
Bijeenkomst Beheergroep Fatima
Datum: 15 december 2011
Aanwezig:  
Nicole Kivits (woonbegeleider zelfstandig Traverse)  : Karin Wilmans (woonbegeleider 
zelfstandig Traverse); Jeanet Notten (teammanager  Traverse) , Sjon Sonnemans 
(Buurtbewoner), Anja van Zelst (WonenBreburg); Bea van Beers (gemeente Tilburg) en Peter 
Hagendijk (politie), Tweede persoon, naam onbekend (politie)  Mayke van Breda (gemeente 
Tilburg) en Leon de Roy
Afwezig: Ank Haneveer; Marc Smulders
Notulist:   Jeanet Notten

1. Opening
Jeanet  opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2.  Notulen vergadering  d.d. 15 februari 2011
• Bestemmingsplan: Anja van Zelst geeft aan dat er  een goedkeuring is om het 

aantal personen voor het gezinshuis te verhogen van 12 personen naar 16 
personen.  

• Alle bewoners hebben een sleutel van de poort .

3. Reorganisatie Traverse 
Per 1 juni 2011 heeft de reorganisatie plaatsgevonden. Traverse  verandert van  een 
aanbodgerichte organisatie naar een vraaggestuurde organisatie .  De hulpvraag van 
de cliënt staat centraal.  De cliënt  meldt zich aan bij Traverse en krijgt een 
intakegesprek . Als op basis van de criteria  besloten wordt dat de cliënt  bij Traverse 
hoort, dan wordt de cliënt opgenomen bij de Eerste Opvang. 
De cliënt krijgt een Trajectregisseur toegewezen die middels gesprekken vaststelt wat 
de hulpvraag van de cliënt is en welke disciplines  ingezet moeten worden  om de 
cliënt te helpen.  Dit kan zijn door de afdeling  Expertise  die gericht is op  financiën, 
dagbesteding  en gezondheid;  Begeleiding  deze kan gericht zijn  op  zorg , 
onzelfstandig  (24 uurs voorziening)   of een van de   begeleide woonvormen.
 Elke cliënt heeft een trajectplan waarin aangegeven wordt aan welke doelen  gewerkt 
wordt. De voortgang van de cliënt  wordt regelmatig geëvalueerd.

4. Korte impressie Fatimahuis
Er wonen nu vier gezinnen in het Fatimahuis. 
De nieuwe werkwijze van Traverse heeft tot gevolg dat er geen groepswerkers meer 
aanwezig zijn . De begeleiding is veel meer individueel gericht. Er wordt  2 keer per 
week een spreekuur gehouden in het Fatimahuis. Ook vinden er regelmatig 
bewonersavonden plaats. De begeleiders houden contact met de basisschool waar de 
kinderen naar toe gaan. De ABO-beveiliging komt elke avond/nacht langs ter 
controle. Tot op heden is er nooit iets vreemds  gebeurd.

5. Voortzetting bijeenkomsten beheergroep.
Na overleg is besloten dat de bijeenkomsten van de beheergroep één keer per jaar zal 
plaatsvinden om toch een vinger aan de pols te houden op de ontwikkelingen die 
plaats vinden.



6. Rondvraag
• Er is een vraag gesteld vanuit de leiding over de brandveiligheid van het band. 

Het is een pand voor  een groep ouders en kinderen zijn daar aparte eisen 
voor?  Anja  en Bea zouden informeren  in hun eigen organisaties en 
terugkoppelen.

• Bea van Beers geeft aan dat zij voor het laatst is zij heeft een nieuwe functie 
bij de gemeente.


