Huidige situatie
De cliëntengroep die nu wordt begeleidt zijn: uitbehandelde psychiatrische patiënten, cliënten
van middelbare leeftijd die een flink aantal opnames achter de rug hebben, cliënten met een
dubbele diagnose (alcohol en/of drugsproblematiek en psychiatrisch ziektebeeld) en vooral
veel cliënten die een verleden met criminaliteit, geweld en detentie achter de rug hebben.
Een flink aantal van deze groep heeft beperkingen als gevolg van: hersenletsel,
zwakbegaafdheid of een psychiatrisch ziektebeeld (depressie, agressie, angsten, PTSS,
verstoord dag - en nachtritme enz.) Door het intensieve leven wat zij hebben geleefd hebben
de meeste veel lichamelijk klachten.
Aangezien de meest van deze cliënten niet meer volledig kunnen re-integreren in de
maatschappij, is het van wezenlijk belang dat er een goede dag invulling is die bij hen past,
dit ter voorkoming van terugval maar ook zodanig dat cliënten het gevoel hebben nog een
beetje bij de maatschappij te horen (participatie).
In de afgelopen jaren is er een goede relatie met Emergis ontstaan, met name vanuit de
werkvloer. Een groot deel van de cliënten van de Walk Inn heeft nog contacten met Emergis,
doordat men gebruik maakt van de methadonpost. Eens in de twee maanden vindt er een
gesprek met de psychiater plaats. Ook is er de mogelijkheid tot het opnieuw aanmelden voor
een korte opname om algehele terugval te voorkomen.
Emergis verwijst actief door naar de Walk Inn Stenenbrug voor dagactiviteiten zoals inloop,
sporten in een fitnesscentrum en ook naar de terugval preventie middels de Stay Clean groep.
Door de sluiting van het Trefpunt in Goes-zuid is het aantal verwijzingen via Emergis
duidelijk toegenomen.

Binnen de Walk Inn worden de volgende vormen van begeleiding geboden:
1 Op basis van een CIZ indicatie wordt in de Walk Inn aan zo’n 20 personen individuele
begeleiding geboden. Deze AWBZ-zorg vindt plaats via Iriz Thuiszorg door de hulpverlener
van de Walk Inn.
2. Een aantal van deze cliënten (circa de helft) heeft naast individuele begeleiding duidelijk
behoefte aan een gestructureerde vorm van dagbesteding cq. begeleiding in groepsverband.
Deze cliënten beschikken ook over een CIZ-indicatie voor begeleiding groep maar kunnen
deze nu niet effecturen. Voor hen is deelname aan een vorm van groepsbegeleiding bij
Emergis of een andere GGZ-aanbieder geen optie en zijn hiertoe ook niet te bewegen. Deze
groep cliënten voelt zich juist veilig in de setting van de Walk Inn.
Het zorgkantoor Zeeland bleek niet bereid om met Iriz Thuiszorg een productieafspraak te
maken voor begeleiding groep (GGZ grondslag) maar verwees door naar een GGZ-aanbieder,
met name Emergis, met wel een productieafspraak begeleiding groep. Gezien de al bestaande
samenwerking / relatie van Emergis met de Stichting Walk Inn Stenenbrug en ook Iriz
Thuiszorg, lijkt dat ook het meest aangewezen. Bij Emergis is dan ook een verzoek ingediend
om middels onderaanneming door Iriz Thuiszorg bij Emergis deze vorm van begeleiding wel
te kunnen bieden.

Aangezien we deze vorm van dagbesteding voor onze cliënten erg belangrijk vinden zijn we
wel alvast begonnen met het bieden van twee dagdelen per week (maandag en vrijdag) fitness
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bij fitnesscentrum Flex en op dinsdagavond een groepsbijeenkomst met als doel terugval
preventie.
De overige dagen kan men gebruik maken van de inloop Walk Inn Stenenbrug. Koffie, thee
en lunch zijn voor deze cliënten gratis te nuttigen.
3. Daarnaast bieden we een aantal cliënten dagbesteding door hen te laten werken in de Walk
Inn als kok, of als gastheer/vrouw. Op dinsdag avond is er een gratis maaltijd voor cliënten
van de Walk Inn en bezoekers betalen twee euro.
4. Drie maal in de week heeft de hulpverlener van de Walk Inn een inloop spreekuur in de
Walk Inn Stenenbrug voor eigen cliënten maar ook andere bezoekers maken daar gebruik van.
Zo nodig wordt doorverwezen naar andere instanties.
5. De cliënten van de Walk Inn krijgen ook een keer per week een bezoek thuis.
Door op deze nieuwe manier begeleiding te bieden aan deze moeilijke doelgroep kan worden
voorkomen dat deze mensen helemaal tussen wal en schip vallen. Door de huisbezoeken kan
vrij snel worden gesignaleerd wanneer het weer fout dreigt te gaan waardoor vroegtijdig een
interventie kan plaatsvinden. Ook wordt op deze wijze terugval in criminaliteit voorkomen.
Door deze intensieve begeleiding is er een groot vertrouwen van de cliënten ontstaan. Ook de
maatschappelijke organisaties en instanties weten de Walk Inn inmiddels goed te vinden .
De meerwaarde van de Walk Inn zou als volgt kunnen worden samengevat:
A. Deze vorm van begeleiding sluit goed aan op deze complexe en bijzondere doelgroep.
B. Terugval wordt vroegtijdig gesignaleerd waarna interventie kan plaatsvinden.
C. De begeleiding is laagdrempelig en gemakkelijk toegankelijk.
D. Er is persoonlijke begeleiding maar ook dagbesteding.
E. Er is bijna geen overhead waardoor vrijwel al het geld naar de zorg voor de cliënten gaat.
F. De cliënt heeft het gevoel dichter bij de samenleving te staan. (participatie)
G. Cliënten hebben het gevoel serieus te worden genomen in de begeleiding naar en
contacten met : maatschappelijke organisaties en instanties, gemeente, politie, justitie, artsen,
jeugdzorg enz.
H. Door de laagdrempelige opzet, is het bezoekersaantal groeiende tot 40 personen.

Sociaal jaarverslag 2013.
Opening
In het jaar 2013 heeft de stichting in oktober de opening gevierd van haar
lokatie aan de Blanckstraat 8 te Goes. De opening werd gedaan door wethouder JoAnnes de Bat. Hij liep de Walk Inn binnen over een evenwichtsbalk, hetgeen symboliseert
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hoe de doelgroep probeert zich de goede kant op te bewegen zonder (terug) te
vallen.

Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft 4 maal vergaderd en zich na de opstartfase veelvuldig bezig
gehouden met het vormgeven van haar plannen.
Wekelijks is er een warme maaltijd bereid voor cliënten van de hulpverlener van de Walk Inn
(welke spreekuur houdt in de locatie), cliënten van de voedselbank en kontakten uit de
inloop. Gemiddeld aantal deelnemers 15 à 20 personen.
Drie dagen per week, op dinsdag, woensdag en donderdag zijn mensen ontvangen met
thee en koffie en tijd voor een praatje in de inloop en zo mogelijk is er hulp
geboden bij maatschappelijke problemen. Tijdens deze dagen is een lunch
aangeboden aan alle bezoekers. Gemiddeld aantal bezoekers per week 35 à 40 personen.
De hulpverlener heeft vanuit zijn werkzaamheden elke dinsdagavond samen met enkele
vrijwilligers een zogenaamde stay-clean avond gehouden. Aan de stay-clean avonden nemen
10 tot 15 personen deel. Op maandag en vrijdagmiddag is er voor in begeleiding zijnde
cliënten een sportmoment in een sportschool.
Samenwerking vindt plaats met diverse aanverwante instanties, zoals: Iriz Thuiszorg,
Emergis, Stichting de Hoop, Stichting In de Vrijheid, gemeente Goes (o.a.
schuldhulpverlening), Jeugdzorg, GGD, woningcorporaties, bemoeizorg, politie en diverse
bureaus voor bewindvoering.
In de bestuursvergaderingen is ook gesproken over de identiteit van de stichting en is het
volgende standpunt vastgesteld.
Identiteit stichting Walk Inn Stenenbrug
De basis voor de werkzaamheden van de stichting is de christelijke levensovertuiging.
Bestuur en hulpverleners verrichten hun werkzaamheden vanuit hun christelijk geloof. Voor
hen is dit het beste wat ze hebben en wat ze graag willen delen met anderen. Bij de
activiteiten van de stichting is er zeker ruimte voor andersdenkenden. Van vrijwilligers wordt
gevraagd dat zij deze uitgangspunten respecteren en op een zorgvuldige wijze omgaan met de
levensovertuiging van medewerkers en bezoekers van de Walk-inn.
Vanuit ons geloof willen we er zijn voor mensen die om welke redenen dan ook het moeilijk
hebben en een beroep op ons doen. Bij de activiteiten van de stichting betreft dit in het
bijzonder verslaafden en ex-verslaafden. Het christelijk geloof dringen we in onze contacten
niet op maar we willen het wel graag delen met mensen omdat we geloven dat Gods liefde
naar alle mensen uitgaat en ieder mens van waarde is en bij God en medemensen mag horen.
Geloof is zeker geen voorwaarde voor hulp. Een ieder, ongeacht diens levensovertuiging of
religie, kan zich bij de stichting voor hulp of begeleiding melden. Uitgangspunt is respect
voor de levensovertuiging van de ander. We willen samen met de ander op weg gaan en hem
of haar ondersteunen in het vinden van een oplossing voor de problemen die er zijn.

Hulpverlener en vrijwilligers
In het verslagjaar was in de walk Inn Sake Hospes werkzaam als hulpverlener. Daarnaast
waren binnen de Walk Inn 6 vrijwilligers (3 mannen en 3 vrouwen) actief.

Financieel jaarverslag 2013
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Het financieel verslag over het jaar 2013 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 10
januari 2014. De jaarrekening 2013 sluit met een tekort van € 5812,--. Dit is inclusief het
tekort op de werk-reis van cliënten naar Roemenië. De stichting is dan ook dringend op zoek
naar extra financiële middelen. Hiervoor zal een beroep worden gedaan op kerken,
particulieren en bijvoorbeeld serviceclubs.
Zowel bestuursleden als vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Een vergoeding voor reiskosten en andere onkosten is wel mogelijk.
Gegevens stichting en samenstelling bestuur per 31-12-13
Stichting Walk Inn Stenenbrug
Kontaktgegevens:
Stichting Walk Inn Stenenbrug
p/a Blanckstraat 8, 4461 KS Goes
Telefoon: 06-23074086
info@walkinnstenenbrug.nl
www.walkinnstenenbrug.nl
KvK nummer: 56607830
Fiscaalnummer 852211934
Bank: NL03INGB0007589246
De stichting beschikt over de ANBI-status.
Bestuurssamenstelling per 31-12-2013:
S. Hospes (Sake), voorzitter
G. Spaans (Gerrit), secretaris
A.D. van Zeist-van der Deure (Lidi), penningmeester
M.P. Heijboer (Rien), lid

Dit jaarverslag 2013 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 4 juni 2014

S. Hospes, voorzitter

G. Spaans, secretaris.
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