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Verregaande samenwerking Reinier van Arkel en Maatschappelijke Opvang verankerd in holding
‘s-Hertogenbosch – Op vrijdag 29 mei a.s. vindt de oprichting van de holding ‘Stichting
Reinier van Arkel groep’ plaats. Met de oprichting van de holding wordt het mogelijk
om de gewenste verregaande inhoudelijke samenwerking tussen Maatschappelijke Opvang regio ’s-Hertogenbosch en Reinier van Arkel nadrukkelijker te verankeren.
Zorginhoudelijk werken Reinier van Arkel en Maatschappelijke Opvang regio ’sHertogenbosch (MO) al jarenlang samen. Beide organisaties richten zich op de zorg voor
kwetsbare burgers van de stad ‘s-Hertogenbosch en omgeving.
Onlangs maakten beide organisaties bekend enkele opvanglocaties van Maatschappelijke Opvang te verhuizen naar de locaties Bethaniestraat/Windmolenbergstraat.
Kwaliteit van complexe zorg garanderen en verbeteren
Belangrijkste doelstelling bij de integratie van activiteiten is dat beide organisaties elkaar
gaan versterken en dat de cliënten van MO en Reinier van Arkel daar profijt van hebben.
MO en Reinier van Arkel staan voor dezelfde ontwikkelingen. Daarnaast is sprake van een
hoge mate van overlap en aansluiting tussen de doelgroepen. Beide organisaties zijn complementair in de zorg en begeleiding die zij bieden.
De kwaliteit van opvang, begeleiding, ondersteuning en behandeling van cliënten verbetert
doordat uitwisseling plaatsvindt van kennis en deskundigheid en doordat de verschillende
vormen van zorg, behandeling en begeleiding beter op elkaar kunnen aansluiten dan in het
verleden het geval was.
Verwacht wordt dat door de nauwe samenwerking een substantiële bijdrage wordt geleverd
aan de complexe zorg in de regio ’s-Hertogenbosch die aansluit bij de visie op buurt- en wijkgericht werken. Als gevolg van de ambulantisering is te verwachten dat mensen met psychiatrische problematiek meer en meer in de eigen omgeving worden behandeld. Hier kunnen de
FACT-teams van Reinier van Arkel en de woonbegeleidingsexpertise van MO elkaar versterken en zorgen voor een completer en kwalitatief beter aanbod van zorg en preventie.
Efficiency en modernisering
Efficiency wordt bereikt door gebruik te maken van bestaand onroerend goed van beide organisaties, ondersteunende diensten en personeel. Kortom, om meer te doen met minder en
daarbij de kwaliteit te verbeteren. Een aantal opvangfunctie van MO (de functies van de
nachtopvang, crisisopvang, vrouwenopvang en opvang van jongeren) zullen in de loop van
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2016 verhuizen naar panden van Reinier van Arkel aan de Bethaniestraat/Windmolenbergstraat. Op deze nieuwe locatie voldoen de faciliteiten aan de behoeften
die in deze tijd aan opvang gesteld worden. Zo zijn er meer individuele woon-units en wordt
doorstroom naar meer zelfstandige woonvormen mogelijk gemaakt. Inmiddels is er een bijeenkomst met de buurt geweest en wordt de buurt betrokken bij de planning en uitvoering..
Holdingsstructuur
In de nieuwe holding worden ondergebracht Reinier van Arkel, MO, Ypse (waarbinnen basis
GGZ-zorg wordt verleend) en Dymphna B.V. (waarin de deelneming in Bounce is ondergebracht). De verschillende stichtingen blijven hun eigen identiteit en expertise houden.

Noot voor de pers:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilse van den Eeden, teamleider team
Communicatie en Voorlichting, telefoon (073) 6586017 of via de e-mail
i.vanden.eeden@rvagroep.nl.
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