DIRECTEUR-BESTUURDER RAOUL BAKKES OVER 2020

Dynamisch, pittig, bijzonder
Dynamisch, pittig, bijzonder. Die ‘gele briefjes’
plakt Raoul Bakkes op 2020, zijn eerste jaar bij
Neos als directeur-bestuurder. De trefwoorden
hebben veel met corona te maken, maar ook met
grote ontwikkelingen zoals de opening van de
langverwachte nieuwbouw, aanbestedingen t.a.v.
de maatschappelijke opvang en dagbesteding, de
verkoop van het Ritahuis en het formuleren van
een nieuwe meerjarenstrategie.
Hoe is Neos met corona omgegaan? Heeft het veel
impact gehad op deelnemers en medewerkers?
“We zijn er bij Neos goed mee omgegaan. We hebben
ons snel aangepast aan de nieuwe realiteit. Wat
me opviel was dat medewerkers heel veerkrachtig
en wendbaar bleken. Dat was echt top. Als
leidinggevenden hebben we er vooral op gelet dat
mensen niet te lang op hun tenen moesten lopen
om uitval te voorkomen. En we waren nadrukkelijk
beschikbaar en zichtbaar voor medewerkers, nóg
explicieter dan anders.
Gelukkig hebben we slechts beperkt met besmettingen
te maken gehad, zowel onder deelnemers als
medewerkers. We mogen de psychische effecten van
corona echter niet onderschatten. Denk bijvoorbeeld
aan de slachtoffers van huiselijk geweld die sowieso
al uit een crisissituatie komen. In de
opvang kregen ze ook nog eens met
beperkende coronamaatregelen
te maken. Dat hakt erin. Onze
medewerkers hebben dat via veel
persoonlijke aandacht zo goed
mogelijk verzacht. Maar corona
heeft een lange staart. Bij vrouwen
die nu binnenkomen zien we
bijvoorbeeld heftigere
problemen. Ze hebben
thuis met geweldssituaties
te maken gehad die
door corona hoger zijn
opgelopen. Dat laat diepe
sporen na.”

Je was zelf nieuw bij Neos in 2020, heeft corona je ook
iets van het karakter van de organisatie getoond?
“Ja, ik heb mooie dingen gezien die Neos ook kenmerken,
vind ik. Een voorbeeld daarvan is de razendsnelle
inrichting van een quarantaine-unit voor deelnemers
met een (mogelijke) coronabesmetting. Samen met
andere partijen hadden we die unit in een paar dagen
operationeel. Daarin komt het hands-on karakter van
de organisatie goed tot uiting: aanpakken, oplossen,
samenwerken.”
Wat heb je het meeste gemist door corona?
“De echte, persoonlijke contacten met medewerkers
en deelnemers. Gewoon buurten over hoe het gaat,
wat mensen meemaken, wat hun verhaal is. Lunchen
met teams. Ik word blij van persoonlijke contacten. In
2020 hebben we als alternatief wel digitale lunches
georganiseerd, maar een broodje via het beeldscherm
smaakt toch anders. Ik hoop in het najaar van 2021 weer
met nieuwelingen van Neos aan een echte gezamenlijke
lunchtafel te kunnen schuiven.”
Wat heb je van corona geleerd dat je wilt meenemen
naar de toekomst?
“De slagvaardigheid in besluitvorming. Niet te lang
fakkelen als er iets moet gebeuren. Zaken natuurlijk wel
zorgvuldig overwegen, maar ook knopen doorhakken en
ervoor gaan.”
Wat is je het meeste bijgebleven van 2020?
“Waar ik echt van heb genoten is de opening van locatie
Boutenshof na een traject van 10 jaar. Met studio’s en appartementen kunnen we deelnemers daar nog beter op hun
zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid aanspreken.
Dat willen we, want daar groeien mensen van.”
Neos heeft een nieuwe strategie geformuleerd.
Welke grote lijn zien we daarin?
“Een belangrijke ontwikkelstap is dat we meer gaan
focussen op mensen met complexe problemen en mensen
in heel moeilijke situaties, zoals slachtoffers van huiselijk
geweld en mensenhandel. Vanwege onze veelzijdigheid
zijn we altijd geneigd geweest om de problemen van
‘iedereen’ op te lossen, ook mensen met enkelvoudige
vragen. Via onze partners zullen we hen blijven helpen,
maar onze eigen, specialistische expertise komt het best
tot haar recht in de begeleiding en coaching van de meest
kwetsbare mensen. Juist hen willen we nieuw perspectief
bieden. Hopelijk kunnen we dit binnenkort doen in een
min of meer ‘coronavrije’ samenleving.”

2020 IN CIJFERS
DEELNEMERS
2019
480
190
670
240
430

2020
430
215
645
206
439

439

Aantal unieke deelnemers in begeleiding per 1-1
Instroom
Unieke aantallen deelnemers in begeleiding
Uitstroom
Aantal unieke deelnemers in begeleiding per 31-12

SUCCESVOL
beëindigde
begeleidingstrajecten

74%
In 2019: 76%

439

CAPACITEITSPLAATSEN
2019 2020
387 391 WMO
18
23 Forensisch
6
8 Jeugdwet
19
17 WLZ
430 439 TOTAAL

MEDEWERKERS
2019 2020
377 343 Totaal aantal medewerkers
181 179 • aantal fte (afgerond)
41
50 • aantal stagiairs
40
42 • aantal vrijwilligers
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2019 2020
172 175 Intramuraal
258 264 Ambulant
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