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2019 IN VOGELVLUCHT
15 & 16 maart - Nederland stak de handen uit de mouwen tijdens NL Doet.
En ook het CVD deed mee! Cliënten werden in de watten gelegd, tuinen
werden opgeknapt en medewerkers kwamen in actie.
1 mei - Project De Evenaar ism Antes & Humanitas werd omgedoopt tot De
Wende.

25 mei - Zo’n 100 cliënten lieten zich in de watten leggen tijdens de 8ste editie
van CVD Makes My Day. Dit jaar mét aandacht voor een gezond gebit.

9 juli - Locatie CVD Voorburg met 18 studio's werd geopend. De locatie is
bedoeld voor CVD cliënten als de laatste stap naar zelfstandig wonen.

15 juli - Wethouder Grauss reikte het eerste exemplaar van het Compleet
Vakantie Doeboek uit voor kinderen die opgroeien in een gezin met een
smalle beurs.
16 juli - Wethouder De Langen nam het eerste exemplaar van het
successenboekje “Werk om trots op te zijn” in ontvangst.

2 september - Zeilschip de Eendracht voer uit met 28 opstappers van het CVD
aan boord. Gedurende 4 dagen waren zij dag en nacht bezig om het schip te
laten varen.

12 september - Tijdens een zonovergoten actieve medewerkersdag bij Outdoor
Valley namen medewerkers afscheid van algemeen directeur-bestuurder
Yvonne Frank.
28 september - Diverse CVD locaties openden hun deuren tijdens Burendag.

1 oktober - Inez Basten-Poppe is gestart als directeur-bestuurder.
26 november - CVD de Hille zette haar deuren open voor de stuurgroep Veilig
o.l.v. burgemeester Aboutaleb, waarbij de slaapzaal van de nachtopvang voor
de gelegenheid werd omgetoverd tot presentatieruimte.
14 december - Succesvol filmfestival voor de ambulant wonende cliënten. Vele
kinderen en volwassenen kwamen naar de bioscoop.
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VOORWOORD
In dit jaarverslag wordt teruggekeken op het jaar 2019. Een enerverend jaar, een jaar van afscheid nemen en
met nieuwe energie aan de slag in deze prachtige organisatie.
We kijken met trots terug op het jaar! Zoals hiernaast in vogelvlucht te zien is, zijn er mooie dingen gebeurd in
2019. Daarnaast behaalde het CVD opnieuw succesvol het Kwaliteitslabel Sociaal Werk en was hiermee één
van de pioniers die na twee jaar als eerste gehercertificeerd is.
Ook zijn we in 2019 gestart met het (opnieuw) trainen van medewerkers in de methodiek Krachtwerk die door
het CVD i.s.m. de Werkplaats Sociaal Domein geschikt gemaakt is voor Rotterdam. Krachtwerk010 is met
enthousiasme ontvangen en wordt in 2020 uitgerold voor de gehele organisatie.
Helaas zijn er ook minder mooie dingen gebeurd in 2019.
In het derde kwartaal van 2019 hebben we de medewerkers van de afdeling Vrijwilligerswerk & Mantelzorg
moeten mededelen dat wij hen boventallig verklaren. De opdracht eindigde per 31 december 2019. Het CVD
had de verwachting dat de gemeente tijdig de aanbesteding voor 2020 en verdere jaren zou publiceren. Na
de zomer bleek dat dit niet het geval was. Eind 2019 is het CVD met de gemeente een overbruggingsopdracht overeengekomen tot eind juni 2020. Het CVD en de gemeente hopen hiermee kennis te borgen en
tot een goede overdracht te komen naar (een) eventuele nieuwe partij(en).
Het CVD heeft 2019 met een groot negatief resultaat afgesloten. Diverse oorzaken liggen hieraan ten
grondslag. We hadden te maken met een hoog ziekteverzuim (met als consequentie extra inzet van
personeel en externe inhuur van medewerkers), nieuwe cao Sociaal Werk met daarin een forse
salarisverhoging, geen indexatie van de tarieven Wmo, de indicatiestelling van de gemeente Rotterdam die
leidt tot substantieel lagere indicaties, vertraging bij de omvorming van een intramurale voorziening naar een
tussenvoorziening (cliënten waren niet gemakkelijk te verplaatsen door het gebrek aan geschikte plekken),
Begeleid Wonen voorzieningen met niet-passende indicaties (waaronder het niet of nauwelijks indiceren van
nachtelijk toezicht door de gemeente Rotterdam wat na jaren van gesprek tot op heden nog niet is opgelost)
en een aantal incidentele kostenposten.
In het laatste kwartaal is een aantal maatregelen getroffen waaronder scherpte op de uitgaven, regie op
verzuim, alertheid op passende indicaties, centrale roosterplanning en daarmee effectievere inzet van
medewerkers. Het is niet uitgesloten dat er in 2020 drastischer maatregelen genomen moeten worden.
Al met al betekent dit dat er voor 2020 uitdagingen liggen op financieel, maar uiteraard ook op inhoudelijk
vlak. Immers, het CVD streeft naar excellente dienstverlening.
Naast deze uitdagingen heeft COVID-19 (het Corona-virus) zich in het eerste kwartaal van 2020 over vrijwel
de gehele wereld verspreid met de maatschappelijke en economisc he gevolgen van dien. Eind februari is de
eerste besmetting in Nederland vastgesteld en in maart hebben de merkbare gevolgen zich steeds verder
verspreid en zijn de genomen maatregelen om de Coronapandemie te beteugelen in snel tempo verzwaard.
Ook voor het CVD heeft dit financiële gevolgen welke we bij het schrijven van dit verslag nog niet de omvang
en impact kunnen vaststellen.
In 2020 zal de strategische koers voor de komende jaren vastgesteld worden en wordt gestart met
voorbereidingen voor het 50-jarig jubileum (2021).
Rest mij (mede namens het managementteam) alle medewerkers van het CVD te bedanken voor hun
tomeloze energie en passie om het verschil te kunnen maken voor de cliënten.

Inez Basten
Directeur-bestuurder
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1 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE
1.1. Algemeen
Het Centrum Voor Dienstverlening (CVD) is een maatschappelijke organisatie in Rotterdam met diverse
locaties voor (dag/nacht)opvang, verpleging, beschermd en begeleid wonen en zelfstandig wonen met
begeleiding. Ook biedt het CVD screening, advies en ondersteuning bij acute psychosociale problemen,
algemeen maatschappelijk werk in de wijkteams, schoolmaatschappelijk werk, trainingen en dagbesteding.
Wij geloven er in dat elke Rotterdammer talenten heeft en dat er soms professionele ondersteuning nodig is
om die talenten te kunnen benutten. Onze kracht is het bieden van die ondersteuning! Jaarlijks bereiken wij
ruim 25.000 Rotterdammers vanuit onze 25 locaties verspreid over heel Rotterdam. Kernwaarden van het
CVD zijn: erin geloven, integer zijn, verbinding maken en ontwikkelingsgericht zijn.
Het CVD is gecertificeerd voor het landelijke kwaliteitskeurmerk HKZ en Sociaal Werk.
Het CVD werkt in de regio Rotterdam en enkele randgemeenten.

Missie
“Het CVD biedt daadwerk elijk hulp en ondersteuning aan (groepen van) burgers, veelal met sociaal
economische en/of sociaal maatschappelijk e problemen met als doel een zodanige persoonlijk e
ontwik k eling te realiseren dat men zich in de samenleving k an handhaven, ontplooien, actief k an
deelnemen aan het maatschappelijk leven én verantwoordelijk heid voor zichzelf en anderen k an dragen.
Het CVD werk t als maatschappelijk relevante, ondernemende organisatie zonder winstoogmerk en werk t
vraaggericht, slagvaardig, professioneel en met respect voor een ieder en neemt verantwoordelijk heid
voor het leveren van een bijdrage aan de grootstedelijk e problematiek in Rotterdam”.

1.2. Kernactiviteiten
De kernactiviteiten van het CVD hebben betrekking op 3 pijlers maatschappelijke opvang (in al zijn facetten),
maatschappelijke dienstverlening en de ondersteuning van het vrijwilligerswerk en de mantelzorg in de stad.

Maatschappelijke
opvang (MO)
• Crisisinterventie
• Nachtopvang
• Medische zorg dak-/thuislozen

Maatschappelijke
dienstverlening

Vrijwilligerswerk &
Mantelzorg

• Lokaal maatschappelijk werk
in wijkteams

• Ondersteuning & advies
vrijwilligersorganisaties

• Schoolmaatschappelijk werk
op basisscholen en
voorscholen

• Cursusprogramma Vrijwilligers
& Mantelzorg

• Beschermd & Begeleid Wonen
• Extramuraal Wonen
• Training & Arbeidsparticipatie
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1.3. Methodiek Krachtwerk010
Het CVD kenmerkt zich door de krachtgerichte methodiek waarmee cliënten begeleid worden
(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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1.4. Bedrijfsopbrengsten en kengetallen
De bedrijfsopbrengsten waren in 2019 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.
Totaal bedrijfsopbrengsten 2019

Bedrag in euro’s

Subsidies gemeente Rotterdam

12.891.199

Wmo opbrengsten (overgangsrecht)

2.686.235

Wmo opbrengsten (integrale arrangementen)

16.319.542

Wlz/ELV

1.298.596

Overige opbrengsten

564.082

Opbrengsten cliënten

1.086.238

Totaal opbrengsten

34.845.893

(35.666.289)*

* tussen haakjes: totaal opbrengst 2018

Onderstaande figuur laat de verdeling van de opbrengsten in percentages zien.

Bedrijfsopbrengsten 2019
4% 2% 3%

Subsidies gemeente Rotterdam
37%

Wmo opbrengsten
(overgangsrecht)

Wmo opbrengsten (integrale
arrangementen)

47%

WLZ/ELV
8%

Overige opbrengsten
Opbrengsten cliënten

Het CVD begeleidde in 2019 zowel cliënten met een intramurale als met een extramurale Wmo indicatie.
Cliënten die in 2019 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 2019 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.
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Kengetallen
Eind 2019 begeleidde het CVD 261 intramurale cliënten en 1230 extramurale cliënten.

Aantal extramurale cliënten
per 31/12

Aantal intramurale cliënten
per 31/12
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Subsidie clienten
200

WMO clienten (overgangsrecht)
WMO clienten (integrale arrangementen)

0
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WLZ/ELV

2017
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2019

Extramurale cliënten

Overig

Gemiddeld aantal cliënten 2019 (n= 1.431)

17%
6%

Extramuraal Volwassene

5%

Extramuraal Gezinnen

72%

Extramuraal Jongeren
Intramuraal

Enkele andere kengetallen m.b.t. 2019:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

829 aanmeldingen voor een procedure Huisverbod
291 aanmeldingen voor de inzet van CVD Crisisdienst
38.150 overnachtingen nachtopvang door 939 unieke passanten
81 opnames op Havenzicht Herstel- en verpleegafdeling
473 deelnemers trainingen voor cliënten
253 deelnemers dagbestedingen
1.357 deelnemers trainingen Vrijwilligerswerk & Mantelzorg
29 fte wijkteammedewerkers t.b.v. lokaal maatschappelijk werk
8.939 uren schoolmaatschappelijk werk
742 uren voorschoolmaatschappelijk werk

In de volgende hoofdstukken worden deze cijfers verder uitgewerkt en toegelicht.
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1.5. Samenwerkingsrelaties
Het CVD werkt met vele partners in de stad samen. Enkele belangrijke samenwerkingsverbanden:
•

De Bestuurlijke Werkgroep Zorg dichtbij (een bestuurlijk overleg tussen instellingen die werkzaam
zijn in Zorg en Welzijn en de gemeente Rotterdam);

•

Bestuurlijk overleg Maatschappelijke Opvang en GGZ;

•

De samenwerking met DOCK en Wmo Radar in het samenwerk ingsverband Sociaal Werk
Rotterdam (SWR);

•

De samenwerking met Antes en Humanitas Zorg t.a.v. het project in Rotterdam Oosterflank;

•

De samenwerking met de maatschappelijke opvanginstellingen (w.o. Leger des Heils, NAS,
Ontmoeting) in de doorontwikkeling Nachtopvang;

•

De samenwerking met Woonstad en de gemeente Rotterdam voor het realiseren van “Goed
wonen” in de Filtergebouwen;

•

De samenwerking met Antes als behandelaars voor CVD-cliënten in woonvoorzieningen en
samenwerking met woningbouwcorporaties t.b.v. woonplekken voor cliënten;

•

De samenwerkingsovereenkomst met een specialist ouderengeneeskunde voor wat betreft de
verpleegafdeling van locatie CVD Havenzicht. Daarnaast heeft het CVD hier een belangrijke
partner in de GGD (aanmeldingen verpleegafdeling en verbinding 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 samenwerking met de GGD in het programma Nu Niet Zwanger dat kwetsbare mensen helpt
een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens;

•

De coöperatieve samenwerkingsverbanden in de gebieden waarin het CVD preferent
zorgaanbieder is. In veel gevallen was het CVD Vrijwilligerswerk & Mantelzorg trekker van een
voor het betreffende gebied relevante werkgroep;

•

Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam bij ISO-adviesraad, werkplaats sociaal domein
en LWG overleggen;

•

Div. werkgroepen gemeente Rotterdam (o.a. Housing First, inwerkprogramma wijkteams, stages);

•

De samenwerking in het kader van Vrijwilligerswerk & Mantelz org met o.a. MEE, Hooning consult,
PEP, Ypsilon, Laurens zorggroep en Middin;

•

Samenwerking SMW met SOL, CJG, PPO, wijkteams en andere (V)SMW -aanbieders en scholen;

•

De samenwerking met moederorganisaties van de wijkteams rondom verschillende thema’s;

•

CVD is samenwerkingspartner in het project Rotterdamse Helden, een initiatief van Unie Van
Vrijwilligers Rotterdam (UVV) dat zich richt op jongeren van 16 tot en met 25 jaar;

•

Ook was het CVD in 2019 lid van een aantal brancheorganisaties, te weten Valente (Federatie
Opvang) en Sociaal Werk Nederland, en is een samenwerking met Jinc gestart;

•

Het CVD heeft eind 2019 de banden aangehaald met de organisaties in de G4 n.a.v. de publicatie
van het CBS dat het aantal dak- en thuislozen sinds 2009 meer dan verdubbeld is.
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1.6. Beleid & uitvoering
1.6.1.

Strategisch meerjarenplan 2019-2020

Leidraad voor het handelen van het CVD in 2019 was het medio 2018 geactualiseerde en door de Raad van
Toezicht goedgekeurde Strategisch Meerjarenplan (SMJP) 2019-2020 ‘de weg naar excellente
dienstverlening vervolgd’. In het SMJP 2019-2020 is een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste en
nog actuele externe ontwikkelingen waar het CVD rekening mee houdt.
De ambities voor de periode 2019-2020 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.
•

•
•

•

•
•

•

•

Excellentie in de basis en als ‘pluspakket’
Excellent werken is de norm. Daarnaast biedt het CVD voor cliënten meerwaarde door extra’s
aan te bieden in de vorm van bijv. activiteiten of ondersteunende producten, zoals een
budgetreceptenkalender. Verspreid door dit verslag worden hiervan voorbeelden beschreven;
Focus op Rotterdam én regio
Ketenaanpak
Het CVD heeft haar integrale ketenaanpak gecontinueerd, wat meer en meer leidt tot
versterking van de kernactiviteiten;
Inzet ervaringsdeskundigheid
De vrijwillige inzet van ervaringsdeskundigen wordt gestimuleerd. Zij zijn o.a. actief in de
cliëntenraad en bij CVD-locaties;
Samenwerking in de keten
De samenwerking met partners is van essentiële betekenis voor de cliënten;
Vroegsignalering en preventieactiviteiten inzetten, uitbreiden en versterk en
Het CVD is alert op het voorkomen dat mensen een beroep moeten doen op onze
dienstverlening. De focus moet vooral liggen bij ‘voorkomen is beter dan genezen’ ;
In wijken én wijkgericht
Het CVD kiest ervoor om haar integrale aanpak in de wijken te blijven verankeren: met
gebiedsgerichte (ambulante) teams die onze ogen en oren zijn in de wijken en in staat zijn
onze cliënten in die wijken optimaal te begeleiden dan wel over te dragen aan het betrokken
wijkteam;
Integreren intramurale en extramurale ondersteuning
Deze integratie komt de integrale aanpak en het wijkgericht werken ten goede. In 2019 is in
Charlois een start gemaakt met de verdere uitrol van verbinden van intramurale en
extramurale ondersteuning op wijkniveau. In 2020 zal dit verder zijn beslag krijgen in
Feijenoord en Hoogvliet. Ook hier streven we onverminderd naar verhoogde instroom
(extramuraal), zichtbaarheid in de wijk, kennisverbetering medewerkers en efficiëntie
verhoging in de werkwijze.

Project Centrale Ondersteuning bij Schulden (COS)
Vanuit het strategische meerjarenplan heeft het CVD op het gebied van ondersteuning bij schulden het
project COS (voorheen genoemd: CVD-brede Ondersteuning bij Schulden) gecontinueerd in 2019.
De medewerkers van het team COS hebben ter ondersteuning van de woonbegeleiders een deel van het jaar
intensieve begeleiding geboden aan CVD cliënten met financiële problemen in de CVD voorzieningen de
Hille, Havenzicht en de Wende. De cliënt wordt daardoor sneller toegeleid naar de Kredietbank Rotterdam
(KBR) waardoor de doorstroom wordt bevorderd. De ondersteuning bestaat uit individuele gesprekken en
groepswerk.
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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 2019 zijn 97 (2018: 120) ondersteuningstrajecten afgesloten van cliënten waaraan COS ondersteuning
leverde. Het groepswerk van COS is tot en met juni ingezet. Per maand hebben gemiddeld 45 (1e halfjaar
2018: 64) cliënten deelgenomen aan het groepswerk.
De bedoeling was dat COS de cliënten in 2019 steeds meer vanuit hun Wmo arrangement zou kunnen
ondersteunen bij schulden. Deze financiering bleek niet rendabel genoeg om COS te laten voortbestaan.
Vanaf juli is COS haar diensten gaan afbouwen om per 31 december 2019 te stoppen met het aanbod. Het
groepswerk zal worden voortgezet via Training en Arbeidsparticipatie.

Successenverhalen centraal in ‘Werk om trots op te zijn’
Succesverhalen moeten doorverteld worden. En dat heeft
het CVD de afgelopen jaren gedaan in de vorm van
successenboekjes. In het laatste boekje “Werk om trots op
te zijn” zijn 14 verhalen van CVD cliënten opgetekend. Zij
hebben betaald werk gevonden in verschillende sectoren:
van schilder tot telefoniste, van ervaringsdeskundige tot
glasvezellasser en van chauffeur tot kok. Stuk voor stuk
vertellen zij hoe belangrijk werk voor hen is.

Hoewel de reeks successenboekjes met deze uitgave wordt afgesloten, zal het CVD zeker de
succesverhalen blijven vertellen. Want dagelijks zien wij in ons werk met cliënten dat er héél veel is om
trots op te zijn!
Het gehele boekje is – evenals de andere delen uit de serie – te vinden via www.cvd.nl
.

1.6.2.

Realisatie jaarplan 2019

In 2019 is door de medewerkers vol passie ondersteuning en begeleiding geboden aan onze diverse
cliënt(en)groepen. Doel is altijd deze cliënten zodanig te ondersteunen dat ze hun regie (her)pakken en dat
zijn/haar perspectief (verder) verbetert. Eén van de gebruikte methodieken hierbij is Krachtwerk010. Ook is er
in 2019 geïnvesteerd in wijken, bij ketenpartners, behandelaren, opdrachtgevers om de samenwerking in een
cliëntcasus of in de wijk verder vorm te geven.
In hoofdstuk 3 tot en met 6 volgt een verslag van alle onderdelen/afdelingen van het CVD.
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2 TOEZICHT EN MEDEZEGGENSCHAP
Het CVD maakt gebruik van het Raad van Toezichtmodel, waarbij deze raad het hoogste bestuurlijke orgaan
binnen de Stichting is. Dit is vastgelegd in de statuten. Het CVD werkt conform de Governancecode Welzijn &
Maatschappelijke Dienstverlening, terwijl daarnaast de Zorgbrede Governancecode wordt gerespecteerd.
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 2019 op reguliere basis formeel overleg gevoerd met deze raden.

2.1. Raad van Toezicht
Bemensing
In 2019 is de bemensing van bestuur en toezicht veranderd. Met ingang van 1 mei 2019 zijn Michiel van der
Vlies, Caren Frentz en Claudia Doesburg benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. Zij vervangen Rob Beek
en Monique Kempff, die hun werkzaamheden in de Raad door het aflopen van hun benoemingstermijn
hebben beëindigd en Marja de Bruyn, die haar werkzaamheden in de Raad in het voorjaar 2020 bij het einde
van haar benoemingstermijn zal stopzetten. Bij het aftreden van voorzitter Rob Beek is Léon Wever benoemd
tot voorzitter en Claudia Doesburg tot vice-voorzitter.
Wisseling directeur-bestuurder
Yvonne Frank heeft de Raad van Toezicht begin 2019 meegedeeld dat zij voornemens was te stoppen met
(betaald) werken en daarom haar functie als directeur-bestuurder zou neerleggen. Hierop startte de Raad van
Toezicht voor het benoemen van de nieuwe bestuurder en algemeen directeur een interne procedure, waarbij
een extern wervings- en selectiebureau werd betrokken. In het opstellen van het profiel alsmede de gevolgde
procedure heeft de Raad van Toezicht de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en het Managementteam
betrokken. Met ingang van 1 oktober 2019 heeft de Raad van Toezic ht Inez Basten-Poppe benoemd tot
directeur-bestuurder van het CVD. De geledingen hebben elk unaniem een positief advies uitgebracht aan de
Raad van Toezicht. Inez Basten-Poppe is geen onbekende binnen het CVD. De afgelopen 14 jaar bekleedde
zij binnen de organisatie verschillende functies als manager en later clustermanager.
Ontwikkeling Raad van Toezicht
Naar aanleiding van de jaarlijkse evaluatie en de nieuwe samenstelling van de Raad van Toezicht is besloten
om samen met de nieuwe bestuurder een ontwikkeltraject te gaan volgen. Ook heeft het CVD zich
aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ). Het ontwikkeltraject vindt plaats met externe ondersteuning door Crista Vonkeman van het organisatieadviesbureau
Bosman & Vos. Ook is in dit kader Rob Beek nog enige tijd aangesteld als externe adviseur van de Raad.
Overleg en informatievoorziening
De Raad van Toezicht heeft in 2019 viermaal overlegd met de bestuurder. Daarnaast heeft een delegatie van
de Raad tweemaal vergaderd met zowel de Cliëntenraad als de Ondernemingsraad. In twee vergaderingen
van de Raad is een specifiek thema besproken met de bestuurder en diverse medewerkers van de
voorziening die daarbij werd bezocht. In juni 2019 werd een werkbezoek aan de nieuwe Begeleid Wonenvoorziening CVD Voorburg afgelegd, gevolgd door een themabijeenkomst waarin de herijking van de CVDvoorzieningen centraal stond. In december stond in een themabijeenkomst het onderwerp Treasury centraal.
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.
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. Zo werd o.a. goedkeuring
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gegeven aan de jaarverantwoording 2018 (bestaande uit jaarrekening en inhoudelijk jaarverslag), de
begroting 2020 en de risicomonitor 2020. Voorts werd in het kader van de WNT de klasse van het CVD
bepaald op III.
In december heeft de Raad van Toezicht samen met de bestuurder een toelichting gegeven op de
governance binnen het CVD aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de gemeente Rotterdam.
Aanleiding was de rapportage over een inspectiebezoek in 2018 aan de Herstel- en Verpleegafdeling van de
locatie Havenzicht en de daaruit voortvloeiende verbetermaatregelen.
Bezoldiging
De leden van de Raad van Toezicht ontvingen in 2019 een vergoeding van gemaakte kosten en vacatiegeld
ten bedrage van respectievelijk € 5.000 incl. BTW voor de leden en € 7.500 incl. BTW voor de voorzitter.
Deze bedragen passen ook ruim binnen de door de Raad van Toezicht vastgestelde Klasseindeling
Zorginstellingen.

Samenstelling Raad van Toezicht 2019
Naam

Functie

Hoofd- en nevenfuncties

Dhr. drs. R.G. Beek MPA

Voorzitter

H: gemeentesecretaris Westvoorne
N: voorzitter bewonersvereniging Het Schiereiland;
div functies afdeling Rotterdam PvdA;
voorzitter RvT TOS;
uitvoerend penningmeester parochiefederatie RRM

Laatste termijn
Afgetreden 14-6-2019

Dhr. mr L.J.S. Wever
Laatste termijn
Aftredend 26-3-2023

Mw. C. Doesburg RA
Eerste termijn

Vice
voorzitter
(tot 14-6)
Voorzitter
(va. 14-6)

H: college v bestuur Stichting UN1EK (tot 31-10);
directeur/bestuurder SKVR (va. 1-11)

Lid

H: zelfstandig adviseur

N: voorzitter KindWijzer;
docent Avansplus

N: lid RvC Tiwos;
voorzitter RvC Wooninvest;
voorzitter woningbouwver. voor Ambtenaren te Arnhem

Laatste termijn
Aftredend 19-3-2020
Dhr. drs. P.J. Kadee

N: voorzitter stichting sociaal fonds VWS;
bestuurslid Onclin-Chabrionstichting;
bestuurslid st. kinderopvang Schiedam (Komkids BV);
lid Maatschappelijke adviesraad Universiteit van Utrecht

Vice
voorzitter
(va. 14-6)

Herbenoembaar 1-6-2023
Mw. ir. M. de Bruyn

H: directeur speciale projecten bij VWS

Lid

H: directeur Service Organisatie Jeugd Zuid Holland Zuid

Lid

H: directeur GHOR Haaglanden

Lid

H: bestuurder MEE Plus

Laatste termijn
Aftredend 26-3-2023
Mw. C. Frentz
Eerste termijn
Herbenoembaar 1-6-2023
Dhr. drs. G.B. van der Vlies
Eerste termijn
Herbenoembaar 1-1-2023

N: lid RvT Chr. VO Alblasserwaard-Vijfheerenlanden;
voorzitter RvT Stichting Kans en Kleur Wijchen
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2.2. 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.
Samenwerking
In de samenwerkingsovereenkomst tussen de directeur-bestuurder en de Cliëntenraad (CR) zijn afspraken
gemaakt over een constructieve vorm van medezeggenschap van cliënten ten aanzien van diverse
aangelegenheden die het instellingsbeleid betreffen.

Samenwerkingsovereenkomst Cliëntenraad
Op 12 november hebben de Cliëntenraad en
directeur-bestuurder Inez Basten een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst ondertekend.
Tijdens een gezamenlijke vergadering – in
aanwezigheid van een afvaardiging van de Raad
van Toezicht – werden de handtekeningen gezet
door het dagelijks bestuur van de Cliëntenraad en
Inez Basten. In de overeenkomst staat omschreven
wat de taken en bevoegdheden de cliëntenraad
heeft en welke verplichtingen de CR en directeurbestuurder ten opzichte van elkaar hebben.

Doel
De Cliëntenraad stelt zich ten doel om, binnen het kader van de doelstellingen van het CVD in het bijzonder,
intern en extern de belangen van de CVD-cliënten te behartigen.
De afgelopen jaren kreeg de Cliëntenraad 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 de Presentatievideo zijn daar
voorbeelden van.
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Advisering
De CR adviseert over besluiten van algemeen belang voor het functioneren van de instelling (fusie,
verbouwing, jaarrekening, wijziging in de werkzaamheden etc.) en heeft verzwaard adviesrecht betreffende
beslissingen die direct de cliëntenbelangen raken (kwaliteitsbeleid, klachtenregeling etc.). De CR kan ook
ongevraagd adviseren en heeft van deze mogelijkheid dan ook veel gebruik gemaakt.
Samenstelling Cliëntenraad
De CR heeft in 2019 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.

Samenstelling Cliëntenraad 2019
De CR bestond in 2019 uit de volgende leden en kende de volgende functieverdeling (alfabetisch):
Aart Reijmers, lid; Bernaldete Correia, lid; Bert Feikens, plv. voorzitter; Cassandra van Es, plv.
voorzitter; Derrick Koulen, voorzitter; Ed Kloof, lid; Eddy Hofstra, plv. secretaris; Emre Demir, lid;
Euredice Cullimore, lid; James Willems, lid; John Harmsen, lid; Lloyd Kenswil, lid; Lowie van Dijck, lid;
Martino Helmrich, lid; Menno Bosma, lid; Marko Westdorp, lid; Mohamed,Taleb, lid; Rachid
Bouazzaoui, penningmeester; Ruud Meijer, secretaris; Shanka Vis, lid; Varol Kaya, lid; Wilma BenderCardinaal, lid. De CR had een wachtlijst voor kandidaat leden.
Een opvallende ontwikkeling was de toename van het aantal vrouwelijke CR-leden. Ook is de
gemiddelde leeftijd van de CR omlaag gegaan. Samengevat: In plaats van een wat oudere groep
voornamelijk ‘’blanke mannen’’ is de CR geworden tot een nog betere mix van jong en ouder – vrouw /
man – autochtoon / allochtoon. Het aantal leden mocht uitgebreid worden van 11 naar 13.

Facilitering
De CR beschikte over een eigen budget en kantoorfaciliteiten. De CR vergaderde in 2019 vnl. op het
hoofdkantoor en op de werkeenheden (o.a. de Soetendaalseweg, de Schuilplaats, de Hille en de Wende).
De CR werd ondersteund door P. Vis (adviseur) en bij vergaderingen met de bestuurder door L. van de Ven
(directiesecretaris).
Vergaderfrequentie
De CR vergadert twee keer per week. In 2019 heeft de CR in totaal 92 reguliere vergaderingen gehouden.
Daarnaast kwam men via werkgroepen gemiddeld nog eens 2 x per week bij elkaar.
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, waarvan 5 keer met mw. Frank en 1
keer met de nieuwe directeur-bestuurder. Tweemaal is een overleg bijgewoond door een afvaardiging van de
Raad van Toezicht. De samenwerking met de nieuwe bestuurder is op een goede en constructieve wijze
voortgezet.
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Gespreksonderwerpen Cliëntenraad
In 2019 heeft de CR, gevraagd en ongevraagd, meer dan 40 onderwerpen met de bestuurder
besproken. Het ging daarbij onder meer (alfabetisch) over:
Aanstellingsprocedure van de nieuwe directeur-bestuurder, Arbeidsparticipatie, Begroting 2019,
AVG, Bewegen en sport, Bewonersoverleggen op de werkeenheden, Bezoekregeling kinderen,
Bioscoopsysteem, Brandveiligheid (checklist, buddyteam), Cliëntdoss iers,
Cliënttevredenheidsonderzoek, Controlelijst brandveiligheid intra- en extramuraal, CQ-Index, CVDBazar, De Esch, De Evenaar, Doorontwikkeling nachtopvang, Externe overleggen CR, Financiële
situatie CVD, Grijs gebied agressie, Huisdierenbeleid, Hygiëne binnen nachtopvang, Infomap
cliënten, Intranet voor cliënten, IPS, Jongerenafname, Kerstactiviteiten Extramuraal,
Kwaliteitsstandaard elektrische apparaten, Nachtopvang overbelasting, Nederlandse taal voor
laaggeletterden, Nieuwsbrief CR, Noorderkanaalweg, de Presentatievideo, Preventie dakloosheid,
Project Henegouwerlaan / Voorburgstraat / Noorderkanaalweg, Rookruimtes,
Samenwerkingsovereenkomst, Schouw inspectie, Skaeve Huse, Slaapwachten, Starterspakketten,
Strategisch meerjarenplan CVD, Training & arbeidsparticipatie, Uitloting nachtopvang, CVD-website,
Vacature manager, Welkomstpakket cliënten, Werkbegroting CR, Werk - en bedregeling
Tussenvoorziening, Werkervaringsplaatsen, Winteropvangregeling, Wmo, ZRM e.a

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.
Daarnaast heeft het buddyteam brandveiligheid van de CR het afgelopen jaar vijf locaties bezocht en is één
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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2.3. Ondernemingsraad
Vergaderingen
De Ondernemingsraad (OR) vergaderde 20 keer in 2019. Met de bestuurder is driemaal vergaderd in de
Overlegvergadering. Voorafgaand aan een overlegvergadering vond er een bespreking met de bestuurder
plaats over de agenda. Bij de overlegvergadering in juli waren ook afgevaardigden van de leden van de Raad
van Toezicht aanwezig.
Adviesaanvraag
De bestuurder heeft aan de OR in 2019 over het volgende voorgenomen besluiten advies gevraagd:
•
•
•
•

Reorganisatie afd. Vrijwilligerswerk en Mantelzorg
Pilot Charlois
Medewerkers Betrokkenheidsonderzoek
Begroting CVD 2020

Daarnaast heeft de Raad van Toezicht de OR advies gevraagd m.b.t. het profiel en de aanstelling van de
directeur-bestuurder.
Instemmingverzoeken
De bestuurder heeft de volgende instemmingsverzoeken aan de OR voorgelegd:
•
•
•
•
•

Verplichte vrije dagen
Gebruik Loopbaanbudget
Wijziging reiskosten
Risico-inventarisatie & Evaluatie
Wijziging regels studiekosten

De bestuurder heeft de OR per brief geïnformeerd over de Jaarverantwoording 2018.

Samenstelling Ondernemingsraad 2019
Door het vertrek van F. Vilier en N. van Luinen bestond de OR een deel van het jaar uit 9 leden in plaats
van 11. De leden zijn: Anschel Löb (voorzitter), H. van der Hoek, C. Han Sahin, D. Langendoen, A.
Notenboom, P. Roovers, R. Seip, S. Weemhoff en W. van Wijk.
S. van der Sluis ondersteunt als ambtelijk secretaris de OR.

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 is er een werkgroep, nl. de Werkgroep communicatie.
Dagelijk s 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.
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Ook in 2019 heeft de Personeelscommissie verschillende gesprekken gevoerd met de manager van
de Service Organisatie. De commissie kwam vijf keer bij elkaar. Onderwerpen die de revue
passeerden waren: loopbaanbudget, arbeidsverzuim, injecties m.b.t. infectieziekten,
Werkkostenregeling, VOG, reiskosten, sollicitatieprocedure en fietsregeling.
Financiële commissie
C. Han Sahin, P. Roovers en A. Löb vormen de financiële commissie. De OR ontving in april de
Jaarverant woording 2018, bestaande uit de jaarrekening en het inhoudelijk jaarverslag. De Financiële
Commissie heeft zich vooral met de jaarrekening beziggehouden.
Werk groep communicatie
De werkgroep Communicatie bestaat uit H. van der Hoek, S. Weemhoff en A. Notenboom. Hun
speerpunt in 2019 was de zichtbaarheid van de OR en bekendheid geven aan medezeggenschap. Zij
doen voorstellen aan de OR om de communicatie met de achterban te verbeteren.
Zij hebben i.s.m. de afdeling Communicatie een handout gemaakt met het hoe en waarom van een
OR. En voorstellen gedaan om de intranetpagina van de OR aantrekkelijker vorm te geven.
Onderwerpen
Zaken waar de OR in 2019 mee bezig was: het adviseren over een functieprofiel voor de Raad van Toezicht
en het voeren van een gesprek met de kandidaat bestuurder door het vertrek van Y. Frank.
Er is een kleine enquête gehouden over LBHTIQ. Daaruit bleek dat er behoefte is aan meer kennis over dit
onderwerp. Het is opgenomen in het deskundigheidsbevorderingsplan 2019 maar nog niet tot uitvoer
gekomen.
Contacten
De Rijdende OR heeft 25 februari op de Wende vergaderd, maandag 25 maart op de Schuilplaats en 16
december op Havenzicht. Na afloop van deze vergaderingen is informeel met de medewerkers gesproken
over medezeggenschap.
De OR heeft in juli de senior beleidsmedewerker uitgenodigd om de stand van zaken bij de incidentenmonitor
toe te lichten en verder heeft de KAM-coördinator een presentatie gegeven over de ontwikkelingen bij de
RI&E.
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.
Er is een bijdrage geleverd aan de introductiecursussen voor nieuwe medewerkers door het houden van
presentaties over de OR.
Deskundigheidsbevordering
De OR heeft op 6 mei een scholingsdag gehouden in De Machinist onder leiding van een externe trainer. Het
doel was inzicht te krijgen in de begroting en ’s middags werd tijd besteed aan organisatie-opstellingen. In
november hield de OR een scholingsochtend op de Stelle over de interne communicatie van de OR.
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3 CRISISINTERVENTIE
Het CVD is op diverse manieren betrokken bij crisisinterventie. Het CVD beschikt over een Crisisdienst en
voert voor de regio Rijnmond en de gemeente Nissewaard, crisisinterventie uit in het kader van het Tijdelijk
Huisverbod. In het Respijthuis (voormalig CVD Crisiscentrum) zijn het hele jaar psychosociale bedden
beschikbaar geweest.

3.1. Crisisdienst & Huisverbod
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 crisiss ituatie. In korte tijd worden de acute
problemen tot een hanteerbare situatie teruggebracht en wordt de cliënt doorverwez en naar een reguliere
instantie voor vervolghulpverlening.
3.1.1.

Huisverbod

Het CVD wordt ingezet bij de screeningen in het kader van de wet Tijdelijk Huisverbod, zowel in Rotterdam en
omgeving als in de gemeente Nissewaard.
In 2019 waren er 829 oproepen in verband met het voornemen een huisverbod op te leggen. De stijgende
trend in het aantal oproepen Huisverbod is deels te wijten aan de uitbreiding van het werkgebied met
Nissewaard. Daarnaast zou het een effect kunnen zijn van een adequatere screening door de politie.
Huisverbod opgelegd totaal
Ja
Nee
Totaal aantal procedures Huisverbod
- waarvan Huisverbod opgelegd Rotterdam
Ja
Nee
Totaal aantal procedures Huisverbod

2019
662
167
829
2019
564
130
694

2018
477
124
601

2017
455
95
550

2018
432
107
539

2017
455
95
550

- waarvan Huisverbod opgelegd Nissewaard
2019
Ja
98
Nee
37
Totaal aantal procedures Huisverbod
135
* vanaf juni 2018

2018*
45
17
62

In 2019 kende de zondag (net als in 2017 en 2018) de hoogste aanmeldfrequentie. Het bureau Zuidplein en
Spijkenisse zijn in heel 2019 de politiebureaus geweest die de meeste oproepen plaatsten.
Ongeveer 96,7% van alle oproepen procedure Huisverbod werd in 2019 door de CVD Crisisdienst binnen 2
tot 4 uur afgehandeld.
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% oproepen dat resulteert in huisverbod

2019

2018

2017

80%

79%

83%

In 2019 zijn er in totaal 33 (2018: 11) geplande screeningen geweest die allemaal tot een positief advies
hebben geleid.
3.1.2.

KIZ

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 2019 zijn er 15 KIZ meldingen geweest, met 81
vervolgcontacten.
3.1.3.

PSHOR

Voorts is de Crisisdienst inzetbaar bij de PSHOR (Psycho Sociale Hulpverlening Ongelukken en Rampen) die
psychosociale hulpverlening biedt bij grote ongevallen en rampen.
In 2019 is er 1 oproep geweest vanuit de rampenorganisatie. Ook is er in 2019 een grote oefening gewees t 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.
3.1.4.

Veiligheidshuis

De samenwerking met het Veiligheidshuis is in 2019 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 ontwikkel d in het Veiligheidshuis. Daar
behandelt men zeer ingewikkelde casuïstiek die via een systeem-aanpak 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 t ot de systeemgerichte
aanpak.
3.1.5.

Psychosociale hulp

Voor het bieden van psychosociale hulp buiten kantooruren heeft de Crisisdienst overeenkomsten afgesloten
met meerdere gemeenten in de regio. In 2019 is er in totaal 26 keer buiten kantooruren een beroep gedaan
op de Crisisdienst. Vanuit de regionale afspraken met Schiedam, Vlaardingen en Maassluis werd in 2019
(24/7) 1 oproep ontvangen. In 2019 werd structureel (10x) deelgenomen aan maandelijks regio overleg in
Krimpen aan den IJssel. 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.
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3.1.6.

Inzet CVD Crisisdienst

In het aantal aanmeldingen is een dalende trend zichtbaar. Deze daling behoeft een nadere analyse met
relevante ketenpartners, zoals Crisisdienst Antes en de gemeente. Een verk laring zou kunnen zijn dat
mensen met specifieke vragen zich inmiddels ook kunnen wenden tot Veilig Thuis en het advies - en meldpunt
Verwarde Personen. Uiteraard stemt het CVD op regelmatige basis af met deze partijen.

Aantal aanmeldingen Crisisdienst excl. Huisverbod

2019

2018

2017

CD binnen kantooruren (incl. VH)

250

341

499

CD buiten kantooruren
KIZ
Totaal

26
15
291

52
9
402

239
13
751

Aantal vervolgcontacten Crisisdienst excl Huisverbod

2019

2018

2017

2.390

2.386

3.143

CD buiten kantooruren

83

192

800

KIZ

81

84

173

2.554

2.662

4.116

CD binnen kantooruren (incl. VH)

Totaal

3.1.7.

Overige diensten Crisisdienst

•

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.

•

Slachtoffers van seksueel geweld dat langer dan 7 dagen geleden heeft plaatsgevonden, kunnen
vanuit het Centrum Seksueel Geweld (CSG) doorverwezen worden naar de Crisisdienst voor
psychosociale hulp.

•

In 2019 werd de campagne Stop Seksuele Straatintimidatie gecontinueerd. De gemeente gebruikt de
meldingen om daders te lokaliseren, actief aan te spreken en in een lat er 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 Crisisdi enst van
het CVD binnen en buiten kantooruren ingeschakeld worden om de slachtoffers psychische hulp en
ondersteuning te bieden. Er is in 2019 geen ondersteuningsvraag binnengekomen.

IN ONTWIKKELING – Hoorplicht Wet Verplichte GGZ
Eind 2019 is de voorbereiding gestart om de hoorplicht in het kader van de Wet Verplichte GGZ (die per
1 januari 2020 in werking treedt) bij het CVD onder te brengen. Het CVD zal de wettelijke hoorplicht
uitvoeren en hiervan rapport maken, zodat de burgemeester dit mee kan nemen in de besluitvorming
over al dan niet opleggen van een crisismaatregel.
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3.2. CVD Respijthuis
Sinds 2018 zijn de psychosociale bedden van het CVD ondergebracht in het Respijthuis (voormalig CVD
Crisiscentrum) in het pand de Evenaar, later de Wende (zie kader). De ketenpartners weten het Respijthuis
ook daar goed te vinden.
Het Respijthuis beschikt over 6 bedden voor kortdurende opvang. In het laatste kwartaal 2019 heeft de
gemeente het CVD gevraagd om extra bedden binnen het respijthuis in te zetten voor Veilig Thuis (VT) om te
voorzien in een behoefte in de regio. Deze 4 extra bedden kunnen uitsluitend door Veilig Thuis ingezet
worden. In 2020 worden deze bedden gecontinueerd en wordt uitvoerig nut, noodzaak en wenselijkheid van
de geoormerkte bedden geëvalueerd.
Respijthuis

2019

Capaciteit in bedden

6-10*

Cliënten (incl. kinderen)

338

2018

2017

6

6

438

376

Verblijfsduur in dagen

9,0

7,8

6,5

Bedbezetting**

5,3

4,8

4,5

* In het laatste kwartaal is het aantal bedden uitgebreid met 4 VT bedden
** Het aantal bedden bezet door volwassenen per nacht (kinderen verblijven bij ouders op kamer)

Ontwikkelingen Evenaar / Wende
De samenwerking met Bavo Europoort (Antes) en
Humanitas in de Evenaar is in 2019 voortgezet. In het
gebouw heeft nu een ‘magic mix’ aan bewoners met
ouderen, cliënten met GGZ problematiek en cliënten
die extramuraal wonen in de maatschappelijke
opvang. Tevens is het Respijthuis actief binnen het
gebouw. Omdat dit alles een andere dynamiek geeft
dan het vroegere verpleeg- en verzorgingstehuis, is
ervoor gekozen om per 1 mei 2019 het gebouw een
nieuwe naam te geven: De Wende.
Op de begane grond krijgt ‘de Plint’ steeds meer invulling. Zo’n 30 vrijwilligers zijn actief en vrijwel
dagelijks worden er activiteiten georganiseerd voor bewoners en buurtgenoten. Een sociaal
coördinator is ingezet om de juiste vorm en dynamiek binnen het project en in het bijzonder de Plint te
ontwikkelen.
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4 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 broodvoorzieni ngen voor dak- en
thuisloze cliënten, waarvoor het CVD in 2019 drie nachtopvang-voorzieningen 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.

4.1. Toegang tot Maatschappelijke Opvang en trajecten
In 2019 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. Ook in 2019 is de doorontwikkeling
Nachtopvang onderwerp van overleg geweest. In 2019 is het online registratiesysteem (het zgn.
bioscoopmodel) ingevoerd.
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 2019 betrokken geweest bij 270 (2018: 268) vraagverhelderingen. Daarvan
waren 27 gezinnen, 17 jongeren en 226 volwassenen.
De dagopvang De Hille en nachtopvang Havenzicht bieden een briefadres op verzoek van de gemeente
Rotterdam. Gemiddeld waren er in 2019 op de Hille 205 actieve briefadressen en op Havenzicht 130.
Voor het monitoren van de voortgang van de ondersteuning op basis van de arrangementen wordt gebruik
gemaakt van de zogenoemde Zelfredzaamheidmat rix. In 2019 zijn er 3.516 (2018: 3.753; 2017: 3.930) ZRM’s
(scores van de Zelfredzaamheidmatrix) gemaakt. Deze daling is een direct resultaat van het actieplan “Zorg
goed geregeld” waarin de gemeente Rotterdam de registratieplicht heeft gewijzigd van 3-maandelijks naar 6maandelijks. Het CVD is betrokken geweest in de stuurgroep en werkgroep van dit project t.b.v.
administratieve lastenverlichting.
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4.2. Nachtopvang (passantenverblijf)
Het CVD heeft drie locaties in de stad voor de nachtopvang van dak - en thuislozen. CVD Havenzicht (40
reguliere en 2 flexibele bedden) is gevestigd op de noordoever, CVD de Hille (42 reguliere, 6 flexibele bedden
en 4 winteropvangbedden) op de zuidoever. Beide voorzieningen bieden meer dan alleen nachtopvang (zie
verderop). In 2019 heeft het CVD wederom de nachtopvang op de Noorderkanaalweg (24 reguliere bedden)
geëxploiteerd. De winterkouderegeling is in 2019 in totaal 37 dagen van kracht geweest.
De medewerkers uit de nachtopvang hebben geregistreerd in e-Lise, het zogenoemde bioscoopmodel. De
gemeente is in 2019 overgestapt op een ander registratiesysteem (Gidso). Dit heeft voor enige vertraging van
het verwerken van cliëntgegevens in e-Lise geleid. Hierdoor zijn cliënten ingevoerd zonder de juiste informatie
en heeft dit tot verschillen in bezetting geleid tussen het CVD en de gemeente.
Er zijn in totaal 38.150 overnachtingen (cliënten met en zonder CO-pas) geweest.
De basiscapaciteit van de nachtopvang CVD was 106 bedden. De capaciteit inclusief flexibele bedden was
114 bedden.
De bezetting t.o.v. de basiscapaciteit was 99%.
De bezetting t.o.v. de basiscapaciteit en flexibele capaciteit was 92%.
Ook in 2019 heeft het CVD een aantal zgn. ‘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 ni et verantwoord
vinden.
In 2019 zijn er 939 unieke slapers – met en zonder CO-pas - geregistreerd:
Aantal slapers NO

2019

2018

2017

2016

Vrouw

134 (14%)

134 (15%)

118

91

Man

805 (86%)

738 (85%)

759

645

Totaal

939

872

877

736

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

2019
n=939
45%
7%
33%
9%
4%
100%

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 5 procentpunt gestegen. 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 46% (n=447) meer dan 14 nachten geslapen in de nachtopvang van het CVD. Een deel
daarvan (314 cliënten) heeft tot maximaal 96 nachten in de nachtopvang geslapen. 42 personen (4% van de
passanten) hebben in 2019 meer dan 182 nachten geslapen in de nachtopvang.
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Leeftijd cliënten CVD nachtopvang
1000
900
800
700
600

7
31
143

5
44
123

500
400

192

100
0

159

135

228

201

281
208

196

86
22
2015 n=689
18-25 jaar

4.2.1.

8
58

171

300

200

10
48

80
25
2016 n=644

26-30 jaar

31-40 jaar

7
47
152
234

251

302

125
106
45

126

94

71

2017 n=877

2018 n=872

2019 n=939

41-50 jaar

51-60 jaar

61-70 jaar

71-100 jaar

CVD Havenzicht

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 zwaart e van
deze zorg kan variëren; van een ontregelde suikerziekte tot aan terminale zorg.

CVD EXTRA – Activiteiten CVD Havenzicht
Op CVD Havenzicht is regelmatig wat extra’s gedaan voor cliënten:
-

-

-

-

Naast het wekelijkse spreekuur van de straatdokter kan via CVD Havenzicht ook een beroep
gedaan worden op de straattandarts;
De straatbarbier is een aantal maal op Havenzicht geweest om haren te knippen;
Vrijwilligers zijn binnen CVD Havenzicht actief in het kader van activering van passanten,
bewoners en patiënten en ter ondersteuning van de medewerkers. Daarnaast verzorgden
meerdere malen groepen vrijwilligers warme maaltijden voor passanten, patiënten en
bewoners en werd een bingo voor cliënten verzorgd;
Bewoners van Havenzicht Wonen zijn in september een midweek op bewonersvakantie
geweest. De gelegenheid is aangegrepen om de kamers van de vakantiegangers een grote
schoonmaakbeurt te geven;
De inzet van buurtbewoners is opvallend: zo wordt er gekookt door studenten, er wordt
kleding gebracht en op feestdagen wordt vanuit omgeving ook gezorgd voor voedsel en
gezelligheid;
Voor cliënten is onder leiding van de afdeling Training & Arbeidsparticipatie de
laagdrempelige training ‘Groeilokaal’ verzorgd, waarin alle leefgebieden kort aan bod komen.
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4.2.2.

CVD de Hille

CVD de Hille heeft in de nachtopvang 42 reguliere plaatsen. Daarnaast heeft de Hille 6 flexibele bedden en 4
winteropvangbedden. In 2019 zijn nagenoeg alle bedden bezet geweest.
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 2019 gemiddeld 69 bezoekers (2018: 88; 2017: 77) per dag
ontvangen en gemiddeld 182 unieke bezoekers (2018: 228; 2017: 205) per maand.

CVD EXTRA – Activiteiten CVD de Hille
Op CVD de Hille is regelmatig wat extra’s gedaan voor cliënten:
-

-

-

-

Aan iedere feestdag is aandacht besteed. Tijdens Pasen konden kinderen van cliënten op het
pension langskomen voor een brunch, waar zij ook konden knutselen en tekenen;
Tijdens Valentijnsdag is ervoor gekozen om aandacht aan positiviteit te schenken, omdat liefde
vaak een ingewikkeld onderwerp is voor cliënten. Cliënten konden een briefje met een positieve
boodschap uit een positiviteitsdoos halen. Dit werd heel leuk ontvangen;
Er wordt geprobeerd wordt om iedere woensdag een sportactiviteit (bootcamp) te doen, deze
wordt bezocht door de cliënten van de Hille (NO, DO en pension), hierbij wordt gebruik
gemaakt van de sportzaal van de basisschool naast de Hille;
Het was een deel van het jaar mogelijk om te gaan zwemmen bij het Zuidplein;
Het prikken in de wijk is weer opgepakt;
Koken met sterren; client maakt samen met de kok een maaltijd. Client geeft aan welke maaltijd
hij wil bereiden en de kok doet hier boodschappen voor, regelmatig wordt er voor een
traditioneel gerecht uit het land van herkomst gekozen;
Vanuit Training & Arbeidsparticipatie zijn o.a. de trainingen Groeilokaal, Eigen Stek, Kracht &
Kwaliteit en Koken aangeboden op de Hille;
Studentenvereniging Laurentius heeft gekookt voor de cliënten van de Hille;
Er is een vrouwengroep opgezet door een begeleider;
Geregeld wordt er wat extra’s gedaan met de cliënten zoals een filmavond, verwenavond met
een extra hapje of nagels lakken etc.
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Stuurgroep Veilig in Bloemhof
Dinsdag 26 november zette CVD de Hille haar deuren open voor de stuurgroep Veilig onder leiding
van burgemeester Aboutaleb. Vijftig wijkbewoners, de gebiedsorganisatie, directie Veilig,
plaatsvervangend hoofdofficier van Justitie, plaatsvervangend politiechef en meerdere
politiemensen (waaronder de wijkagent) namen plaats in de slaapzaal CVD de Hille. Deze was
speciaal voor deze avond omgebouwd tot presentatieruimte. Voor aanvang had de kok van CVD
de Hille voor iedereen een overheerlijke nasi en bami bereid.
Om 18.30 uur startte de avond met een welkom door de voorzitter van de Wijkraad Bloemhof.
Daarna was burgemeester Aboutaleb aan het woord. De teamleider van CVD de Hille hield een
vlammend betoog over deze unieke locatie en wat er allemaal acht er die prachtige gevel gebeurt.
Bewoners uit de wijk luisterden aandachtig en vol verbazing, omdat ze zich niet bewust waren dat
CVD de Hille opvang biedt aan (ex)dak- en thuislozen. In de vorm van nachtopvang, maar ook met
een aantal doorstroomwoningen. Inez, bestuurder van het CVD, breidde het verhaal uit met
informatie over wat het CVD allemaal nog meer doet in deze mooie stad en een aantal
randgemeenten.
Vervolgens werd met elkaar gesproken over
Bloemhof Schoon en namen de Zakkenvullers het
woord. Een prachtig initiatief dat zich inzet voor het
schoonhouden van de singels en meer educatie over
natuur en groen voor de kinderen van Bloemhof. Het
contact tussen CVD de Hille en de Zakkenvullers is
gelegd. Het was een geslaagde avond.
Met dank aan de teamleden van CVD de Hille en
Facilitaire Dienst die na 20.15 uur hard aan de slag
gingen om de zaal in orde te maken voor de slapers!

4.3. Medische zorg
4.3.1.

CVD Havenzicht Herstel- en verpleegafdeling

CVD Havenzicht heeft een Herstel- en verpleegafdeling waar zorg wordt geboden aan dak- en thuislozen met
een combinatie van ernstige somatische- en psychische problemen. Voor hen is de realiteit van de dag dat er
naast hun broze psychische en sociale toestand ook problemen zijn met de lichamelijke gezondheid. Door
(persoonlijke) omstandigheden komen zij vaak niet in aanmerking voor de reguliere zorg.
CVD Havenzicht is, in tegenstelling tot de reguliere zorg, in staat de juiste zorg te verlenen en een duurzame
relatie aan te gaan. De medewerkers zijn gespecialiseerd in het verzorgen en verplegen van mensen voor
wie, naast hun lichamelijke zorg, ook speciale aandacht nodig is voor andere problemen zoals schulden,
ernstige psychische aandoeningen en/of verslavingen. De Herstel- en verpleegafdeling van CVD Havenzicht
neemt een onmisbare plaats in binnen de Rotterdamse zorg.
Op 17 oktober 2018 heeft de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een inspectiebezoek gebracht aan de
Herstel- en verpleegafdeling van CVD Havenzicht. De inspectie constateerde dat Havenzicht niet aan alle
normen voldeed. Naar aanleiding van de door de inspectie geconstateerde tekortkomingen heeft het CVD een
verbeterplan opgesteld. In juni 2019 heeft CVD de inspectie het resultaatverslag gestuurd. Het gehele jaar
2019 stond in het teken van het verbeterplan dat in 2020 doorloopt. In december 2019 heeft de inspectie een
vervolggesprek met het CVD (directie en leden van de Raad van Toezicht) gevoerd. De toezichthouder van
de Wmo Rotterdam was ook bij dit gesprek aanwezig. De inspectie was tevreden over de ingezette acties en
het opgestelde verbeterplan.
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Bijna 40% van de opnames wordt
door het ziekenhuis verwezen
naar de Herstel- en
verpleegafdeling van CVD
Havenzicht. Verder stromen de
meeste patiënten in vanuit de
nachtopvang, van buiten of vanuit
een beschermde woonvorm. Zij
worden verwezen vanuit het
straatdoktersspreekuur of worden
aangemeld door verschillende
hulpverlenende instanties die
betrokken zijn bij de hulp aan
deze personen.

Instroom Herstel- en verpleegafdeling
1,2%

1,2%
beschermde woonvorm
14,8%

buiten
nachtopvang

39,5%

14,8%

bankslaper
ziekenhuis
buitenland

27,2%

eigen woning
1,2%

De Herstel- en verpleegafdeling heeft een capaciteit van 20 bedden.
Havenzicht Herstel-en verpleegafdeling

2019

2018

2017

2016

Aantal opnames
Unieke personen
Gemiddelde leeftijd
Gemiddelde verblijfsduur in dagen
Aantal patiënten overleden
Bezetting

81
78***
54
80****
7
104%

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
**** ELV patiënten

** 15 vrouwen en 66 mannen * ** 11 vrouwen en 67 mannen

De financiering voor de Herstel- en verpleegafdeling is sinds de invoering van de Wmo complexer geworden.
Ook in 2019 was voor de beschikbare 20 bedden sprake van verschillende financieringsbronnen, te weten:
subsidie (gemeente Rotterdam), Zorgverzekeringswet voor ELV, Wet langdurige zorg, subsidieregeling
onverzekerden en financiering voor illegalen met ernstige medische klachten. Elk met eigen voorwaarden,
regels en eisen.

Indicaties Herstel- en verpleegafdeling
5,7%

ELV

8,0%
6,9%

Bijna 80% van de opnames zijn
bekostigd uit de
Zorgverzekerings wet in het kader
van Eerste Lijns Verblijf (ELV).

WLZ

79,3%

WMO-arrangement
Onverzekerbare
vreemdeling

Het zorgbeleid van de langdurige (> 3 mnd.) patiënten van de verpleegafdeling Havenzicht wordt in
samenspraak met een specialist ouderengeneeskunde uitgevoerd. De samenwerking op cliëntniveau met de
Lelie-zorggroep is gecontinueerd. In 2019 is de Herstel- en verpleegafdeling digitaal gaan rapporteren in
Regas/EPD (elektronisch patiëntendossier) en is een start gemaakt met een digitaal aftekensysteem voor de
medicatie.
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Uitstroom
2,5%
7,4%
beschermde woonvorm

19,8%

7,4%

eigen woning

2,5%

gerepatrieerd/buitenland
nachtopvang

8,6%

6,2%

nog opgenomen

2,5%

overleden
verzorgingshuis

weggegaan tegen medisch advies
17,3%

ziekenhuis
detentie

25,9%

In 2019 zijn 81 opnames uitgestroomd. Het grootste deel (bijna 20%) ging naar een beschermde woonvorm.
Bijna een derde van de uitstromers ging naar een passende woonvorm. In totaal ging 17,3% van de
uitstromers naar de nachtopvang om van hieruit aan doorstroom naar een passende woonvorm verder te
werken. In 2019 zijn 7 personen overleden op de verpleegafdeling.
4.3.2.

Straatdoktersspreekuur en LVB screening

Zowel in CVD Havenzicht als in CVD De Hille heeft de straatdokter wekelijks spreekuur gehouden.
Elke vrijdagmiddag is er een spreekuur in CVD De Hille geweest. Elke woensdagavond is er een
straatdokterspreekuur in Havenzicht dat druk wordt bezocht door diverse groepen dak - en thuislozen (MOcliënten, buitenslapers, illegalen).
Voor locatie Havenzicht is hieronder een nadere analyse van de bezoekers van het spreekuur gemaakt.

Totaal aantal consulten Havenzicht
1000
824 825

800
600
400

573
458

674 630 719

In 2019 zijn er in totaal 825 consulten (2018:
824; 2017: 719) geweest. Er vonden
ongeveer 16 consulten per spreekuur plaats.
De bezoeken aan het spreekuur zijn in de
loop der jaren toegenomen.

Totaal aantal
consulten

200
0
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Op de spreekuren is iedereen welkom, ook onverzekerden en mensen met een illegale status
(onverzekerbare vreemdelingen). 59% van de bezoekers verzekerd was voor het ontvangen van zorg. Ruim
1/3 was onverzekerd en 7% van de bezoekers had een illegale status.
Spreek uur 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 medische bed garantie
Opnames vanuit spreekuur naar Verpleegafdeling

2019
281 (34%)
222 (27%)
542
41
54
104
134
2.933 dagen
1.428 dagen
16

2018
261 (32%)
157 (19%)
514
69
66
65
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 8 passa nten overdag
binnen gebleven. Dit levert extra druk op voor de bezetting overdag in Havenzicht.

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.
Vanuit de Stichting Vrienden van het Havenziekenhuis en de Stichting Bevordering van Volkskracht zijn giften
ontvangen t.b.v. de werkzaamheden van de straatdokter.
LVB screening
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 2019 zijn in totaal 175 personen gescreend op LVB. Hiervan had
ca. 20% een vermoeden van LVB.
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4.4. Beschermd & Begeleid Wonen
Het CVD heeft zowel voorzieningen voor Beschermd Wonen en voor Begeleid Wonen. Met name Begeleid
Wonen is gericht op doorstroom richting (meer) zelfstandigheid.
4.4.1.

Beschermd Wonen voorzieningen

Het CVD exploiteert vier Beschermd Wonen (BW) voorzieningen en 2 satellieten: CVD de Nok (28 plekken en
6 satellietplekken), CVD de Heemraad (25 plekken en 7 satellietplekken), CVD de Schuilplaats (30 plekken)
en CVD Havenzicht Wonen (17 plekken). Het gaat in alle gevallen om 24-uurs woonvoorzieningen voor daken thuislozen ouder dan 23 jaar met chronische psychiatrische problematiek.
De problematiek van de cliënten is veelal gecombineerd met verslavings problematiek, 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 Beschermd Wonen voorziening zijn in behandeling bij een GGZinstelling.
2019

De
Heemraad

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

25
98%
35
54
31m/4v
3.18 jaar

Satelliet
Henegouwerlaan
7
59%
9
49
7m/2v
0.46 jaar

Schuilplaats

De Nok

Satelliet
Willebrordus

Havenzicht
Wonen

30
100%
38
52
32m/6v
2.34 jaar

29
94%
46
53
39m/7v
1.60 jaar

6
96%
7
50
7m
2.70 jaar

17
98%
25
62
24m/1v
1.80 jaar

De Beschermd Wonen voorzieningen kennen elk een activiteitenprogramma. Zo was er zowel bij de Nok,
Heemraad als bij de Schuilplaats in 2019 een veegploeg actief. Meerdere bewoners namen deel aan deze
activiteit. Daarnaast heeft elke voorziening in 2019 naast diverse uitstapjes een bewonersvakantie
georganiseerd. Voor cliënten zijn een op hen toegespitste training ‘Groei-lokaal’ (voorheen ’Orde op zaken’)
alsmede de training ‘Kracht en Kwaliteit’ gestart onder leiding van de afdeling Training & Arbeidsparticipatie
georganiseerd. Ook werd in alle voorzieningen een familiedag georganiseerd. Op een laagdrempelige manier
kunnen bewoners met hun kennissen/familie de relatie herstellen en onderhouden. Een aant al 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 2019 extra aandacht als
bewoners een certificaat voor een training (bijv. Kracht en kwaliteit) hadden gehaald.

Brand bij CVD de Nok
Begin februari jl. ontstond aan het begin van de avond brand in de kamer
van een van de cliënten in CVD de Nok. Waarschijnlijk was een
brandende sigaret de oorzaak. De (24) cliënten die op dat moment in de
Nok verbleven, moesten het pand verlaten. Hoewel de brandweer de
brand snel onder controle had, konden de cliënten wegens ernstige
rooklucht de nacht niet in hun eigen bed slapen. Omdat de plaatsen die
wij in de Evenaar/Wende beschikbaar hebben op dat moment nog niet
allemaal bezet waren, kon die locatie als noodopvang gebruikt worden.
Dankzij een uitstekende samenwerking met het Rode Kruis verliep deze
actie voorspoedig. Na een grondige schoonmaak van de Nok konden de
cliënten een dag later weer terugkeren naar hun eigen stek.
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In het najaar 2018 werd een nieuwe satelliet HGL (Henegouwerlaan) geopend. Deze satelliet biedt plek aan 7
bewoners. Afgelopen jaar bleek het niet haalbaar binnen de bewonersgroepen en elders in de stad voldoende
cliënten te vinden die we duurzaam konden plaatsen binnen een satelliet zoals deze in traditionele zin
bedoeld is: cliënten die toe zijn aan en gebaat zijn bij meer zelfstandigheid vanuit een 24uurs BW door te
plaatsen en een plek te bieden. Meerdere plaatsingen bleken niet succesvol. Wel bleek er behoefte, binnen
zowel eigen BW’s als elders in de keten, aan een kleine beschermde woonvoorziening voor mensen met de
bekende multiproblematiek en waarbij LVB extra aandacht behoeft. Binnen de BW -setting sneeuwen deze
cliënten onder, is de combinatie met andere bewoners soms erg ongelukkig en nadelig voor deze cli ënten.
Eind 2019 is derhalve besloten dat we een pilot draaien in 2020 met een nieuwe voorziening waarbij de groep
veel aandacht krijgt en we samen met de groep op en rond de locatie invulling geven aan de dag:
boodschappen, koken, sociale activering, dagbesteding, etc.
De Schuilplaats heeft ook in 2019 verder gebouwd aan de samenwerking en integratie, de pilot heeft zijn
beslag gekregen en is uitgegroeid tot volwaardig deel van de dienstverlening. Hiermee is de pilotstatus
vervallen en zullen wij deze samenwerking verder uitrollen over CVD.
De bewoners vanuit Charlois met doorstroompotentie zijn afgelopen jaar geselecteerd en zullen komend jaar
doorstromen naar een nabijgelegen kleine satelliet die stevig gelinkt is met de moedervoorziening.
Door-/uitstroom en uitval Beschermd Wonen voorzieningen
Uitgevallen/opname kliniek/verpleegafdeling/overleden
Horizontale doorstroom
Positieve door- en uitstroom
Totaal

2019
9
24
9
42

2018
14
24
10
48

2017
10
16
10
36

2016
11
10
6
27

CVD EXTRA – Mondzorg op locatie
De samenwerking met de opleiding Mondzorgkunde van Inholland Amsterdam is in 2019 voortgezet.
Drie koppels van stagiaires hebben voorzieningen bezocht om de status van het gebit van de cliënten
en de verzorging in kaart te brengen. 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.

4.4.2.

Begeleid Wonen

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 24-uurs 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 cliënten die bij het CVD in de Begeleid Wonen voorzieningen instromen hebben allen een extramurale
indicatie. De Begeleid Wonen voorzieningen zijn 7x24 uur bemenst met toezicht. Met name het aantal
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cliënten bij elkaar maakt dat toezicht noodzakelijk is. Helaas wordt de trede toezicht veelal niet geïndiceerd
door de gemeente. Bezwaar maken heeft niet tot een andere indicatie geleid. Deze kwestie speelt al sinds de
decentralisatie. De gemeente heeft begin 2018 een aanpassing in het arrangementenmodel gedaan: de trede
nachtelijk toezicht bij Begeleid Wonen. Dit heeft helaas de kwestie niet opgelost. Uiteindelijk heeft dit een
kwart van het verlies over 2019 veroorzaakt. In de eerste helft van 2020 zal het CVD een besluit nemen over
deze voorzieningen: ofwel de voorziening ombuigen naar een intramurale voorziening ofwel de voorziening
afstoten.
De door- en uitstroom is wederom in 2019 trager verlopen dan gewenst. Veel cliënten moesten langdurig op
hun vervolgplek wachten.
2019
Capaciteit
Bezetting
Unieke cliënten
Door/uitstroom/uitval
Man / vrouw verhouding
Gem. leeftijd
Gem. verblijfsduur in jaar

De Hille
29
92%
55
26
39 m/16 v
45 jaar
1,01 jaar

De Stelle
38
95%
66
28
66 m
37 jaar
0,72 jaar

Klooster
30
99%
47
15
38 m/9 v
43 jaar
1,44 jaar

4.4.2.1. 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 2019 zijn er in totaal 55 unieke cliënten
geweest. Gemiddeld wonen de cliënten een jaar bij de Hille doorstroomvoorziening.
Er zijn in 2019 in totaal 33 bewoners (2018: 21; 2017: 26) door- en uitgestroomd waarvan het merendeel
(57,6) 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.
4.4.2.2. Begeleid en Beschermd Wonen CVD De Stelle
In de Begeleid en Beschermd Wonen voorziening CVD De Stelle kan door de bewoners weer worden
‘gewend aan het wonen’ in een setting waarbij nog 24-uurs begeleiding/toezicht aanwezig is. CVD de Stelle is
een (doorstroom) voorziening voor 38 (mannelijke) cliënten, waarvan er in 2019 maximaal 18 vielen in de
doelgroep jongeren (tot 23) met doorgaans lichte psychiatrische en/of verslavingsproblemen.
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 -afhankelijkheid, met name marihuana
en alcohol. Gebruik van harddrugs komt relatief weinig voor. Game- en/of gokverslaving neemt toe.
Om ervoor 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.
Doel is bij beide groepen te ondersteunen in het (weer) zelfstandig leren wonen. Men wordt intensief begeleid
met als doel doorstroming naar een eigen woning of kamer zonder of met minder 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
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de financiën, er dagbesteding gevonden en gevolgd wordt en er door begeleiding en trainingen gewerkt wordt
aan het verbeteren van de woonvaardigheden. Alle cliënten hebben een eigen kamer maar delen de
voorzieningen zoals WC, douche en keuken. Er zijn twee grote keukens aanwezig. Er wordt er door een
professioneel kok samen met de jongeren gekookt die dit (nog) niet zelfstandig kunnen en De Stelle biedt
kookcursussen aan de bewoners die nog onvoldoende kookvaardigheden beheersen. Bewoners die over
voldoende vaardigheden beschikken maken zelf hun maaltijd klaar.

CVD EXTRA – Budgetreceptenkalender
Met een smalle beurs kun je vaak wel wat inspiratie gebruiken voor
gezonde, gevarieerde en betaalbare gerechten. Het CVD ontwikkelde in
voor het komende jaar weer een nieuwe versie van de
budgetreceptenkalender. Ditmaal stonden maaltijden uit alle windstreken
centraal met het thema Wereldrecepten.

Op CVD de Stelle worden wekelijks ook andere trainingen (zoals ‘Kracht en kwaliteit’) en activiteiten
(waaronder sportactiviteiten) aangeboden. De bewoners worden hierdoor gestimuleerd om buiten de St elle te
sporten. Ook buurtgenoten worden betrokken bij activiteiten en er is een handwerkgroep actief. 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 contacten met de beheercommissie van de Stelle, de buurt, de politie (wijkagent), de naaste buren,
woningcorporatie en externe instellingen in Hoogvliet waren ook afgelopen jaar weer goed. De wijziging van
doelgroep heeft geen merkbare veranderingen met zich meegebracht voor de omgeving.
4.4.2.3. 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 eenpersoonskamer op een unit waarvan keuken, douche en
toilet worden gedeeld met één of twee andere cliënten.
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 527 dagen (2018: 658) dagen. Deze investering
levert op dat de cliënten weer in hun kracht worden gezet, met als gevolg positieve uit- of doorstroom.
In 2019 zijn in totaal 12 cliënten uit- dan wel doorgestroomd (2018: 12; 2017: 18, 2016: 14). Daarvan hebben
er 6 cliënten de begeleiding volgens afspraak afgerond, 4 cliënten zijn doorgestroomd binnen eigen
voorzieningen, 2 cliënten zijn vertrokken tegen het advies in.
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.
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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. De grenzen van de mogelijkheden zijn bereikt en afgelopen jaar is gebleken dat er
in 2020 keuzes gemaakt zullen moeten worden t.a.v. de doelgroep die op het Klooster verblijft. In overleg met
CVD Cliëntmanagement en externe partijen zullen we in 2020 verder bouwen aan een instroombeleid waarbij
de afweging gemaakt wordt of trajecten haalbaar, verantwoord en veilig zijn.
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.
Ook in 2019 is er op verschillende manieren met cliënten gewerk t aan het versterken van familiebanden en
andere belangrijke personen in hun netwerk. Een steunend netwerk is, vooral na uitstroom, een belangrijke
factor in het slagen van een traject naar zelfstandigheid.

Geslaagde familiedag op CVD het Klooster
In de zomer organiseerde CVD het Klooster een
familiedag. De familiedag is een dag waarop cliënten
de mogelijkheid hebben om hun familie uit te nodigen
en het gezellig te hebben met elkaar. Al vanaf zaterdag
waren cliënten samen met begeleiders voorbereidingen
aan het treffen. De koelkast van het Klooster was
afgeladen met eten en drinken.
Op zondag was de familie van harte welkom. Niet
alleen de begeleiding, maar ook de cliënten hebben
zich uitgesloofd om de tuin in orde te maken. De tafels
waren gedekt en de tuin was aan kant. Vanaf twee uur
druppelde de familie binnen. De barbecue werd
ontstoken en de familiedag kon beginnen. Het Klooster
is een aantal talenten rijk als het om barbecueën gaat.
Cliënten, familie en begeleiders hadden de tijd om in de zon te genieten van het eten en met elkaar
te kletsen. Cliënten stelden enthousiast hun eigen begeleiders voor aan hun familie. Er is gekletst,
gevoetbald en gegeten in het zomerzonnetje. Het is mooi om te zien dat deze dag de cliënten een
brede glimlach oplevert. Op naar de editie van volgend jaar!
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4.4.3.

CVD Skaeve Huse

Het project Skaeve Huse biedt een aanvullende woonvorm in Rotterdam. Het project bestaat uit 11 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 losstaande woningen en 1 unit 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, beheer aanwezig om toezicht te houden op de dagelijkse gang van zaken op het terrein. Dit 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 erop gericht om bewoners op termijn weer te leren wonen in een voor de persoon
passende 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 vanuit het CVD samen met bewoner en eventueel behandelaar gewerkt naar de
meest passende woonvorm voor elke bewoner.
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 2019 twee keer bijeen geweest. Het gehele jaar 2019 zijn er geen klachten of
overlastmeldingen binnen gekomen.
Sk aeve Huse
Capaciteit
Bezetting
Unieke cliënten
Gem. leeftijd
Aantal m/v
Gem. verblijfsduur

2019
11
95%
14
50 jaar
12 m – 2 v
1,35 jaar

2018
11
91%
12
48 jaar
9m–3v
1,06 jaar

CVD EXTRA – De Eendracht
Dit jaar voeren 28 opstappers vanuit het CVD mee met
zeilschip de Eendracht. Vier dagen lang werkten zij met
elkaar aan hun persoonlijke doelen, terwijl ze aan de slag
gingen om de boot varende te houden. Een fantastische en
voor ieder op zijn eigen manier heel leerzame reis.
Tijdens de reis werd een video-impressie gemaakt die te
bekijken is via www.cvd.nl.

38

CVD Foyer werd CVD De Tussenstop
De locatie Foyer met haar beperkte faciliteiten bleek eind
2018 onvoldoende passend zijn voor de intramurale
dienstverlening die het CVD wil bieden aan haar cliënten.
Daarbij werd ook duidelijk dat een groepsgrootte van ca.
30 jongeren bij elkaar niet wenselijk is en dat het mixen
van jongens en meisjes nauw luistert.
In 2019 heeft de transitie plaatsgevonden van het pand
naar de oorspronkelijke opzet en zijn er alleen cliënten
geplaatst met een extramurale indicatie. Jongeren met
een extramurale indicatie worden hier begeleid en krijgen
de laatste steuntjes in de rug richting doorstroom naar
volledig zelfstandig wonen via extramurale begeleiding.
Daarnaast is het een tussenvoorziening voor cliënten die door omstandigheden dakloos zij n
geworden en een beroep moeten doen op nachtopvang of bankslaper zijn. Voor hen is de
Tussenstop een mogelijkheid om vanuit rust en stabiliteit, met ondersteuning van begeleiders
weer te bouwen aan een toekomst met perspectief. Door hun woonsituatie te st abiliseren staan
deelnemers ook meer open om te kijken naar eventuele andere problemen en deze samen met
onze begeleiders aan te pakken en op te lossen.
Alle cliënten hebben een eigen kamer maar delen de voorzieningen zoals WC, douche en
keuken. De mix van bewoners in verschillende leeftijdsgroepen werkt goed. Op de locatie is een
Sociaal Beheerder aanwezig om een gezonde en veilige leefomgeving te garanderen voor
bewoners en buurt en om een basis te bieden voor het open gesprek met CVD en het begin van
een ondersteunend netwerk dat vooral bij jongeren veelal ontbreekt. Het nachtelijk toezicht
bestaat uit mobiele nachtwacht en cameratoezicht.
Jongeren met een intramurale indicatie worden vanaf 2019 opgevangen in CVD de Stelle. In 2019
heeft dus ook op deze voorziening een transitie plaatsgevonden van een doorstroomvoorziening
voor volwassenen naar een gemengde voorziening.

4.5. 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.
De extramurale ondersteuning binnen het CVD is gebiedsgericht georganiseerd. Er waren in 2019 in totaal 9
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.
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CVD EXTRA – Mondzorg tijdens CVD Makes My Day
Tijdens de jaarlijkse verwen- en make-overdag voor
cliënten CVD Makes My Day was er tevens
aandacht voor mondzorg. Dokters van de W ereld
was aanwezig met een mondzorgbus én een pop-up
tandartskliniek. Na een intake werd bij 35 bezoekers
ter plekke het gebit grondig gereinigd, tandsteen
verwijderd en werden tanden gepolijst. Indien nodig
kon bij de straattandarts direct een vervolgafs praak
worden gemaakt.
Deze actie was onderdeel van de mondzorgcampagne waarbij Dokters van de Wereld met steun van
de Postcode Loterij 1000 mondbehandelingen voor kwetsbare groepen verzorgt. Een waardevolle
bijdrage voor deze cliënten voor wie een regelmatig tandartsbezoek niet vanzelfsprekend is.

(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 Rott erdammers
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 2019 aan 1.528 unieke cliënten (2018: 1.300; 2017: 1.162) begeleiding geboden
binnen de gebiedsteams. Het gemiddeld aantal cliënten bedroeg 1.153 (2018: 1.075; 2017: 870). De groei
van het aantal unieke cliënten geeft aan dat steeds meer verwijzers/Rotterdammers ons weten te vinden. Dit
motiveert ons om elke dag met veel inzet onze dienstverlening steeds weer te verbeteren om te kunnen
voldoen aan de steeds maar ingewikkeldere problemen waarmee individuen in de maatschappij te kampen
hebben.
Gezinnen
Jonge
moeders
Jongeren
Volwassenen
Totaal

2019
92
21

2018
74
22

2017
102
35

2016
100
44

83
1328
1524

121
1083
1300

112
913
1162

113
808
1065

In 2019 zijn er in totaal 455 cliënten ingestroomd en 298 cliënten (19,5%) uitgestroomd, waarvan 27
jongeren/jonge moeders en 271 volwassenen en gezinnen.
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CVD EXTRA – Contactsite ‘Durf jij met mij’
Een groeiend aantal cliënten (49) maakte in 2019 gebruik van de contactsite ‘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.
.

4.5.1.

Alleenstaande volwassenen (v.a. 23 jaar)

CVD Extramurale Ondersteuning is er voor zelfstandig wonende volwassenen met psychiatrisc he 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 Sandeli ngplein,
een bijna zelfstandige woonvorm met 11 units. Ook in CVD Voorburg (18 plekken), CVD Tussenstop
(29 plekken) en CVD de Wende (20 plekken) wonen cliënten geclusterd;
• 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 gek oppeld aan een
begeleidingscontract.
• geheel zelfstandig wonen: cliënten wonen in een eigen huur- of koopwoning en worden in die
woning ondersteund door het CVD.
Voor alle vormen van zelfstandig wonen wordt de frequentie en de inhoud van de begeleiding vastgesteld
naar aanleiding van een Wmo-arrangement.
In 2019 zijn 935 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 na een daling in 2018
in 2019 weer toegenomen. In 2019 betrof het 162 nieuwe cliënten (2018: 130; 2017: 178; 2016: 142).
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Opening nieuwe locatie Voorburgstraat
In juli is de nieuwe locatie CVD Voorburg
geopend. In een voormalige bedrijfsruimte
zijn 18 studio’s met eigen sanitair en een
gezamenlijke keuken gerealiseerd. De
locatie is bedoeld voor CVD cliënten als de
laatste stap naar volledig zelfstandig wonen.
De cliënten wonen hier met extramurale
begeleiding van CVD medewerkers, die
regelmatig te vinden zullen zijn in het kantoor
binnen de locatie.

De locatie kenmerkt zich door de manier waarop gebruik gemaakt is van de CVD huisstijl voor een
kleurrijke uitstraling. De inrichting van het project is mede mogelijk gemaakt door De Lichtboei, De
Tillstichting, Kalverboer Silsby Foundation, MC van Beek, Physico, Stad Rotterdam anno 1720 en de
Van der Mandele Stichting.

4.5.2.

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 instant ies; het versterken van de
opvoedings vaardigheden; 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 begel eiding 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 2019 ook nog sprake van een situatie waarbij gezinnen tijdelijk woonden in locatie Maia
(alternatief voor hotelplaatsingen in eerdere jaren). Diverse zorgaanbieders waaronder het CVD begeleiden
gezinnen in Maia, terwijl Humanitas het beheer voor zijn rekening neemt.
In totaal werden in 2019 92 (2018: 74; 2017: 104; 2016: 100) gezinnen begeleid. 58 gezinnen werden
geïndiceerd door het gemeentelijke Centraal Onthaal loket en 34 ontvingen hun indicatie van een wijkteam.
Het reguliere arrangement voor de volwassen ouder(s) wordt door de gemeente gecombineerd met een kindarrangement (een zogenaamd combi-arrangement), dat is bedoeld voor de begeleiding van kinderen in de
opvang. In 2019 heeft het CVD 121 van dit type arrangementen ontvangen.
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CVD EXTRA - Compleet Vakantie Doeboek
Om de vakantie voor kinderen die opgroeien in een gezin met een
(vaak erg) smalle beurs een feestelijk tintje te geven heeft het CVD
een Compleet Vakantie Doeboek ontwikkeld. Het boek staat in het
teken van vakantie vieren in Rotterdam. Kinderen worden
meegenomen in de mogelijkheden die de stad te bieden heeft aan
(kosteloze) vakantieactiviteiten. Daarnaast staat het boek boordevol
kleurplaten, verhalen, knutselactiviteiten en spelletjes. Ook de
thema’s gezonde voeding en duurzaamheid zijn verweven in het
boek.
Het boek kwam tot stand met steun van de gemeente Rotterdam, het
Laurensfonds, Solidarodam en Stichting Steunfonds Jeugd
Rotterdam. Het boek wordt verspreid onder kinderen van cliënten
van het CVD, de Voedselbanken in de stad en 8 andere
Rotterdamse maatschappelijke organisaties die gezinnen opvangen.

4.5.3.

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 extramurale ondersteuning werd in 2019 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.
In 2019 werden in totaal 104 (2018: 143; 2017: 147; 2016: 157) jongeren begeleid, waarvan 21 (2018: 22;
2017: 35; 2016: 44) jonge moeders en hun kinderen.
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CVD EXTRA - 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 2019 zijn er in totaal 17 aanvragen binnengekomen. Hiervan zijn er 16 uitgekeerd nadat het
vrijwilligerswerk was uitgevoerd en een terugkoppeling was aangeleverd. In totaal is er in 2019
€ 4.254,97 uitgekeerd. Gemiddeld bedrag dat is uitgekeerd bedroeg daarmee € 223,95.

4.5.4.

CVD Passende Doorstroom

CVD Passende Doorstroom (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.
In 2019 zijn er in totaal 86 cliënten (2018: 86; 2017: 87; 2016: 84) ondersteund, waarvan 38 vanuit 2018. Er
stroomden 67 (2018: 82; 2017: 38; 2016: 67) cliënten uit.
Woonsituatie bij uitstroom

2019

2018

2017

Eigen stabiele huisvesting - huurwoning met eigen contract

17

43

20

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

17

12

1

2

4

1

Onbekend

22

10

9

Opvang voor dak- of thuislozen, Pension/Crisisopvang

5

0

1

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

4

8

5

0

0

1

Eindtotaal

67

77

38
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Preventie Dakloosheid wordt Passende Doorstroom
Half 2019 is de afdeling Preventie Dakloosheid verder gegaan onder de naam Passende Doorstroom. Al
enige tijd waren we met Centraal Onthaal in gesprek over een meer geschikte naam voor de
dienstverlening van PD. Dit omdat de naam Preventie Dakloosheid ten onrechte suggereert dat er van
dakloosheid nog geen sprake is op het moment dat een cliënt zich meldt bij CO. Dat is natuurlijk wél het
geval, alleen zorgen we voor een zeer snelle oplossing door deze cliënten onderdak te verlenen in de
Wende en in een zo kort mogelijke tijd toe te werken naar passende doorstroom. Dit doen we door het
aanbieden van een begeleidingstraject, waarin de begeleiders van PD samen met de cliënt een forse inzet
plegen om binnen 6 maanden weer een reguliere woonplek te bemachtigen. Groot voordeel van de
nieuwe naam (die overigens d.m.v. een prijsvraag door medewerkers van Centraal Onthaal is bedacht) is
dat de afkorting PD, zoals we de afdeling gemakshalve meestal noemen, gehandhaafd blijft.

4.5.5.

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 2019 gemiddeld 2 gezinnen begeleid, waarvan één gezin nog actief in zorg is eind 2019. In 2019
is 1 gezin uitgestroomd. Dit gezin heeft een stabiele huurwoning met eigen contract ontvangen.

CVD EXTRA – Filmfestival voor extramurale cliënten
Wegens succes is eind 2019 het filmfestival voor extramurale cliënten herhaald. Ruim 150 cliënten genoten
van de filmvoorstelling (familiefilm of actiefilm) met aansluitend een heerlijke kerstlunch.

4.6. CVD Training en Arbeidsparticipatie
Door het team Training en Arbeidsparticipatie (T&A) worden diverse dagbestedingstrajecten aangeboden
alsmede een aantal trainingen.
4.6.1.

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.
Deze cliënten kunnen te maken hebben 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
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Maatschappelijke Opvang. 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 ont wikkeling 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. Een aantal dagbestedingstrajecten
(kook- en computertraining) boden we aan in de Huizen van de Wijk. Voor de kooktraining geldt dit nog
steeds. De computertraining is eind 2019 verplaatst naar een van onze eigen panden, het Filtergebouw in de
Esch. Cliënten gaan daadwerkelijk de deur uit voor het deelnemen aan beide trainingen.

IN ONTWIKKELING – Project Filtergebouw

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, training en ontmoeten. In 2019 zijn de
voorbereidingen getroffen met de samenwerkende partijen en
is de bedrijfsruimte verbouwd. In het najaar is de
computercursus voor cliënten van het CVD verhuisd naar
deze locatie.
Dankzij een bijdrage van Stichting Neyenburgh en het Job Dura Fonds kon een lift geplaatst worden,
waardoor het pand ook toegankelijk is geworden voor mensen die slec ht ter been zijn.
.

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. 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. Ook
heeft een werkgroep over de hele organisatie medewerkers uit verschillende lagen betrokken om na te
denken over verbetering van de bekendheid van het aanbod. Hieruit is een pilot voortgekomen die in 2020
verder loopt.
In 2019 zijn er door het CVD in totaal 7 type dagbestedingstrajecten aangeboden waaronder een aantal
beweegactiviteiten zoals Fitboost en voetbal. Halverwege het jaar is Fitboost gestopt vanwege gebrek aan
deelnemers. Eind 2019 is om die reden ook voetbal gestopt. Bowlen daarentegen is een goedlopende
activiteit.
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In totaal hebben 253 unieke cliënten in 2019 aan een dagbestedingstraject deelgenomen (2018: 305). Zij zijn
gezamenlijk 10.449 dagdelen (2018:11.682) aanwezig geweest.
De meeste cliënten namen, net als in 2018, deel aan de dagbestedingen klussen in huis, computertrainingen
en vegen en prikken.
4.6.2.

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.
In 2019 hebben 473 unieke cliënten deelgenomen aan het trainingsaanbod (2018: 487).
Doel van de trainingen is om cliënten minder afhankelijk te maken van de professionele begeleider en meer
een appèl 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.
Daling aantal aanmeldingen
We merken dat de arrangementen van de cliënten kleiner en minder hoog worden. Begeleider en cliënt
moeten keuzes maken. T&A ziet dit terug in minder aanmeldingen voor training en dagbesteding. Rond
dagbesteding is er een aantal veranderingen geweest. De vergoeding aan de cliënt voor een activiteit kon
nogal verschillen. Dit is recht getrokken, waardoor dit voor de cliënt kon uitpakken in een lagere vergoeding.
Een van de activiteiten is verhuisd naar een andere plek. We merken dat cliënten moeten wennen aan de
nieuwe omgeving en de andere reis naar de activiteit. Cliënten reageren hier verschillend op. Tenslotte zijn de
activiteiten en trainingen begin 2019 minder bekend gemaakt binnen en buiten het CVD. Dit zal ook zijn
weerslag hebben gehad op het aantal aanmeldingen.

CVD Extra – CVD Bazar
Een bijzondere vorm van arbeidsmatige dagbesteding is CVD
Bazar. CVD Bazar, de site met tweedehands én nieuwe spullen,
vaak beschikbaar gesteld door medewerkers of vrijwilligers van het
CVD. Cliënten ontwikkelen bij CVD Bazar hun
werknemersvaardigheden en kunnen zich tegelijkertijd inzetten
voor andere cliënten.
Bij CVD Bazar worden gedoneerde spullen verzameld die
gefotografeerd worden en op een website worden geplaatst. De bestellingen worden verwerkt en
een fietskoerier brengt de bestellingen met de bakfiets bij de cliënten thuis. Cliënten kunnen aan het
werk als sorteerders, fietskoerier, magazijnmedewerkers, fotografen en administratieve
ondersteuners. Alle cliënten van het CVD, of het nu in-, door- of uitstromers zijn of al jaren op een
kamer van het CVD wonen, komen voor de artikelen in aanmerking. In 2019 zijn via CVD Bazar 782
gebruiksartikelen en woonaccessoires uitgegeven aan cliënten.
Om cliënten die zelfstandig gaan wonen een vliegende start te geven heeft het CVD
starterspakketten. Zo zijn een schoonmaakpakket, kookpakket, linnenpakket en kruidenpakket
beschikbaar. Het schoonmaakpakket wordt kosteloos uitgereikt aan cliënten, voor de andere
pakketten wordt een tegenprestatie gevraagd, bijvoorbeeld in de vorm van iets doen voor een ander.
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Trainingsaanbod
In 2019 zijn de volgende trainingen 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’.
Van passie naar participatie
Deze training is gericht op het ontdekken van de kwaliteiten, passies en competenties van de
cliënt. De cliënt leert tijdens deze training hoe hij zijn kwaliteiten in kan zetten om
(betaald/vrijwilligers)werk te doen. De cliënt stelt een plan op om zijn doelstellingen te behalen.
Eigen Stek
Deze woontraining is in 2019 echt van start gegaan. Cliënten die op het punt staan om op zich
zelf te gaan wonen of cliënten die al zelfstandig wonen leren in deze training alle
basisvaardigheden om hun huishouden zelfstandig te runnen. Niet alleen het op orde maken en
houden van je huis staat centraal in deze training maar ook omgaan met je buren en de
brandveiligheid komen ruim aan bod.
Kracht en k waliteit 1 en 2
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.
Kook training
In deze training leren cliënten niet alleen recepten lezen, goedkoop boodschappen te doen maar
ze krijgen ook basistechnieken aangeleerd die onmisbaar zijn in de keuken. De kooktraining
wordt gegeven met een vrijwilliger.
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.
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5 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 -, welzijnsen 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.
Cursusprogramma
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 Wijkteam medewerkers om een mantelzorger sneller t e herkennen. Deze
training, “Mantelzorg(ers) beter begrijpen”, is geaccrediteerd.
CVD VW&MZ richtte zich in 2019 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 organisati es in de stad.
In 2019 hebben in de gebieden 37 wijknetwerk- en themabijeenkomsten ter ondersteuning van de
wijknetwerkpartners plaatsgevonden. Diverse onderwerpen zijn daarbij aan de orde gekomen zoals
mantelzorg, armoede, tegenprestatie en taal. De afgesproken prestatie is vastgesteld op 100 trainingen met
1000 deelnemers. In 2019 zijn 122 trainingen gegeven met 1357 deelnemers (2018: 105/1094 2017:
109/1168). De jaren 2017 en 2018 kwamen vrijwel op dezelfde aantallen uit. In 2019 zien we een flinke groei.
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.
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Meer Rotterdammers actief als vrijwilliger
De ondersteuning die CVD VW&MZ levert, heeft tot doel dat meer Rotterdammers ac tief 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 is er ook in 2019 een stedelijke wervingscampagne georganiseerd.
Met activiteiten rond NLDoet, de Eureka-weken, deelname aan de Meet & Greet voor Hogeschool
studenten, Dag van de Mantelzorg en de Nationale dag van de Vrijwilliger worden potentiële
vrijwilligers geattendeerd op mogelijkheden in het vrijwilligerswerk.
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 2019. Via de eigen website en die
van de gemeente is stadsbreed het volledige aanbod van activiteiten in het kader van de Dag van de
Mantelzorg in de gebieden bekend gemaakt.
Tijdens het jaarlijkse
vrijwilligersontbijt dat CVD
VW&MZ in samenwerking met de
gemeente Rotterdam
organiseerde, werden vrijwilligers
in het zonnetje gezet.

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 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 aan
welke ondersteuning de mantelzorger behoefte heeft. Bovendien ordent en ontsluit de Mantelzorg Schijf van
Vijf ondersteuningsinitiatieven van vrijwillige inzet, respijtzorg tot aan professionele ondersteuning. De
bekendheid van het instrument is in de loop van de tijd gegroeid en kan via de CVD website geraadpleegd
worden. Zowel de papierenversie van de Schijf van Vijf als de digitale wordt regelmatig geüpdate.
De voorlichtingsactiviteiten over mantelzorg zijn ook in 2019 door CVD VW&MZ voortgezet. De workshop
voor de jonge mantelzorger is in 2019 opnieuw door het schoolmaatschappelijk werk aangeboden aan de
groepen 8 van de basisscholen. Daarnaast zijn trainingen aangeboden aan een nieuwe groep mantelzorgers
namelijk mantelzorgers die zorgen voor hun naaste met een bepaald ziektebeeld (dementie, NAH, MS,
Psychose gevoeligheid) of een aparte groep vormen (ouders van kinderen met een beperking, jonge
mantelzorgers).
Zowel via de website als met het versturen van nieuwsbrieven is het totaal aanbod aan trainingen 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. Door de contacten die CVD VW&MZ in de wijken heeft, worden vragen en signalen opgepakt,
waardoor nieuw trainingsaanbod ontwikkeld wordt, maar ook op maat geleverd kan worden.
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Stedelijke Platforms
De Stedelijke Platforms zorgen voor draagvlak van het vrijwilligerswerk en de mantelzorg in Rotterdam. Het
stedelijk Platform Vrijwilligerswerk Rotterdam (PVR) en het Stedelijk Platform Informele Zorg (SPIZ) hebben
n.a.v. de vraag of een samenvoeging van beide platforms wenselijk was, dit jaar in overleg besloten dat SPIZ
stopt. Het Stedelijk Verbindingsteam, wat in 2018 geformeerd is, heeft dezelfde doelstelling en zal PVR op de
hoogte houden van de ontwikkelingen rond de informele zorg. De stedelijke werkconferentie is, door deze
ontwikkeling, dit jaar daarom alleen vanuit MVZ georganiseerd. In de conferentie is het thema “Dilemma’s in
het Maatjes vrijwilligerswerk” aangeboden. Het PVR heeft een congres rond het onderwerp
“Toekomstbestendig Vrijwilligerswerk” georganiseerd. In het PVR zijn de volgende organisaties
vertegenwoordigd: Bibliotheek Rotterdam, CVD VW&MZ, Gebiedsnetwerk Prins Alexander, Gemeente
Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Mara Rotterdam, PIT010, Rotterdammersvoorelkaar, Rotterdam
sportsupport, Samen010, Stichting Humanitas, Unie van Vrijwilligers Rotterdam, Woonbron.
De bijeenkomsten van het Platform Samenwerking Diversiteit (CVD en de levensbeschouwelijke
koepelorganisaties: Samen010, Mara, Spior en Skin) hebben het karakter van een netwerk-overleg. De
verschillende organisaties benutten elkaars kennis en netwerk.
De Adviescommissie Vrijwilligerswerk heeft in 2019 in totaal 3 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 2019 onder meer het
behoefteonderzoek/promotie Adviescommissie Vrijwilligerswerk, kennisdeling en sociaal ondernemerschap.
Tevredenheidsonderzoek
Voor het Klanttevredenheidsonderz oek (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 2019 is in overleg met de gemeente Rotterdam besloten alleen een KTO te houden. De reden hiervoor was
de aflopende opdracht. Hierdoor heeft CVD VW&MZ vaker “nee” moeten zeggen tegen hun partners, omdat
niet bekend was of en hoe er verder gegaan kon worden met werkzaamheden. De tevredenheid met het
cursusaanbod komt voor 2019 uit op 8,2. Ten opzichte van de meting in 2018 is dit gelijk gebleven.
Toekomst
De opdracht van CVD VW&MZ liep op 31 december 2019 af. Omdat de bes tekken van de aanbestedingen
Mantelzorg Steunpunt, Advies op Maat en Trainingen later of nog niet bekend waren, dreigde een gat te
vallen op het gebied van Advies en Trainingen aan Mantelzorgers en Vrijwilligers(organisaties). De gemeente
Rotterdam en het CVD zijn tot een borgingsopdracht gekomen wat een aanbod van trainingen, een backoffice
voor vragen en advies en het toewerken naar deskundigheidsoverdracht inhoudt. Deze opdracht loopt van 1
januari tot 1 juli 2020.
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6 MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
6.1. Lokaal maatschappelijk werk
Het CVD heeft door de gunning in 2018 aan Sociaal Werk Rotterdam (SWR), een samenwerking tussen
DOCK, Wmo radar en CVD, de eerstelijns 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. Na de vliegende start van SWR in 2018 met het werven van extra 25 fte,
het aftasten in de samenwerking door onze drie organisaties en de dagelijkse inzet van onze medewerkers in
de wijkteams, zijn we nu op een punt gekomen dat we kunnen zeggen dat we onderweg zijn en dat dit
voorspoedig gaat.
Voor het maatschappelijk werk in de wijkteams leveren we als Sociaal Werk Rotterdam (SWR),
samenwerking tussen DOCK, Wmo radar en CVD, 102 fte aan het volwassen domein van de 43 wijkteam die
Rotterdam telt. Het CVD levert daar 29 fte van.
De inzet van de totaal 102 fte is stabiel te noemen. Ook in 2019 hebben we de fte’s kunnen waarmaken. De
krapte op de arbeidsmarkt hebben we, in tegenstelling tot andere organisaties, niet gevoeld. Daar waar nodig
hebben we met onze flexpoule uitval, zwangerschaps-/ ouderschapsverlof kunnen opvangen. We waren in
staat onderling snel te schakelen waardoor vervanging over het algemeen niet lang op zich liet wachten. Ook
in geval dat we opnieuw moesten werven, hebben we de kwaliteit in deskundigheid en vaardigheden van
onze medewerkers hoog kunnen houden. Als SWR bieden we een studiedag die over een voor onze
medewerkers actueel onderwerp gaat. Medewerkers kunnen gebruik maken van een Loopbaanbudget en
registreren zich bij Registerplein. Hierdoor blijven de medewerkers gestimuleerd om na te denken over het
ontwikkelen van zichzelf.
De samenwerking tussen de drie organisaties is inspirerend. Doordat de organisaties naast de wijkteams alle
drie ook nog andere specialismes hebben, kunnen we aanvullend op elkaar zijn in de gebieden waar we
elkaar ook in de 0e, 1e of 2e lijn tegen komen.
SWR richt zich op samenwerking met andere moederorganisaties binnen het wijkteam, de gemeente
Rotterdam en ketenpartners zoals de politie, woningbouworganisaties en Welzijnsorganisaties. Er is actief
meegedacht aan de Praktijk en Bestuurlijke tafel. In werkgroepen hebben we bijgedragen aan bijvoorbeeld
een inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers, organiseren van stageplekken, een gezamenlijk formulier
wijkteamgesprek (B&O) en het verlichten van de administratieve last. Er zijn korte lijnen met de
wijkteamleiders en rayonmanagers.

6.2. CVD Schoolmaatschappelijke Werk (SMW)
Het SMW dat het CVD uitvoert in de gebieden Noord en Hillegersberg/Schiebroek (HIS) lag in 2019 opnieuw
op koers. Het CVD heeft in dat jaar op 14 basisscholen in HIS het Schoolmaatschappelijk Werk (SMW)
uitgevoerd. Op 6 van de 14 basisscholen is de betreffende schoolmaatschappelijk werker (smw’er) tevens
werkzaam als voorschoolmaatschappelijk werker (vsmw’er) op de aangesloten voorschool. Bovendien biedt
het CVD sinds 2018 VSMW aan Prokino. In HIS zijn er 5.552 uren SMW en 297 uren VSMW ingezet.
Op een school in Hillegersberg bieden we buiten de gemeentelijke subsidie SMW. De school koopt deze uren
zelf in.
In Noord zijn op 11 basisscholen smw’ers van het CVD actief geweest, naast hun werkzaamheden op 10
VSMW locaties. In 2019 zijn er in totaal 3.387 uren SMW en 445 uren VSMW ingezet in Noord.
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.
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Dat de scholen tevreden zijn heeft te maken met het maatwerk dat het CVD levert, niet alleen op het gebied
van schoolondersteuning en individuele hulpverlening maar ook met de trainingen die op vraag van de
scholen door het SMW Noord worden gegeven. Deze groepstrainingen bestonden uit Meidenvenijn, Sociale
Vaardigheidstraining (SOVA), Rots en Water en Faalangstreductietraining (FART). De SOVA is gericht op het
omgaan met andere kinderen en de eigen weerbaarheid. Rots en Water is een weerbaarheidstraining voor
kinderen waarbij gebruik wordt gemaakt van fysieke oefeningen. Meidenvenijn richt zich op sociale interacties
tussen prepuberende meisjes en FART richt zich op het vergroten van het zelfvertrouwen van kinderen.
Het (V)SMW werkt volgens de regels Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, volgens de regels
SISA en volgens het draaiboek Schoolmaatschappelijk Werk.
De CVD teams (V)SMW zijn de schakel van de school naar het wijkteam. In 2019 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 opschalin g
plaats naar het wijkteam.
Schiebroek-Zuid is Children’s Zone light geworden. Drie scholen waar het SMW van CVD aan verbonden is
zijn in deze wijk gelegen. Om vorm te geven aan het pedagogische opgroeiklimaat voor Schiebroek Zuid is
een coalitie gevormd met de Goede Herderschool, de Wilgenstam, de Stephanusschool, Wijkteam
Schiebroek, PPO Rotterdam, CJG, DOCK, Timon en Gemeente Rotterdam.
De hoofdthema’s waar deze coalitie zich hard voor maakt zijn:
•
•
•

vroegsignalering,
taal en opvoeding
warme overdracht.

Vanuit deze coalitie is het programma “Meet and Play” opgezet. Het CVD heeft zich opgeworpen als
kartrekker voor dit programma. Het is een programma voor ouders van kinderen in de leeftijd van 2-6 jaar en
heeft als hoofddoel het samenspel en de spelontwikkeling te stimuleren. Samen spelen stimuleert de
cognitieve, motorische, emotionele en taalontwikkeling. Het programma is geen onderdeel van het SMW,
maar is aansluitend op het SMW en op het aanbod van de coalitiepartners. Het programma i s ingevuld
middels themabijeenkomsten op scholen en aansluitend bij het bestaande aanbod in de wijk.
Naast bovengenoemde trainingen en samenwerkingsrelaties heeft het (V)SMW samen met het Kinderparadijs
een maal en met het CJG eenmaal een ROTS en WATER training voor kinderen in het Oude Noorden
aangeboden. Ook is de pilot ROTS en WATER training voor moeders van het Oude Noorden gestart, in
samenwerking met SOL.
SMW biedt de training Pittige Jaren in Hillegersberg vanuit een ander subsidiekader. Dit is een intensieve
training voor ouders van kinderen (3-6 jaar) die pittig gedrag vertonen. Als pilot biedt het SMW een training
aan kinderen die met hun moeder begeleid via het CVD wonen.

Succesvolle training Pittige Jaren
In 2019 zijn is 3 keer een groep ouders gestart met Pittige Jaren. Pittige Jaren is een training voor ouders
van jonge kinderen (3-8 jaar) met gedragsproblemen en/of behoefte aan ondersteuning in de opvoeding.
Tijdens de training zijn ouders intensief bezig geweest met onderwerpen zoals spelen met je kind, prijzen
en belonen, grenzen stellen en omgaan met ongewenst gedrag. Dit betekende filmpjes kijken, situaties
met rollenspellen uitspelen, ervaringen uitwisselen, brainstormen over diverse onderwerpen en thuis
vooral veel oefenen met de eigen kinderen!
Karima: “Ik moet eerlijk bek ennen dat ik in het begin twijfelde om mee te doen aan de training. Maar ik ben
blij dat ik het toch gedaan heb. Ik voel me weer een leuk ere moeder”
Chris: “Dank zij jullie ben ik nu al een betere vader”
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7 BEDRIJFSVOERING
7.1. Bestuur & organisatiestructuur
Het CVD kende in 2019 een éénhoofdig bestuur. De functie van directeur-bestuurder werd tot 1 oktober 2019
vervuld door Y. Frank en met ingang van 1 oktober 2019 door I.S Basten-Poppe.
De honorering van de directeur-bestuurder vond in 2019 (evenals die van alle overige CVD medewerkers)
plaats op basis van de cao sociaal Werk. Y. Frank maakte gebruik van de overgangsregeling WNT.
De organisatie kent een strategie-, planning- en controlcyclus. 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.
Het organogram zag er als volgt uit:

Algemeen directeur bestuurder

Medezeggenschap

Ondersteuning

Clustermanager

Eerstelijns
&
Participatie

Clustermanager

Clustermanager

Beschermd
&
Begeleid

Crisisinterventie,
Opvang
&
Extramuraal

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.

7.2. 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.
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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:
•
•
•

7.2.1.

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.

7.2.2.

Kwaliteitssysteem

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 voor het CVD
relevante aspecten. Verbeterpunten worden gemonitord in een VerbeterPuntenMonitor.
Audits
Op basis van de beschikbare monitoren (incidenten, schorsingen, klachten en de CVD brede
VerbeterPuntenMonitor) wordt binnen de planning- & controlcyclus bepaald welke onderwerpen wanneer
gecheckt moeten te worden. In het kader van het sluitend krijgen van de beleidscyclus wordt tweemaal per
jaar door een intern auditteam nagegaan of uitgezette verbeteracties en maatregelen daadwerkelijk zijn
uitgevoerd door de organisatie. In 2019 werden twee interne audits gehouden. In de audits stonden onder
meer incidentopvolging en het voorkomen van datalekken centraal.
In 2019 vonden twee externe audits plaats, die beide positief verliepen. Ook vond actualisering van de Risico
Inventarisaties & Evaluaties plaats.
N.a.v. een inspectiebezoek aan de Herstel- en verpleegafdeling van CVD Havenzicht in 2018 heeft in 2019
een afrondend gesprek plaatsgevonden over de ingezette acties en het opgestelde verbeterplan.

Keurmerk en
Het CVD beschikt over het HKZ certificaat (dat tot medio 2020 geldig is). Daarnaast heeft het CVD het
Kwaliteitslabel Sociaal Werk Nederland. In de eerste audit van 2019 vond tevens hercertificering van dit
Kwaliteitslabel plaats.
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Certificaat voor hercertificering Kwalite itslabel Sociaal Werk
In 2019 behaalde het CVD opnieuw succesvol het
Kwaliteitslabel Sociaal Werk. Lex Staal, directeur Sociaal
Werk Nederland, persoonlijk het certificaat aan Inez Basten.
Het CVD is een van de pioniers die na twee jaar als eerste
gehercertificeerd is.
Vakmanschap is bij het CVD sterk verankerd in de organisatie,
zo blijkt uit het toetsingsrapport. Iedere medewerker heeft de
10 competenties op creditcard-formaat en de kernwaarden
staan op de koffiebekertjes.
De organisatie voldoet aan alle eisen van het Kwaliteitslabel Sociaal Werk op een natuurlijke wijze, en
de eisen rondom vakmanschap zijn verankerd in de methode ‘krachtwerk’.
Sociaal Werk Nederland directeur Lex Staal: “Ik ben er trots op dat jullie opnieuw voor dit label hebben
gekozen en ik ben blij dat dit certificaat mag overhandigen. Daar is een intensief proces aan vooraf
gegaan. Jullie hebben getuige het toetsingsrapport waargemaakt dat jullie het label verdienen. ”

7.2.3.

Ontwikkelingen

Informatiebeveiliging
Het CVD heeft in 2019 voorbereidingen getroffen om het informatiebeveiligingssysteem aan te laten sluiten bij
de eisen van NEN7510: 2017. Voorts heeft ook in 2019 weer een verdere doorontwikkeling van Afas
plaatsgevonden. Het doel daarvan is steeds het efficiënter maken van onze primaire- en ondersteunende
processen.
Duurzaamheid
In het kader van duurzaamheid is in 2019 gestart met een inventarisatie van de aanwezige installaties en de
mogelijkheden van energiebesparende maatregelen in de toekomst. In 2020 wordt dit verder vervolgd.
Doorontwik k eling Krachtwerk 010
Daarnaast is veel aandacht besteed aan de doorontwikkeling 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. In 2019 zijn 3 groepen
intern getraind, in 2020 wordt dit vervolgd.

7.2.4.

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
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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 eerstelijns management. In 2019 lag het aantal van de in behandeling genomen klachten (38) op
het niveau van 2018 (37). De meeste klachten hadden evenals in verslagjaar 2018 betrekking op de kwaliteit
van de dienstverlening, gevolgd door bejegening door medewerkers van het CVD.
Van het totale aantal klachten werden er 4 gegrond verklaard en eveneens 6 deels gegrond. Een klacht was
eind 2019 nog in behandeling. Alle klachten konden in het interne traject worden afgehandeld, zodat in 2019
de Externe klachtencommissie niet bijeen hoefde te komen.
In het kader van de Regeling individueel klachtrecht voor CVD werknemers heeft de onafhankelijke
Onderzoekscommissie in 2019 twee klachten in behandeling genomen. De klachten bet roffen de categorie
bejegening en zijn naar tevredenheid afgehandeld.

7.2.5.

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 2019 na afloop van elk kwartaal tussen directie en
eerstelijns managers besproken.
Er werden in 2019 in totaal 688 incidenten gemeld. Dat is een lichte daling ten opzichte van het voorgaan de
jaar (2018: 707). Daarbij moet wel worden bedacht dat ook het aantal cliënten is gestegen.
In 60% van de meldingen betrof de aard van het incident agressie, waarbij in 391 incidenten sprake was van
(alleen) verbale agressie, in 186 gevallen fysieke agressie de oorzaak was en in 177 gevallen een combinatie
van beide. Ten opzichte van verslagjaar 2018 is er sprake van een lichte afname van het aantal agressie
incidenten. 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.
Conform het Incidentenprotocol Rotterdam Wmo 2015 werden in 2019 in totaal 2 (2018:6, 2017: 5, 2016: 8)
incidenten gemeld aan de gemeentelijke toezichthouder. Betrof de brand en ontruiming van BW de Nok in
februari en de tijdelijke vermissing van een cliënt, hij meldde zich na 36 uur ten opzichte van vorig verslagjaar
is dit een daling.
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 2019 gestegen naar 939. Dit is sinds
2000 het hoogste gemeten aantal unieke personen in de nachtopvang.
Het aantal schorsingen is in 2019 met 234 schorsingen ten opzichte van 2018 (n=220) licht gestegen. In het
60% van de gevallen betrof het een schorsing tot maximaal 1 tot 2 weken, al was er ook een substantieel
aantal schorsingen ‘tot nader order’. Belangrijkste aanleiding voor het opleggen van een schorsing was een
dreiging t.o.v. medewerkers gevolgd door agressie jegens elkaar en de medewerker.
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7.2.6.

Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten en medewerkers

In 2014 werd voor het laatst een Cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) volgens de methode CQ-index
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 bij zowel de intra- als
de extramurale cliënten te herhalen. De resultaten van het in 2018 gehouden onderzoek en het CTO 2019 zijn
zoals uit de tabel blijkt positief.
Cliënttevredenheidsonderzoek

Ambulant

Niet ambulant

2014

8,4

7,5

2017

8,1

7,3

2018

8,1

7,6

2019

8,4

7,4

Vanuit het Medewerkersbetrokkenheidsonderz oek 2018 zijn verbeterpunten geformuleerd en is in 2019
gestart met de uitvoering ervan. Het volgende MBO staat gepland in najaar 2020.

7.2.7.

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 2019 vond in voorkomende gevallen opstelling respectievelijk actualisering
van de Risico-inventarisaties plaats;
er wordt met een zekere regelmaat bedrijfsbreed expliciet aandacht besteed aan
informatiebeveiligingsbeleid.
er worden jaarlijks trainingen ‘hoe om te gaan met agressie’ en trainingen Bedrijfshulpverlening aan
medewerkers aangeboden. Daarnaast krijgen alle nieuwe medewerkers een digitaal informatieboekje
waarin onder meer het Gedragsreglement is opgenomen;
ook wordt met een zekere regelmaat in een managementdag aandacht besteed aan het
thema Veiligheid.

7.3. Personeelsbeleid
7.3.1.

Personele bezetting

De formatie bedroeg ultimo 2019 (in afgeronde getallen) afgerond 420 fte tegenover 447 fte ultimo 2018.
Gemiddeld over heel 2019 bedroeg de ingezette formatie 440 fte. De flexibele schil bedroeg in 2019 19% ten
opzichte van 23% in het jaar ervoor. Door de krimp in de organisatie en het niet verlengen van bepaalde tijd
contracten is deze flexibele schil kleiner geworden.
De verhouding vrouw-man laat nog steeds een kleine trend zien van een daling van het aantal mannen bij het
CVD. Deze is wederom 1% gedaald naar 30% (vrouw 70%).
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7.3.2.

Arbeidsvoorwaarden

Sociaal Werk Nederland bereikte in 2019 met de vakbonden een cao-onderhandelingsresultaat, zodat er voor
de periode 1 juli 2019 t/m 30 juni 2021 een nieuwe cao Sociaal Werk kon worden afgesloten. Onderdeel van
de cao was een flinke loonsverhoging van 3,25% per 1 september 2019. Waarbij dezelfde procentuele stijging
van 3.25% ook in 2020 overeen is gekomen (per juli 2020)
De cao heeft de vernieuwende koers van de cao over 2017-2019 voortgezet en zich gericht op inzetbaarheid
en keuzevrijheid waar onder andere het Individueel Keuzebudget (IKB) en het Loopbaanbudget (LBB) een
wezenlijk onderdeel van zijn.

7.3.3.

Arbeidsomstandigheden

Helaas heeft de stijging van het verzuimpercentage in 2018 zich verder doorgezet in 2019. Over het hele jaar
is er een stijging van 1,5% van het ziekteverzuim geweest (van 7,3% naar 8,8% over het hele jaar). Wederom
een percentage dat in de afgelopen jaren nog nooit is voorgekomen. De relatieve stijging loopt overigens
gelijk met de trend in de branche dat eveneens, zij het minder hard, is gestegen. De stijging van het verzuim
wordt grotendeels verklaard door een stijging van het lange verzuim (stijging van 0,9% naar 1,9% waarbij dit
percentage het jaar ervoor op 0,2% lag). Helaas kent deze groep een aantal bijzondere gevallen waar het
CVD geen invloed op heeft en we ook in 2019 opnieuw een aantal medewerkers met een niet beïnvloedbare
afwezigheid hebben. Het gevolg van de stijging zijn er een aantal maatregelen in gang gezet zoals extra
spreekuur van de bedrijfsarts om locatie specifiek de oorzaken proberen te achterhalen of
themabesprekingen in te zetten.

Scholing, opleiding en training
In 2019 zijn er wederom 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.
Daarnaast is er een start gemaakt om ons te oriënteren op een online learning management system (LMS)
waarbij we de aansluiting zoeken bij partijen die dit reeds in de GGZ hebben ontwikkeld. Deze digitale manier
sluit beter aan bij het ontwikkelen van loopbaanbaden bij het CVD die in 2020 gerealiseerd gaan worden.
Op individueel niveau is door medewerkers goed gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het zogenoemde
LBB (Loopbaanbudget) biedt ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid.

7.3.4.

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 2019 qua leeftijdsopbouw evenwichtig uit,
waarbij sprake was van een (zeer) lichte vergrijzing.

Leeftijdscategorieën
Tot en met 34
35-44
45-54
55 en ouder

2019
25,1%
28%
22%
24,9%

2018
25,8%
27,2%
23,2%
23,8%
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7.3.5. 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 maar is dat in
2019 wel opnieuw gelukt.

7.4. Maatschappelijke betrokkenheid
Het CVD heeft in 2019 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 vrijwilligers van Eneco die zic h dit jaar inzetten tijdens CVD Makes My Day.
Ook is er uitgebreid aandacht voor het betrekken van scholieren, studenten en vrijwilligers. Diverse malen
hebben locaties hun deuren geopend voor geïnteresseerden, o.a. tijdens NL Doet en Burendag. Daarnaast
zijn er regelmatig presentaties en rondleidingen gegeven bijv op CVD de Hille o.a. aan Amerikaanse
studenten van Pennstate University en diverse groepen studenten uit Nederlandse steden via Citysafari. Ook
op CVD de Wende en CVD Havenzicht was regelmatig ruimte voor rondleidingen aan o.a. studenten,
Woonstad, zorgverzekeraars en diverse delegaties van de gemeente Rotterdam.

7.4.1.

LeerWerkGemeenschap

De LeerWerkGemeenschap (LWG) is een leeromgeving waarin schools leren en praktijkleren samenkomen.
Leren wordt aangeboden door middel van stage en afstuderen. Met de LWG heeft praktijkleren een centralere
plek gekregen binnen het CVD.
De LWG is uitgegroeid tot een plek binnen het CVD waar door middel van stage niet alleen de stagiaire leert,
maar ook de stagebegeleider en daarmee in het verlengede het team. Samen leren is hier dan ook het
codewoord. En niet alleen dat, we zijn ook een plek voor de toekomstige medewerker van het CVD. Veel
stagiaires die stagelopen binnen de LWG zien we terug als medewerker en zelfs dit jaar voor het eerst als
stagebegeleider.
Er wordt binnen twee leerwerkgemeenschappen geleerd. De eerste is onze eigen CVD
LeerWerkGemeenschap (12 plekken), waarin met name plekken worden aangeboden binnen extramuraal
wonen. Hierin groeien studenten in de CVD praktijk door onder andere kennis te nemen van Krachtwerk010
en dit uit voeren in de praktijk. Ook zijn we dit jaar een pilot met de Hogeschool Rotterdam gestart, waarin we
gezamenlijk de afstudeervraagstukken in beheer nemen. Met de samenwerking hopen we een slag te slaan
richting antwoorden die zinvol en succesvol zullen zijn voor de CVD beroepspraktijk. De komende jaren willen
we krachtwerk010 verder integreren in het werken met stagiaires en stagebegeleiders. Dit willen we onder
andere doen door inspiratie in het werk en kritische reflectie een centralere plek te geven binnen de
bijeenkomsten.
De tweede is de samenwerkings-LWG ‘Samen In Noord” (2 plekken), waar wij plekken binnen het wijkteam
volwassenen en schoolmaatschappelijk werk aanbieden. Hier ligt de nadruk op het leren inzetten van- en
samenwerken met het wijknetwerk. Ook hier zetten we stappen naar beter begrijpen wat de beroepspraktijk
van eenieder is en wat we daarin voor elkaar kunnen betekenen. Het komende jaar hopen we stappen te
zetten naar wijk overstijgend onderzoek. Waarin niet alleen antwoorden gevonden worden die waardevol zijn
voor de beroepspraktijk van het CVD, maar (ook) voor de wijk Rotterdam Noord als geheel .
In het leerjaar 2018-2019 zijn 21 stagiaires gestart binnen het CVD. Hiervan hebben 16 stagiaires hun stage
succesvol afgerond, 5 zijn erachter gekomen dat een andere doelgroep beter bij hun past. We hebben 9
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afstudeerders een plek geboden en deze zijn succesvol afgerond. 1 onderzoek is zelfs in de prijzen gevallen
vanwege het innovatieve beroepsproduct dat uit haar onderzoek naar suïcidaliteit voortkwam. In het leerjaar
2019-2020 zijn we gestart met 14 stagiaires en bieden we 9 afstudeerders een plek voor onderzoek.
7.4.2.

Vrijwilligersmakelaars

Het CVD kende de afgelopen jaren 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 stageplek) en ondersteunen de studenten die
bij het CVD stage komen lopen.
In de loop van 2019 kreeg één van de vrijwilligersmakelaars een andere baan. Omdat deze functies
samenhangen met meerdere teams waarin ook veranderingen plaatsvonden, is besloten de andere functie
niet meer als zodanig in te vullen. Het maatjesproject zal verder lopen via Training en Arbeidsparticipatie. De
klusvrijwilligers kunnen via het Klusteam worden ingezet.
In 2019 zijn 264 klussen opgepakt door de klusvrijwilliger. Daarbij ging het onder meer om het opknappen van
een woning of tuin en verhuizen. Voorts zijn er 18 maatjes gekoppeld, 7 studenten geplaatst binnen het CVD.
Er zijn 10 koppelingen met vaste vrijwilligers gemaakt en diverse losse vrijwilligers ingezet voor CVD Makes
My Day. 35 maal is een beroep gedaan op onze vrijwillige chauffeurs.
7.4.3.

Partnerschap JINC

Het CVD is in 2019 partner geworden van JINC. JINC helpt kinderen van 8 tot 16 jaar aan een goede start op
de arbeidsmarkt. CVD-medewerkers hebben 6 bliksemstages verzorgd, waarbij een groepje studenten op
bezoek kwamen voor een korte, krachtige kennismaking met een aantal beroepen. Daarnaast is 18 keer
vanuit het CVD een carrièrecoach ingezet: een medewerker helpt een groepje studenten een met individuele
begeleiding bij studiekeuzemomenten.

7.5. Financieel beleid
Het boekjaar 2019 wordt afgesloten met een negatief bedrijfsresultaat. Het resultaat is ver onder het in de
begroting verwachte resultaat. Door het negatieve resultaat is het eigen vermogen gedaald.
Het negatieve resultaat is te wijten aan diverse zaken. We hadden te maken met een hoog ziekteverzuim
(met als consequentie extra inzet van personeel en externe inhuur van medewerkers), nieuwe cao Sociaal
Werk met daarin een forse salarisverhoging, geen indexatie van de tarieven Wmo, de indicatiestelling van de
gemeente Rotterdam die leidt tot substantieel lagere indicaties, vertraging bij de omvorming van een
intramurale voorziening naar een tussenvoorziening (cliënten waren niet gemakkelijk te verplaatsen door het
gebrek aan geschikte plekken), Begeleid Wonen voorzieningen met niet-passende indicaties (waaronder het
niet of nauwelijks indiceren van nachtelijk toezicht door de gemeente Rotterdam wat na jaren van gesprek tot
op heden nog niet is opgelost) en een aantal incidentele kostenposten.
Het komende jaar worden maatregelen getroffen en is een lagere en taakstellende begroting vastgesteld om
een sluitende exploitatie te kunnen realiseren. Ook voor het CVD heeft COVID-19 (het Corona-virus)
financiële gevolgen welke we bij het schrijven van dit verslag nog niet de omvang en impact kunnen
vaststellen.
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