
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdlijnen  
 

van het 

 
 

BELEIDSPLAN 
 

“Sterk naar de samenleving” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

februari 2016 
Stichting De Overbrugging 

Margrietstraat 2 
3261 AN Oud-Beijerland 
www.deoverbrugging.nl  

 



2 

 

 
Inhoud 

 
1 Doelstelling .................................................................................................................... 3 
2 Doelgroep...................................................................................................................... 3 
3 Identiteit......................................................................................................................... 4 
4 Werkwijze ...................................................................................................................... 4 
5 Methodiek en effectiviteit ............................................................................................... 5 
6 Dagbesteding ................................................................................................................ 6 
7 Medewerkers ................................................................................................................. 6 
8 Samenwerking............................................................................................................... 6 
 

 
 
 
 
 
 



3 

 

 

1 Doelstelling 
 
Het doel van Stichting De Overbrugging is vierledig: 

1. Hulp en onderdak verlenen  
2. bevorderen van zelfstandigheid door begeleiding 
3. ambulante zorg/begeleiding bieden 
4. preventieve zorg en informatie verstrekken  

 
De Stichting wil hulp en onderdak verlenen aan alleenstaande mensen die zijn vastgelopen 
door allerlei omstandigheden, zoals bijvoorbeeld psychosociale, financiële- of 
verslavingsproblematiek.  
Voorts is het doel bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënten en 
het verbeteren van hun maatschappelijke positie en gezondheidssituatie. Hierbij is het 
streven een leefklimaat te creëren van rust, structuur en veiligheid.  
De Overbrugging wil een ‘tussenstation’ zijn van waaruit mensen, als zij daar aan toe zijn, 
zelfstandig kunnen terugkeren in de samenleving.  
De Overbrugging biedt de mogelijkheid tot wonen voor 13 mensen op 2 locaties. Cliënten 
huren een kamer en ondertekenen een huurcontract en huisregels. De huur moet uit eigen 
inkomsten worden betaald.  
Ambulant wil de stichting cliënten hulp bieden door hen thuis of elders te bezoeken, te 
begeleiden en te ondersteunen.  
  

2 Doelgroep 
 
De Stichting wil opvang bieden aan mensen die door allerlei omstandigheden niet zelfstandig 
kunnen wonen. Zij wil deze mensen begeleiden in het zelfstandig leren wonen. De hulpvraag 
van deze doelgroep kan zeer divers zijn en gepaard gaan met:   
 
- psychische problemen 
- financiële problemen 
- relatieproblemen 
- geestelijk of lichamelijk misbruik  
- huisvestingsproblemen 
- gebrek aan dagbesteding 
 
De Overbrugging zal voorrang verlenen aan jongeren uit de Hoeksche Waard, Goeree-
Overflakkee en Voorne-Putten. Dit zal gebeuren in samenspraak met de woonstichtingen en 
de diensten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De achtergrond van de zorgvraag is 
bijna altijd complex van aard en omvat vaak een mix van problemen. 
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3 Identiteit 
 
De Overbrugging heeft een Christelijk fundament.  Dit fundament is herkenbaar bij 
vergaderingen en bijeenkomsten, deze worden geopend met een passend gedicht en/of 
gebed. Van medewerkers  wordt gevraagd deze identiteit uit te dragen en/of in ieder geval 
zich daaraan te conformeren met de daarbij behorende waarden en normen. 
 
De levensovertuiging van de cliënt speelt geen rol bij het aannamebeleid. De christelijke 
identiteit betekent niet dat andersdenkenden worden buitengesloten, maar benadrukt 
daarentegen veeleer de openheid naar anderen toe. 
 
 

4 Werkwijze 
 
In de voorziening van De Overbrugging kunnen jongeren tijdelijk worden opgevangen om 
begeleid zelfstandig te wonen waarbij begeleiding niet continu aanwezig is, maar plaatsvindt 
‘op afstand’. De begeleiders komen naar De Overbrugging voor een gesprek of het regelen 
of uitwerken van zaken die met de begeleiding van de cliënten te maken hebben. De 
ondersteuning wordt gegeven door vrijwilligers die een opleiding in de zorg hebben of een 
daaraan gerelateerde opleiding.  
Het  nastreven van nieuwe levensdoelen zijn de belangrijkste zorgdoelstellingen. Om deze 
doelen te bereiken wordt er planmatig en systematisch gewerkt conform de leefgebieden van 
het 8-fasenmodel. Dit is ook van belang gezien de kwaliteitseisen die aan een 
zorgorganisatie worden gesteld en de kwaliteitssystemen die deze werkwijze afdwingen. 
Bij aanvang van de zorg worden zorgvragen in kaart gebracht door middel van een 
persoonlijk begeleidingsplan. Er wordt veelal taakgericht gewerkt, waarin ook veel aandacht 
uitgaat naar het persoonlijke hulpverleningsproces van de cliënt.  
 
Jongeren die geen Nederlands paspoort, een zeer ernstige psychiatrische aandoening 
hebben, of verslaafd zijn, kunnen geen gebruik maken van het zorgaanbod van de 
Overbrugging. Wel zullen we, wanneer er om hulp wordt gevraagd deze personen 
doorverwijzen naar een geschiktere instantie. Indien een cliënt wordt afgewezen, zal De 
Overbrugging zich inspannen om deze cliënt door te verwijzen.  
 
Bij afronding in voorbereiding op het vertrek van de cliënt in de laatste fase, zal Stichting De 
Overbrugging de zorg overdragen indien de cliënt bij een andere instelling gaat verblijven als 
de cliënt hier toestemming voor geeft. Bij  de stap naar zelfstandig wonen, zal de stichting 
nazorg verlenen, afhankelijk van de wensen en behoeftes van de cliënt.   Een cliënt kan altijd 
opnieuw een beroep doen op ondersteuning als hij hiertoe behoefte heeft.  
 
Als blijkt dat een cliënt niet mee wil of kan meewerken aan zijn ondersteuning en een risico 
vormt voor medecliënten kan de zorgcoördinator en/of het bestuur besluiten dat een uit 
plaatsing van een cliënt noodzakelijk is. Er wordt indien mogelijk de cliënt een ander aanbod 
gedaan waarbij hij zelf de keus heeft om op het aanbod in te gaan.  
 
 

5 Methodiek en effectiviteit  
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Iedere cliënt van De Overbrugging krijgt een persoonlijke begeleider toegewezen vanuit het 
zorgteam. Deze voert regelmatig gesprekken met de cliënt. Dit zal per cliënt, en periodiek 
verschillen van wekelijks, tweewekelijks of maandelijks, afhankelijk van de zorgbehoefte en 
situatie en ontwikkeling van de cliënt. Leidend in deze gesprekken is het persoonlijk 
begeleidingsplan, waarin de hulpvragen vertaald worden naar doelstellingen aan de hand 
van de leefgebieden vanuit het 8-fasenmodel: wonen, financiën, lichamelijke gezondheid, 
psychische gezondheid, sociale relaties, werk en activiteiten, zingeving. Hierdoor zijn de 
hulpvragen en zorgverlening persoonlijk (op maat), duidelijk, overzichtelijk, overdraagbaar en 
evalueerbaar. Een groot aantal  cliënten krijgt ondersteuning van professionele begeleiders 
vanuit een andere zorgorganisatie, vrijwilligers van de Overbrugging hebben in dergelijke 
situaties een aanvullende rol.  Deze rol is afhankelijk van de zorg die geboden wordt door de 
betaalde professional. 
 
Door middel van de begeleidingsgesprekken ontstaat een professionele vertrouwensband, 
waarin persoonlijke hulpvragen bespreekbaar zijn. Vertrouwen en veiligheid, aandacht en 
oprechte betrokkenheid (liefde), staan hierbij hoog in het vaandel van de begeleid(st)ers. 
Psychosociaal is er aandacht voor het uiten van en leren omgaan met emoties, relaties, 
omgangsvormen, sociale vaardigheden, etc. Indien er rouw of andere ernstige emotionele of 
relationele problematiek aan de orde is, is er binnen het zorgteam de mogelijkheid tot een 
het volgen van therapie in de vorm van gesprekken met een (contextueel) therapeut of 
coach. Voor wat betreft praktische zaken is er aandacht voor het in kaart en op orde brengen 
van financiën en/of schulden.  
 
Daarnaast is er vanuit het zorgteam aandacht voor het samen leven. Hoewel de cliënten bij  
De Overbrugging zelfstandig leren wonen, hebben zij gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid voor gebruik van bepaalde ruimten en voorzieningen. Dit kan voor hen 
therapeutische functies hebben (vergroten van sociale vaardigheden, grenzen stellen, etc). 
Hiermee wordt ook getracht te voorzien in de meest elementaire basisbehoeften van de 
mensen: vriendschappen, aandacht, loyaliteit, etc. Vanuit deze insteek wordt er ook 
aandacht besteed aan zaken die te maken hebben met het leefritme, arbeidsritme, 
persoonlijke en huishoudelijke verzorging. Zo kunnen het uitvoeren van corveetaken en het 
bereiden van de maaltijd onderdeel zijn van het begeleidingsplan. Het ontwikkelen van 
vaardigheden op dit gebied beoogt de zelfredzaamheid van de bewoner te vergroten. 
Om  het  gestelde doel te  kunnen bereiken kan afhankelijk van de mogelijkheden en wensen 
van de cliënt gezocht worden naar aanvullende cursussen en/of trainingen waarbij in eerste 
instantie gekeken wordt naar het aanbod van Stichting De Hoop vanwege de samenwerking 
met hen. Als het gaat om zingeving en een cliënt is aangesloten bij een kerkelijke gemeente 
kan  hier gekeken worden   naar mogelijkheden.  Een andere mogelijkheid is het bezoeken 
van de stay clean avonden die twee wekelijks wordt verzorgd door vrijwilligers van de 
Overbrugging. 
 
Door op verschillende vlakken ondersteuning te bieden zal het netwerk vervolgens 
uitbreiden, eenzaamheid afnemen, en sociale relaties versterkt worden. De Overbrugging 
ziet een verband tussen het geloof in God, het bezoeken van een kerk, een betrokken 
netwerk, en het zelfstandig, maar niet eenzaam, kunnen leven.  
 

6 Dagbesteding 
 
Binnen De Overbrugging wordt een werk- en leerproject aangeboden.  De doelstelling van 
het project is cliënten vaardigheden aanleren die noodzakelijk zijn voor het vinden en 
behouden van een baan.  Aandachtsgebieden hierbij zijn  

• Concentratie 

• Motivatie 
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• Kwaliteiten van de cliënt 

• Sociale vaardigheden nodig op de werkvloer 

• Kennis van de maatschappij 

• Werkervaring 
Er wordt gezocht naar werkmogelijkheden  en stage plekken waar de deelnemers ervaring 
kunnen op doen.  
 

7 Medewerkers  
 
Om de begeleiding aan de cliënten van De Overbrugging goed te laten verlopen heeft de 
stichting een zorgteam geformeerd dat bestaat uit goed opgeleide, ervaren en professionele 
krachten, die op vrijwillige basis betrokken zijn.  
Daarnaast zijn er gemotiveerde vrijwilligers die door hun opleiding of achtergrond in staat zijn 
cliënten te begeleiden in administratieve zaken, schuldhulpverlening, budgetbeheer, etc. 
Met dit team kan zowel de gewenste kwaliteit als de continuïteit van zorg worden 
gegarandeerd. Voor bepaalde specialistische taken of onderdelen worden cliënten 
doorverwezen of wordt extern expertise ingehuurd. 
De Overbrugging is tevens erkend leerbedrijf voor studenten in sociale opleidingen. Zo zijn 
er betrekkingen met het Albeda College in Rotterdam en het Da Vinci College in Dordrecht 
(MBO), de Christelijke Hogeschool Ede en Hogeschool Rotterdam (HBO). Stagiaires 
solliciteren voor een stageplek waarbij De Overbrugging een kritisch aannamebeleid hanteert 
gezien de complexiteit van de hulpverlening. Stagiaires maken deel uit van het zorgteam en 
worden op de werkvloer gecoacht in het hulpverlenen.  
 

8 Samenwerking    
 
Stichting De Overbrugging heeft contacten en werkt samen met instellingen en 
hulpverleningsorganisaties in de omgeving. Op deze manier kan voor iedere cliënt weer het 
juist hulpverleningsaanbod gevonden worden. De Overbrugging werkt inmiddels nauw 
samen met: 
- Stichting Careyn gevestigd te Oud-Beijerland 
- Stichting Bureau Jeugdzorg gevestigd te Oud-Beijerland 
- Stichting De Hoop GGZ gevestigd te Dordrecht 
- Stichting Bouman GGZ Detox, gevestigd te Capelle a/d IJssel 
- Stichting Moedige Moeders gevestigd te Oud-Beijerland 
- Stichting MEE Zuid-Hollandse Eilanden gevestigd te Spijkenisse   
- Stichting Cavent gevestigd te Oud-Beijerland 
- Stichting Pameijer afdeling Oud-Beijerland 
- Stichting Leger des Heils regio Zuid-Holland Zuid 
- Stichting De Vrijheid te Wemeldingen 
- Stichting Op Weg Naar Huis te Oud-Beijerland 
- Huisartsen in de Hoeksche Waard 
- Regionale Sociale diensten  
 
 
 

Oud-Beijerland, februari 2016 
         
 

 
 


