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Waar staat 
Traverse voor

Elk mens heeft zijn eigen verhaal. Soms krijgt dat verhaal een 
ongewenste wending. Het gevolg is een neerwaartse spiraal 
die alleen maar versterkt wordt op het moment dat iemand 
op straat belandt. Door opvang en begeleiding doorbreekt 
Traverse die spiraal. Daarmee verandert het verhaal.

Missie 
Het is onze missie om een stabiele basis te creëren voor 
mensen die geen eigen woning hebben of dakloos dreigen te 
worden. Traverse is er voor mannen, vrouwen, ouderen, jonge-
ren en kinderen. Door mensen te helpen het beste uit zichzelf 
te halen, stellen we ze in staat om de regie te nemen en een 

nieuwe, positieve wending aan hun eigen verhaal te geven. 

‘Samen werken we …

aan een nieuwe hoopvolle toekomst!’
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Samen met cliënten verandert Traverse verhalen. Dit doen we door 
cliënten deel uit te laten maken van een gemeenschap en te zorgen 
voor een warme, veilige en stabiele omgeving. Daarmee helpen we 
ze om tot rust te komen en te resetten. Om vervolgens samen doel-
gericht en vastberaden te werken aan een nieuwe, stabiele basis. 
Hiervoor bieden wij verschillende vormen van huisvesting in combi-
natie met uiteenlopende varianten van begeleiding en verzorging.

Bij alles wat we doen, staat de cliënt centraal. Wij gaan uit van wat 
zij zelf kunnen en willen. De cliënt is verantwoordelijk voor zijn 
eigen verhaal. En wij verwachten dat onze cliënten die rol pakken en 
daar geleidelijk steeds meer invulling aan geven. Wij geven ze dat 
vertrouwen. Zo dragen we bij aan het opbouwen van eigenwaarde en 
werken we toe naar grip, zelfregie en zelfstandigheid.

Wij bouwen op jarenlange expertise en diepgaande ervaring op  
het complexe snijvlak van opvang, zorg en ondersteuning. Waar  
nodig denken we buiten de gebaande paden en geven we ruimte 
aan innovatie. Door cliënten te veranderen van toeschouwer in  
regisseur helpen we ze om het beste uit zichzelf te halen. Zo  
veranderen we het verhaal en creëren we met elkaar een nieuwe, 
hoopvolle toekomst.

Onze Visie  

Samen..
veranderen 

we 
verhalen
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             wanneer je je eigen 
koers bepaalt
                  raak je nooit de weg kwijt
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Vanuit onze missie en visie hebben we drie 

organisatiedoelstellingen geformuleerd. Dit zijn 

de bakens van onze organisatie. We zien een 

aantal kansen en bedreigingen voor de komende 

jaren. Om daarmee om te gaan, hebben we 

zes strategische keuzes gemaakt. Deze geven 

de koers aan voor de komende jaren. In onze 

kaderbrief en begroting werken we deze koers 

jaarlijks uit in een meer concrete werkagenda. 

Alle teams leveren een bijdrage aan het realiseren 

van onze koers. Dat maken we inzichtelijk, zodat 

we ook kunnen sturen op onze resultaten. En zo 

werken we samen aan een nieuwe, hoopvolle 

toekomst voor alle mensen die dak- of thuisloos 

raken in de regio Hart van Brabant.

Koers 
2019 -2021
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ORGANISATIE DOELEN

Het
start

met een

droom
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Vanuit de missie en visie zijn drie organisatiedoelstellingen geformuleerd. 
Deze doelstellingen geven richting aan de strategische keuzes die we de 
komende jaren maken. 

Binnen Traverse levert iedereen een bijdrage aan deze doelstellingen.  
Daarbij werken we resultaatgericht. Dit doen we door in basisgroepen  
resultaatafspraken te maken die zichtbaar en meetbaar zijn.

Cliënten van Traverse ervaren dat ze weer 
duurzaam regie hebben over hun eigen leven1

3 Traverse heeft een gezonde verhouding 
tussen cliëntvraag, formatie en financiën

2

Drie doelstellingen

Traverse is een gewaardeerde  partner rondom de opvang 
en  begeleiding van mensen met  multi-problematiek
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Trends

AANTAL KINDEREN  IN DE OPVANG STIJGT

MENSEN BLIJVEN TE LANG IN DE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN

LOKAAL

LANDELIJK
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○  Participatie kwetsbare mensen neemt niet toe

○   Arbeidstekort in de zorg

○  Krapte op de woningmarkt

○  Mensen blijven te lang in de maatschappelijke opvang en 

Beschermd Wonen

○  Explosie in zorgkosten

○  Structurele armoede neemt toe

○   Aantal zwerfjongeren stijgt

○  Flexibilisering huur- en arbeidscontracten

○  Druk op het Vangnet stijgt

○  Druk op de tarieven neemt toe

○   Van zwaardere arrangementen naar lichtere arrangementen  

WMO Begeleiding

○   Terugloop in realisatie en begroting Beschermd Wonen

○   Aantal kinderen in de opvang stijgt

 ○  Aantal zwerfjongeren dat gebruik maakt van de  opvang daalt

LOKAAL

LANDELIJK
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Kansen & Bedreigingen
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○      Druk op de tarieven

○    (Gedwongen) afbouw Beschermd Wonen (concurrerende markt) 

○    Krappe woningmarkt

○    Krappe arbeidsmarkt

○   Decentralisatie (versnippering)

○   Toename kleine zorgaanbieders

○   Totale capaciteit blijft gelijk, in een krimpend financieel vierkant

○   Nieuw verdeelmodel uitgesteld

○   Op basis van partnership in gesprek met gemeentes over  

inhoud en financiering 

○   Bestuursakkoord Tilburg (innovatiebudget)

○   Nieuwe doelgroepen en nieuwe mogelijkheden

○   Samenwerking d.m.v. Thuis in de wijk

○   Nieuwbouw en andere woonvarianten

○   Brabant WerktZeker

○   Van controle naar georganiseerd vertrouwen

○   Differentiatie binnen vangnet

KANSEN

BEDREIGINGEN
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Dat vraagt om flexibiliteit     op alle fronten
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Maatschappelijke ontwikkelingen en trends hebben 
invloed op de wijze waarop wij onze doelstellingen 
kunnen behalen. We zien diverse kansen en 
bedreigingen ontstaan.

Om onze doelstellingen de komende jaren te kunnen 
realiseren, zullen we daarom flexibel moeten zijn en 
moeten blijven. Dat betekent dat we de keuzes die 
we maken steeds weer moeten bezien in het licht van 
nieuwe ontwikkelingen.

We hebben voor de periode 2019-2021 zes strategische 
keuzes geformuleerd om ons te helpen bij het behalen 
van onze doelstellingen.

Dat vraagt om flexibiliteit     op alle fronten
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We helpen wie het nodig heeft
Z Soms zelf en soms doorgeleiden naar…
Z Oog voor nieuwe doelgroepen
Z Netwerksamenwerking (partnership)

Technologische 
mogelijkheden
onderzoeken & benutten

Best passende opvang voor het kind
Z Veerkracht als vanzelfsprekend onderdeel
Z Ambulante opvangmogelijkheden voor gezinnen
Z Netwerk rondom een gezin erbij betrekken
Z Preventie uitval gezinnen

Strategische           keuzes
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Podium voor verhalen
Z Cliëntparticipatie
Z Maatschappelijk debat
Z Ervaringscoaches

We zijn er (ook) voor mensen met zeer complexe hulpvragen
Z Belangenbehartiging
Z Positie verwerven in regio
Z Nieuwbouwplannen Gasthuisring

Onze expertise is thuis in de wijk 
Z Preventie (tweede kans)
Z Vermarkten expertise
Z Thuis in de wijk

B(l)oeien & Binden
Z Brabant WerktZeker
Z Eigenaarschap, zelforganisatie & zelfsturing
Z Inzet vrijwilligers
Z Netwerksamenwerking (partnership)

Strategische           keuzes



14

Wij willen werken aan een stabiele basis, zodat mensen weer een positieve 
wending aan hun verhaal kunnen geven. De leefomgeving waarin mensen 
wonen, speelt een belangrijke rol om mensen te helpen het beste uit 
zichzelf te halen. Om te slagen in onze missie, maken we daarom de keuze 
dat we inzetten op een steunende leefomgeving in onze voorzieningen, 
maar ook in de wijken waar mensen (weer) gaan wonen. Wij zijn géén 
onderdeel van de formele wijkstructuur, maar helpen de mensen die wij 
ondersteunen om een plekje te vinden in de wijk.

Deze keuze vraagt van ons dat wij aanspreekbaar zijn en onze expertise 
beschikbaar stellen in de wijk. Ondersteunend aan buurtbewoners die zich 
zorgen maken of vragen hebben over het samen wonen in de wijk. Waar 
mogelijk willen we bijdragen aan het voorkomen van uitval, zodat mensen 
vanuit een wijk niet (weer) in de opvang terecht komen. Tot slot vraagt 
ook deze keuze van ons een actieve rol in het bevorderen van een snelle 
doorstroom vanuit de opvang.

We zijn succesvol als we in de wijken op onze expertise worden  
aangesproken om dakloosheid te voorkomen en mensen langdurig  
stabiel te laten wonen.

Onze expertise is 
thuis in de wijk
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De negatieve spiraal waar ouders in terecht zijn gekomen heeft hoe 
dan ook invloed op het verhaal van het kind. Wij vinden het belangrijk 
dat deze kinderen niet de cliënten van de toekomst worden en daarom 
hebben we hier speciale aandacht voor. Om te slagen in onze missie, 
maken we daarom de keuze dat de opvang die we bieden aan gezinnen 
past bij de behoeftes van kinderen in de opvang. Dat betekent dat de 
opvangvoorziening afgestemd is op kinderen en dat we de juiste hulp voor 
een gezin organiseren. Soms kunnen we dat zelf, als de woonproblematiek 
voorop staat, maar we verwijzen door naar anderen als er zorgen zijn om 
de kinderen of behandeling nodig is. Waar mogelijk willen we ons ook 
inzetten om te voorkomen dat gezinnen dakloos raken.

Deze keuze vraagt om draagvlak op vele fronten; politiek, onderwijs 
en de vastgoedsector. Bovendien is de beschikbaarheid van voldoende 
(tijdelijke) woningen voor gezinnen cruciaal. Tot slot zullen we samen 
met andere partijen de processen voor doorstroom strak moeten 
inregelen. Implementatie en borging van de methodiek Veerkracht helpt 
ons hierbij.

We zijn succesvol als het ons lukt om draagvlak te creëren bij alle 
relevante partijen om alle gezinnen die dakloos raken op te vangen in 
een speciale gezinsopvang of gezinskamer, apart van een woongroep  
met andere volwassenen. En als het niet anders kan, dat de opvang in  
de reguliere opvang zo kort mogelijk is.

Best passende opvang 
voor het kind

Koers 2019-2021
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Daar waar de maatschappij verandert, zijn er ook steeds nieuwe groepen 
mensen die uitvallen en een beroep doen op de maatschappelijke opvang. 
Om te slagen in onze missie, maken we daarom de keuze dat we iedereen 
die het nodig heeft op weg helpen. Waar het kan bieden we die hulp zelf. 
Soms is iemand beter geholpen met specifieke vormen van hulp die verder 
reikt dan wij kunnen bieden. In dat geval begeleiden wij die persoon naar 
passende ondersteuning. Zolang de woonsituatie niet stabiel is, blijven wij 
betrokken.

Deze keuze vraagt om flexibiliteit van ons als organisatie om steeds  
nieuwe groepen mensen op te kunnen vangen en te helpen een positieve 
wending aan hun verhaal te geven. Het vraagt ook om wederzijds vertrouwen 
tussen ons en onze financiers. En tot slot vraagt deze keuze om een goede 
netwerksamenwerking.

We zijn succesvol als het ons lukt om mensen onderdak te geven, een 
duidelijk beeld te krijgen van het verhaal van alle mensen die bij ons  
aankloppen en vervolgens passende hulp te organiseren binnen een 
sluitend financieel kader.

We helpen wie het 
nodig heeft
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We zijn er (ook) voor mensen 

met zeer complexe hulpvragen

Koers 2019 -2021

Onze toegevoegde waarde in de regio Hart van Brabant is dat wij mensen 
die geen stabiele woonsituatie meer hebben opvangen en op weg helpen. 
In de verhalen van die mensen komen vaak complexe vraagstukken naar 
voren. Om te slagen in onze missie, maken we daarom de keuze dat we 
een generalistische organisatie willen zijn die beschikt over de expertise 
om mensen te helpen bij het oplossen van deze complexe vraagstukken. 
En ook hier geldt; we hebben anderen nodig, want ergens houdt onze 
expertise ook op.

Deze keuze vraagt om (h)erkenning van deze positie bij netwerkpart-
ners en financiers. Het vraagt ook om duidelijkheid over onze grenzen, 
voor onszelf en in relatie tot de netwerksamenwerking. Tot slot vraagt 
deze keuze om het ontwikkelen en behouden van expertise voor de 
doelgroep die wij bedienen.

Wij zijn succesvol als het ons lukt om onze expertise onderscheidend in 
te zetten in de regio Hart van Brabant en nauw verbonden te blijven met 
de expertise van ons netwerk.
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Professionals en vrijwilligers zijn het goud van onze organisatie. Wij zijn 
Traverse. Om te slagen in onze missie, maken we daarom de keuze dat 
we inzetten op het boeien & binden van talent. Boeien staat voor het 
aantrekkelijk maken van ons  werk. Binden staat voor het ontwikkelen 
en behouden van talent voor de organisatie.

Deze keuze vraagt van ons dat wij talent herkennen en in staat zijn 
dit talent aan ons te binden door goede ontwikkelmogelijkheden te 
bieden, in samenwerking met andere partners in Brabant. Het vraagt 
ook van ons dat we oog hebben voor duurzame inzetbaarheid. Het 
verder inzetten op zelfsturing en resultaatgericht werken helpt ons 
bij het bereiken van deze ambities.

Wij zijn succesvol als er een balans is tussen de in- en uitstroom van 
professionals en vrijwilligers, er een gezonde spreiding is van oud 
en nieuw talent en we continu talentvolle mensen aan ons weten te 
binden die met passie uitvoering geven aan onze missie.

B(l)oeien & Binden
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Podium voor 
verhalen
Om de negatieve spiraal van mensen te helpen doorbreken, is het nodig 
dat wij de stem van kwetsbare mensen serieus nemen en laten horen, 
zowel intern als extern. Om te slagen in onze missie, maken we daarom 
de keuze dat we zowel intern als extern een podium willen geven aan 
de verhalen van kwetsbare mensen. Om op die manier hun belangen te 
kunnen behartigen in de besluitvorming over interne, lokale en landelijke 
vraagstukken.

Deze keuze vraagt om een sterke focus op cliëntparticipatie in onze 
interne processen. Waar nodig zullen we mensen helpen om hun verhaal 
op zo’n manier te vertellen dat het bruikbaar is voor de beïnvloeding van 
keuzes die intern, lokaal of landelijk gemaakt worden. Het vraagt ook 
van ons dat wij een positie innemen in het maatschappelijk debat door 
onszelf op de kaart te zetten bij politiek, media, maar ook burgers. Tot slot 
zien wij binnen deze keuze een belangrijke rol voor ervaringscoaches.

Wij zijn succesvol als het ons lukt om de stem van kwetsbare mensen te 
laten horen en als het effect daarvan is dat er besluiten worden genomen 
(intern en extern) die bijdragen aan het doorbreken van een negatieve 
spiraal in de verhalen van veel meer mensen.

Koers 2019 -2021
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We kunnen het niet alleen. Om onze organisatiedoelstelling te 
behalen en onze strategische keuzes waar te kunnen maken hebben 
we andere partijen nodig.  Ketensamenwerking is niet meer genoeg 
om de vraagstukken van deze tijd op een goede manier aan te pakken.

We willen daarom bouwen aan strategische netwerken. We hebben 
de strategische stakeholders benoemd die hierin voor ons van 
belang zijn. Met hen willen we de komende jaren werken aan onze 
strategische keuzes.

Om dat te bereiken
bouwen we aan 
strategische netwerken
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Netwerkpartners
Zorg- en veiligheidshuis, 
Toegang

Woningcorporaties 
Tilburg én regio

(Regio)gemeenten
Tilburg, Loon op Zand, Oisterwijk, 
Dongen, Goirle,  Hilvarenbeek, 
Waalwijk, Heusden, Gilze en Rijen

 MOM partners
GGD HvB, IMW, GGz Breburg, 
Sterk Huis, RIBW Brabant, 
Thebe, Contour de Twern

Brabant WerktZeker
RIBW Brabant, Neos, Novadic 
Kentron, SMO Breda, GGz Breburg, 
Combinatie Jeugdzorg, 
Oosterpoort, Buro Maks

Landelijke netwerken
Academische werkplaats Impuls, 
Federatie Opvang,  Sociaal Werk 
Nederland

Strategische Netwerken

waarin 
wij 
werken 
aan
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Netwerkdoelen

Onze toegevoegde waarde in de 
regio behouden en versterken

Kennisontwikkeling & 
innovatie

Agenda  Sociaal 013
(inclusief wonen)

Doorstroom naar 
passende huisvesting

Nieuwe woonvormen

Passende zorg en
ondersteuning

Belangenbehartiging

Aantrekken en behouden 
van goede professionals 
voor het sociaal domein

Georganiseerd vertrouwen

waarin 
wij 
werken 
aan
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Colofon

Deze koers is tot stand gekomen 
door de inzet en betrokkenheid 
van vele medewerkers, cliënten-
raad, ondernemingsraad en raad 
van toezicht.

Ontwerp
Studio x-hoogte, Tilburg

Druk
Q-promotions



  smo.traverse       SMO Traverse

Wil je meer weten over deze koers? 
Neem dan gerust ontact met ons op. 

Bezoekadres
Reitse Hoevenstraat 2  |  5042 EH Tilburg
013 - 205 51 00
www.smo-traverse.nl  
info@smo-traverse.nl

Meer
weten?

  Traverse !
Thuis  in opvang & begeleiding



www.smo-traverse.nl

     Mijn 
verhaal,   
       mijn 
toekomst

  Traverse !
Thuis  in opvang & begeleiding


