Traverse !

Thuis in opvang & begeleiding

Mijn

verhaal,
mijn
toekomst

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.
Traverse creëert een stabiele basis voor mensen die geen eigen woning hebben of dakloos dreigen te
worden. Traverse is er voor mannen, vrouwen, ouderen, jongeren 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 verhaal te geven.

Samen werken we ...
... aan een nieuwe hoopvolle toekomst!

Hoe werkt het traject

Wij bieden...
... verschillende vormen van
huisvesting in combinatie met

aanmelden

uiteenlopende varianten van

eerste
opvang

intake

begeleiding en verzorging.
Zo zorgen we voor een veilige,
warme en stabiele omgeving
Begeleid
zelfstandig
wonen

huisvesting

voor onze cliënten, zodat
zij uiteindelijk weer naar
vermogen mee kunnen doen
in de maatschappij.

expertise

Verblijf met
begeleiding
en zorg
maatschappij
weer in

Ervaringsdeskundigheid

Wonen

Gezondheid

Financiën

Doen

Cliënten
Aantal kinderen
bij Traverse:

1249 Cliënten

Het aantal
kinderen dat in
2020 begeleiding
ontving, daalde na
een stijging van vijf
jaar op een rij.

16%

203

2020

1249

personen maakten
gebruik van de

diensten van Traverse

218

IN 2020

2019

84%
Kinderen zijn onder de 18 jaar
en volwassenen zijn boven de 18 jaar.

226

2018

8.4

Cliëntwaardering

7.1

Cliëntwaardering

(zelfstandig wonenden)

194

2017

(verblijvend op traverse locatie)

165

2016

116

2015

weten?

Wil je meer weten over Traverse? Neem dan contact met
ons op. Je bent ook van harte welkom om langs te komen.
Bezoekadres
Reitse Hoevenstraat 2 | 5042 EH Tilburg
013 - 205 51 00
www.smo-traverse.nl
info@smo-traverse.nl

smo.traverse
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Verschillende hulpvragen

96%

40%

Klein netwerk
Financieel - schulden
Grootste deel tussen € 20.000 - € 40.000

60%

100%

Psychische en/of
verslavingsproblemen

Huisvestingsproblemen
Dakloos zijn of dreigen dakloos te worden

Drank en/of drugs

Begeleiding door Traverse
Drie-eenheid
Met een veilige plek, een
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Trajectregisseur helpen we
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EN

cliënten bij het creëren van een
stabiele basis.
Vanuit hun eigen kracht en
verantwoordelijkheden.

Trajectregisseur

Zo stellen we ze in staat om

ESKUNDIGHEID

Persoonlijk
Coach

weer regie te nemen over hun
eigen verhaal.
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Betrokken medewerkers
AANTAL JAREN IN DIENST
< 5 jaar
13%

5 - 10 jaar
10 - 15 jaar

50%

18%

> 15 jaar

193

18%

vrouwen

KENNIS & KUNDE
3%

63

23%

23%

mannen

Krachtgericht werken

25%

Gezinnen en kinderen
in de opvang

27%

Verslavingszorg

Totaal aantal

256

Forensische zorg

LEEFTIJDEN

Systeemgericht werken

< 25 jaar

vrijwilligers

25 - 35 jaar

42

35 - 45 jaar

Psychopathologie,
o.a. omgaan met
prostitutie, anticonceptie
en gezondheid

45 - 55 jaar
> 55 jaar

Verweven
in Tilburg en omgeving
Onze partnerorganisaties
64%

van de cliënten had positieve
uitstroom aan het eind van het jaar.

64%

van de cliënten ontvangt
begeleiding in een zelfstandige
woning in de wijk.

36%

ontvangt begeleiding op een
locatie van Traverse.
Inclusief de Kazerne en Plusbedders.
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gemeenten
woningcorporaties

zorg & welzijn
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