
DIRECTEUR-BESTUURDER RAOUL BAKKES OVER 2021 
Neos volop in beweging

scholing en vaardigheidstrainingen, inspirerende coaching, 
professionele vrijheid en ruimte voor innovatieve ideeën. 
Voor wie van een bruisend werkveld houdt, is Neos een 
mooie plek.”

Gaan we in 2022 al iets van de omslag van 
2021 merken?
“Ja, we starten samen met het Expertisecentrum voor 
Mensenhandel van Lumens het project Safe Changes. 
Daarin ontwikkelen we iets nieuws: een combinatie 
van begeleiding en huisvesting voor meiden van 
18 t/m 27 jaar die slachtoffer zijn van seksuele 
uitbuiting. In 2022 plukken we ook de vruchten van 
het samenwerkingsproject met GGzE waarin we het 
traumasensitief werken binnen de vrouwenopvang hebben 
ingebed. Dat we goed presteren blijkt overigens uit het 
keurmerk voor Veilige Vrouwenopvang dat we toegekend 
hebben gekregen. 

Op basis van een analyse eind 2021 van onze forensische 
zorg zullen we ons op dit vlak ook verder ontwikkelen. We 
gaan daarbij duurzaam samenwerken met onze partners, 
de Penitentiaire Inrichtingen en de Reclassering. 

Na een gewonnen aanbesteding in 2021 gaan we tevens 
WMO-begeleiding bieden samen met onze partners 
St. Annaklooster en Zorgcoöperatie Brabant. Elke 
organisatie brengt daarbij in waar ze goed in is. Dat 
garandeert de beste kwaliteit voor de deelnemers. Voor 
ons wordt WMO-begeleiding een van de specialismen: 
mensen als slotstuk van een individueel traject inbedden 
in de wijk en zo zelfstandig mogelijk laten functioneren. 

Tot slot moet ik zeker nog even het 
succesvolle HK1 noemen. 
We hebben ons activiteitencen-
trum op vraag van de gemeente 
omgebouwd naar een centrum 
voor creativiteit en ontwikkeling 
met een buurtfunctie. 

We bieden hier uiteenlopende  
dagbestedingsactiviteiten voor 
iedereen in de wijk, inclusief onze 
deelnemers. Zo werken we aan 
destigmatisering, want dat 
vinden we als maatschap-
pelijke organisatie ook 
tot onze verantwoor-
delijkheid behoren.” 

“In 2021 hebben we afscheid genomen van het 

oude Neos en het nieuwe Neos in de steigers 

gezet”, horen we van directeur-bestuurder Raoul 

Bakkes. “We maken de omslag van opvang naar 

oplossen. We focussen op de meest kwetsbare 

mensen en gaan ons vakmanschap verder 

verdiepen. Ook zetten we doelbewust in op leren 

en innoveren en op resultaatgericht en duurzaam 

samenwerken.”

Wat is het oude Neos, waar neem je afscheid van? 
“In de eerste twintig jaar van ons bestaan hebben 
we iedereen geholpen die dak- of thuisloos was 
of dreigde te worden. We gaan nu focussen op 
mensen met complexe problematiek. Burgers met 
enkelvoudige vragen worden geholpen door onze 
samenwerkingspartners. We nemen ook afscheid van 
het begeleiden van jongeren onder de 18 jaar. Daarmee 
verkleinen we ons aandeel in de maatschappelijke 
opvang. We bieden geen basiszorg meer, maar nog wel 
individuele woonbegeleidingstrajecten.” 

Waarom die vernieuwing en wat is 
daar de essentie van?
“We hebben veel expertise opgebouwd in het 
begeleiden van mensen met complexe problematiek. 
Die specialistische kennis en kunde willen we meer 
tot zijn recht laten komen. We kennen de wereld 
van jongeren zonder onderdak, adolescenten en 
volwassenen die met Justitie in aanraking zijn gekomen, 
zorgmijdende burgers, individuen en gezinnen die door 
een mix van problemen op straat terecht zijn gekomen, 
vrouwen en kinderen die zijn gevlucht voor huiselijk 
geweld en mensenhandel. 
Hen weer kwaliteit van leven geven, dáár ligt de 
uitdaging voor het nieuwe Neos. Daarmee dragen we 
ook wezenlijk bij aan een betere samenleving.” 

Wat hebben de deelnemers gemerkt van die 
omslag? 
“Voor hen is er in 2021 nog niet echt iets veranderd. 
We hebben de kwaliteit van zorg geleverd die men 
mag verwachten. Voor medewerkers zijn 2021, 2022 en 
verdere jaren vooral uitdagend. De vraag ligt nu voor: 
‘Hoe sta ik in die specialisering, bij welk specialisme 
voel ik me thuis?’ Tegelijkertijd gaan we inhoud geven 
aan ‘de lerende organisatie’ die we willen worden. 
Dat gaat onder meer gepaard met vaktechnische 

in de wijk en zo zelfstandig mogelijk laten functioneren. 

Tot slot moet ik zeker nog even het 
succesvolle HK1 noemen. 
We hebben ons activiteitencen-
trum op vraag van de gemeente 
omgebouwd naar een centrum 
voor creativiteit en ontwikkeling 
met een buurtfunctie. 

We bieden hier uiteenlopende  
dagbestedingsactiviteiten voor 
iedereen in de wijk, inclusief onze 
deelnemers. Zo werken we aan 
destigmatisering, want dat 
vinden we als maatschap-
pelijke organisatie ook 
tot onze verantwoor-
delijkheid behoren.” 

volwassenen die met Justitie in aanraking zijn gekomen, 
zorgmijdende burgers, individuen en gezinnen die door 
een mix van problemen op straat terecht zijn gekomen, 
vrouwen en kinderen die zijn gevlucht voor huiselijk 

Hen weer kwaliteit van leven geven, dáár ligt de 
uitdaging voor het nieuwe Neos. Daarmee dragen we 
ook wezenlijk bij aan een betere samenleving.” 

Wat hebben de deelnemers gemerkt van die 

“Voor hen is er in 2021 nog niet echt iets veranderd. 
We hebben de kwaliteit van zorg geleverd die men 
mag verwachten. Voor medewerkers zijn 2021, 2022 en 
verdere jaren vooral uitdagend. De vraag ligt nu voor: 
‘Hoe sta ik in die specialisering, bij welk specialisme 

 Tegelijkertijd gaan we inhoud geven 
aan ‘de lerende organisatie’ die we willen worden. 
Dat gaat onder meer gepaard met vaktechnische 



MEDEWERKERS

RESULTAAT

457

457

237

0,7

75%

Totaal aantal medewerkers  

• aantal fte (afgerond) 

• aantal stagiairs 

• aantal vrijwilligers 

Opbrengsten  

Kosten

Resultaat

SUCCESVOL 

beëindigde 

begeleidingstrajecten

RESULTAAT

457

457

237

0,7
Opbrengsten  

Kosten

Resultaat

CAPACITEITSPLAATSEN

DEELNEMERS

Aantal unieke deelnemers in begeleiding per 1-1 
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