon.
De bewoners maken zelf hun maaltijd klaar. De Stelle biedt hiervoor kookcursussen aan de
bewoners die nog onvoldoende kookvaardigheden beheersen. Daarnaast wordt het pand wekelijks schoon gehouden door een bewoner. Ook is er een oud-bewoner, woonachtig in een satellietwoning, die dagelijks vrijwilligerswerk verricht binnen de Stelle.
Doorstroomvoorziening CVD het Klooster
CVD het Klooster is een 24 uurs-voorziening voor beschermd wonen en doorstroom.
In Het Klooster is plaats voor 30 cliënten. Deze worden geplaatst in een eenpersoons kamer op
een unit waarvan keuken, douche en toilet worden gedeeld met één of twee andere cliënten.
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CVD het Klooster biedt individuele begeleiding op basis van zorg op maat aan een complexe
doelgroep met een grote afstand tot zelfstandigheid en deelname aan de maatschappij.
In aanmerking voor plaatsing komen mannen en vrouwen met (zwaardere) psychiatrische
problematiek, bij wie op basis van de geconstateerde problematiek de mogelijkheid wordt gezien
om na een verblijf op het Klooster zelfstandig of begeleid zelfstandig te gaan wonen.
De begeleiding is intensief en de gemiddelde trajectduur is 658,34 dagen. Deze investering levert
op dat de cliënten weer in hun kracht worden gezet, met als gevolg positieve uit- of doorstroom.
In 2018 zijn in totaal 12 cliënten uit- dan wel doorgestroomd (2017: 18, 2016: 14). Daarvan
hebben er 7 het traject succesvol doorlopen; zij zijn naar een zelfstandige woning verhuisd. 4
cliënten zijn verhuisd naar een andere woonvoorziening en 1 is uitgestroomd naar een GGZ instelling.
Bij alle cliënten die uitstromen naar een eigen woning wordt er rekening mee gehouden dat dit
een cruciale en stressvolle fase is in het traject dat de cliënt volgt. Om de cliënt in deze fase goed
te kunnen begeleiden draagt de begeleider van het Klooster de cliënt pas zo’n twee maanden na
de verhuizing over aan de collega van het gebiedsteam. Het gebiedsteam verzorgt nog begeleiding bij de cliënt thuis zolang dat nodig wordt geacht.
Mede door ontwikkelingen in de zorg, en dan met name in de GGZ, komen in CVD het Klooster
meer cliënten binnen waarbij de psychopathologie dermate ernstig is, dat ondanks ambulante
behandeling door de GGZ de vaardigheden om zelfredzaam te zijn onder druk staan.
De kans op terugval en decompensatie is dan groot en daar moet in de verdere begeleiding
rekening mee worden gehouden. Het begeleidingsteam is de afgelopen jaren meegegroeid met
de ontwikkelingen, maar die groeicurve is niet oneindig. Twee trajecten hebben in 2018 laten zien
dat de grenzen van de mogelijkheden wel dichtbij komen. De afweging of te maken keuzes in de
trajecten haalbaar, verantwoord en veilig zijn heeft het afgelopen jaar een belangrijke plaats
gekregen binnen de overlegstructuur van CVD het Klooster. In 2019 moet hierin de samenwerking met CVD Clientmanagement en externe (GGZ) partners een nog grotere rol krijgen.
Er zijn cliënten waarbij gedurende het door CVD het Klooster aangeboden traject blijkt dat
bestaande beperkingen zelfstandig of begeleid zelfstandig wonen te veel in de weg staan. Op
basis van het gedurende het traject verkregen inzicht van zowel begeleiding als cliënt kan de
cliënt dan uitstromen naar een passender voorziening voor langdurig verblijf. Dit kan zowel
binnen als buiten het CVD zijn.
Er is in 2018 voor de tweede keer een familiedag georganiseerd. Op die dag kunnen cliënten de
voorziening laten zien aan familie of andere belangrijke personen in hun netwerk. Het doel
hiervan is om te bereiken dat het netwerk rondom de cliënt sterker wordt. Een steunend netwerk
is, vooral na uitstroom, een belangrijke factor in het slagen van een traject naar zelfstandigheid.
Beschermd Wonen voorzieningen (de Nok, de Heemraad, de Schuilplaats, Havenzicht
Wonen)
Het CVD exploiteert vier Beschermd Wonen voorzieningen en 2 satellieten: CVD de Nok (28
plekken en 6 satellietplekken), CVD de Heemraad (25 plekken), CVD de Schuilplaats (30 plekken) en CVD Havenzicht Wonen (17 plekken). Het gaat in alle gevallen om 24-uurs woonvoorzieningen voor dak- en thuislozen ouder dan 23 jaar met chronische psychiatrische problematiek.
In het najaar 2018 werd een nieuwe satelliet HL (Henegouwerlaan) geopend. Deze satelliet biedt
plek aan 7 bewoners die gebaat zijn bij meer zelfstandigheid.
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De problematiek van de cliënten is veelal gecombineerd met verslavingsproblematiek, zodat de
cliënten niet in staat zijn om zelfstandig te wonen. Bij CVD Havenzicht Wonen hebben de bewoners ook nog somatische beperkingen. Alle bewoners van een beschermde woonvoorziening zijn
in behandeling bij een GGZ-instelling.

2018

De
Heemraad

Satelliet
HL

Schuilplaats

De Nok

Satelliet
WB

H.zicht
Wonen

Capaciteit
Bezetting
Unieke cliënten
Gem. leeftijd
Aantal m/v
Gem.
verblijfsduur

25
98%
34
53
30m/4v
4.15 jaar

7

30
99%
40
50
35m/5v
2.76 jaar

28
97%
46
52
38m/8v
1.98 jaar

6
96%
6
49
6m
3.13 jaar

17
98%
24
63
23m/1v
2.03 jaar

6
46
6m
0.22 jaar*

* Satelliet is pas 08-10-2018 bewoond.

De Beschermd Wonen voorzieningen kennen elk een activiteitenprogramma. Zo was er zowel bij
de Nok, Heemraad als bij de Schuilplaats ook in 2018 een veegploeg actief. Meerdere bewoners
namen deel aan deze activiteit. Daarnaast heeft elke voorziening in 2018 naast diverse uitstapjes
een bewonersvakantie georganiseerd. Voor cliënten zijn een op hen toegespitste training ‘Groeilokaal’ (voorheen ’Orde op zaken’) alsmede de training ‘Kracht en Kwaliteit’ gestart onder leiding
van de afdeling Training & Arbeidsparticipatie. Ook werd in alle voorzieningen een familiedag georganiseerd. Op een laagdrempelige manier kunnen bewoners met hun kennissen/familie de
relatie herstellen en onderhouden. Een aantal bewoners heeft na de familiedag meer contact met
de familie/kennissen gekregen dan daarvoor. Door het jaar heen werd aandacht besteed aan de
diverse feest- en bijzondere dagen. Ook was er in 2018 extra aandacht als bewoners een
certificaat voor een training (bijv. Kracht en kwaliteit) hadden gehaald. En in alle voorzieningen
zijn studenten mondhygiëne en voedingsleer actief geweest.
De woonkamer van Havenzicht Wonen is rookvrij geworden. In de Heemraad zijn de 2persoonskamers verbouwd tot 1-persoons kamers.
De Schuilplaats heeft een enerverend jaar achter de rug. Het hele jaar heeft in het teken gestaan
van samenwerking en integratie (zie Pilot Charlois).
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In nauwe samenwerking in de zgn. wijkschakel Charlois zijn medewerkers van het CVD met het
wijkteam, de politie, GGZ partners en woningcorporaties aan de slag gegaan om alle zorgen en
overlastmeldingen in Charlois de revue te laten passeren. De insteek was dat het CVD door
nauwe samenwerking snel concreet heeft over wie het gaat, wie er betrokken is en betrokkenen
zo nodig naar zorg toe kunnen leiden. Men zit wekelijks bij elkaar, bespreekt binnengekomen
casussen en gaat zo nodig de wijk in om contact te leggen. Hoe doeltreffend dit is en wat de
daadwerkelijke spin-off gaat zijn voor CVD moet in 2019 blijken, maar in het kader van netwerken
en zichtbaar zijn in de wijk is dit een goede ontwikkeling.
Door-/uitstroom en uitval Beschermd Wonen voorzieningen
Uitgevallen/opname kliniek/verpleegafdeling/overleden
Horizontale doorstroom
Positieve door- en uitstroom
Totaal

2018
14
24
10
48

2017
10
16
10
36

2016
11
10
6
27

Pilot Charlois
In 2018 is in Charlois een pilot uitgevoerd met het doel te onderzoeken wat de meerwaarde is als
intramurale- en extramurale ondersteuning op wijkniveau met elkaar wordt verbonden.
Begin 2018 zijn de eindtermen van de pilot vastgesteld:
→ verhoogde instroom (extramuraal)
→ intramurale medewerkers kennen de extramurale klant
→ kennisverbetering MBO medewerkers
→ relatie van het aantal bewoners tot het aantal contactzoekers met de Schuilplaats
→ grotere door- en uitstroom ten opzichte van vergelijkbare voorzieningen
Hieronder de stand van zaken per eindterm zoals die in 2018 werd gerealiseerd:
• Verhoogde instroom (extramuraal): aantal cliënten is toegenomen van 81 naar 109 (op
1 dec 2018). 34% groei komt vanuit de stedelijke keten. De overige vanuit het wijkteam.
• Intramurale medewerkers kennen de extramurale klant: is behaald door bijv. een
activiteit op de Schuilplaats te organiseren voor extramurale cliënten (de zomerborrel).
• Kennisverbetering MBO-medewerkers: niet alleen is de kennis verhoogd van de MBOmedewerkers maar ook zijn de MBO-medewerkers in de ondersteuning extramuraal
gaan helpen en daarmee is ook de kennis/vaardigheden van de HBO-er verhoogd.
• Relatie van het aantal bewoners tot het aantal contactzoekers met de Schuilplaats: is
behaald.
• Grotere door- en uitstroom ten opzichte van vergelijkbare voorzieningen: dit is nog niet
behaald, de eerste stappen zijn gezet.
In het laatste kwartaal van 2018 is gestart met individuele begeleiding door extramurale begeleiders aan bewoners van CVD de Schuilplaats. De bewoners met doorstroompotentie zijn hiervoor geselecteerd. De verwachting is dat een deel van deze bewoners in 2019 zullen door- of uitstromen. De voorkeur van een groot deel van deze bewoners gaat uit naar doorstroom in
Charlois.
Andere resultaten van de pilot zijn onder meer de intensievere samenwerking tussen intramuraal
en extramuraal, de slimmere inzet van medewerkers (onervaren vs ervaren), doorstroommogelijkheden van medewerkers tussen intramuraal en extramuraal en daarnaast financieel.
Het team Charlois is in staat geweest om meer met minder te doen. Ook zijn de contacten binnen
Charlois met wijkteam geïntensiveerd. Daarnaast wordt deelgenomen aan de wijkschakel in
Charlois. De verwachting is dat daar in 2019 ook de vruchten van geplukt kunnen worden.
Gezien de behaalde resultaten is de pilot geslaagd. De voordelen voor medewerkers en cliënten
zijn positief te noemen.
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CVD Foyer
Bij het Foyer woonden in 2018 jongeren tussen de 18 en 24 jaar. De gemiddelde verblijfsduur in
2018 was 1.32 jaar. De gemiddelde bezetting in 2018 was 92% (in het laatste kwartaal liep de
bezettingsgraad terug in verband met de transitie van de voorziening). De cliënten hebben een
eigen kamer maar delen de voorzieningen zoals WC, douche en keuken. Het Foyer is gestart in
2006 als een locatie voor jongeren die via extramurale begeleiding een steuntje in de rug nodig
hebben.
Wat de jongeren gemeen hebben is het ontbreken van een steunend netwerk. Familierelaties zijn
vaak verstoord of niet bestaand. Daarnaast heeft 90% financiële problemen. Schulden liggen niet
zelden boven € 5.000. Een groot gedeelte van de jongeren heeft gedragsproblemen, veroorzaakt
door een verstoorde ontwikkeling of pathologie. Er is vaak sprake van middelengebruik en dito
afhankelijkheid, met name marihuana en alcohol. Gebruik van harddrugs komt relatief weinig
voor. Game- en/of gokverslaving neemt toe.
Om er voor te zorgen dat de jongeren aan hun problemen kunnen werken en op eigen benen
kunnen gaan staan, wordt nauw samengewerkt met GGZ instellingen, schuldhulpverlening,
opleidingsinstituten, politie en reclassering en andere betrokkenen die een rol spelen in het leven
van de jongeren. Waar mogelijk en wenselijk wordt ingezet op een herstel van de familierelaties
en wordt getracht familieleden te betrekken bij het traject.
Met name in de laatste jaren is de problematiek van de jongeren die in CVD Foyer geplaatst
werden complexer geworden en de indicaties zwaarder. De zwaarte van de problematiek gecombineerd met de ligging en indeling van het pand maakten dat 24 uurs toezicht onontbeerlijk werd
voor de orde en rust in en om het pand. Zo werd CVD Foyer een intramurale voorziening.
Er zijn in 2018 in CVD Foyer 7 nieuwe plaatsingen geweest. In 2018 verbleven er 37 verschillende jongeren in het Foyer, waarvan 27 man en 10 vrouw met een gemiddelde leeftijd van 22
jaar.
In totaal zijn 21 jongeren in 2018 uit- en doorgestroomd. Het gaat dan om cliënten die na een
traject te hebben doorlopen zijn uitgestroomd naar een zelfstandige woonvorm of zijn doorgestroomd naar een voorziening met ambulante begeleiding. Voor een aantal cliënten bleek het
niet mogelijk om mee te kunnen werken aan een traject in een beschermde woonvorm,
bijvoorbeeld door gebrek aan motivatie of omdat de gedrags- of psychiatrische problematiek te
complex was voor deze beschermde woonvorm.

2018
Capaciteit
Bezetting
Unieke cliënten
Gem. leeftijd
Aantal m/v
Gem. verblijfsduur

CVD Foyer
30
92%
37
22 jaar
27 m – 10 v
1,32 jaar

De locatie, de grootte van de groep én de beperkte faciliteiten op de locatie bleken uiteindelijk
onvoldoende passend zijn voor de intramurale dienstverlening die het CVD wil bieden aan haar
cliënten. Daarbij werd ook duidelijk dat een groepsgrootte van rond de 30 jongeren bij elkaar niet
wenselijk is. Daarnaast luistert het mixen van jongens en meisjes in die situatie nauw.
Bovenstaande ontwikkelingen gaven de aanzet tot de herijking van het inplaatsingsbeleid in CVD
Foyer. Besloten werd tot een transitie waarbij (conform de oorspronkelijke opzet) alleen nog
(jongere en volwassen) cliënten met een extramurale indicatie in de voorziening worden
geplaatst.

34

Jongeren met een intramurale indicatie zullen in andere voorzieningen worden opgevangen,
waaronder doorstroomvoorziening CVD de Stelle. In 2019 zal de transitie zijn beslag krijgen.
Voorbereidingen hierop hebben de laatste maanden van 2018 plaatsgevonden.

CVD Skaeve Huse
Het project Skaeve Huse biedt een nieuwe, aanvullende woonvorm in Rotterdam. Het project
bestaat uit huisjes die zich in een rustige groene buurt bevinden, met weinig prikkels van
buitenaf. De bewoners zijn vaak kwetsbare mensen met psychiatrische problemen en/of een licht
verstandelijke beperking, die moeite hebben om in een sociale groep te functioneren. Wonen in
Skaeve Huse, gecombineerd met op maat gesneden ondersteuning van het CVD, biedt de
bewoners het perspectief om dat wél te leren en om uiteindelijk ook te kunnen meedoen in de
samenleving.
Skaeve Huse bestaat uit 11 losstaande woningen en 1 unit (die in 2018 is vergroot) voor de
beheerder. De woningen zijn 36 m2 groot en hebben een woonkamer met keukentje, een slaapkamer en badkamer. Er is 24 uur per dag, 7 dagen per week, een beheerder aanwezig om
toezicht te houden op de dagelijkse gang van zaken op het terrein. Hij zorgt ervoor dat alles goed
loopt en dat de omgeving geen overlast heeft.
Wonen in Skaeve Huse is vrijwillig, maar de bewoners dienen zich wel aan de regels te houden
en zijn verplicht om de begeleiding en ondersteuning die ze nodig hebben, te aanvaarden. De
begeleiding, die door het CVD wordt geboden, is er op gericht om bewoners op termijn weer te
leren wonen in een gewone woonomgeving, eventueel met ondersteuning van (woon)begeleiders. Dat gebeurt alleen als er aantoonbaar verbeterd gedrag te zien is en de bewoners
geen woonoverlast meer veroorzaken. Ze gaan echter niet meer terug naar hun oude woning.
Eventueel kunnen bewoners ook doorstromen naar een speciale woonvorm of woonvoorziening
van het CVD of van een andere zorgaanbieder.
De huidige bewoners zijn niet stabiel en dus (nog) niet zover dat ze kunnen doorstromen naar
een gewone woonomgeving. Er wordt samen met de behandelaar bekeken wat de beste plek is
voor deze bewoners.
De selectie van bewoners wordt uitgevoerd door een Selectiecommissie. Deze commissie
bestaat uit leden van Gemeente, Woonstad en het CVD. Dossiers komen via de overlastcoördinatoren van de directie Veilig.
De beheercommissie is in 2018 twee keer bijeen geweest. Het gehele jaar 2018 zijn er geen
klachten of overlastmeldingen binnen gekomen. In november 2018 is het Evaluatierapport
Skaeve Huse besproken in de beheercommissie. Hieronder in het kort de conclusie van het
onderzoek:
“Al met al kan geconcludeerd worden dat in ieder geval de eerste twee doelstellingen zijn
behaald: het wegnemen van overlast in de voormalige woonomgeving van de bewoners van de
Skaeve Huse en het voorkomen dat er woonoverlast optreedt in de omgeving van de Skaeve
Huse. Wel zijn er regelmatig incidenten op het terrein zelf. Wat betreft de derde doelstelling is in
ieder geval voorkomen dat de bewoners van de Skaeve Huse op straat kwamen te staan. Ook
kunnen we voorzichtig concluderen dat de begeleiding in sommige gevallen goed lukt, maar dat
er wel een lange adem nodig is. Waarschijnlijk notoire zorgmijders lijken door de 24/7 toezicht
en de begeleiding op een gegeven moment, al dan niet door een gedwongen opname, toch
open te staan voor een vorm van begeleiding en doelen te willen stellen. Door op een gegeven
moment die doelen te bereiken en een zinvolle dagbesteding te realiseren kunnen deze
bewoners, al dan niet met een vorm van begeleiding, wellicht terugkeren naar een reguliere
woning of doorstromen naar bijvoorbeeld een begeleid wonen woonvorm”.
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2018
Capaciteit
Bezetting
Unieke cliënten
Gem. leeftijd
Aantal m/v
Gem. verblijfsduur

Skaeve Huse
11
91%
12
48 jaar
9m–3v
1,06 jaar

Extramuraal Wonen
Het CVD biedt ambulante ondersteuning aan mensen die met moeite of niet (helemaal)
zelfstandig kunnen wonen. Het gaat dan om voormalig dak- en thuislozen, maar ook om
gezinnen met kinderen en zelfstandig wonende Rotterdammers met een psychiatrische achtergrond. De ondersteunende begeleiding kan zowel plaats vinden bij mensen thuis als in woonvoorzieningen. Een groot aantal van deze mensen is doorgestroomd vanuit de nachtopvang of uit
een doorstroomvoorziening van het CVD.
Om de doorstroom te bevorderen en zo efficiënt mogelijk te maken is de samenwerking tussen
de clusters Extramuraal- en Intramuraal Wonen in 2018 verder (want dit proces is al gestart in
2016) geïntensiveerd. In 2018 zijn alle overleggen gezamenlijk georganiseerd. En sinds juni 2018
is er een gezamenlijk cluster met 2 clustermanagers.
Extramurale gebiedsteams
De extramurale ondersteuning binnen het CVD is sinds medio 2015 gebiedsgericht georganiseerd. Er waren in 2018 in totaal 8 integraal werkende gebiedsteams en 1 team dat zich volledig
op de gezinslocaties en de daar wonende gezinnen richt.
‘Integraal’ betekent dat elk gebiedsteam zich richt op alle voorkomende cliëntgroepen van het
CVD: alleenstaande volwassenen, jongeren van 18-23 jaar en zelfstandig wonende gezinnen die
op grond van een indicatie vanuit het wijkteam worden begeleid. Ook is in 2018 een pilot in het
kader van de intensivering van de samenwerking tussen extra- en intramuraal uitgevoerd (pilot
Charlois).
De Krachtgerichte methodiek en zelfredzaamheidspiramide
Ook de gebiedsteams werken volgens de krachtgerichte methodiek (Krachtwerk010). Deze
methodiek sluit goed aan bij de uitgangspunten van de Wmo en de invulling hiervan door de
gemeente Rotterdam.
Voor het ‘afpellen’ van de (2e lijns) ondersteuning die een cliënt nodig heeft, wordt de zogenoemde zelfredzaamheidspiramide gebruikt. Bij een hulpvraag wordt eerst nagegaan of iemand
een beroep kan doen op de eigen competenties en het eigen sociaal netwerk. Vervolgens wordt
de mogelijke ondersteuning door vrijwilligers en/of mantelzorgers in kaart gebracht, gevolgd door
algemene en collectieve voorzieningen. Bieden al deze mogelijkheden onvoldoende soelaas, dan
wordt de mate waarin maatwerkvoorzieningen en individuele professionele zorg noodzakelijk zijn
vastgelegd in een Wmo indicatie.
De begeleider stelt samen met de cliënt een leveringsplan op. (Ook) daarin worden in de eerste
plaats de eigen kracht van de cliënt en de inzet van zijn netwerk en sociale omgeving in stelling
gebracht. De begeleider begeleidt dit proces en pakt daarnaast datgene op wat hier vooralsnog
buiten valt; zo mogelijk in groepsverband en zo nodig individueel.
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(Zelfstandig) wonen met ambulante begeleiding
CVD biedt ambulante begeleiding (begeleiding op afstand) aan volwassenen, gezinnen en
jongeren die (zelfstandig) in individuele woningen of kamers wonen. De begeleiding kan bestaan
uit:
→ het bieden van tijdelijke huisvesting in combinatie met woonbegeleiding aan Rotterdammers
die moeite hebben met zelfstandig wonen;
→ het bezoeken van mensen die zelfstandig wonen, maar die baat hebben bij af en toe begeleiding.
In totaal heeft het CVD in 2018 aan 1.300 unieke cliënten (2017: 1.162) begeleiding geboden
binnen de gebiedsteams. Het gemiddeld aantal cliënten bedroeg 1.075 (2017: 870)

Gezinnen
Jonge moeders
Jongeren*
Volwassenen
Totaal
* excl. Foyer

2018
74
22
121
1083
1300

2017
102
35
112
913
1162

2016
100
44
113
808
1065

In 2018 zijn er in totaal 380 cliënten ingestroomd en 160 cliënten (12,3%) uitgestroomd, waarvan
30 jongeren/jonge moeders en 118 volwassen en gezinnen. In 2017 stroomden er 226 cliënten
uit.
Alleenstaande volwassenen (v.a. 23 jaar)
CVD Extramurale Ondersteuning is er voor zelfstandig wonende volwassenen met psychiatrische
problemen en/of verslaving, die via het wijkteam van de wijk waarin men woonachtig is een
indicatie (Wmo arrangement) hebben gekregen. Daarnaast worden volwassenen begeleid die via
de maatschappelijke opvang zijn doorgestroomd naar vormen van zelfstandig(er) wonen.
Deze laatste groep heeft een indicatie voor begeleiding die is verstrekt door het stedelijk Centraal
Onthaal loket van de gemeente Rotterdam.
De begeleiding van de cliënten richt zich onder andere op het vergroten van de sociale
redzaamheid; het toewerken naar volwaardige participatie in de samenleving; het oplossen van
financiële problemen; het verkrijgen van passende dagbesteding/werk; het vergroten van sociale
vaardigheden; het beter leren omgaan met de psychische problemen; het versterken of ontwikkelen van het sociale netwerk.
Binnen Rotterdam kennen we verschillende vormen van (zelfstandig) wonen met ambulante begeleiding:
→ geclusterd wonen, waarbij de cliënten wonen in wooneenheden (kamer of woning met
gedeelde voorziening) van het CVD, deze bevinden zich op diverse locaties in de stad: CVD
Sleephelling met 16 plaatsen waar ’s nachts teruggevallen kan worden op de mobiele
nachtwacht. Daarnaast wonen cliënten in een aantal satellietwoningen en heeft het CVD de
beschikking over CVD Sandelingplein, een bijna zelfstandige woonvorm met 11 units;
→ wonen in een door de gemeente of door het CVD gehuurde corporatiewoning, in welk geval
de cliënten verblijven in een gemeubileerde woning die beschikbaar is gesteld via de gemeente of (in beperkte mate) het CVD. Deze woningen liggen verspreid door de stad. In deze
woningen is de begeleiding minder intensief dan bij geclusterd wonen;
→ wonen met een huurzorgcontract, waarbij cliënten een woning huren van een woningcorporatie.
In alle drie bovengenoemde woonvormen is het wonen gekoppeld aan een begeleidingscontract.
→ geheel zelfstandig wonen: cliënten wonen in een eigen huur- of koopwoning en worden in die
woning ondersteund door het CVD.
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Voor alle vormen van zelfstandig wonen wordt de frequentie en de inhoud van de begeleiding
vastgesteld naar aanleiding van een Wmo-arrangement.
In 2018 zijn 614 cliënten thuis begeleid met een door een wijkteam afgegeven Wmo-arrangement
of door een randgemeente afgegeven indicatie. Het aantal door de wijkteams verwezen cliënten
is sinds de start van het arrangementensysteem ieder jaar toegenomen en in 2018 weer gedaald.
In 2016 betrof het 142 nieuwe cliënten, in 2017 178 en in 2018 130.
Gezinnen
Het CVD ondersteunt gezinnen die dakloos zijn geworden en tijdelijk opvang nodig hebben. De
oorzaken van de dakloosheid zijn verschillend, zoals een huisuitzetting door schulden of een
onhoudbare thuissituatie door geweld binnen het gezin. Van de gezinnen die zijn geplaatst wordt
verwacht dat ze op afzienbare termijn (weer) zelfstandig kunnen wonen en functioneren.
Voor deze gezinnen zijn op diverse plekken in Rotterdam woonvoorzieningen met woonunits of
individuele woningen beschikbaar. Het doel is dat een zo snel mogelijk doorstroming naar
zelfstandig(er) wonen plaatsvindt.
De begeleiding richt zich onder andere op het vergroten van woonvaardigheden; het (weer) grip
krijgen op de financiële situatie; het onderhouden van contacten met instanties; het versterken
van de opvoedingsvaardigheden; het verkrijgen van passende dagbesteding/werk; het werken
aan een gezonde leefstijl en het versterken en ontwikkelen van het sociale netwerk.
Het CVD beschikt over 2 grotere woonvoorzieningen voor gezinnen: Korenaarstraat met 15 units
en Talingstraat met 13 units. In deze voorzieningen wordt de meest intensieve vorm van begeleiding geboden. Ook wordt begeleiding gegeven aan gezinnen die wonen in een corporatiewoning die is gehuurd door de gemeente of die zij zelf huren met een huurzorgcontract (de huurovereenkomst is dan gekoppeld aan een begeleidingscontract). Daarnaast begeleidt het CVD
gezinnen die zelfstandig wonen. Dit vindt vaak plaats nadat de betreffende cliënten eerst in één
van de hiervoor genoemde woonvormen werden begeleid.
Tenslotte was in 2018 ook nog sprake van een situatie waarbij gezinnen tijdelijk woonden in een
hotel. In 2018 is een alternatief voor de hotelplaatsingen (locatie Maia) geopend. Diverse
zorgaanbieders waaronder het CVD begeleiden gezinnen in Maia terwijl Humanitas het beheer
voor zijn rekening neemt. In 2018 heeft het team Gezinnen 21 gezinnen begeleid in respectievelijk hotels en in Maia. In totaal werden in 2018 74 (2017: 104; 2016: 100) gezinnen begeleid.
61 gezinnen werden geïndiceerd door het gemeentelijke Centraal Onthaal loket en 13 ontvingen
hun indicatie van een wijkteam. Het reguliere arrangement voor de volwassen ouder(s) wordt
door de gemeente gecombineerd met een kind-arrangement (een zogenaamd combi-arrangement), dat is bedoeld voor de begeleiding van kinderen in de opvang. In 2018 heeft het CVD 122
van dit type arrangementen ontvangen.
In het kader van de doorontwikkeling naar excellente dienstverlening werd besloten om kinderen
direct bij inplaatsing binnen het CVD een knuffel te laten uitzoeken, die vanaf dat moment
eigendom van het kind is (en dus bij door- of uitstroom door het kind wordt meegenomen).
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Jongeren
Het CVD biedt ondersteuning aan dak- of thuisloze jongeren van 18-23 jaar. Om te kunnen werken aan een toekomstperspectief, wordt er een veilige en stabiele woonplek geboden. Jongeren
krijgen een tijdelijke woonruimte. Deze woonruimte wordt gekoppeld aan (woon)begeleiding.
De voornaamste aspecten in de (woon)begeleiding zijn scholing, werktoeleiding, arbeidsparticipatie en activering in algemene zin, praktische zaken m.b.t. het wonen, schuldhulpverlening,
(psycho-)sociale problematiek, veiligheid en aanpak Huiselijk Geweld, gezondheid (w.o. sport en
beweging, voeding en middelengebruik) en training en groepsactiviteiten. Daarnaast is voor jonge
moeders ook opvoedondersteuning een belangrijk aspect in de begeleiding.
Ook voor jongeren hebben we verschillende woonvormen beschikbaar, gekoppeld aan meer of
minder intensieve begeleiding. De meest intensieve vorm vond in 2018 plaats in CVD Foyer, dat
in 2019 zal worden teruggebracht naar zijn oorspronkelijke functie als extramurale voorziening.
De extramurale ondersteuning werd in 2018 gegeven in losse woningen en in de voorzieningen
CVD Emmahuis (alleenstaande jongeren) en CVD Boezemdwars (jonge moeders en hun
kinderen).
Op alle locaties worden regelmatig activiteiten georganiseerd gericht op zelfredzaamheid en
gezondheid, zoals sporten en gezamenlijk koken.
Jaarlijks is er een 4 daagse zeilreis. Ook in 2018 is er zo’n zeilweek gehouden. In deze week
gaan cliënten (jongeren en volwassenen samen) met elkaar in shifts aan de slag gegaan om te
zeilen maar vooral ook om zichzelf op verschillende vlakken zoals sociale omgang, ritme,
werken, en discipline beter te leren kennen.
In 2018 werden in totaal 143 (2017: 147; 2016: 157) jongeren begeleid, waarvan 22 (2017: 35;
2016: 44) jonge moeders en hun kinderen.
CVD Jongerenfonds
Een aantal jaren geleden heeft het CVD een Jongerenfonds in het leven geroepen. Via dit fonds
kunnen jongeren een klein bedrag ontvangen voor studie, sport of bijvoorbeeld een tweedehands
fiets. Een klein steuntje in de rug van maximaal € 250,00 (gemiddelde hoogte sportcontributie)
waardoor jongeren net die extraatjes kunnen doen waardoor hun kwaliteit van leven,
maatschappelijke participatie en maatschappelijke betrokkenheid kunnen worden vergroot.
Als tegenprestatie moeten de jongeren een maatschappelijke dienst verlenen. Dit kan
bijvoorbeeld zijn het doen van boodschappen voor een bejaarde buurtbewoner of het opzetten
van activiteiten voor kinderen uit de eigen wijk.
In 2018 zijn er in totaal 26 aanvragen binnengekomen. Hiervan zijn er 18 uitgekeerd nadat het
vrijwilligerswerk was uitgevoerd en een terugkoppeling was aangeleverd. Van 8 aanvragen is nog
geen terugkoppeling ontvangen.
In totaal is er in 2018 €4.779,63 uitgekeerd, dit is inclusief drie aanvragen van 2017 die in 2018
zijn uitgekeerd. Gemiddeld bedrag dat is uitgekeerd bedroeg daarmee € 223,87.
Pilot SluiS
Het CVD neemt tezamen met 19 andere organisatie deel aan de pilot SluiS. SluiS is een digitaal
systeem waarin professionals uit de domeinen zorg, sociaal en veilig hun betrokkenheid bij
burgers kunnen aangeven, met de bedoeling met elkaar af te stemmen om kind of ouders de best
mogelijke begeleiding te bieden.
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De pilot is in 2018 afgerond. Besloten is om het instrument breed uit te rollen over de stad. Twee
gebiedsteams van het CVD zijn blijven werken volgens de instructies van SluiS. In 2018 is
gewerkt aan de randvoorwaarden om SluiS breed te gaan implementeren.
Zo zijn de juridische aspecten uitgezocht en heeft het college van B&W eind november 2018 een
convenant opgesteld voor organisaties die gaan werken met SluiS. Na bestuurlijk akkoord kan
SluiS in 2019 verder worden uitgerold binnen het CVD zodat alle teams er mee gaan werken. De
verwachting is dat 800 organisaties hier de komende jaren gebruik van gaan maken. De
gemeente Rotterdam is in dit traject een voortrekker.
Nieuwe locaties
Voor alle doelgroepen uit de MO keten wordt het aantal woonplekken steeds krapper t.o.v. de
vraag. In 2017 werd door het CVD expliciet de zoektocht gestart naar nieuwe locaties voor
cliënten die extramurale begeleiding krijgen, waarbij het uitgangspunt werd losgelaten dat dit in
alle gevallen zelfstandige woonruimte (een woning) moet zijn. De zoektocht heeft de nodige
vruchten voor (de clientèle van) het CVD afgeworpen. Medio 2018 kon -tezamen met twee
andere zorgaanbieders- gestart worden met de uitvoering van onze ‘magic mix’ plannen in het
gebouw de Evenaar, terwijl in de eerste helft van 2019 zowel 18 nieuwe studio’s de deuren zullen
openen in Rotterdam Noord als gestart wordt met de plaatsing van (uiteindelijk) 30 cliënten
alsmede een ontmoetingspunt in een van de Filtergebouwen in de wijk de Esch. Bij de inplaatsing
zal onder andere aandacht worden geschonken aan de ouderen onder de cliënten.

Begeleiding bij huisvestingsproblemen
CVD Preventie Dakloosheid
CVD Preventie Dakloosheid (PD) heeft als doel het voorkomen van blijvende dakloosheid van
Rotterdammers die (acuut) dakloos zijn, maar niet tot de MO doelgroep behoren (omdat zij geen
(O)GGZ problematiek hebben).
Dakloosheid wordt voorkomen of opgelost door gebruik te maken van tijdelijke opvang of van het
sociale netwerk. Indien er nog een sociaal netwerk is, wordt gewerkt aan herstel hiervan zodat
men hier kan verblijven totdat eigen huisvesting gerealiseerd is.
Tot augustus 2018 was PD tijdelijk gehuisvest in het (voormalige) Crisiscentrum aan de ’s Gravendijkwal, waarna men kon verhuizen naar de locatie De Evenaar in Rotterdam Oosterflank.
In 2018 zijn er in totaal 82 cliënten (2017: 87; 2016: 84) ondersteund, waarvan 4 vanuit 2017. Er
stroomden 82 (2017: 38; 2016: 67) cliënten uit.
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Woonsituatie bij uitstroom

2018

2017

Eigen stabiele huisvesting - huurwoning met eigen contract

43

20

Eigen stabiele huisvesting - huurwoning met huurcontract van
instelling/gemeente
Noodopvang / Nachtopvang

12

1

4

1

Onbekend

10

9

Opvang voor dak- of thuislozen, Pension/Crisisopvang

0

1

Verblijvend in instabiele huisvesting (bijv. wonend bij anderen, geen
huurcontract)
Vrouwenopvang

8

5

0

1

77
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Eindtotaal

Humanitaire Opvang
Het CVD verzorgt voor de gemeente Rotterdam in voorkomende gevallen humanitaire opvang.
De doelgroep bestaat voornamelijk uit samengestelde éénouder gezinnen waarvan de kinderen
de Nederlandse nationaliteit hebben (vader/ex-partner is Nederlander) en de moeder illegaal in
Nederland verblijft. De begeleiding is hierdoor meer omvattend geworden omdat de Nederlandse
kinderen meer rechten hebben en er daardoor meer voor hen geregeld moet worden (zoals een
zgn. ‘baby in de bijstand’ uitkering). Deze cliënten worden geplaatst in een zogenoemde
humanitaire woning van de gemeente en worden door vaste medewerkers van het CVD begeleid.
Er werden in 2018 gemiddeld 10 gezinnen begeleid. In 2018 betrof de uitstroom 8 gezinnen, een
forse toename t.o.v. van de 2 gezinnen in 2017. Eén van de oorzaken was de uitspraak van het
Hof van Justitie van de Europese Unie over het recht op een verblijfsvergunning voor moeders
met kinderen met een Nederlandse nationaliteit (Chaves arrest). Eind 2018 waren er nog 2
casussen actief.
Leerwerkgemeenschap
De in 2016 gestarte samenwerking met de Hogeschool Rotterdam t.a.v. de Leerwerkgemeenschap (LWG) is in 2018 doorontwikkeld. De LWG is een gemeenschap van verschillende
betrokkenen: studenten, docenten, professionals uit een organisatie in het werkveld en onderzoekers van een kenniscentrum en/of uit het werkveld. De LWG vormt de leeromgeving waarin
studenten worden opgeleid tot bekwame sociaal werkers en is ook een leeromgeving voor
professionals uit de praktijk, voor docenten en voor onderzoekers (die het proces van onderzoek
ondersteunen).
De LWG is een plek waar theorie en praktijk samen komen. Studenten bespreken verschillende
onderwerpen vanuit de theorie zoals krachtgerichte methodiek, psychiatrie, jeugdwerk, ondersteuning bij schulden. Naast de inhoudelijke verdieping blijkt de LWG een stimulerende leeromgeving te zijn voor de studenten die hun ervaringen uit bijvoorbeeld de stage schoolmaatschappelijk werk direct te kunnen delen met die van de stagiaire bij bijvoorbeeld gezinnen.
De lerende gemeenschap van het CVD kijkt terug op een succesvol tweede jaar. De eerste
generatie LWG-stagiaires is afgestudeerd en is verbonden gebleven aan het CVD.
Hier heeft de LWG een bijdrage geleverd aan de vorming van de (toekomstige) medewerker van
het CVD. In het leerjaar 2018-2019 is de LWG verder gegroeid naar 17 plekken. De huidige
stagiaires zijn de eerste groep studenten die volledig worden opgeleid binnen het nieuwe Social
Work van de Hogeschool Rotterdam. Dit zorgt voor nieuwe kansen en uitdagingen in de beroepspraktijk.
De Hogeschool Rotterdam heeft het CVD LWG uitgenodigd een workshop te organiseren tijdens
het symposium ‘Samen Delen’, over de eerste 2 jaar Social Work nieuwe stijl. Het is leuk en
inspirerend te mogen vertellen wat het CVD doet binnen de LWG en tegelijk te leren van
andermans praktijken.
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Kennisdeling is niet alleen een exclusief goed van de stagiaire, maar is gelaagd tussen stagiaire
en de praktijk, tussen de organisatie en onderwijs en zelfs tussen de LWG en andere
beroepspraktijken.
Het belangrijkste instrument van een LWG is daarmee kennis. Die ontwikkelt en transformeert
zich binnen de context van de beroepspraktijk. Daarom is het CVD met o.a Kinderparadijs
Meidoorn, Samen Ondernemend Leren (SOL) en de gemeente Rotterdam de samenwerkingsLWG “Samen In Noord” (SIN) gestart. Hier is de beroepspraktijk de drijvende kracht geweest in
het vormen van de LWG, met als onderliggende doelstelling om vanuit kennis en co-creatie te
komen tot (nog) betere samenwerking en afstemming van dienstverlening in het gebied
Rotterdam Noord. Wij bieden plekken binnen het wijkteam volwassenen (2) en het schoolmaatschappelijk werk (2).
De LWG SIN heeft gepitched bij de bestuurlijke bijeenkomst over de transformatieagenda van
Jeugdhulp Rijnmond in november 2018. De bijeenkomst stond in het teken van de ontmoeting en
dialoog tussen wethouders en bestuurders uit de Jeugdzorg. En inspiratie opdoen vanuit de
praktijk, waarin de praktijk, beleidsmakers en beslissers naar elkaar geluisterd hebben. De LWG
SIN heeft verteld over wat leren in de praktijk kan bijdragen aan betere samenwerking.
Vrijwilligersmakelaars
Het CVD kent 2 vrijwilligersmakelaars, die al een aantal jaren worden ingezet bij zowel de intramurale- als extramurale voorzieningen.
De vrijwilligersmakelaar heeft tot taak de CVD-professionals te adviseren en te ondersteunen bij
het activeren van cliënten die vrijwilligerswerk kunnen gaan doen en cliënten die een maatje
willen hebben. De vrijwilligersmakelaars onderhouden hiervoor de contacten, geven gastlessen,
zijn aanwezig op de opleiding voor de meet en greet (hier krijgen studenten informatie over het
CVD en is er ruimte om vragen te stellen over de toekomstige stage plek) en ondersteunen de
studenten die bij het CVD stage komen lopen.
In 2018 zijn er 322 klussen opgepakt door de klusvrijwilliger. Daarbij ging het onder meer om het
opknappen van een woning of tuin en verhuizen. Voorts zijn er 41 maatjesvragen opgepakt.
Daarnaast zijn 12 eerstejaarsstudenten gekoppeld als maatje. Voor verschillende vragen zijn er
31 keer interne vrijwilligers aan de slag gegaan en er is 15 maal een beroep gedaan op onze vrijwillige chauffeurs.
CVD Training en Arbeidsparticipatie
Door het team Training en Arbeidsparticipatie (T&A) worden diverse dagbestedingstrajecten aangeboden alsmede een aantal trainingen.
→ Dagbestedingstrajecten
Het aanbod van onze dagbesteding is bedoeld voor Rotterdammers die nog een grote stap te
maken hebben naar de arbeidsmarkt. Het aanbod is met name gericht op de doelgroep van de
Maatschappelijke Opvang en daarnaast op Rotterdammers met een eigen (huur)woning en een
Wmo arrangement vanuit het wijkteam.
Deze cliënten hebben meestal te maken met meerdere problemen zoals schulden, verslaving,
relatieproblemen, werkloosheid en/of problemen met de lichamelijke en/of geestelijke
gezondheid. Het aanbod heeft tot doel hen te ondersteunen en te begeleiden naar passende
(arbeids)participatie.
Voor veel mensen is werk een belangrijk onderdeel in het leven. Wie zich prettig voelt in zijn werk
heeft een positiever beeld van zichzelf. Maar helaas is een ‘gewone’ baan niet voor iedereen
altijd even vanzelfsprekend. Dit geldt voor veel kwetsbare Rotterdammers en in het bijzonder
voor de doelgroep in de Maatschappelijke Opvang.
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Door mee te doen aan de activiteiten worden vaardigheden ontwikkeld die nodig zijn bij alles wat
met werk, zelfstandig wonen en leven, oftewel normalisatie te maken heeft; dit met de juiste
scholing en begeleiding, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met iemands
interesses, vaardigheden en persoonlijke situatie. Uitgangspunt daarbij is de persoonlijke
ontwikkeling en eigen kracht. Daarnaast is het aansluiten op het niveau van zelfredzaamheid van
de cliënt een belangrijke succesfactor voor het op maat aanbieden van activiteiten. Het CVD stelt
zich daarom ten doel om iemand een interessant dagbestedingstraject te geven dat goed bij de
cliënt past.
Daartoe biedt het CVD ook zelf verschillende dagbestedingstrajecten aan. Twee jaar geleden
werd daarbij het onderscheid tussen sociale en (gedeeltelijke) arbeidsmatige dagbesteding
alsmede sociale activiteiten (die veelal in locaties van het CVD plaatsvinden) aangescherpt. Een
aantal dagbestedingstrajecten (kook- en computertraining) bieden we aan in de Huizen van de
Wijk, waardoor cliënten daadwerkelijk de deur uit gaan voor het deelnemen aan het traject. In
2018 is deze aanpak gecontinueerd en de partners uit het wijknetwerk weten het CVD in de
Huizen van de Wijk steeds beter te vinden.
Het vinden van een goed bij de cliënt passend traject staat altijd voorop. Gevolg daarvan is dat er
ook cliënten van het CVD zijn die dagbestedingstrajecten volgen bij andere aanbieders én vice
versa. Sinds de decentralisatie van de zorg gebeurt dat in het geval van Wmo arrangementen en
dan uitsluitend als de cliënt voor een dagbestedingstraject wordt geïndiceerd. In dat geval kunnen
we te maken krijgen met het zogenoemde hoofd- en onderaannemerschap. Daarbij is de aanbieder die de geïndiceerde begeleiding verzorgt (doorgaans) de hoofdaannemer en de collega aanbieder die de dagbesteding verzorgt de onderaannemer. Dit wordt op cliëntniveau contractueel
vastgelegd tussen hoofd- en onderaannemer.
De (woon)begeleiders en hun cliënten bekijken samen welke dagbestedingstrajecten en/of
trainingen goed passen bij de resultaten die de cliënt wil bereiken.
Om de aansluiting van het aanbod training en arbeidsparticipatie te verbeteren heeft het CVD als
impuls voor een periode van twee jaar een activeringsmakelaar aangetrokken. Nadat deze
onderzoek had gedaan naar de vraag en behoefte (zowel intra- als extramuraal), werd mede op
basis van de uitkomsten het aanbod aangepast zodat we beter aansluiten op de wensen van de
cliënten. Ter verbetering van de bekendheid met en de toegang tot het aanbod is het volledige
aanbod op een overzichtelijke wijze gepubliceerd via de digitale kanalen. Voor 2019 wordt er een
jaarplanning gemaakt met alle startdata en locaties en wordt de aanmeldprocedure via de
website ontwikkeld. Voor het verbeteren van de aansluiting bij de vraag is het aanbod tevens
gekoppeld aan de resultaatsgebieden van de Wmo arrangementen.
Het CVD beschikt over diverse mogelijkheden voor dagbestedingstrajecten. De zelfredzaamheid
wordt vergroot met als uiteindelijk doel toeleiding naar betaald werk of vrijwilligerswerk.
In 2018 zijn er door het CVD in totaal 10 type dagbestedingstrajecten aangeboden waaronder
een aantal beweegactiviteiten zoals Fitboost, babyzwemmen en voetbal.
In totaal hebben 305 unieke cliënten in 2018 aan een dagbestedingstraject deelgenomen (2017:
297). Zij zijn gezamenlijk 11.682 dagdelen (2017:13.363) aanwezig geweest.
De meeste cliënten namen, net als in 2017, deel aan de dagbestedingen klussen in huis, computertrainingen en vegen en prikken.
→ Trainingen
Trainingen zijn gericht op het aanleren van blijvende vaardigheden die leiden tot een zo
succesvol en zelfstandig mogelijk leven. Daarnaast zijn trainingen ook gericht op het ontwikkelen
van vaardigheden van de cliënt voor een zo volledig mogelijke participatie in de samenleving en
activering richting betaald werk, vrijwilligerswerk, of als tussenstap naar dagbestedingstrajecten.
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Ook trainingen worden zo passend mogelijk voor de cliënt aangeboden. Dat impliceert dat de
kooktraining die aangeboden wordt aan cliënten aan het begin van de begeleiding een ander
program vraagt dan voor cliënten die (bijna) uitstromen naar zelfstandig wonen. In 2018 zijn de
trainingen op verschillende niveaus ontwikkeld en zijn bestaande trainingen daar waar nodig
aangepast. In 2019 zal deze ontwikkeling doorgaan.
In 2018 zijn de volgende trainingen gegeven:
Orde op Zaken
De cursus ‘Orde op Zaken’ is een laagdrempelige cursus gericht op financiën, dagbesteding en
wonen. Er wordt ingegaan op houding en gedrag en cliënten krijgen praktische handvatten
aangereikt. De cursus wordt -het hele jaar door- op vier verschillende CVD-locaties gegeven.
Peer2Peer
Peer2Peer is een re-integratietraject speciaal voor bewoners van de maatschappelijke opvang.
Deze training is ontwikkeld door de Cliëntenraad van het CVD en werd enige jaren geleden
overgedragen aan het team Training en Arbeidsparticipatie. Het doel van het traject is obstakels
bij het vinden van (vrijwilligers)werk weg te nemen door het ontdekken van sterke eigenschappen
en ontwikkelpunten en het ontwikkelen van vaardigheden om een netwerk op te bouwen en jezelf
te leren ‘verkopen’.
Talent Atelier
Talent Atelier is een empowerment traject, ontstaan uit een combinatie van de CVD trainingen
‘Echte Mannen’ en ‘Talentrijke Vrouwen’. Mannen en vrouwen trekken gezamenlijk op en bundelen hun talenten. Deelnemers leren zichzelf opdrachten te geven die leiden tot verandering van
gedrag, leren het netwerk te gebruiken evenals initiatieven en voorzieningen in hun omgeving,
leidend tot actieve inzet in de eigen wijk.
Talentrijk
Talentrijk is een training gericht op talentontwikkeling van vrouwen. Het traject is gebaseerd op
de portfoliomethodiek, die speciaal is bedoeld voor vrouwen die actiever willen deelnemen aan
de maatschappij. Doelstelling van de training is het vergroten van vaardigheden van Rotterdamse
vrouwen, gericht op maatschappelijke participatie en het bevorderen van de sociale mobiliteit.
Kracht en kwaliteit
In 2018 is de nieuwe training ‘Kracht en kwaliteit’ toegevoegd aan het programma. Deze training
is gericht op het (her)ontdekken van de kwaliteiten en competenties en hoe deze in te zetten om
je doel te behalen. Deze intensieve training sluit goed aan bij de training Peer2Peer en Talent
Atelier. Kracht en kwaliteit bestaat uit 2 delen. In deel 2 gaan de cliënten verder met het ontwikkelen van de positieve kant van zichzelf en hoe deze in te zetten. Aan het eind van de training
heeft de cliënt een plan van aanpak gemaakt.
Naast deze trainingen biedt T&A ook instaptrainingen aan op de verschillende locaties. Deze
instaptrainingen zijn doorlopend en wekelijks op een locatie van het CVD zoals Havenzicht en de
Hille. Deze trainingen zijn bedoeld om kennis te laten maken met het aanbod en om een eerste
stap te zetten in het activeren. De deelnemers kunnen doorstromen naar de trainingen en dagbestedingsactiviteiten.
In 2018 hebben 487 unieke cliënten deelgenomen aan het trainingsaanbod (2017: 377). Daarmee hebben de trainingen een groei van 29% doorgemaakt ten opzichte van 2017.
Deze ontwikkeling sluit naadloos aan bij de richting die het CVD na de invoering van de Wmo
nadrukkelijk heeft ingezet, te weten het toeleiden van cliënten naar meer groepsgerichte
trainingen.
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Doel daarvan is om hen minder afhankelijk te maken van de professionele begeleider en meer
een appel te doen op de eigen kracht en op de ondersteuning van cliënten onderling. Trainingen
worden bovendien ingezet in combinatie met dagbestedingsactiviteiten, om te komen tot ontwikkelingstrajecten met een doel en perspectief.
Maatschappelijk sportcoach
Sinds medio 2017 beschikt het CVD over acht maatschappelijk sportcoaches. Zij volgden daartoe
in company een driedaagse cursus maatschappelijk sportcoach; een training van St. Life Goals
en bedoeld voor sportambassadeurs en contactpersonen sport en bewegen die actief aan de
slag willen met sportprogramma's of sportactiviteiten voor en door cliënten.
Een passend sportprogramma is een manier om mensen weer te betrekken bij de maatschappij
en kan ervoor zorgen dat ze plezier hebben. Sport kan een duw zijn in de goede richting. Daar
kunnen maatschappelijk sportcoaches een waardevolle bijdrage aan leveren, samen met hun
collega's van het CVD.
Project Centrale Ondersteuning bij Schulden (COS)
Om te gaan excelleren in de ondersteuning die het CVD levert op het gebied van schulden is het
project COS (voorheen genoemd: CVD brede Ondersteuning bij Schulden) gecontinueerd in
2018.
De medewerkers van het team COS hebben in 2018 ter ondersteuning van de woonbegeleiders
intensieve begeleiding geboden aan CVD cliënten met financiële problemen in de CVD voorzieningen de Hille, de Stelle en Havenzicht. De cliënt wordt daardoor sneller toegeleid naar de
Kredietbank Rotterdam (KBR) waardoor de doorstroom wordt bevorderd. De ondersteuning
bestaat uit individuele gesprekken en groepswerk.
In het groepswerk gaan cliënten aan de slag met het ordenen van hun administratie in een map,
worden zij uitgedaagd om over hun financieel gedrag na te denken en krijgen zij kennis aangereikt die hun financiële zelfredzaamheid vergroot.
In 2018 zijn 120 ondersteuningstrajecten afgesloten van cliënten waaraan COS ondersteuning
leverde. Van 31 cliënten lopen de trajecten door in 2019. Per maand hebben gemiddeld 27 cliënten deelgenomen aan het groepswerk.
3.2.3. VRIJWILLIGERSWERK & MANTELZORG
Voor de activiteiten op het gebied van vrijwilligerswerk en mantelzorg ondersteunt CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg (VW&MZ) organisaties in de wijknetwerken in de 14 gebieden van
Rotterdam. De accountmanagers van CVD VW&MZ hebben er hun netwerkcontacten
opgebouwd met vrijwilligers-, welzijns- en zorgorganisaties als ook met de Vraagwijzers en de
wijkteams. Zij zijn regelmatig te vinden in de Huizen van de Wijk en werken nauw samen met de
sociaal makelaars van de welzijnsorganisaties.
Ook waren ze onder meer aanjager van wijknetwerkbijeenkomsten, wisten ze centrale thema’s
naar stedelijk niveau op te schalen en zijn ze succesvol geweest in het ondersteunen van de
organisatie van de dag van de Mantelzorg.
Naast de gebiedsgerichte ondersteuning biedt CVD VW&MZ een gevarieerd cursusprogramma
aan voor het vergroten van de deskundigheid van vrijwilligers en mantelzorgers. Van de cursus
‘Goed voorbereid van start met uw project of plan’ tot ‘Leidinggeven aan vrijwilligers’ en van de
cursus ‘Vrijwilligerswerk…iets voor u?’ tot het trainen (train de trainer) van Schoolmaatschappelijk werkers voor jonge mantelzorgers. Recentelijk is de training “Mantelzorg(ers) beter
begrijpen” voor professionals in de zorg en in de wijkteams geaccrediteerd.
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CVD VW&MZ richtte zich in 2018 voor de ondersteuning van het wijknetwerk ten aanzien van het
vrijwilligerswerk op de welzijns- en vrijwilligersorganisaties alsmede op de religieuze (levensbeschouwelijke) organisaties. Ook is er nieuwe samenwerking tot stand gekomen met verschillende organisaties in de stad. Er is behoefte aan netwerkcontacten en aan het delen van informatie. Zo gaven in een onderzoek in Overschie (dat samen met de gegunde welzijnspartij
werd uitgevoerd) 35 organisaties aan behoefte te hebben aan (meer) structureel netwerkoverleg.
In 2018 hebben in de gebieden 59 wijknetwerk- en themabijeenkomsten ter ondersteuning van de
wijknetwerkpartners plaatsgevonden (2017: 53, 2016: 40). Diverse onderwerpen zijn daarbij aan
de orde gekomen zoals mantelzorg, armoede, tegenprestatie en taal.
De accountmanagers van CVD VW&MZ hebben contact gehad met vrijwilligersorganisaties en
professionele organisaties, waarin zij de behoefte aan ondersteuning hebben opgehaald en -indien van toepassing- hebben geboden. De ondersteuning betreft (organisatie)vraagstukken,
ondersteuning bij het vinden en binden van vrijwilligers, deskundigheidsbevordering en mantelzorg. Organisaties zijn geïnformeerd over veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving,
verzekeringen en gebiedsgericht werken. De duur en intensiteit van het advies of de
ondersteuning aan de organisatie varieerde van een kort adviesgesprek tot een langdurig
ondersteuningstraject waarbij een organisatie of initiatiefnemer van idee tot uitvoering wordt
begeleid en ondersteund.
Meer Rotterdammers actief als vrijwilliger
De ondersteuning die CVD VW&MZ levert heeft tot doel dat meer Rotterdammers actief worden
als vrijwilliger. Naast de ondersteuning die geboden is aan vrijwilligersorganisaties zelf
(advisering hoe vrijwilligers te vinden en te binden) werkt VW&MZ samen met Rotterdammersvoorelkaar (de matchingswebsite) en zijn in 2018 diverse stedelijke wervingscampagnes
georganiseerd.
Daaronder NLDoet, Eureka-weken (studentvrijwilligers), Week van de Eenzaamheid (maatjesvrijwilligers), Dag van de Mantelzorg en de Nationale dag van de Vrijwilliger (waardering).
CVD VW&MZ heeft zowel de welzijnspartijen als de gemeente ondersteund bij het organiseren
van NL Doet in maart en bij de Dag van de Mantelzorg in november 2018. Via de site van de
gemeente is stadsbreed het volledige aanbod van activiteiten in het kader van de dag van de
mantelzorg in de gebieden bekend gemaakt.
Mantelzorg
Nadat het CVD het instrument ‘de Mantelzorg Schijf van Vijf’ had ontwikkeld, is het instrument
samen met drie huisartsenpraktijken, POH-ers (ondersteuners van huisartsen), DOCK (welzijnsorganisatie) en IZER (ondersteuning zorgprofessionals) succesvol in de praktijk gebracht. De
ervaring die we opgedaan hebben heeft er toe geleid dat er een specifiek voor POH-er gerichte
scholing is ontwikkeld en uitgevoerd. De op de praktijk van de POH-er gestoelde scholing bevat
de thema’s: het herkennen van de mantelzorger, handvatten voor het voeren van het gesprek
(onderzoek behoefte aan ondersteuning) en het ontsluiten van de ondersteuning zelf.
De Mantelzorg Schijf van Vijf laat in één overzicht van vijf taartpunten de verschillende praktische
en emotionele ondersteuningsbehoeften van de mantelzorger zien. Het is een leidraad voor het
gesprek met de mantelzorger en helpt inzicht te krijgen in welke behoefte aan ondersteuning de
mantelzorger bedoelt. Bovendien ordent en ontsluit de Mantelzorg Schijf van Vijf ondersteuningsinitiatieven van vrijwillige inzet, respijtzorg tot aan professionele ondersteuning. Naast de beschikbaarheid via de website stelt CVD VW&MZ de Mantelzorg Schijf van Vijf als uitgangspunt voor
bijeenkomsten.
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De voorlichtingsactiviteiten over mantelzorg zijn ook in 2018 door CVD VW&MZ voortgezet. De
workshop die in 2016 is ontwikkeld voor de jonge mantelzorger is in 2018 opnieuw door het
schoolmaatschappelijk werk aangeboden aan de groepen 8 van de basisscholen.
Deskundigheidsbevordering
Voor het vergroten van de deskundigheid van vrijwilligers en mantelzorgers is in het recente
verleden het bestaande program van cursussen en workshops geactualiseerd en aangevuld met
een scholingsprogram voor mantelzorgers. Zowel via de website als met het versturen van
nieuwsbrieven is het program bekend gemaakt aan potentiële deelnemers. Er kon op
verschillende momenten in het jaar ingestroomd/ingeschreven worden en er is regelmatig een
cursus in een wijklocatie gegeven, op zowel de noord- als zuidoever van Rotterdam.
In 2018 zijn 116 (2017: 110) cursussen aangeboden die door 1.141 (2017: 1.052) deelnemers
gevolgd zijn. De deelnemers waardeerden het cursusaanbod met een 8,2 (2017: 7,7).
Stedelijke Platforms
De Stedelijke Platforms zorgen voor draagvlak van het vrijwilligerswerk en de mantelzorg in
Rotterdam. In 2017 zijn de werkwijzen van het stedelijk Platform Vrijwilligerswerk Rotterdam
(PVR) en het Stedelijk Platform Informele Zorg (SPIZ) op elkaar afgestemd: beide platforms
formuleren een actueel centraal thema dat zij uitwerken ter voorbereiding van het organiseren
van een stedelijke interactieve werkconferentie. Het PVR heeft het vraagstuk “vrijwilligers/vrijwilligerswerk” opgepakt. De uitwerking hiervan, waarvoor tevens de samenwerking is gezocht
met de EUR, vordert gestaag en de werkconferentie zal in april 2019 plaatsvinden. De verbinding
van het PVR met het gemeentebeleid Rotterdam is erg belangrijk. In het PVR zijn de volgende
organisaties vertegenwoordigd: Bibliotheek Rotterdam, CVD Vrijwilligerswerk & Mantelzorg,
Gebiedsnetwerk Prins Alexander, Gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Mara Rotterdam, PIT010, Rotterdammersvoorelkaar, Rotterdam sportsupport, Samen010, Stichting Humanitas, Unie van Vrijwilligers Rotterdam, Woonbron.
Het Stedelijke Platform Informele Zorg (SPIZ) heeft in samenwerking met Maatjes Vrijwillige Zorg
(MVZ) in 2018 de werkconferentie “Zorgen voor elkaar” voorbereid en georganiseerd. De conferentie werd aangeboden aan professionals en informele verzorgers. In SPIZ zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: Aafje, CVD, Dock, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Lelie Zorggroep, Mara Rotterdam, Mee Rotterdam, Sol. Een aantal deelnemers uit SPIZ neemt deel aan
het visietraject Informele Zorg en Ondersteuning van de gemeente Rotterdam.
Van beide Platforms heeft een aantal leden al vaker aangeven dat het fijn en logisch zou zijn de
beide platforms samen te voegen in verband met de overlappende deelname, netwerken en
thema’s. Eind 2018 bleek dat de samenhang groter is dan ooit, hetgeen ondersteund werd door
het visietraject Informele Zorg en Ondersteuning 2.0, 2018–2022. In 2019 zal daarom de samenvoeging van beide Platforms verder worden uitgewerkt.
De bijeenkomsten van het Platform Samenwerking Diversiteit (CVD en de levensbeschouwelijke
koepelorganisaties: Samen010, Mara, Spior en Skin) hebben het karakter van een netwerkoverleg. De verschillende organisaties benutten elkaars kennis en netwerk.
Bekeken wordt hoe het Platform Samenwerking Diversiteit aan kan haken/verbonden kan worden
aan de inhoudelijke vraagstukken van het Platform Vrijwilligerswerk Rotterdam.
De Adviescommissie Vrijwilligerswerk heeft in 2018 in totaal 6 maal overlegd. CVD VW&MZ organiseert deze adviescommissie samen met de gemeente en heeft een rol in het nagaan of er
sprake is van arbeidsverdringing bij het doen van vrijwilligerswerk. Op de agenda stonden in
2018 onder meer het behoefteonderzoek/promotie Adviescommissie Vrijwilligerswerk, AVG en
kennisdeling.
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Tevredenheidsonderzoek
In oktober en november 2018 is door zowel partners als door klanten van CVD VW&MZ een
enquête ingevuld in het kader van een tevredenheidsonderzoek. Voor het Partnertevredenheidsonderzoek (PTO) werden partners en sleutelfiguren van de gegunde welzijnspartijen in de
14 gebieden aangeschreven. Voor het Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) is de enquête
uitgezet naar vertegenwoordigers van een breed spectrum aan vrijwilligersorganisaties. Voor de
tevredenheid over het cursusaanbod zijn de deelnemers aan de cursussen gevraagd naar hun
bevindingen.
In 2017 was bij vrijwel alle vragen van het KTO een lichte daling in de tevredenheid te zien. Dit
heeft tot een aantal verbeterpunten geleid in 2018. Het eindrapportcijfer dat de KTO respondenten in 2018 gaven aan CVD VW&MZ is een 7,5. Dit is een stijging van 0,6 punt ten opzichte
van 2017. De tevredenheid met het cursusaanbod komt voor 2018 uit op 8,2.Ten opzichte van de
meting in 2017, een stijging met 0,5 punt.

3.2.4. MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
Van oudsher voert het CVD naast tweede lijns zorg ook eerste lijns hulpverlening/ondersteuning
uit. Sinds de invoering van de Wmo zijn met name de eerste lijns activiteiten steeds meer onder
druk komen te staan. Met de gebiedsgerichte aanpak hebben de wijkteams de verantwoordelijkheid gekregen voor een groot deel van de activiteiten die het CVD voordien zélf in opdracht
van de gemeente uitvoerde. Voor het stedelijk team CVD Inkomen & Schulden betekende dit dat
de activiteiten na 2017 stopgezet werden. Sinds januari 2018 heeft de gemeente deskundigheid
op het gebied van schuldhulpverlening belegd in de wijkteams in de vorm van ‘supervisoren
schulddienstverlening’. De gemeente heeft geïnventariseerd waar eventuele belemmeringen en
behoeften liggen om deze rol binnen het wijkteam vorm te geven. De verwachting is dat in 2019
de taak duidelijk omschreven wordt.
LOKAAL MAATSCHAPPELIJK WERK
Sinds de invoering van de Wmo kent de stad 42 integrale wijkteams. Het besluit van de gemeente Rotterdam om met ingang van 2018 de wijkteams ‘in eigen hand’ te houden en via een
aanbestedingsprocedure specifieke expertise in te kopen (waaronder maatschappelijk werk voor
volwassenen) had tot gevolg dat het CVD (samen met DOCK en Wmo Radar) die aanbesteding
voor alle gebieden won. Het CVD heeft daardoor in 2018 de eerste lijns activiteiten in de
wijkteams in de gebieden Noord (3 wijkteams) en Hillegersberg/Schiebroek (2 wijkteams) kunnen
voortzetten én kunnen uitbreiden met expertise in de 6 wijkteams in het gebied Delfshaven.
CVD Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW)
2018 heeft voor de wijkteammedewerkers van het CVD in de wijkteams in respectievelijk Noord,
Hillegersberg/Schiebroek en Delfshaven in het teken gestaan van de doorontwikkeling van de
wijkteams zelf en van het verbinden van de wijknetwerken aan de integrale wijkteams. Door de
signalen die vanuit de wijkteammedewerkers werden afgegeven gecombineerd met een rapport
van de Rekenkamer over de wijkteams zijn drie thema’s hoog op de agenda van de Praktijk- en
Bestuurlijke tafels komen te staan.
Naast het verminderen van administratieve lasten en de regeldruk en het vergroten van vakmanschap, betreffen deze de huisvesting van het wijkteam als aantrekkelijke werkplek. In 2019 worden de thema’s verder uitgewerkt.
CVD Schoolmaatschappelijke Werk (SMW)
Het SMW dat het CVD uitvoert in de gebieden Noord en Hillegersberg/Schiebroek (HIS) lag in
2018 opnieuw op koers. In Noord voerde het CVD op 12 basisscholen het SMW uit en in HIS op
14 basisscholen.
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Het SMW werkt volgens de regels Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, volgens de
regels Sisa en volgens het draaiboek Schoolmaatschappelijk Werk.
In de beide gebieden waarin het CVD werkzaam was met het SMW waren de betrokken
schooldirecties tevreden over de inzet van de SMW-ers op hun school, hetgeen blijkt uit de
evaluaties door de SMW-ers met de scholen en de schriftelijke accordering van de inzet van de
SMW-ers door de schooldirecties.
In 2018 zijn er in totaal 3.787 uren ingezet in Noord (2017: 3.892) en 5.829 uren in HIS (2017:
5.669). Een aantal scholen in Noord is gesloten, wat resulteerde in minder uren inzet. In HIS zijn
er juist meer uren ingezet doordat scholen aangaven meer uren SMW in te willen kopen of omdat
scholen in leerlingaantal gegroeid zijn. Op een school in Hillegersberg bieden we buiten de
gemeentelijke subsidie SMW. De school koopt deze uren zelf in.
De CVD teams SMW zijn de schakel van de school naar het wijkteam. In 2018 hebben SMW-ers
deelgenomen aan netwerkbijeenkomsten in hun gebied. Hierdoor werden de lijnen (nog) korter
tussen het wijknetwerk en de SMW-er en het wijkteam en de SMW-er. Indien nodig vond er
consultering en/of opschaling plaats naar het wijkteam.
De scholen kunnen hun vraag naar specifieke trainingen voor ouders/kinderen aangeven,
waaronder een weerbaarheidstraining of een training voor ouders en kinderen die met echtscheiding te maken hebben. In groep 8 wordt ieder jaar een workshop over Mantelzorg gegeven.
De leerlingen leren wat mantelzorg is en kunnen nagaan of zij zelf een mantelzorger kennen of
dit misschien zelf zijn. SMW is in de gelegenheid te bekijken of er ondersteuning nodig is.
In 2018 is het SMW naast de vraag van de scholen in Noord en HIS gestart met het aanbieden
van trainingen in de wijk. Zo zijn er binnen de huizen van de wijk van HIS en Noord weerbaarheidstrainingen gegeven voor kinderen op de basisschool.
Voorts zijn er drie Rots & Water trainingen gegeven, een faalangstreductie training en de training
Pittige Jaren. In de loop van 2018 bleek de vraag naar Rots & Water bij meerdere netwerkpartners naar voren te komen. Daarom heeft het SMW in Noord een poule gevormd met het CJG,
het Kinderparadijs en SOL om op die manier met elkaar meerdere trainingen per jaar aan te
kunnen bieden. De gebiedsadviseur van de gemeente Rotterdam in Noord is hierbij betrokken
om in 2019 te bekijken of hier geld voor vrij gemaakt kan worden.
(Overige) projecten
Welschen 2
De start van het Welschen 2 project is begonnen in 2013. In 2018 heeft de afbouw van het
project plaats gevonden. In de afgelopen 5 jaar is er aan gewerkt om de sociale samenhang en
de leefbaarheid binnen de buurt rond Welschen 2 te bevorderen. Dit gebeurde door een Thuishaven te bieden aan zowel de CVD cliënten als aan de overige buurtbewoners die daar behoefte
aan hadden. Naast begeleiding van CVD cliënten waarmee in 2013 is gestart ging het bij dit
project om het participeren in en met de buurt. Thuishaven Welschen 2 was er daardoor ook voor
de buurt.
Door verbindingen te leggen met buurtbewoners en de participatie van cliënten zijn er in de
afgelopen 5 jaar veel activiteiten opgezet. In totaal zijn meer dan 60 cliënten van het CVD binnen
Welschen 2 gaan wonen waarbij ongeveer 40 cliënten door omklappen van de woning regulier
bewoner van Overschie zijn geworden.
Samen met andere instellingen en in samenwerking met Wmo Radar is het CVD actief geweest
binnen “Overschie Pact”, waarbij is ingezet op het op- en afschalen van eerste en tweede lijns
begeleiding.
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Successenboekjesreeks
In 2014 is een start gemaakt met de reeks succesboekjes. In 2018 is het 6e boekje van de pers
gerold onder de titel “Collega’s om trots op te zijn”. Het boekje, dat is bedoeld voor alle CVD
medewerkers, geeft inzicht in de diversiteit van de ‘professies’ die er binnen het CVD zijn. Van
wasvrouw tot klusjesman, ieder radartje heeft zijn belangrijke functie binnen de organisatie,
alleen zijn deze niet altijd bij iedereen bekend. In het boekje wordt een aantal van deze
onmisbare factoren voor de successen van onze cliënten belicht.
Project mondzorg
Begin 2017 ging bij het CVD het project Mondzorg van start; een samenwerking met de opleiding
Mondzorgkunde van Inholland Amsterdam. Zowel in 2017 als in 2018 zijn drie koppels van
stagiaires aan de slag gegaan. In 2018 zijn het Klooster, het Foyer en de Nok door hen bezocht.
Bij de voorzieningen brengen de stagiaires de status van het gebit en de verzorging in kaart. Met
de ontwikkelde poetskaarten geven zij voorlichting, zowel over het belang van een verzorgd
gebit, maar ook letterlijk als hulpmiddel bij het poetsen zelf. De stagiaires kijken bovendien
samen met het team of met de kok naar mogelijkheden om met kleine aanpassingen een menu
samen te stellen, waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat niet elke mond (al) in een
goede conditie is. Problemen in de mond zijn vaak de oorzaak van niet goed kunnen eten met als
gevolg een verslechterende algehele gezondheid. Het CVD brengt het belang van een goede
mondverzorging graag onder de aandacht van cliënten.
Vanuit het projectenteam is gezocht naar nadere mogelijkheden van Mondzorg voor het CVD en
haar cliënten. Mondzorg blijft binnen de zorgwereld een kostbare aangelegenheid waardoor veel
cliënten buiten de boot vallen. Samen met de straattandartsen van Rotterdam, het FBNR (Fonds
Bijzondere Noden Rotterdam), de Gemeente, Artsen van de Wereld en zorgverzekeraars wordt
er naar oplossingen gekeken om ook deze doelgroep de juiste Mondzorg te geven. Het project
zal in 2019 zeker een vervolg krijgen.
Gezonde voeding & Budgetreceptenkalender
Naast Mondzorg wil het CVD ook meer aandacht schenken aan gezonde voeding. Hiervoor is de
samenwerking gezocht met de Hogeschool Den Haag, afdeling voeding en diëtiek. In het najaar
van 2018 is gestart met twee stagiaires van deze opleiding. Beide stagiaires hebben zich in
samenwerking met de koks van de Nok en de Heemraad gebogen over gezonde voeding en
recepten.
Als tweede opdracht hadden de stagiaires het mee ontwikkelen van de Budgetreceptenkalender.
De aanpak werd hierdoor anders met als centraal thema gezonde voeding, terwijl daarnaast op
een heldere manier informatie omtrent de diverse voedingstoffen in de kalender is opgenomen.
Coöperatieve samenwerkingsverbanden
Als preferente aanbieder in verschillende gebieden in Rotterdam is het CVD participant in de
Coöperatieve samenwerkingsverbanden in de betreffende gebieden. CVD Vrijwilligerswerk &
Mantelzorg (VW&MZ) neemt vanuit de gegunde opdracht deel aan de verschillende coöperatieve samenwerkingsverbanden. In veel gevallen is het CVD de trekker van een werkgroep. Een
voorbeeld daarvan is Overschie, waar het CVD samen met Wmo Radar kartrekker is voor
Overschie Pact. Tijdens de Focusdag 2018 heeft Wmo Radar samen met het CVD andere
collega’s inzicht gegeven in de werkwijze die Overschie Pact hanteert. Een effectieve
‘Rotterdamse’ manier van concrete doelstellingen en direct aanpakken.
Deze formule is nadien ook door DOCK overgenomen binnen de gebieden Hillegersberg en
Schiebroek (HIS). Het CVD is hierbij ook actief en heeft DOCK ondersteund bij het neerzetten
van de formule voor de coöperatieve samenwerking. Hierbij heeft het CVD ook de taak op zich
genomen om bewegen en sport voor specifieke doelgroepen samen met collega instellingen
verder uit te werken. In samenwerking met de basisscholen is in 2017 al onderzoek gedaan naar
bewegen en sport en is met sportsupport het programma bij diverse basisscholen uitgebreid.
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In 2018 heeft de focus meer op bijzondere doelgroepen binnen de tweede lijn gelegen. Hierbij is
er een beweeg- en sportaanbod ontwikkeld bij sportvereniging LTC Plaswijk. Deze vereniging
heeft in samenwerking met Sportsupport een succesvol, laagdrempelig aanbod geleverd.
Voortzetting hiervan zal in 2019 plaatsvinden. Hierbij zal ook meer aanbod worden gerealiseerd
van andere beweeg- en sportactiviteiten voor de doelgroep die tweede lijns ondersteuning
ontvangt. Het CVD is kartrekker van dit project waar ook het Leger des Heils, Pameijer, Middin en
ASVZ bij aangesloten zijn.
Filmfestival voor Extramurale cliënten
Eind 2017 werd voor het eerst speciaal voor de extramurale cliënten een gezamenlijke kerstactiviteit georganiseerd. Dit was een groot succes en heeft in 2018 een vervolg gekregen. Naast
de filmvoorstelling (familiefilm of actiefilm) waren ook weer een drankje en hapje aanwezig. Het
festival is groeiende, in 2018 hebben zich meer cliënten aangemeld dan in het eerste jaar.
De Eendracht
Al vele jaren wordt er met cliënten en begeleiding gereisd op de Eendracht. De afgelopen jaren is
hier meer structuur in gebracht om de reis niet als “vakantiereisje” te laten gelden maar er op toe
te zien dat het project ook van toegevoegde waarde is voor het leerproces van de cliënt. In 2018
zijn twee personen met de reis meegegaan om te onderzoeken wat de reis voor effect heeft op
de cliënten. Daaruit is een aantal aanbevelingen voortgekomen die aangeven dat we goed op
weg zijn maar ook dat een aantal zaken aangescherpt kan worden. Hiermee zal het reizen met
De Eendracht (nog) passender worden voor de toekomstige opstappers die tijdens de reis vooral
werken aan een aantal persoonlijke doelen.
Uitbreiding opvangmogelijkheden cliënten
Halverwege 2018 is gestart met het project in de Evenaar; een voormalig verzorgings- en
verpleeghuis, waar het verblijf van diverse andere doelgroepen naast ouderen tot een ‘magic mix’
zal leiden. Naast het wonen zal er ook actief ingezet worden op activering en verbinding met de
buurt. Hiervoor is op de begane grond veel ruimte beschikbaar die ‘de Plint’ wordt genoemd.

Het realiseren van samenwerking met buurt, vrijwilligers en opzetten van activiteiten is in 2018 op
stoom gekomen en zal zich in 2019 verder gaan ontwikkelen. Speciaal voor dit project wordt een
sociaal coördinator ingezet om de juiste vorm en dynamiek binnen het project en in het bijzonder
de Plint te ontwikkelen.
Voorts zijn in 2018 de voorbereidingen voor het project Voorburgstraat gestaag gevorderd en kon
gestart worden met de voorbereiding van het project Filtergebouw. Beide projecten zullen in 2019
operationeel worden.

51

Binnen het Filtergebouw in de Esch gaan in de toekomst 30 CVD cliënten verblijven. Naast de
begeleiding die het CVD hen gaat geven zal er ook een (multifunctioneel) ontmoetingspunt
worden opgezet. Hierin zal ruimte zijn voor de begeleiders, zullen trainingen worden gegeven
door CVD Training & Arbeidsparticipatie én wordt de CVD Bazar ondergebracht, terwijl er samen
met de buurtbewoners activiteiten worden opgezet die passen bij de cliënten van het CVD en bij
de buurtbewoners.

In de Voorburgstraat worden 18 woonstudio’s gerealiseerd. Binnen deze woonvorm kunnen
cliënten van het CVD aan hun laatste begeleidingsdoelen werken om uiterlijk na 2 jaar zelfstandig
te gaan wonen .
Datingsite ‘Durf jij met mij’
In 2018 heeft het CVD zich aangesloten bij de datingsite ‘Durf jij met mij’. Het gaat om een
datingsite waar veel verschillende (GGZ) instellingen in Nederland aan verbonden zijn met het
doel dat hun cliënten contact kunnen zoeken met anderen. Geheel vrijblijvend en volledig anoniem kan elke cliënt van het CVD een vriend of vriendin, chatmaatje of relatie zoeken. Hierbij
gaat het om mensen die in het verleden dan wel op het moment dat men de site bezoekt ervaring
hebben (gehad) met begeleiding respectievelijk een GGZ instelling.

4. BEDRIJFSVOERING
4.1. KWALITEITSBELEID
Algemeen
De focus van het kwaliteitsbeleid van het CVD lag in 2018 onder meer op het treffen van
zodanige voorbereidingen dat het CVD tijdig zou voldoen aan de nieuwe, Europese privacywetgeving. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) trad op 25 mei 2018 in
werking. Op dat moment was het CVD al ‘AVG proof’ verklaard door een extern deskundige.
Voorts heeft ook in 2018 weer een verdere doorontwikkeling van Afas plaatsgevonden. Het doel
daarvan is steeds het efficiënter maken van onze primaire- en ondersteunende processen.
In 2018 is in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam ook veel aandacht besteed aan de
ontwikkeling van ‘Krachtwerk010’, een krachtgerichte methodiek die is geënt op de landelijke
Krachtwerkmethodiek maar dan wel volledig toegesneden op de Rotterdamse aanpak van de
Wmo indicaties voor cliënten met GGZ problematiek. Eind 2018 kon de testgroep starten, uitrol
binnen het CVD zal in de loop van 2019 plaatsvinden.
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Uitgangspunten kwaliteitsbeleid
Kwaliteit betekent voor het CVD het leveren van professionele dienstverlening en ondersteuning,
waarbij de cliënt centraal staat. Daarbij is sprake van vraaggerichte, effectieve, slagvaardige en
veilige dienstverlening en wordt -conform het strategisch meerjarenplan- excellentie in de
uitvoering van de dienstverlening nagestreefd. Hulp en ondersteuning worden aangeboden aan
(groepen van) burgers, veelal met sociaal economische en/of sociaal maatschappelijke problemen.
Het doel is bij de cliënt een zodanige persoonlijke ontwikkeling te realiseren dat deze zich in de
samenleving kan handhaven, ontplooien, actief aan het maatschappelijk leven kan deelnemen én
verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen kan dragen. Deze visie is gestoeld op de volgende
uitgangspunten:
→ de cliënt staat centraal; de behoeften en ambities van de cliënt zijn leidend voor de wijze
waarop de hulp en ondersteuning wordt aangeboden.
→ de ondersteuning is professioneel en van hoogwaardig niveau en zonder onnodige
veiligheidsrisico’s; dat wil zeggen doeltreffend en onbedoelde effecten worden voorkomen.
→ er wordt vraaggericht, doelmatig en cliëntgericht gewerkt. De cliëntgerichtheid komt tot
uitdrukking in de bejegening en goede informatievoorziening.
Transparantie
Het CVD hecht veel waarde aan het inzichtelijk maken van de kwaliteit van haar ondersteuning
voor cliënten en samenleving.
Het CVD verantwoordt haar activiteiten jaarlijks door het invullen van de Jaardocument
Maatschappelijke verantwoording. Daarmee voldoet zij o.a. aan de verplichting tot het leveren
van een jaarrekening volgens de eisen van het Burgerlijk Wetboek (BW, boek 2, titel 9), het
leveren van een kwaliteitsjaarverslag conform (artikel 5 van) de Kwaliteitswet zorginstellingen,
hoe is omgegaan met de medezeggenschap in het kader van de Wet medezeggenschap cliënten
zorgsector (Wmcz) en de verantwoording over de geleverde prestaties zoals aangegeven in de
Governancecode Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
Kritische Succes Factoren
Jaarlijks worden de Kritische Succes Factoren van het CVD vastgesteld. Deze zijn richtinggevend
voor het inventariseren van (mogelijke) risico’s en het uitvoeren van verbeteracties en
maatregelen. Deze risico’s en maatregelen om de risico’s te beperken en zo mogelijk te elimineren resulteren in een Risicomonitor waarin een combinatie wordt gemaakt tussen een opzet
conform de HKZ invalshoek en een aantal door het CVD voor de bedrijfsvoering relevant geachte
aspecten. In 2018 werd de Risicomonitor op dezelfde leest geschoeid.
Interne audits
Op basis van de beschikbare monitoren (incidenten, schorsingen, klachten en de CVD brede
VerbeterPuntenMonitor) wordt binnen de P&C cyclus bepaald welke onderwerpen wanneer gecheckt dienen te worden. In het kader van het sluitend krijgen van de beleidscyclus wordt tweemaal per jaar door een intern auditteam nagegaan (check) of uitgezette verbeteracties en maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd door de organisatie.
In 2018 werden twee interne audits gehouden. In de eerste audit waren aandachtspunten onder
meer de vaste begeleiding (en vervanging) voor de CVD cliënten alsmede het aanbod van dagbestedingsactiviteiten binnen het CVD. In de tweede audit stond onder andere de (bewustwording van de regels in het kader van de) AVG centraal.
Externe audits
In 2018 vonden twee externe audits plaats, die beide positief verliepen.
Het CVD beschikt naast het HKZ certificaat (dat tot medio 2020 geldig is) ook over het certificaat
voor het Kwaliteitslabel Sociaal Werk Nederland (SWN, dat tot medio 2019 geldig is).
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De externe audits in 2018 richtten zich uitsluitend op de HKZ, omdat voor SWN geen tussentijdse
toets plaatsvindt. Tijdens de eerste externe audit HKZ in 2019 zal tevens de hercertificering voor
het Kwaliteitslabel SWN plaatsvinden.
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE)
In 2018 vond actualisering van de daarvoor in aanmerking komende Risico Inventarisaties &
Evaluaties plaats.
Klachten
Het CVD heeft een klachtenreglement voor cliënten met het oog op een zorgvuldige behandeling
van hun klachten.
De klachtenregeling bestaat uit een interne klachtenbehandeling (door de leidinggevende(n) van
het CVD) en een externe klachtenbehandeling door een Externe klachtencommissie, bestaande
uit 3 onafhankelijke leden; de externe procedure is bedoeld voor cliënten als de leidinggevende(n) niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing kunnen komen.
Op elke voorziening zijn klachtenkaarten en de toelichting op de klachtenprocedure zonder
tussenkomst van CVD medewerkers beschikbaar voor cliënten. Daarnaast kent het CVD samen
met het Leger des Heils Rotterdam (LdH) een regeling Vertrouwenspersonen voor cliënten,
waarbij cliënten van het CVD een beroep kunnen doen op een vertrouwenspersoon die in dienst
is van het LdH en omgekeerd.
Het CVD beschikt over een klachtenmonitor die tweemaal per jaar wordt geanalyseerd ten
behoeve van directie en eerste lijns management. In 2018 lag het niveau van de in behandeling
genomen klachten (37) op het niveau van 2017 (36). In 2016 werden 29 klachten van CVD
cliënten in behandeling genomen. De meeste klachten hadden betrekking op de kwaliteit van de
dienstverlening, gevolgd door bejegening door medewerkers van het CVD.
Van het totale aantal klachten werden er 8 gegrond verklaard en eveneens 8 deels gegrond.
Twee klachten waren eind 2018 nog in behandeling. Alle klachten konden in het interne traject
worden afgehandeld, zodat in 2018 de Externe klachtencommissie niet bijeen hoefde te komen.
Incidentmeldingen en schorsingen
Incidenten, ongevallen en calamiteiten worden eveneens gemonitord terwijl daarvan eenmaal per
kwartaal een analyse met conclusies en aanbevelingen wordt opgesteld.
De analyse en daaruit gevolgde aanbevelingen werden in 2018 na afloop van elk kwartaal tussen
directie en eerste lijns managers besproken.
Er werden in 2018 in totaal 707 incidenten gemeld. Dat is opnieuw een stijging ten opzichte van
het voorgaande jaar (2017: 646).
Daarbij moet wel worden bedacht dat ook het aantal cliënten is gestegen. Mede daarom is besloten om in 2019 tot een verdere verdieping van de analyse op de gemelde incidenten te komen.
In 61% van de meldingen betrof de aard van het incident agressie, waarbij in 203 incidenten
sprake was van (alleen) verbale agressie, in 102 gevallen fysieke agressie de oorzaak was en in
78 gevallen een combinatie van beide. Grofweg kan de aanleiding van de agressie worden
verdeeld in huiselijk geweld (in welk geval de stijging van het aantal incidenten positief te duiden
is, omdat de meldingsbereidheid toeneemt), psychiatrie en het onder invloed zijn en/of te laat zijn
en/of onaangepast gedrag vertonen van cliënten die een beroep moeten doen op de
nachtopvang. In de afgelopen jaren is zowel het bewustzijn op het gebied van incidenten als de
meldingsbereidheid steeds verder toegenomen. Anders gezegd wordt door de medewerkers al
enige jaren bewust ingezet op het ‘normaliseren’ van de betrekkingen tussen henzelf en de
cliënten, hetgeen tot gevolg heeft dat het ‘uit de bocht vliegen’ door een cliënt sneller als incident
wordt beschouwd dan in het verleden het geval was.
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Conform het Incidentenprotocol Rotterdam Wmo 2015 werden in 2018 in totaal 6 (2017: 5, 2016:
8) incidenten gemeld aan de gemeentelijke toezichthouder evenals één calamiteit. De toezichthouder heeft de onderzoeksrapportage die het CVD naar aanleiding van deze calamiteit opstelde
als afdoende gewaardeerd en sloot daarmee de calamiteit af.
Schorsingen worden voornamelijk in de laagdrempelige opvang opgelegd. Het is een middel om
(door een tijdelijke uitsluiting) ongewenst cliëntgedrag te corrigeren en het groepsproces in goede
banen te leiden. Het aantal unieke personen dat in de laagdrempelige opvang overnachtte in
2018 was 872 en lag daarmee op het niveau van 2017 (877). Het aantal schorsingen is echter
flink gestegen: van 293 schorsingen in 2017 naar 364 in 2018 (stijging van 24%). In het
merendeel van de gevallen betrof het een schorsing tot maximaal 1 maand, al was er ook een
substantieel aantal (56) schorsingen ‘tot nader order’. Belangrijkste aanleiding voor het opleggen
van een schorsing was non coöperatief gedrag (67x), op de voet gevolgd door een dreiging t.o.v.
medewerkers (64x). In totaal hadden 78 schorsingen direct te maken met gebruik van of handel
in drank en drugs.
Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten en medewerkers
In 2014 werd voor het laatst een Cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) volgens de methode CQindex gehouden. Overeenkomstig de nieuwe werkwijze in het kader van de Wmo heeft de
gemeente Rotterdam in 2016 een CTO gehouden.
Omdat bij het gemeentelijke onderzoek slechts een (niet representatief) zeer beperkt aantal CVD
cliënten betrokken bleek te zijn, is in 2017 in overleg met de CVD Cliëntenraad een eenvoudig
door het CVD te houden onderzoek opgezet en uitgevoerd. Tevens werd besloten dit onderzoek
jaarlijks te herhalen. De resultaten van het eind 2018 gehouden onderzoek zullen begin 2019
beschikbaar komen.
Voorts werd in 2018 een Medewerkers BetrokkenheidsOnderzoek (MBO) uitgevoerd. Dit onderzoek, dat binnen het CVD elke twee jaar wordt gehouden, kende dezelfde opzet als het in 2016
uitgevoerde onderzoek waardoor een vergelijking tussen beide onderzoeken mogelijk is.
Het opkomstpercentage bedroeg in 2018 61% (334 medewerkers), hetgeen betekent dat het
onderzoek zeer representatief was.
Uit het onderzoek blijkt dat we globaal genomen de resultaten uit 2016 hebben weten vast te
houden, terwijl de tevredenheidsscore is uitgekomen op het niveau van 2014 (7,5). Gezien de
bijzonder hoge score die in 2016 werd behaald, was een beperkte daling van het cijfer te
verwachten. Tevens is gebleken dat het programma ‘Beweeg mee met het CVD’ heeft
bijgedragen aan een verbetering van de vitaliteit van de medewerkers (met een score van 5,9 in
2016 werd dit een verbeterpunt). In het laatste onderzoek bleek de vitaliteit met een half punt te
zijn toegenomen (tot 6,4). Het programma heeft er ook toe geleid dat een aantal in 2018 getroffen
maatregelen zullen worden doorgezet in 2019 (zoals fruit op het werk).
Veiligheid
Het CVD geeft vorm en inhoud aan haar veiligheidsbeleid door onder meer:
→ bedrijfshulpverleningsbeleid, door training en opleiding van personeel op dit gebied, inclusief
reguliere ontruimingsoefeningen voor elke CVD werkeenheid en het houden van een grote
crisisoefening;
→ het CVD heeft ook een Arbeidsomstandighedenbeleid waaraan uitvoering wordt gegeven. Het
uitvoeren van Risico inventarisaties en het aanpakken van gesignaleerde verbeterpunten maakt
hiervan onderdeel uit. In 2018 vond in voorkomende gevallen opstelling respectievelijk actualisering van de Risico inventarisaties plaats;
→ er wordt met een zekere regelmaat bedrijfsbreed expliciet aandacht besteed aan informatiebeveiligingsbeleid.
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Zo werd in 2018 tegen de achtergrond van de invoering van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming aan elke medewerker een polssteun uitgereikt met daarop 10 tips om
ieders privacy te respecteren (zie foto);

→ er worden jaarlijks trainingen ‘hoe om te gaan met agressie’ en trainingen Bedrijfshulpverlening aan medewerkers aangeboden. Daarnaast krijgen alle nieuwe medewerkers een
informatiemap waarin onder meer het Gedragsreglement is opgenomen;
→ ook wordt met een zekere regelmaat in een managementdag aandacht besteed aan het
thema Veiligheid, zowel vanuit het gezichtspunt van de medewerker als van de cliënt; zo is het
CVD gaan werken conform de Leidraad Veilige Zorgrelatie en zijn in dat kader in 2018 in elk
team de potentiele risicofactoren geïnventariseerd en maatregelen geformuleerd om deze te verkleinen dan wel te elimineren. Ook is het CVD in 2018 gestart met een Moreel Beraad.
4.2. PERSONEELSBELEID
Personele bezetting
De personele bezetting van het CVD is in 2018 opnieuw gegroeid als gevolg van (met name) een
toenemend aantal extramurale cliënten. Na een korte periode waarin het erg moeilijk bleek
nieuwe medewerkers te werven, heeft de situatie zich wat hersteld en ontvangen we op personeelsadvertenties weer voldoende geschikte reacties.
De formatie bedroeg ultimo 2018 (in afgeronde getallen) afgerond 447 fte tegenover 402 fte
ultimo 2017. De groei is voor een substantieel deel het gevolg van de gewonnen aanbesteding
met betrekking tot het maatschappelijk werk in de wijkteams De flexibele schil bedroeg 23% en
het CVD kende opnieuw geen oproepkrachten omdat deze zijn ondergebracht bij Randstad. Het
totaal aantal fte uitzendkrachten bedroeg in 2018 14 fte. De verhouding vrouw-man was in 2017
69% versus 31 % (in 2017 68% versus 32%).
Arbeidsvoorwaarden
Sociaal Werk Nederland bereikte in 2017 met de vakbonden een cao-onderhandelingsresultaat,
zodat er voor de periode 1 april 2017 t/m 30 juni 2019 een nieuwe cao (cao Sociaal Werk,
voorheen cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening) kon worden afgesloten. Onderdeel
van de cao was een loonsverhoging met 2% per 1 juli 2018.
De cao kent onder meer het zogenoemde Generatiepact, waardoor medewerkers die binnen 5
jaar de AOW gerechtigde leeftijd bereiken minder uren kunnen gaan werken terwijl de werkgever
daaraan een financiële bijdrage levert. Het CVD heeft deze regeling in 2018 ingevoerd. Ultimo
2018 maakten nog slechts enkele medewerkers gebruik van de regeling.
Arbeidsomstandigheden
Enige jaren geleden heeft het CVD met betrekking tot het arbeidsverzuim het zogenoemde ‘eigen
regiemodel’ ingevoerd.
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Daarmee kan de organisatie maximale invloed uitoefenen op het verzuim, omdat we zelf alle
onderdelen van het verzuimproces regelen en bewaken. De daling die daarvan (in combinatie
met diverse andere getroffen maatregelen) het gevolg was en leidde tot een erg laag niveau in
2017 hebben we in 2018 helaas niet kunnen vasthouden met een gemiddeld verzuimpercentage
van 7,3%, het hoogste percentage in een reeks van jaren. De stijging van het verzuim wordt
grotendeels verklaard door een stijging van het middellang verzuim (stijging van 3,5% naar 5,5%)
met een effect op de doorstroom naar langdurig verzuim (> 1 jaar; gestegen van 0,2 naar 0,9%).
Daardoor kent het CVD opnieuw een aantal medewerkers met een niet beïnvloedbare
afwezigheid. Het gevolg van de stijging is dat het thema verzuim alsmede de aanpak daarvan in
2019 weer hoog op de agenda zal worden geplaatst.
Scholing, opleiding en training
In 2018 zijn er intern diverse trainingen en cursussen verzorgd, waarbij een aantal bedrijfsbrede
trainingen (agressietraining en Bedrijfshulpverlening (BHV) werden aangeboden aan die
medewerkers die het uit hoofde van de functie nodig hebben. Voorts zijn er trainingen gegeven
rondom onder andere krachtwerk, basispsychiatrie, LVB, persoonlijkheidsstoornissen, huiselijk
geweld en kindermishandeling.
Op individueel niveau is door medewerkers goed gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het
zogenoemde LBB (Loopbaanbudget) biedt ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid. In
2018 zijn er 130 verzoeken ter besteding van het LBB goedgekeurd met een totale waarde van
(afgerond) € 130.000.
Er werden vier managementdagen georganiseerd. Daarin werden onder meer een mediatraining
en een workshop over toepassing van de AVG bij verzuimgesprekken gegeven, terwijl na de
zomer in het kader van het programma ‘Beweeg mee met het CVD’ een activiteitenmiddag werd
georganiseerd waar alle CVD medewerkers aan mee konden doen.

Integriteit
Integriteit is één van de kernwaarden van het CVD. Van medewerkers wordt in dat kader
verwacht dat zij zowel in interne- als externe relaties betrouwbaar en duidelijk zijn. Het gaat dan
zowel om het geven als vragen van duidelijkheid. Medewerkers zijn altijd aanspreekbaar op hun
gedrag terzake. Het thema integriteit staat binnen de organisatie regelmatig op de agenda. Er
wordt gewerkt conform de Leidraad Veilige Zorgrelatie en het CVD kent sinds het najaar 2018
een zogenoemd Moreel Beraad, waarvoor medewerkers ethische dilemma’s kunnen agenderen.
Ook dienen alle medewerkers die bij het CVD (willen) werken, te beschikken over een geldige
Verklaring Omtrent Gedrag. Deze verklaring is -conform de eisen die de gemeente Rotterdam
daaraan stelt- 3 jaar geldig.
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Diversiteit
Binnen de medewerkerspopulatie van het CVD is sprake van een diversiteit op het gebied van
leeftijd, etniciteit en sekse. Het personeelsbestand van het CVD zag er in 2018 qua leeftijdsopbouw evenwichtig uit, waarbij de groep tot 35 jaar wat is gegroeid.

leeftijdscategorieën
tot en met 34
35-44
45-54
55 en ouder

2018
(2017)
25,8 %
(23,1)
27,2 %
(25,4)
23,2 %
(24,1)
23,8 %
(24,1)

Social Return
Sinds de invoering van de Wmo eist de gemeente Rotterdam dat door het CVD (en alle overige
zorgaanbieders) jaarlijks 5% van de aanneemsom wordt ingezet om werkgelegenheid te creëren
of te behouden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of om werkervaringsplaatsen en stageplaatsen te realiseren. Het blijkt, met name door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, lastiger om aan de gestelde eis te voldoen. Mede door de verruiming van de criteria
die in 2017 door de gemeente is geïntroduceerd, is dat in 2018 wel opnieuw gelukt.
4.3. SAMENLEVING EN BELANGHEBBENDEN
Het CVD heeft in 2018 zelf geen activiteiten in het kader van het maatschappelijke ondernemen
uitgevoerd. Wel wordt het CVD met enige regelmaat betrokken bij activiteiten die andere partijen
daaromtrent uitvoeren. Een voorbeeld daarvan zijn de city safari tours, waarin ook CVD de Hille
wordt bezocht.
4.4. FINANCIEEL BELEID
Het resultaat 2018 is positief maar ligt -in het bijzonder als gevolg van een aantal (deels
eenmalige) tegenvallers- onder het in de begroting verwachte resultaat. Door de in de begroting
geprognosticeerde inzet van een deel van een tweetal bestemmingsreserves is het eigen
vermogen wat gedaald. Desondanks heeft het CVD een sterke financiële positie behouden.
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