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De experttafel Haaglanden

Cliëntondersteuner
als verschilmaker

Passende zorg:
net even anders
De beste oplossingen voor knelpunten in de zorg
ontstaan vaak in de praktijk. Als de bestaande aanpak

32

Het Juiste Loket
helpt je op weg

niet werkt, gaan mensen op zoek naar een andere manier
van werken. Soms binnen, soms buiten de stelsels. Veel
nieuwe initiatieven zijn ontwikkeld door een kleine groep
creatievelingen – soms gefrustreerd, vaak gedreven – die
het anders of beter willen doen. Bij complexe zorgvragen
zien we hetzelfde gebeuren, iets wat ook nodig is. Complexe
zorgvragen gaan om behoeften die niet passen bij de
manier waarop de zorg is georganiseerd. En die vaak de
grenzen van de sectoren overschrijden. Om tot passende
zorg te komen, is dan soms een andere manier vereist:
een andere manier van denken, van (samen)werken of van
organiseren.
De ambitie is dat mensen met een complexe zorgvraag
betere hulp krijgen, dat ze niet meer vastlopen in het
systeem, en niet meer van het kastje naar de muur worden

34

WALHALLAb:
Dromen waarmaken

gestuurd. Het daadwerkelijk organiseren van passende zorg
gebeurt door de betrokken professionals, zorgorganisaties,
cliënten zelf, hun omgeving en de financiers. VWS is het
programma OPaZ gestart om goede oplossingen te vinden
en de betrokken organisaties en mensen te ondersteunen
bij het vinden van passende zorg. Dat doet ze door te
luisteren, verbindingen te leggen en ruimte te bieden aan
mooie initiatieven. Meer informatie over het programma
OPaZ vindt u op www.opaz.info.
In dit blad leest u verhalen van mensen die hun
nek uitsteken. We zien deze verschilmakers in de
hele ‘keten: bij zorgorganisaties, zorgkantoren,
verzekeraars, belangenorganisaties, organisaties voor
cliëntondersteuning, gemeenten, buurthuizen en bij VWS

36

De unieke filosofie van
het Elzeneindhuis

zelf. In dit blad vertellen de professionals en vrijwilligers
over succesfactoren en oplossingen. En over hoe zij door
zorg écht te regelen, vaak het verschil maken.
Erik Gerritsen
Secretaris-generaal bij het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
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HET VERSCHIL
Hulpverleners die op
zoek gaan naar wie
iemand is en interesse
in de persoon tonen.
Het vraagt om een
samenleving waar
er ruimte is om naar
eigen inzicht te kunnen
handelen.

Fotografie
Hanneke Rijks/
Mensenbieb tijdens
Bevrijdingspop.
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Inzichten van een ervaringsdeskundige

“Fouten
maken
moet,
daar leer
je van”
Edo Paardekooper Overman maakt zich al jaren sterk voor dak- en
thuisloze mensen, verslaafden en GGZ-cliënten. Hij geeft deze mensen
een stem en hij denkt mee over het te vormen overheidsbeleid. Dat
kan hij als geen ander omdat hij zelf dakloos is geweest en contact
heeft gehad met vele hulpverleners, bestuurders en medecliënten. Hoe
kijkt hij, met zijn ervaring, aan tegen de zorg, de hulpverlening en de
ondersteuning?
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Inzichten van een ervaringsdeskundige

”Toen een behandelaar/psychiater mij eens de

je verhaal, echt geïnteresseerd is in jou als

persoonlijke vraag stelde: “Wat is misschien de

mens. Dat gebeurt onvoldoende in de huidige

impact van je Indonesische roots?” ervaarde ik

zorgverlening. Organisaties zijn bang voor

dát als het moment waarop er interesse in mij

reputatieschade en sturen hun medewerkers

als persoon getoond werd. Een hulpverlener

op het volgen van regels, protocollen en en

die op zoek was naar wie ik ben en wat mijn

procedures”.

waarden zijn.“ Hij stelt dat de huidige manier van

“Als ik in de schoenen van minister De Jonge zou

werken in de zorg veelal ontmenselijkt, je tot een

staan, zou ik een samenleving creëren waarin

‘ding’ maakt. De diagnose en het behandelen

mensen ruimte hebben om meer naar eigen

van ‘het probleem’ staat centraal en niet jij als

inzicht te handelen, een cultuur waar je fouten

mens. Door het opplakken van labels, DBC’s en

mag maken en waarin je openlijk en vrij over

stigma’s is er geen ruimte meer voor de mens,

die vergissingen of fouten mag praten. Want

zijn verhaal en wat hij of zij zelf belangrijk vindt

wanneer we elkaar toestaan fouten te maken,

of hoe hij of zij een en ander heeft ervaren.

zullen we ontspannen en komt er ruimte om te

”Als je hulp nodig hebt, wordt er gekeken wat

leren en te groeien.”

er mis met je is. Er worden diagnoses gesteld
en aan de hand van die diagnose wordt er aan
jou zorg aangeboden. Alle zorg wordt gebaseerd

Voor wie doe je dit allemaal, wat
is je drijfveer?

op die diagnose of op een soort standaard
beeldvorming. Het probleem is dat bijvoorbeeld

“Ik doe het voor en met de mensen die mijn

de ene vorm van autisme de andere niet is.

hulp, steun of (ervarings)kennis nodig lijken

En dat de hulpvraag van die ene persoon met

te hebben.“ Als ervaringsdeskundige staat hij

autisme, niet de hulpvraag van de ander is die

aan de kant van degene met of nog zonder

dezelfde diagnose heeft gekregen. Van belang

een duidelijke hulpvraag. Hij komt op voor

is te achterhalen wie de persoon is. Wat zijn

de mensen die zorg nodig hebben en geeft

zijn waarden? Wat is zijn ‘verhaal’? Oordeelloos

ze een stem. Hij helpt de vraag van de cliënt

luisteren naar de persoon die hulp zoekt en

onder woorden te brengen en empowert zo de

daarop kunnen aansluiten. Dat is wat iemand tot

cliënt. “Er moet aandacht zijn voor het hele,

een goede hulpverlener maakt.”

vaak ingewikkelde, leven van mensen”. Hij is

Wat zou je doen als je in de
schoenen van minister Hugo de
Jonge zou staan?

ook een belangrijke stem naar beleidsmakers
toe en brengt zijn levenswijsheid in, zoals: “het
gaat niet om verwarde personen, maar een
verwarde of verwarrende samenleving”. En met
deze wijsheden zet hij mensen aan het denken
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“Al tijdens de opleiding tot zorgverlener worden

en geeft hij nieuwe inzichten en perspectieven.

studenten geïnstrueerd om professionele

Dat hij dit goed kan moge duidelijk zijn. Hij is

afstand te houden. Er is weinig ruimte voor het

uitverkozen tot Mensenrechtenmens 2018.

opbouwen van een persoonlijke band. Daar gaat

Edo: ”Maar nog belangrijker vind ik het dat

het mis. Op het moment dat je hulp nodig hebt,

mijn zoons en mijn zus trots op me zijn en dat

is de aanwezigheid van een hulpverlener, die

mensen de rol die ik vervul en de ondersteuning

er simpelweg voor je is, ontzettend belangrijk.

die ik sommigen kan bieden weten te

Een arm om je heen, iemand die luistert naar

waarderen”.
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Edo Paardekooper Overman belandde
zo’n 15 jaar geleden op straat. “Dakloos
zijn gaat gepaard met een groot gevoel
van schaamte en er niet bij horen.”
Inmiddels is hij niet meer dakloos
en helpt hij met zijn ervaringen de
hulpverlening beter te maken.

Fotografie Hanneke Rijks/ Mensensbieb in bibliotheek Amstelveen.

“Oordeelloos luisteren naar
de persoon die hulp zoekt
en daarop aansluiten. Dat
is wat iemand een goede
hulpverlener maakt.”
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HET VERSCHIL
We vergroten de
zelfstandigheid
van mensen en de
tevredenheid over hoe
zij de zorg ervaren door
mensen zelf de regie te
geven over hun eigen
budget.
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Regie in Eigen Hand

Verantwoordelijk
voor je eigen zorg
Bij veel organisaties in de gehandicaptenzorg is eigen regie de kern van hun
visie. Zo ook bij Siza, dat zorg, ondersteuning en huisvesting biedt voor mensen
met een beperking. “Regie in eigen hand is vooral bedoeld om de tevredenheid
en zelfstandigheid van cliënten over hun te zorg te vergroten”, aldus Petra BlomKersten, coördinator Medezeggenschap & Ambtelijk Secretaris van de Centrale
Cliëntenraad bij Siza en coördinator van Regie in Eigen Hand.

Circa vier jaar geleden is Siza de pilot Regie in

met een ernstigere verstandelijke beperking. De

Eigen Hand gestart. “De achterliggende gedachte

meesten hebben een 24-uurs Wlz indicatie en

was dat het efficiënter is als een cliënt zijn

een deel valt onder de Wmo. Petra: “Wanneer

eigen zorg regelt,” vertelt Petra, “mits hij of zij

een cliënt niet in staat is de regie te voeren, kan

dat uiteraard wil en ertoe in staat is.” Siza zoekt

het ook zijn dat iemand uit zijn of haar netwerk

voortdurend naar manieren om meer regie bij

dat doet. Bijvoorbeeld ouders kunnen de zorg

de cliënten te krijgen en persoonsgerichte zorg

voor hun kind vormgeven.”

te bieden. “Het doel van de pilot is vooral dat
de cliënt meer tevredenheid en zelfstandigheid

Een deel zelf organiseren

ervaart over zijn of haar zorg.”

Doelgroep meteen verbreed

Petra was niet vanaf het begin bij de pilot
betrokken maar nam het anderhalf jaar geleden
over. Op dat moment hadden dertig cliënten de

Bij de start wilde Siza elke cliënt de mogelijkheid

regie over hun eigen budget. “Bij elk van hen

bieden deel te nemen aan Regie in Eigen

hebben we gekeken hoe hij of zij de regie naar

Hand. De cliënten bij Siza zijn mensen met een

eigen vermogen kon voeren. Het is namelijk ook

lichamelijke beperking, met niet aangeboren

mogelijk om slechts een deel van de zorg zelf te

hersenletsel, met een licht verstandelijke

organiseren, bijvoorbeeld alleen huishoudelijke

beperking of met autisme en er is een groep

hulp, administratieve ondersteuning, begeleiding
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Regie in Eigen Hand

of persoonlijke verzorging. En de overige zorg af

komen dagelijks dezelfde zorgverleners die ze

te nemen van de eigen woonlocatie.”

nog zelf hebben aangenomen ook. Dat is wat de

Ondersteuning vanuit Siza

cliënten als grootste voordelen ervaren.”

Een regulier product

Belangrijk was dat cliënten de behoefte hadden
om meer regie te voeren. “Onvrede over de

De pilot heeft zoveel opgeleverd dat Siza

huidige zorg is geen goede start om mee te

onderzoekt of ze er een regulier product van

doen”, legt Petra uit. “Dan moeten we dat

kunnen maken. Daarvoor moeten eerst alle

oplossen. Het is namelijk nogal wat, de cliënt

afdelingen ervaring opdoen met de manier

zoekt zijn eigen medewerkers, onderhoudt

waarop Regie in Eigen Hand werkt. Naar

contact met hen, beantwoordt hun vragen. Als

verwachting is dat in 2019 gedaan. Daarna kijkt

dat nodig is, kan de cliënt hierbij ondersteuning

Siza welke cliënten behoefte hebben aan meer

krijgen van de coördinator Regie in Eigen Hand

regie over de eigen zorg. En gaat de mogelijkheid

van Siza.”

voor eigen regie actief als een nieuwe cliënt zich

Zelfstandiger leven

aanmeldt.

Cliënt voor cliënt ingevoerd

Een mooi voorbeeld is een vrouw die bij Siza
woont en 24/7 een beroep op haar moeder

“Regie in Eigen Hand is succesvol omdat we het

deed. Als er iets was, belde of appte ze haar

cliënt voor cliënt hebben ingevoerd”, besluit

moeder. De moeder maakte zich zorgen over wie

Petra. “Veertig van de vijftienhonderd Wlz-

de hulplijn zou worden als zij er niet meer zou

cliënten bij Siza voeren nu hun eigen regie. Bij

zijn. Twee medewerkers bleken bereid om dat

elk van hen hebben we opnieuw gekeken naar

samen met haar op zich te nemen. Dankzij de

de mogelijkheden en hoe we maatwerk konden

extra hulplijnen kan de dochter zelfstandiger

leveren om zo goed mogelijk aan de wensen van

leven, bijvoorbeeld bij een korte hulpvraag als ze

de cliënt te kunnen voldoen. Een aanpak die

in de supermarkt staat. En de moeder kan weer

volledig strookt met de visie die Siza heeft op

meer zelf ondernemen en ook gewoon weer een

het leveren van goede zorg.”

moeder voor haar dochter zijn.

Dagelijks dezelfde zorgverleners
Ook is er een groepje cliënten met een
lichamelijke beperking dat de eigen regie voert.
Zij wonen met zijn achten in een huis via een
aanleunconstructie. Ze hebben hun budgetten
bij elkaar gelegd. Na betaling van de individuele
zorg gebruiken ze de rest voor het inhuren van
een huishoudelijke hulp en voor iemand die hen
ondersteunt bij de maaltijd. “Voorheen moesten
ze afwachten wie er kwam, want op die locaties
werken ze met teams van twintig mensen. Nu

10
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“Eigen medewerkers
zoeken, contact met hen
onderhouden, hun vragen
beantwoorden, dat vraagt
nogal wat van de cliënt.”

Veel gehoorde smoezen bij
complexe zorgvragen
Bij complexe zorgvragen kost het soms veel tijd en energie om de zorg te krijgen
waar je recht op hebt. Ze lopen tegen muren op omdat ze er bij instanties niet
doorheen komen. De excuses die zorgvragers horen om iets niet te doen zijn heel
divers. Hieronder vind je een top 8 van veelgehoorde smoezen.

Daar gaat mijn
collega over

Dat wordt heel
ingewikkeld

Zonder indicatie
kan ik niet aan
de slag

Dat mag niet
binnen het
wettelijke kader

Er is geen
tijd voor

Ik heb hier geen
mandaat voor

Het hangt af
van wat de andere
partners vinden

We moeten eerst
gezamenlijk
vaststellen dat er
sprake is van een
crisissituatie

DE VERSCHILMAKERS - OPaZ
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In gesprek met Janny

De signaleringskaart ‘Samen
stilstaan bij
dementie’
Je partner, een dierbare naaste of een cliënt heeft te horen gekregen dat hij of zij dementie
heeft. Hoe bespreek je dan als mantelzorger of zorgverlener belangrijke, vaak toekomstige zaken?
En hoe zorg je ervoor dat regelzaken op tijd worden opgepakt? Om het goede gesprek te voeren,
is de signaleringskaart Samen stilstaan bij dementie ontwikkeld in een reeks workshops van OPaZ.

“Voor de ontwikkeling van de signaleringskaart
zijn we uitgegaan van de persona Janny”,

Persona’s

vertelt Sandra Blaauwgeers, zorgconsulent en

Een persona is niet één persoon maar

beleidsadviseur bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht,

representeert een groep mensen. In OPaZ

deelnemer aan de workshops actieonderzoek

gebruiken we persona’s als middel om

binnen het OPaZ-traject ‘Leren van persona’s

informatie te ordenen en om te denken vanuit

en casuïstiek’. Janny representeert een groep

de leefwereld van de cliënt. Bij complexe

ouderen met geheugenproblemen en mensen

zorgvragen vraagt het denken vanuit de

met dementie. “Zij hebben een verhoogde kans

leefwereld extra aandacht. Juist hier leiden

om vast te lopen in het zorgsysteem. Voor hen is

de gebruikelijke wegen door het systeem niet

de signaleringskaart bedoeld.”

altijd tot goede zorg: de zorgvragen zijn immers
complex omdat het systeem er geen goed
antwoord op heeft.

12
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HET VERSCHIL
Mantelzorgers willen
graag weten wat hen
te wachten staat. De
signaleringskaart helpt
om belangrijke, vaak
toekomstige zaken te
bespreken. Het geeft
ze inzichten waardoor
ze tijdig zaken kunnen
regelen.

DE VERSCHILMAKERS - OPaZ
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In gesprek met Janny

“Ik probeer mensen met dementie altijd zoveel mogelijk te
betrekken in hun proces. Maar toen ik de kaart bij mijn cliënten
gebruikte, bleek dat juist de partner of de kinderen het prettig
vonden om te weten wat ze te wachten staat.”
Onvermijdelijke crisis

Kijk naar behoefte

In de werkgroep over Janny namen behalve Sandra ook

Het viel Judith Zomer, casemanager dementie bij

een maatschappelijk werker van een expertisecentrum

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, op dat de vragen op

neurologie, een medewerker van het CIZ en een

de signaleringskaart vooral waren bedoeld voor

projectmedewerker van OPaZ deel. “Zo konden we

mantelzorgers. “Ik probeer mensen met dementie altijd

de casus vanuit alle kanten belichten. Omdat Janny’s

zo veel mogelijk te betrekken in hun proces. Maar toen

geheugen haar steeds meer in de steek laat, neemt

ik de kaart bij mijn cliënten gebruikte, bleek dat juist

het aantal onveilige situaties toe. Je kunt aan zien

de partner of de kinderen het prettig vonden om te

komen dat er een crisis zal ontstaan, bijvoorbeeld een

weten wat ze te wachten staat.”

plotseling ziekenhuisopname. Janny heeft meestal
geen ziekte-inzicht dus komt het regelen van zorg

Zo wilde een dochter van een van Judiths cliënten

op de schouders van de mantelzorgers neer. Voor

meteen al weten wat er allemaal gaat veranderen,

hen is het vaak een zoektocht naar welke zaken ze

waar ze rekening mee moet houden en waar ze nu en

moeten regelen en op wie ze een beroep kunnen doen.

straks actie op moet ondernemen. “Met haar heb ik

Daardoor dreigen mantelzorgers overbelast te raken

de hele kaart in een keer doorgenomen. Terwijl het

en is het moeilijk om vooruit te denken, om grote

voor anderen te heftig is om in het beginstadium al te

veranderingen aan te zien komen.”

praten over verpleeghuiszorg. Dan bespreek ik alleen

Voorbereiden op wat komen gaat

het eerste deel van de kaart. En bij weer een ander pak
ik de kaart er één keer per half jaar bij als checklist. Bij
het gebruik van de kaart kijk ik dus vooral naar waar

Om die onvermijdelijke crisis behapbaar te maken,
moeten we de beleving van de crisis beïnvloeden, zo
meende het team. “Vanuit die gedachte hebben we de

behoefte aan is.”

Vrij en veilig genoeg

vragen op de signaleringskaart opgesteld. Zo kunnen
mensen zich voorbereiden op wat mogelijk komen

Met een echtpaar, waarvan de vrouw dementie heeft,

gaat.” De eerste schets van de signaleringskaart is

besprak Judith onder meer waar ze kracht uit halen,

getoetst bij een aantal casemanagers, wijkverpleegkun

en wat de mooie momenten zijn die ze de laatste

digen en mantelzorgers. Zij herkenden de problemen

tijd hebben gedeeld. Over de andere vragen op de

en vonden de kaart een handig hulpmiddel. Op

kaart wilde meneer direct na de diagnose nog niet

basis van hun feedback heeft het team de inhoud

nadenken. “Het gaat prima”, zei hij, ”we hebben het

aangescherpt.

goed samen.” Nu is het een half jaar later. Tijdens een
wandeling wilde hij Judith toch iets vragen over de
dagbesteding, want hij merkt dat zijn vrouw steeds
vaker een beroep op hem doet. Zelf ziet mevrouw niet

14
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Samen stilstaan bij dementie
Heeft uw partner/naaste dementie? Dat verandert jullie leven. Vaak heel geleidelijk, maar soms in een
stroomversnelling.
Deze kaart helpt u nadenken over uw situatie en de toekomst. Uw casemanager dementie of
maatschappelijk werker kan vragen beantwoorden en u helpen belangrijke zaken op tijd te regelen.
Zodat u voorbereid bent als de veranderingen ineens snel gaan.

Om te beginnen

1

Waar haalt u kracht uit?
Welke mooie momenten heeft u de laatste tijd samen gedeeld?
Heeft uw naaste met dementie wensen die u zelf niet kunt vervullen?

in dat ze niet alleen kan blijven, dus het initiatief moet van hem
uit komen. “Doordat ik het onderwerp dagbesteding aan de hand
van de signaleringskaart met meneer bespreek, voelt hij zich vrij
en veilig genoeg om zich open op te stellen. Het is mooi om te zien
dat de kaart daar een rol in speelt.”

Signalering en toekomst
Volgens Sandra is de signaleringskaart tweeledig bedoeld. “Aan
de ene kant om veranderingen te signaleren op het gebied van

Hoe gaat het op dit moment met:
Geldzaken

Goed



Ik maak me zorgen over de manier waarop mijn
naaste met geld omgaat

Gedrag

Goed



Mijn naaste verandert en ik heb daar last van

Evenwicht

Goed



Mijn naaste valt regelmatig (bijna)

Verzorging

Goed



Mijn naaste zorgt niet meer goed voor zichzelf

Buiten zijn

Goed



Ik wil liever niet dat mijn naaste alleen naar buiten
gaat

Veiligheid

Goed



Ik moet in de buurt blijven, anders gaat er iets mis

Nachtrust

Goed



Mijn naaste is ‘s nachts onrustig/gaat rondlopen

Contact

Goed



Het contact en de vertrouwdheid verminderen

Uzelf

Goed



Ik overzie het niet meer, hoe moet het nu verder?

2

bijvoorbeeld geldzaken, gedrag, verzorging, veiligheid. Aan de
andere kant stimuleren dat ze nadenken over de toekomst. Dus
het regelen van vertegenwoordiging, aanvragen van verzorging
of verpleging, wel of niet naar het verpleeghuis. De kaart helpt
mensen dus nadenken over zowel het heden als de toekomst zodat
ze voorbereid zijn wanneer de veranderingen ineens snel gaan. In
de praktijk zien we dat kinderen zich pas bij opname afvragen wat
hun vader of moeder zou hebben gewild. Dat is te laat, want daar

Nadenken over de toekomst

3

Hoe wilt u het regelen als…?
U zelf plotseling ziek wordt of om een andere reden geen zorg kunt geven?
Uw naaste zichzelf niet meer wil of kan verzorgen?
Uw naaste niet meer goed wil eten?
Uw naaste (vaker) verdwaalt of ’s nachts wil gaan lopen?
Uw naaste erg angstig of onrustig wordt?
Uw casemanager kent de mogelijkheden en kan samen met u nadenken wat bij uw situatie past.

“Jammer dat ik niet eerder wist wat er allemaal mogelijk is”

kunnen ze zelf meestal geen antwoord meer op geven.”
Wanneer is het tijd om…?

Bewustmaken van de dag die komt
Sinds Judith er vanaf juni 2018 mee werkt, is de signaliseringskaart
breed gedeeld in het netwerk Dementie in Zwolle. Uiteindelijk
willen we hem in de regio IJssel-Vecht verder uitrollen en
professionaliseren. We proberen de kaart zo veel mogelijk onder

Vertegenwoordiging regelen

Vraag uw casemanager of kijk op www.goedvertegenwoordigd.nl

Begeleiding aanvragen (Wmo)

in de hoofden van de mantelzorgers en naasten van iemand

U kunt begeleiding aanvragen bij uw gemeente als:
• Uw naaste regelmatig begeleiding thuis nodig heeft
• Uw naaste opvang overdag (dagbesteding) nodig heeft
• U als mantelzorger wel wat hulp kunt gebruiken
Vraag uw casemanager of kijk op de website van uw gemeente

Verzorging of verpleging
aanvragen

U kunt verzorging en/of verpleging aanvragen als:
• Uw naaste zichzelf niet meer goed kan verzorgen, zoals
douchen, aankleden enzovoort
• Uw naaste verpleging nodig heeft, bv hulp bij injecties
Vraag uw casemanager of een thuiszorginstelling in uw regio

Intensieve zorg aanvragen (Wlz)

Wlz = Wet langdurige zorg. U kunt Wlz-zorg aanvragen als uw
naaste 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent
toezicht nodig heeft. Deze zorg wordt thuis of in een
verpleeghuis gegeven.
Vraag uw casemanager of kijk op www.ciz.nl

de aandacht te brengen bij zorgverleners die werken met mensen
met dementie. “De onderwerpen op de kaart sudderen vaak door

4
Uw naaste kan zelf een volmacht geven zolang hij/zij de
gevolgen van zijn beslissingen overziet. Anders moet de rechter
een vertegenwoordiger aanwijzen.

Nadenken over een verpleeghuis

Het verschilt per persoon of en wanneer een opname aan de
orde komt. Wanneer wordt de zorg voor u te zwaar? Waar
kunnen mensen in uw omgeving op letten? Wat zou u willen
weten over een eventuele opname?
Vraag uw casemanager of neem contact op met een verpleeghuis; zie
www.zorgkaart.nl voor verpleeghuizen in uw regio

met dementie, en maakt hen bewust van de dag op een gegeven
moment werkelijkheid wordt”, besluit Judith. “Die bewustwording
vinden we heel waardevol.”

De signaleringskaart helpt
mensen voor te bereiden op wat

De signaleringskaart is te vinden op

komen gaat.

www.opaz.info/signaleringskaart-kwetsbare-ouderen

DE VERSCHILMAKERS - OPaZ
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Links: Nico Moorman, midden: Anne Baauw
en rechts: Hattem van den Brug.

actieonderzoekers
aan het woord
In twee reeksen workshops actieonderzoek werkten professionals en ervaringsdeskundigen uit
verschillende domeinen samen aan oplossingen voor mensen achter de tien persona’s. Een
daarvan is persona Nora: zij representeert een groep kinderen en jongeren met ernstige
meervoudige beperkingen. Hun ouders hebben een dagtaak aan het regelen en geven van de
zorg. Voor Nora werd in beide reeksen workshops hetzelfde probleem opgepakt, zodat de tweede
groep verder kon gaan met de resultaten van de eerste groep. Zo is enkele maanden lang gewerkt
aan een bijzondere oplossing: flexibiliteit in wonen door deeltijdverblijf mogelijk te maken. Drie
van de deelnemers vertellen over hun ervaringen met het actieonderzoek.

16
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Actieonderzoek

HET VERSCHIL

Actieonderzoekers ontwerpen nieuwe manieren van werken en voeren

Door met mensen met

die uit in de praktijk. Op basis hiervan verbeteren ze het ontwerp.

verschillende kennis en

Zo overbruggen ze de kloof tussen standaard onderzoek en de

expertise een probleem

praktijk. Deze andere manier van werken biedt deelnemers aan

uit de praktijk op te

actieonderzoek nieuwe inzichten en geeft hun de mogelijkheid te

pakken kom je tot

reflecteren op gangbare werkwijzen. Ook maakt de methode zichtbaar

nieuwe inzichten.

hoe passende zorg tot stand komt in een complex web van regels,
belangen, wetten en financieringsstromen. OPaZ heeft professionals
laten kennismaken met de principes van actieonderzoek waardoor zij
hun dagelijks werk anders kunnen doen.

Nico Moorman:
productexpert langdurige
zorg bij zorgkantoor
Menzis

administratieve lasten, dubbele kosten
voor op maat gemaakte hulpmiddelen,
et cetera. Al met al ook niet aantrekkelijk
voor zorgaanbieders. Een flexibeler
verdeling tussen deze twee modaliteiten

Nico deed mee aan de eerste reeks

zou Nora en haar ouders/gezin enorm

workshops actieonderzoek. De keuze voor

helpen. Dan is het beter vol te houden

Nora was voor Nico logisch omdat juist Nora

voor het gezin en kan Nora meer en

mensen representeert die langdurige zorg

langer thuis blijven. Nico heeft met zijn

nodig hebben en waar de ondersteuning van

groep de contouren geschetst van wat

gezinnen een grote opgave is. Met name in

er nodig is en waar rekening mee moet

de gehandicaptenzorg moeten ouders steeds

worden gehouden. Hiervoor heeft Nico

het wiel opnieuw uitvinden. Nico is ervan

bijvoorbeeld gesproken met een gezin uit

overtuigd dat dit beter kan. In zijn groepje

Groningen. Maar ook zijn er gesprekken

zaten ook een ervaringsdeskundige ouder

gevoerd met aanbieders, in hoeverre er

van een kind als Nora, een medewerker van

extra budget nodig is en wat het oplevert.

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
(VGN) en een beleidsmedewerker van het
ministerie van VWS. Samen besloten ze
in te gaan op de roep om flexibiliteit in

Nico: “Ik waardeer het netwerk

deeltijdopvang. Ouders moeten nu kiezen

en de korte lijntjes met VWS. Ik

tussen thuis wonen met maximaal 3 dagen

ervaar ook ruimte van mijn eigen

logeren in een instelling op basis van een

organisatie Menzis om deel te

modulair pakket thuis (mpt) of volledig

nemen aan deze bijeenkomsten om

verblijf in een instelling. Het switchen tussen

dat denken vanuit de leefwereld

deze modaliteiten levert veel gedoe op qua

van de cliënt te stimuleren.”

DE VERSCHILMAKERS - OPaZ
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3 actieonderzoeker aan het woord

Anne Baauw:
vader van dochter Eline
die ernstig meervoudig
gehandicapt is

Anne: “Deze manier van werken
maakt zichtbaar hoe ingewikkeld het
georganiseerd is. Het aantal organisaties
en directies dat er iets van moet vinden
of er iets in moet doen is groot.”

“Mijn vrouw vertelde me over OPaZ en het
actieonderzoek. Ik meldde mij aan bij de tweede reeks
workshops om vanuit Nora mee te denken. Nora is
representatief voor de situatie van mijn dochter Eline

Anne herkent de vraag naar flexibele opvang, die

en ik wilde graag mijn ervaringen delen. Eline is nu 11

in de eerste reeks actieonderzoek geadresseerd

jaar. Een aantal maanden na haar geboorte bleek dat ze

was, vooral van andere ouders. “De zorg voor

ernstig meervoudig gehandicapt is. ”Dan begint nu een

Eline is nu goed geregeld. Ze woont bij ons

levenslange marathon”, vertelde een bevriende arts ons.

thuis en op dit moment gaat dat goed dankzij

Hij had bij andere ouders gezien wat het betekent om een

haar persoonsgebonden budget. Mijn vrouw

zorgintensief gezin te zijn en daarbij de passende zorg te

organiseert alle zorg, dat is haar baan. Of wij

regelen. En inderdaad, het organiseren van passende zorg

in de toekomst gebruik gaan maken van de

is een fulltime job. Waarom? “Omdat de zorg ingewikkeld

mogelijkheid van flexibele opvang weet ik niet,

is georganiseerd. De situatie van Eline is niet uitzonderlijk

dat is voor ons nog veel te vroeg. Maar de

maar wel complex. Daarom lopen wij als ouders tegen de

noodzaak van flexibele opvang was mij duidelijk

weeffouten aan van de verschillende wetten.”

én onze groep zag mogelijkheden om dit
probleem op te lossen. Dus ik ben blij dat we dit
vraagstuk verder hebben opgepakt.”

Hattem van den Burg:
beleidsmedewerker Langdurige
Zorg van het ministerie van VWS

ik een voorstel gemaakt dat aan de minister
van VWS wordt voorgelegd: het introduceren
van het construct ‘mpt/pgb + deeltijdverblijf’.
Het zorgt voor de flexibiliteit die de ouders van

Ook Hattem deed mee met de tweede reeks workshops

Nora wensen. Over de randvoorwaarden en

en koos voor persona Nora. “Mij werd al snel duidelijk

technische uitwerking is intensief overleg nodig

hoe de huidige uitvoering en regelgeving deeltijdverblijf

met zorgaanbieders, zorgkantoren, Zorginstituut,

belemmert. Het kan wenselijk zijn om meer dan de

NZa en CAK. Het idee moet in detail worden

standaard 156 etmalen logeeropvang binnen het mpt af

doordacht en uitgewerkt. Het doel is om per

te nemen, terwijl zeven dagen verblijf niet nodig is. Ik

1 januari 2020 alles rond te hebben.”

ben gaan onderzoeken wat er precies veranderd moet
worden in de uitvoering en regelgeving om bijvoorbeeld
vier dagen verblijf en drie dagen zorg thuis met pgb of
mpt mogelijk te maken. Uiteindelijk bleek hiervoor een

18

wijziging van regelgeving nodig waar de minister een

Hattem: “Ik vind het heel waardevol

besluit over zou moeten nemen. Dus heb ik samen met

om deel te nemen aan actieonderzoek.

andere directies in kaart gebracht wat de opties en de

De impact is voelbaar omdat het heel

bijbehorende consequenties zijn. Op basis daarvan heb

concreet is voor wie je het doet.”
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Het Expertiseteam Complexe Zorg
(ECZ) Haaglanden, ondergebracht bij
Jeugdbescherming west, geeft advies en

Om echt vanuit de vraag van de cliënt te kunnen

bemiddelt bij complexe casuïstiek. Ook

denken en werken zijn de volgende factoren van

hebben ze een signaleringsfunctie naar

belangrijk.

gemeenten toe. Dit team stelt de vraag
van de cliënt voorop.

De experttafel
Haaglanden

Aanwezigheid van ouders en
kind bij het gesprek
“Wat werkt, is dat ouders en kind bij het gesprek
aanwezig zijn. Dit zorgt voor draagvlak. Ze voelen zich
echt gehoord. Gesprekstechnieken helpen om het
goede gesprek te voeren.”

Een vast team met mandaat

Tanja Mook is coördinator bij het expertiseteam en

“Ons team bestaat uit een onafhankelijk voorzitter

was betrokken bij de inrichting van de experttafel,

en gedragswetenschapper en de leden van de

een overleg met zorgaanbieders, jeugdigen en

experttafel hebben kennis over Lvb, GGZ, onderwijs,

ouders waar complexe zorgvragen en oplossingen

specialistische- en ambulante zorg. We zijn een vast

worden besproken. Tanja:” Het doel was duidelijk. We

team waardoor we elkaar goed kennen en weten wat

wilden de zorgvraag van de cliënt als uitgangspunt

we aan elkaar hebben. Ook is het van belang dat

nemen. Vanuit dit gedachtengoed hebben we een

ieder lid mandaat heeft om namens de organisatie

gezamenlijke visie opgesteld en een profiel voor

afspraken te maken. Dat betekent dat als we een

leden van de experttafel.“

oplossing formuleren, de zorgaanbieders zorgen voor
de realisatie van de oplossing.“

Tanja stelt dat allereerst het denkproces moet worden
doorbroken door niet vanuit bestaand aanbod te

Bestuurlijke stuurgroep

denken, maar vanuit de vraag van de cliënt. “Petje af”,
zoals ze het noemt. “De pet van de organisatie moet

“Ook de bestuurders moeten akkoord zijn met de

af om echt vanuit de vraag van de cliënt te kunnen

werkwijze. Via een samenwerkingsovereenkomst

meedenken. Als de vraag duidelijk is ga je met elkaar

hebben bestuurders zich gecommitteerd. In dit

in gesprek over een oplossing. Als het gaat om een

convenant staat dat ze voor kinderen in de regio een

bestaande plek, is het geen probleem. De vraag wordt

passend aanbod vinden of creëren die aansluit op de

moeilijker als er geen passend zorgaanbod is. Dan

hulpvraag, ongeacht de complexiteit. Dat helpt om

moeten er voorwaarden opgerekt worden om tot

dingen voor elkaar te krijgen.”

passend aanbod te komen. In de praktijk zie je dat
door voorwaarden op te rekken er mogelijkheden
ontstaan. Bijvoorbeeld een kind met verslaving

Laagdrempelig en
outreachend

toch op te laten nemen, ondanks dat de regel is
dat een kind eerst afgekickt moet zijn. De vraag

“We willen als expertiseteam voor iedereen

wordt echt ingewikkeld als het aanbod niet bestaat

beschikbaar zijn. Professionals kunnen ons altijd

en dit opgetuigd moet worden. Hoe kan dat voor

bellen voor overleg, en waar mogelijk sluiten we aan

bijvoorbeeld één kind? Dat vraagt lef. Zoiets is niet

bij een groot overleg. De experttafel komt wekelijks bij

gelijk geregeld, maar we maken dan samen een plan

elkaar, waardoor een complexe casus snel besproken

voor de tussenliggende periode en de periode erna,

kan worden.”

we zoeken een duurzame oplossing.“
DE VERSCHILMAKERS - OPaZ

19

De vernieuwende aanpak van ut Huus in Olst-Wijhe

Iedereen
welkom bij
ut Huus
Olst-Wijhe
Of je nou een statushouder met psychische klachten bent,
een verstandelijke beperking hebt, langdurig thuiszit door
autisme of een ‘moeilijke man met een drugsverleden’ bent,
bij ut Huus ben je van harte welkom. De welzijnsorganisatie
in Olst-Wijhe kijkt niet naar doelgroepen, indicaties of
financieringsstromen maar bekommert zich over iedereen
die aansluiting mist of dreigt te missen.

20
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HET VERSCHIL
Met de koffiefiets
trekken we de wijk
in. We bellen aan en
vragen of mensen koffie
willen drinken. Het gaat
om het ontmoeten, het
delen en verbinden.

Fotografie Gerard Vra
kking van de wijksafar
i.
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De venieuwende aanpak van ut Huus in Olst-Wijhe

“We verliezen mensen nooit uit
het oog. We laten niet los.”

soms een aai over de bol. Maar we verliezen
ze nooit uit het oog, we laten niet los”, vult
Korterik aan. Daarbij komt een flinke dosis
pragmatisme en nuchterheid: “We praten niet
veel over problemen maar kijken naar sterke
kanten en talenten van mensen en proberen

Bij een eerste blik op de website lijkt ut Huus in

daar vervolgens geschikt vrijwilligerswerk bij

de Overijsselse gemeente Olst-Wijhe een gewone

te zoeken. Dat kan van alles zijn. Als iemand

cultuur- en welzijnsorganisatie: “We faciliteren,

vertelt dat hij graag schrijft, proberen we

leggen verbindingen tussen organisaties en

vrijwilligerswerk op een redactie te regelen. Maar

hebben een groot aanbod van activiteiten en

als je graag koekjes bakt of poppenkleertjes

dienstverlening voor alle inwoners, van jong

naait, kunnen we daar ook wat mee. We

tot oud. Onze vrijwilligers vormen hierbij een

proberen mensen op deze manier weer in hun

onmisbare schakel” zo valt te lezen.

kracht te zetten. Minie voelt altijd heel goed aan

Rots in de branding
Maar als Marieke Korterik (kwartiermaker)

welk vrijwilligerswerk goed bij iemand past en
kent ontzettend veel mensen”.

De koffiefiets

en Minie Kettelarij (vrijwilligers-/coördinator
welzijn) op het terras van het multifunctionele

De mensen komen bij ut Huus terecht via de

centrum Holstohus in Olst-Wijhe bij een kopje

gemeente, door zelf contact op te nemen of

koffie vertellen over hun werk, wordt al snel

tijdens de koffie-drink-acties in de wijken. Ut

duidelijk dat ut Huus veel meer is dan een

Huus gaat namelijk geregeld de straat op met

welzijnsorganisatie. De organisatie blijkt voor

een speciale koffiefiets. “We hebben een team

veel mensen in de gemeente een rots in de

van vrijwilligers, medewerkers van gemeente,

branding te zijn, al zullen de meesten van

woningbouw, mantelzorgondersteuning,

hen dat zelf niet in de gaten hebben. Marieke

maatschappelijk werk en jongerenwerkers die

Korterik legt het uit: “Onze vrijwilligers zorgen

eens in de twee weken met vier of vijf mensen

niet alleen voor ondersteuning bij allerhande

de wijk in gaan. We bellen gewoon aan en

activiteiten of op onze locaties, ze komen zelf

vragen of mensen koffie willen drinken. We

onder de vleugels van de medewerkers van ut

hebben daarmee geen bedoeling, het gaat om

Huus en krijgen op die manier aandacht en

het ontmoeten, het delen en verbinden. Wel

structuur. We houden mensen die buiten de boot

hebben we natuurlijk een signaalfunctie. Dus als

dreigen te vallen op die manier dichtbij ons.”

we ergens aanbellen waar een enorme stapel

Zorgmijders
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ongelezen post ligt, gaan we poolshoogte nemen
of bellen we de woningbouwvereniging.”

Het bijzondere is dat op deze manier ook

Hoewel er niet direct een bedoeling achter elk

mensen geholpen kunnen worden die de

gesprek zit, gaan de medewerkers met een goede

‘normale’ hulpverlening mijden: “De mensen

basis de gesprekken in. Iedereen van het team

weten niet precies wat wij doen, dat is een

heeft namelijk de ABCD-training gevolgd. ABCD

deel van het succes. Wij stellen ons niet op

staat voor Asset Based Community Development.

als hulpverleners”, zegt Minie Kettelarij. “Soms

De kerngedachte ervan is dat iedereen de

krijgen mensen een schop onder de kont,

samenleving iets te bieden heeft. Door je

DE VERSCHILMAKERS - OPaZ

kwaliteiten in te zetten kun je je onttrekken aan
eenzaamheid en afhankelijkheid. “Eigenlijk zou
de hele samenleving deze cursus moeten volgen”,
vindt Korterik. “Je leert mensen en hun omgeving
echt te zien.”

Subtiliteit
Directeur Angelieke Huisman schuift ook aan:
“Wij faciliteren toeval en organiseren nabijheid”,
legt ze uit. “Wij gaan bijvoorbeeld ‘toevallig’ even
bij iemand op de koffie als we denken dat het

de wijksafari.
Fotografie Gerard Vrakking van

nodig is. Het zit ‘m bij ons erg in de subtiliteit.
Het grootste probleem waar we als samenleving
mee te maken krijgen, is een gebrek aan
persoonlijke aandacht. We richten ons nu heel
gefragmenteerd op instrumenten en financiering
om deelproblemen daarvan op te lossen maar
het ‘waarom’ erachter wordt overgeslagen. Begin
nou eens bij de persoon en niet het systeem.”
Ze vertelt dat haar organisatie last heeft van het
gegeven dat niet te meten is wat de zorg oplevert.
“Ons werk is in feite een soort preventie. We
kunnen vooral verhalen van mensen vertellen;
die geven zeker een indicatie van het effect van
onze hulp. Maar in deze tijd van spreadsheetterreur is dat helaas niet genoeg.”

Uitbreiden
Het welzijnswerk hangt bovendien van
deelprojecten aan elkaar zegt Korterik: “Je krijgt
nergens continue subsidie voor, dat maakt
het superingewikkeld. We worden wel steeds
creatiever.” Ut Huus zou de activiteiten graag
uitbreiden en meer mensen willen aannemen.
“Een andere manier van verantwoorden en
financieren zou zó fijn zijn. We zijn nu al heel
zuinig met onze tijd. We vergaderen bijvoorbeeld
niet eens meer, we stemmen met elkaar af als
we op straat lopen”, vertelt Korterik. “We willen
heel graag in álle wijken de straat op, de mensen
vragen daar om. We willen iedereen kunnen
helpen.”

DE VERSCHILMAKERS - OPaZ
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De
lessen
van
Villa PiP
24
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Fotografie Carlijn Everett.

HET VERSCHIL
Vertrouwen is
essentieel om een
initiatief op te kunnen
zetten. Ook als het
tegenzit is erin blijven
geloven, vertrouwen
hebben dat het
goedkomt, belangrijk.

Carlijn Everett was niet tevreden over de dagbesteding
voor haar zoon Jake en besloot het zelf te regelen. In
augustus 2014 ging Stichting Villa PiP van start, een
kleinschalige één-op-één dag- en logeeropvang voor
kinderen en jong volwassenen met autisme en een forse
verstandelijke beperking in het Limburgse Gulpen.

Middenin een rustige woonwijk in het Zuid-

begeleidsters van Jake. Tanja kon haar talenten

Limburgse dorpje Eys staat een mooie

niet benutten bij de dagopvang en moest toezien

vrijstaande woning. Vijf dagen in de week

hoe de kinderen niet de tijd, aandacht en liefde

mogen Matthieu, Emma en Jake hier op een

kregen die ze verdienden. “Wij hadden Jake van

liefdevolle én leuke manier hun dag besteden

de opvang gehaald, maar we waren dol op Tanja.

en een paar keer per jaar een weekend logeren.

Dus toen ze belde om te vertellen dat ze niet

De ‘VillaPiPPers’ doen spelletjes, helpen bij

meer bij de opvang werkte, dacht ik meteen: dan

het koken, gaan mee naar de supermarkt of

gaan we samen verder”, blikt Carlijn terug.

gezamenlijk buiten picknicken. Omdat ze alle
drie moeilijk verstaanbaar gedrag hebben,

Beleidsplan

krijgen ze zeer intensieve begeleiding en hebben
ze een eigen dagprogramma dat aangepast

Tanja werkte vervolgens meer dan een jaar

is aan hun behoeftes. Vandaag gaat Jake mee

lang als begeleidster bij Jake thuis, samen

naar het terras om te lunchen. “We vinden het

met twee andere begeleidsters. De zorg werd

belangrijk dat onze kinderen gezien worden en

gefinancierd vanuit een pgb. “Onder leiding van

onderdeel uitmaken van onze maatschappij.

Tanja draaiden ze een fulltime dagprogramma

Jake is inmiddels dol op terrasjes pakken. Mijn

voor Jake. Al na een paar weken ging het door de

man en ik noemen hem wel eens de meest

intensieve begeleiding en persoonlijke aandacht

bourgondische autist van Nederland”, zegt zijn

weer goed met hem. Zo goed, dat het naar meer

moeder Carlijn Everett lachend.

smaakte. We gunden Jake een paar maatjes,

Ontevredenheid & toeval

en we gunden andere kinderen ook deze
fantastische begeleiding”, vertelt Carlijn. Villa PiP
werd een logische volgende stap. Carlijn had al

Carlijn Everett is naast moeder van Jake ook

ervaring én een beleidsplan van de Droomboom,

initiatiefneemster van Villa PiP. Ze vertelt

een eerder initiatief dat ze was begonnen toen

waarom Villa PiP er moest komen: “Jake zat op

ze met haar gezin nog in het Gooi woonde.

de zoveelste dagopvang, maar daar ging het voor
de zoveelste keer steeds slechter met hem. Hij
had dwangneuroses, viel veel af, huilde bijna de
hele dag en had heel veel paniekaanvallen en
driftbuien. Jake functioneert namelijk niet in een
groep, hij heeft één-op-één begeleiding nodig”.
Iemand die ook ongelukkig was met de opvang
in kwestie was Tanja Somers, een van de

“Intensieve begeleiding en
persoonlijke aandacht is
essentieel voor Jake.”
DE VERSCHILMAKERS - OPaZ
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De lessen van Villa PiP

“Ik wilde dat Villa PiP echt
kleinschalig zou blijven, echt
één op één”

Klik
Ook tussen de ouders moet het klikken vindt
Carlijn: “Je hoeft niet bevriend met elkaar te
zijn, maar je hebt veel met elkaar te maken als

Om haar plannen en het beleidsplan verder

ouders, dus je moet wel goed met elkaar door

vorm te geven, ging ze bij andere kleinschalige

een deur kunnen.

initiatieven kijken: “Ik ben onder andere naar

Villa PiP had bijvoorbeeld best een heftige start.

Stichting Pertoeti in Eindhoven geweest en heb

Mathieu en Emma hadden zorg in natura, geen

ze heel veel vragen gesteld. Hoe doen jullie

pgb, dus de indicaties moesten omgezet worden.

dat? Hoe regel je dat financieel? Wat gaat het

Dit speelde net in de chaotische periode rond

kosten? Wat komt er bij kijken? Enzovoort. Mijn

de groep van 10.000 indiceerbaren, dus het lukte

belangrijkste inzicht was dat ik wilde dat Villa

niet om een pgb te krijgen. Ik was continu in

PiP kleinschalig zou blijven en echt één-op-één.”

gesprek met het zorgkantoor. Uiteindelijk heb

Oprichting

ik het, onder andere door veel steun van Per
Saldo (de belangenvereniging voor mensen met
een pgb, red.) voor elkaar gekregen. Maar wat

Vervolgens zette ze concrete stappen: “De

een gevecht was dat!” Daarna moest er nog een

statuten van de stichting had ik al en de

huis gehuurd worden en dat viel in de crisis, op

aanmelding bij de Kamer van Koophandel

z’n zachtst gezegd, niet mee. “Om het huis in te

heeft de notaris gedaan. Vervolgens heb ik een

richten hadden we nog een hele inboedel nodig

bankrekeningnummer aangevraagd en waren

en spelmateriaal. Samen met de ouders hebben

belangrijke basisvoorwaarden geregeld.”

een bepaald bedrag in een pot gedaan en via

De moeilijkste horde in het proces moest ze

Facebook en Marktplaats alles bij elkaar gezocht.
Dat was een leuke tijd. En ik moest natuurlijk

“Villa PiP is een stichting. Het
geld gaat echt naar de zorg
voor de cliënten.”

ook begeleidsters aannemen. Dat was nog niet
zo eenvoudig want ik had nog niets concreets,
alleen een goed beleidsplan. Gelukkig is ZuidLimburg een kleine gemeenschap en ging dat al
snel via via.”

echter nog nemen: het zoeken naar andere
cliënten. “We zochten kinderen die bij Jake

Succesfactoren

pasten. Jake gaat graag op pad, houdt van
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gezelligheid, maar heeft natuurlijk wel behoorlijk

Over de vraag wat het geheim van het succes

pittig gedrag. In die tijd schreef ik blogs voor

van Villa PiP is, hoeft Carlijn niet lang na te

Lotje en Co, een platform voor ouders van

denken: “Het draait om vertrouwen. Tanja en

kinderen met een beperking. Dat hielp wel. Ik

ik zijn net een getrouwd stel. Het is fijn om

had veel volgers en werd gevraagd of ik in het

samen te werken met iemand die je blind kunt

Knoop Gala met Paul de Leeuw geïnterviewd

vertrouwen. Maar je moet ook op jezelf kunnen

wilde worden over Villa PiP. De ouders hebben

vertrouwen. Je moet met tegenslagen om kunnen

mij dus uiteindelijk zelf benaderd. De kinderen,

gaan en problemen op kunnen lossen. Je moet

Emma en Matthieu, bleek ik overigens al te

erin geloven! Verder is het belangrijk voor het

kennen. Matthieu is een knuffelbeer en Emma

onderlinge vertrouwen tussen de ouders dat

is een kleine Jake, alleen zeven jaar jonger.

je het financieel zuiver houdt. Ik wil geen geld

Leeftijdsverschil maakt overigens niet uit bij

verdienen aan Villa Pip, ik doe alles gratis; mijn

deze kinderen, als ze maar bij elkaar passen.”

verdiensten zijn een gelukkig kind. Je ziet dat
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Fotografie Carlijn Everett.

zodra mensen geld gaan ruiken en commercieel

“We willen uiteindelijk dat de kinderen ook

worden, er veel initiatieven stuklopen. Dat

bij Villa PiP kunnen wonen. Dat betekent dat

gaat vaak ten koste van de kwaliteit en het

ze allemaal een eigen studio met woonkamer,

vertrouwen. Villa PiP is een non-profit stichting,

badkamer en keukenblokje moeten hebben. Ze

het geld gaat echt naar de zorg voor de cliënten.”

hebben dan recht op huursubsidie. Daarvoor

Helaas heeft ze inmiddels ook veel ouders

zullen we een ander pand moeten zoeken.

moeten teleurstellen: “Natuurlijk vond ik dat

We hebben een investeerder gevonden die in

moeilijk, maar de kracht van Villa PiP is nu

principe bereid is om een pand te verbouwen

juist de kleinschaligheid. We kunnen er geen

en het aan ons wil verhuren. Om alles te

andere kinderen bij hebben. Eén keer hebben

kunnen betalen, moeten we echter nog

we een uitzondering gemaakt, en sinds twee jaar

verschillende wegen verkennen. Kiezen we

begeleiden we nu ook Roel, een jongeman die

bijvoorbeeld voor een pgb met meerzorg of

in een instelling woont. Ik ken Roel al tien jaar

is een onderaannemerschap met een grote

en zag hoe hij steeds meer wegkwijnde omdat

zorginstelling beter? Meerzorg is helaas altijd

hij niet de begeleiding kreeg die hij nodig had.

tijdelijk en pgb’s geven ook geen garantie voor

De Villa PiP-begeleidsters geven nu vijf dagen in

de toekomst. Bij een onderaannemerschap

de week één-op-één ambulante begeleiding en

met een grote zorginstelling zijn we onze

onze ‘oude Roel’ is weer helemaal terug”.

onafhankelijkheid en eigen regie kwijt. Kortom,

Wonen

dat zijn we allemaal aan het uitzoeken. We
hebben gelukkig nog geen haast.”

Hoewel Villa PiP naar volle tevredenheid draait,
is er nog een belangrijke wens voor de toekomst:
DE VERSCHILMAKERS - OPaZ
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Cliëntondersteuner als verschilmaker

“Naast
een
cliënt
staan
en doen
wat
nodig is”
Simone van Kampen is cliëntondersteuner bij
MEE regio Tilburg en tijdelijk verbonden aan
het programma OPaZ. We vroegen naar haar
ervaringen als cliëntondersteuner en hoe zij
het verschil maakt voor haar cliënten.
28
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HET VERSCHIL
Durf outside the box te denken. En heb
het lef om af te wijken van wat gangbaar

Kijken naar de bedoeling
van de wet

is in het huidige zorgstelsel. Daarnaast:
zoek contact met mensen met mandaat,

De jongen komt uit een eenoudergezin. Naar zijn

zij kunnen de verschillende belangen

moeder, die ook autisme heeft, kan hij agressief

naast elkaar zetten en zorgen voor een

zijn. Daarom heeft hij een woonvorm buitenshuis

doorbraak. Zodat – zowel financieel als

nodig, in een beschermde context. Samen met

qua uitvoering – daadwerkelijk datgene

zijn moeder zocht Simone naar mogelijkheden.

tot stand komt, waar de cliënt optimaal

Daarbij liepen ze tegen de schotten in de

mee geholpen is.

zorg aan. Ze concludeerden dat er hierdoor
geen mogelijkheden voor de jongen zijn. “Als
cliëntondersteuner probeer ik ook te kijken
naar de bedoeling van de wet. Als ik betrokken

“Als cliëntondersteuner sta ik naast mensen

professionals aanspreek op – ‘het kan toch niet

die geen passend aanbod vinden in het huidige

de bedoeling zijn dat’ – krijg ik ze vaak wel in

zorgstelsel. In plaats van hen te ‘passen’ in

beweging om mee te denken over alternatieven.”

het systeem, ga ik liever uit van de vraag van
cliënten. En kijk hoe ik datgene kan creëren dat

Een nieuw wooninitiatief

het beste aansluit bij hun behoefte.” Simone
merkt in de dagelijkse praktijk dat er behoefte

Simone heeft de casus van de jongen

is aan een integrale cliëntondersteuner die

opgeschaald naar het regionaal Expertiseteam

domein- en stelseloverstijgend kan handelen. Zij

Jeugd. Het idee ontstond om te onderzoeken

heeft voldoende ervaring en kennis van de wet-

of er in de regio andere kinderen zijn in een

en regelgeving om werkelijk te staan voor wat

vergelijkbare situatie. Die bleken er te zijn.

een cliënt nodig heeft.

“Inmiddels hebben we meer kinderen in beeld

Een geschikte, duurzame
plek

met eenzelfde zorgbehoefte. Voor hen zetten we
nu een nieuw wooninitiatief op waarin de zorg zo
is georganiseerd dat die aansluit bij wat ze nodig
hebben. De gemeente is erbij betrokken als

“Een goed voorbeeld is de 10-jarige jongen die

financier en vanuit de Jeugdwet en de GGZ zijn

ik ondersteun omdat hij geen passend aanbod

verschillende zorgaanbieders aangehaakt. Dus

vindt. Hij heeft een genetisch syndroom en een

we dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid.”

stoornis in het autistische spectrum. Cognitief
functioneert hij op een bovengemiddeld niveau,

Sta echt naast een cliënt

maar zijn verwerkingssnelheid is lager en zijn
sociaal-emotionele ontwikkeling loopt achter.

“Ik hoor vaak van cliënten dat ze zich door mij

Hij woont nu in een reguliere ggz-instelling,

gehoord voelen. Ik luister naar hun zorgvraag en

maar daar hebben ze onvoldoende kennis om

sluit aan bij hun leefwereld. Daarmee neem ik

een jongen met deze specifieke zorgbehoefte

hen serieus en erken ik hen in hun autonomie.

verder te kunnen helpen. Eigenlijk is hij daar

Een cliëntondersteuner heeft geen belang, er is

uitbehandeld. Maar in plaats van binnen het

geen afhankelijkheidsrelatie. Ik sta echt naast

systeem schuiven naar een oplossing waarvan

een cliënt en doe wat nodig is om een doorbraak

we nu al weten dat die tijdelijk is, zoeken we

te realiseren. Ik denk dat dat de grootste kracht

naar een voor hem geschikte, duurzame plek.”

van een cliëntondersteuner is.”
DE VERSCHILMAKERS - OPaZ
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Cliëntondersteuner als verschilmaker

Over de onafhankelijk
cliëntondersteuner
Als je hulp nodig hebt, dan heb je recht op
gratis, onafhankelijke ondersteuning door
een cliëntondersteuner. Maar wat doet een
cliëntondersteuner precies, zijn er verschillende
cliëntondersteuners en hoe vraag je
cliëntondersteuning aan?

Veelgestelde vragen
over de onafhankelijke
cliëntondersteuner.

Wat doet een
cliëntondersteuner?
Een onafhankelijk cliëntondersteuner denkt
met je mee om jouw hulpvraag duidelijk te
maken. Hij of zij kent het zorgaanbod in jouw
buurt en denkt mee over de juiste zorg en
ondersteuning die je nodig hebt. Ook betrekt de
cliëntondersteuner jouw familie, mantelzorgers
en vrijwilligers bij het zoeken naar oplossingen,
mocht je er zelf niet goed meer toe in staat zijn.

Zijn er verschillende soorten
cliëntondersteuners?
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
2015 bepaalt dat gemeenten onafhankelijke
cliëntondersteuning moeten bieden: gratis,
levensbreed, onafhankelijk en in het belang van
de cliënt, voor alle burgers (van alle leeftijden).
Als je een indicatie hebt vanuit de Wet
langdurige zorg (Wlz) verloopt de financiering
via het zorgkantoor, maar ook dan heb je recht
op cliëntondersteuning. In beide gevallen
kijkt een cliëntondersteuner samen met jou
stelseloverstijgend naar jouw hulpvraag.

30
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Onafhankelijke cliëntondersteuning in de Wmo

Vraag je gemeente welke afspraken over
cliëntondersteuning zijn gemaakt. Ook kun je

Onafhankelijke cliëntondersteuning is er voor

rechtstreeks contact opnemen met je regionale

iedereen die een ondersteuningsvraag aan

MEE-organisatie of Zorgbelang. Zij bieden vaak

de gemeente heeft. Je hebt hiervoor geen

onafhankelijke cliëntondersteuning.

doorverwijzing of indicatie nodig, en het is gratis.
Een cliëntondersteuner in de Wmo:

Onafhankelijke cliëntondersteuning in de Wlz

R	
luistert goed naar je, staat naast je en komt
op voor je belangen. Hij of zij is onafhankelijk

De Wlz is bedoeld voor mensen die 24 uur per

van de gemeente, ook al worden deze kosten

dag intensieve zorg nodig hebben in de nabije

betaald door de gemeente;

omgeving. Als je een Wlz-indicatie hebt, kan het

R helpt je om jouw hulpvraag duidelijk te

zorgkantoor helpen om gratis onafhankelijke

maken. Hij of zij staat naast je, en helpt je om

cliëntondersteuning te vinden voor het regelen

zelf een goede keuze te maken;

van de zorg.

R geeft uitleg over de wet- en regelgeving
rondom de Jeugdwet, Wmo en

Een onafhankelijk cliëntondersteuner in de Wlz:

Zorgverzekeringswet;

R geeft informatie en advies over jouw indicatie

R ondersteunt bij de voorbereiding van een

R zoekt mee naar een goede zorgaanbieder en

gesprek met jouw gemeente of zorgaanbieder

helpt mee in de afweging van de voor- en

(keukentafelgesprek) en gaat indien nodig

nadelen;

mee naar het gesprek;
R	
helpt en adviseert bij alle vragen die je
hebt over bijvoorbeeld onderwijs, werk,
huishoudelijke hulp, persoonsgebonden
budget (pgb);
R is er ook voor je als je het niet eens bent met

R	
kijkt mee welke keuzemogelijkheden je hebt
en welke invulling van de zorg geschikt voor je;
R	
denkt mee over de invulling van de zorg (het
zorgplan en budgetplan);
R	
helpt bij de herindicatie als je Wlz-zorgprofiel
niet langer aansluit bij jouw situatie;

een beslissing of ontevreden bent over de

R	
helpt bij de evaluatie van de zorg;

zorg die je nu krijgt.

R	
bemiddelt tussen jouw en de zorgaanbieder
als je een andere invulling wenst van jouw

Wat een cliëntondersteuner precies voor jouw

zorgvraag en/of als je er niet uitkomt met de

mag doen, verschilt per gemeente.

zorgaanbieder.

Hoe vraag je onafhankelijke
cliëntondersteuning in de
Wmo aan?

Hoe vraag je cliëntondersteuning in de Wlz aan?
Voor een onafhankelijk Wlz-cliëntondersteuner

Je kunt bij jouw gemeente informeren naar de

kun je rechtstreeks contact opnemen met de

partijen die onafhankelijke cliëntondersteuning

regionale MEE-organisatie of Zorgbelang. Ook

bieden. Jouw gemeente helpt je om een

kan het zorgkantoor je informeren over de

onafhankelijke cliëntondersteuner te vinden.

mogelijkheden.
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HET VERSCHIL
Doordat ze kennis
hebben van de
actuele wet- en
regelgeving kunnen ze
domeinoverstijgende
vragen goed
beantwoorden.

Het Juiste Loket
helpt je op weg
Je hebt een vraag over zorg of ondersteuning waarop je antwoord wilt. Maar hoe kom je aan
goede, passende informatie? Wat je online vindt, is vaak versnipperd. Veel mensen raken de
weg kwijt in het zorglandschap of worden van het kastje naar de muur gestuurd. Om mensen
te helpen in hun zoektocht is het Juiste Loket opgericht.

Het Juiste Loket is een informatie- en adviespunt
waar je terecht kunt met vragen over de

Vragen over wet- en
regelgeving

(langdurige) zorg. Denk aan vragen over de

32

toegang tot zorg, en de aanvraag en het regelen

“Mensen kunnen bij ons terecht met vragen

van deze zorg. De medewerkers van het Juiste

over de Jeugdwet, Wet maatschappelijke

Loket helpen cliënten en hun naasten verder.

ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz)

Ook is het loket er voor zorgprofessionals zoals

en Zorgverzekeringswet (Zvw)”, vertellen Anouska

cliëntondersteuners, beleidsmedewerkers,

Rood en Marjolein Schipper. Zij werken in een

Wmo-consulenten en indicerend- en

team van vijf mensen bij het Juiste Loket, dat

transferverpleegkundigen.

zowel telefonisch als per mail bereikbaar is. “We
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beantwoorden vragen vanuit wet- en regelgeving

“Wat ons werk bijzonder maakt? We hebben al

en de afbakening daartussen, maar stellen zelf

veel mensen echt verder kunnen helpen. Dat

geen zorgindicaties vast.”

maakt werken bij het Juiste Loket dankbaar.” We

Zorgbehoevenden en
zorgprofessionals

merken dat mensen ons eerder weten te vinden.
Dat voorkomt een hele zoektocht naar de juiste
instantie. We willen dan ook de bekendheid van
het Juiste Loket vergroten.”

“Mensen met een zorgvraag vragen ons
bijvoorbeeld bij welke instantie ze moeten
zijn. Soms heeft iemand een heel specifieke
vraag, zoals Kan ik kiezen vanuit welke wet ik de
zorg aanvraag? Of Vraag ik beschermd wonen

Wanneer contact met
het Juiste Loket?

aan bij de gemeente waar ik nu ingeschreven
sta of bij de gemeente waar de beschermd

Met de volgende vragen kun je terecht bij het Juiste Loket:

wonen accommodatie is gevestigd?”. Daarnaast

•	Je hebt vragen over de toegang tot zorg en ondersteuning

neemt het aantal vragen van zorgprofessionals

en weet niet welke instantie(s) waarvoor verantwoordelijk

toe. Zeker als er net een wetswijziging heeft

is;

plaatsgevonden. Zo worden we nu veel gebeld
door indicerend kinderverpleegkundigen en
jeugdconsulenten over de afbakening van de
persoonlijke verzorging tussen de Zvw en de
Jeugdwet. In zo’n situatie, als er veel vragen
over eenzelfde onderwerp komen, melden we
dat aan het ministerie van VWS. Zij kunnen die
informatie verduidelijken op hun kanalen zoals
de website www.informatielangdurigezorg.nl.”

Dienstverlening

•	Je hebt vragen over de aanvraag en het regelen van zorg
en ondersteuning;

•	Je hebt vragen over het overgangsrecht (Wlz-indiceerbaren,
Beschermd Wonen GGZC-pakket);

•	Je hebt vragen over de verpleging, verzorging of
begeleiding van kinderen buiten het ziekenhuis en wilt
weten hoe dit geregeld kan worden;

•	Je hebt vragen over de aanvraag en financiering van
palliatieve zorg. Hierbij werkt het Juiste Loket samen met
het Palliatieve zorgteam van het ministerie van VWS;

•	Je hebt vragen of ondervindt knelpunten rondom de

overdracht van patiënten tussen het ziekenhuis, thuis en/
De medewerkers van het Juiste Loket maken het

of een kortdurende opname. Hierbij werkt het Juiste Loket

verschil doordat ze de vraag achter de vraag

samen met het Praktijkteam Zorg op de Juiste Plek.

achterhalen, kennis hebben van de actuele weten regelgeving en daarmee domeinoverstijgende

De dienstverlening is laagdrempelig en kosteloos.

vragen goed kunnen beantwoorden. “Als we

Heb je vragen? Bel dan naar 030-7897878 of mail naar

het achterliggende probleem weten, kunnen

meldpunt@juisteloket.nl. De medewerkers van het

we ook beter informeren en adviseren. Zo

Juiste Loket staan je graag te woord. Openingstijden

nodig bemiddelen we tussen de betrokken

van maandag t/m vrijdag van 10.00 - 17.00 uur. Ook op

partijen en proberen we in overleg met de

www.informatielangdurigezorg.nl en www.regelhulp.nl

verantwoordelijke instanties, bijvoorbeeld

vind je actuele en betrouwbare informatie.

gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor,
Centrum Indicatiestelling (CIZ) of Sociale

Het team van het Juiste Loket bestaat uit medewerkers van

Verzekeringsbank (SVB), een passende oplossing

Per Saldo, vereniging voor mensen met een persoons-

te vinden. Ook helpt het als we uitleggen

gebonden budget, en Ieder(in), de koepelorganisatie voor

waarom een bepaald besluit is genomen. Dat

mensen met een beperking of chronische ziekte. Beide

vergroot het wederzijdse begrip.”

organisaties werken hierin samen met het ministerie van
VWS, die het Juiste Loket financiert.
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HET VERSCHIL
Door te werken vanuit
iemands talent wordt
het plezier om te leren
(terug) bijgebracht.

Marco Mout helpt
Yaël met haar
slaapkamermeubels.

WALHALLAb:
Dromen
waarmaken

Yaël, 11, gaat haar hele slaapkamer verbouwen. De ontwerpen zijn af, nu nog een model maken.
Devin, 16, ontwerpt een vlag en koopt er morgen stof voor op de markt. Gijs,13, heeft een designkrukje gemaakt; misschien kan hij het zelfs wel verkopen. Bij leer- en werkplaats WALHALLAb
kunnen kinderen hun dromen waar maken. Ze bouwen aan producten en hun eigen ontwikkeling.
Geen idee zo gek, of ze kunnen het bij WALHALLAb tot leven wekken.
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Oprichter Marco Mout stelt dat ieder kind talent heeft

groep sterk. Kinderen leren van elkaar en corrigeren

en werkt met zijn team vanuit dat talent. Ook kinderen

elkaar. Het jonge kind leert van het oudere, en vaak

die niet meer naar school gaan of problemen thuis

genoeg ook andersom.”

hebben komen bij WALHALLAb in actie. Altijd zijn
vrijwilligers en begeleiders aanwezig die de jongeren

Werk vanuit iemands talent

een helpende hand toesteken, met tips en wijze
raad. Bijvoorbeeld over hoe je moet lassen, hoe de

Ook brengt WALHALLAb jongeren het plezier om te

houtboormachine werkt en – tussen neus en lippen

leren bij. Niet door dat te vertellen, maar door het

door – antwoorden op vragen over school, vriendschap,

ze zelf te laten ervaren. “Neem de 13-jarige Wiebe.

ouders, kortom het leven zelf.

Hij wilde niet naar school. Daarom zijn we gaan

Warme plek met thuisgevoel

onderzoeken wat hij leuk vindt om te doen en wat
zijn talenten zijn. Wiebe bleek een abstract schilder!
Hij liet foto’s van zijn werk zien: prachtige aquarellen.

Een jaar geleden zag het er voor het WALHALLAb heel

Die jongen heeft overduidelijk talent. Wat zijn

anders uit. De locatie in Zutphen ging dicht omdat

toekomstplannen zijn, vroegen we hem. ‘Beroemd

het huurcontract niet verlengd werd, het pand, vol

worden’, zei hij. ‘Exposeren in galerieën in Parijs

machines en ruimten met projecten moest binnen

en New York.’ Het werd Wiebe duidelijk dat het dan

drie weken leeg. “Hectische tijden”, vertelt Marco. “We

wel noodzakelijk is om meerdere talen te spreken.

moesten de spullen tijdelijk opslaan en halsoverkop

Inmiddels zit Wiebe weer op school. Zijn werk verkoopt

op zoek naar een nieuwe plek. Ik was diep onder de

al flink”

indruk van de grote betrokkenheid van alle jongeren,
ouders, vrijwilligers, medewerkers. De hulp bij de
verhuizing en inrichting van onze nieuwe plek was
overweldigend. Franck, onze vrijwilliger, heeft het
hele wifinetwerk aangelegd. Dan zie je wat er in
korte tijd allemaal mogelijk is.” En het resultaat is

Er zijn in Nederland naar schatting ruim 4000

indrukwekkend. Een warme plek met een thuisgevoel

thuiszitters. De problematiek van thuiszitters/

die uitnodigt om te creëren, bouwen, experimenteren

uitvallers is een van de complexe vragen

en maken. De nieuwe plek laat precies zien welke

waar de maatschappij mee geconfronteerd

filosofie Marco nastreeft: door met elkaar te

wordt. Om een oplossing te bieden voor deze

DoenDenken, kun je veel bereiken. Dat zijn visie

diverse groep jongeren zijn er andere vormen

succes heeft blijkt. Hij heeft inmiddels ook een

van aanbod nodig die ervoor zorgen dat deze

vestiging in Arnhem en in Groningen, alles te vinden

jongeren, die nu van ontwikkeling verstoken

via www.walhallab.nl.

blijven, toch weer stappen gaan zetten. Movisie

Dynamiek van oud en jong

heeft voor OPaZ een verkenning uitgevoerd
naar deze nieuwe vormen van aanbod. Daarbij
zijn zo’n 35 initiatieven opgespoord die zorg,

Zijn idee kreeg vorm tijdens een fietstocht rond de

onderwijs en/of onderdak bieden aan kinderen

wereld. In Nieuw-Zeeland ontmoette Marco enkele

en jongeren die niet meer naar school gaan. In

Maori’s, die hem vroegen om over zijn ervaringen te

een aantal bijeenkomsten deelden tientallen

vertellen. De locatie waar hij zijn verhaal zou houden,

organisaties hun kennis en ervaringen met

bleek een school met één lokaal waar alle kinderen

innovatieve oplossingen. Meer informatie over

samen onderwijs krijgen. De dynamiek van hoe oud

de geleerde lessen staan op www.opaz.info (via

jong helpt en bijstuurt, sprak Marco enorm aan. Dat

persona Sem).

vind je dan ook terug in WALHALLAb, een plek waar
iedereen welkom is. “Juist de diversiteit maakt een
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Aandacht, zichtbaarheid
en ruimte zijn de drie
uitgangspunten van de
SlowCarefilosofie.

De unieke
filosofie
van het
Elzeneindhuis
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De bewoners van het Elzeneindhuis op pad.

In het Elzeneindhuis in Oss krijgen mensen met een ernstige meervoudige beperking
zorg en aandacht volgens het SlowCare-principe. SlowCare is gebaseerd op drie pijlers:
meer en betere zorg door begeleiders met een hoog roepingsniveau; geloof in een
inclusieve samenleving (participeren en integreren in de woonwijk) én duurzaam wonen
in een helende omgeving. Initiatiefnemers Ingeborg en Lucian van Heumen leggen uit
wat dat inhoudt.
DE VERSCHILMAKERS - OPaZ
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De unieke filosofie van het Elzeneindhuis
In de prachtige groene woonwijk de Ruwaard

SlowCare

in Oss hebben Ingeborg en Lucian van
Heumen het Elzeneindhuis gerealiseerd. Het

Lucian:”Ingeborg heeft op een geeltje een

Elzeneindhuis, voorheen basisschool Elzeneind,

businesscase gemaakt. We wisten dat we

is een bijzondere, kleinschalige woon- en

een kleine instelling wilden waar aandacht,

dagbestedingsplek voor mensen met een

zichtbaarheid en ruimte centraal staan. Want

(ernstige meervoudige) beperking. Ingeborg

juist bij die grote instellingen gaat het mis.

vertelt: “Toen Eline 9 jaar was werden wij gebeld

De omvang zorgt ervoor dat bestuurders hun

met het bericht dat er een unieke woonplek

cliënten niet kennen. Zonder aandacht en

vrijkwam in een grote instelling. Tot die tijd

betrokkenheid kan er geen goede zorg worden

had ze dagbesteding. De weekenden was ze

geleverd. We wisten dus wat we wilden.” Ze

daar en doordeweeks woonde ze thuis. Toen ze

noemden hun filosofie SlowCare. SlowCare is

11 jaar was, werden we voor de keuze gesteld:

gebaseerd op drie pijlers: meer en betere zorg

of volledig wonen in een instelling of thuis.

door begeleiders met een hoog roepingsniveau;

Noodgedwongen en bang voor het verliezen

geloof in een inclusieve samenleving

van een woonplek hebben we ingestemd

(participeren en integreren in de woonwijk) én

met wonen in een instelling. De periode die

duurzaam wonen in een helende omgeving.

volgde is één van de moeilijkste periodes in
ons leven geweest. Er was in de instelling veel

Deze pijlers komen terug in de opzet van

gedoe onder de begeleiders zelf. Er waren veel

het huis. Een huis waar ruimte, aandacht en

personeelswisselingen en er was onenigheid

zichtbaarheid centraal staan. Ruimte omdat

in het team. Met als gevolg dat er onvoldoende

dat zorgt voor rust en een huiselijk gevoel.

aandacht voor de kinderen zelf was. Eline was

Aandacht omdat dat de kwaliteit van leven geeft

er niet gelukkig. Toen ze 14 jaar was hebben we

en zichtbaarheid omdat mensen als Eline van

haar naar huis gehaald. Het gevolg was dat we

betekenis zijn voor de maatschappij. Want dat

naar een andere dagbesteding moesten zoeken.

streven Lucian en Ingeborg nadrukkelijk na: “dat

Hier ging het goed mis. Eline is er misbruikt. Ons

het Elzeneindhuis en de buurt de verbinding met

vertrouwen in de zorg was weg. We besloten om

elkaar opzoeken. Zodat ze iets samen opbouwen,

het zelf te doen.”

leren van elkaar en elkaar inspireren.“ En dat

Ingeborg vertelt over haar jongste dochter Eline. “Ik wist gelijk dat ze bijzonder was. Ze was
zo authentiek. Toen ze 2 jaar was werd duidelijk dat ze ernstig meervoudig gehandicapt
was. Ze heeft mij veel geleerd. Dat komt terug in de kleinste dingen. Zo stond ik een tijd
terug met Eline in de rij bij de supermarkt. Voor ons stond een man die er wat verwaarloosd
uitzag. Hij rekende blikjes bier af. De mensen in de rij keerden zich van hem af, maar niet
Eline. Eline keek de man aan en reikte haar hand naar hem uit. Er ontstond contact, echt
contact. De man pakte haar hand en was zo ontroerd dat er tranen over zijn wang biggelden.
Onbevooroordeeld kijkt Eline naar de wereld. Dat is een gave die heel waardevol is. Ze is van
betekenis in onze maatschappij. “
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lukt. Kinderen halen de lege flessen op uit de
buurt. En op initiatief van omwonenden en
de wijkraad is er een Slowpad aangelegd. Een
rolstoelvriendelijke wandelroute met allerlei
kleine zijpaden waaraan speeltoestellen in het
groen staan.
Ook is het Elzeneindhuis duurzaam gebouwd.
“We werken met warmteterugwininstallaties,
ecoverf, warmtepompen voor vloerverwarming
en zonnepanelen”, zegt Lucian.

Realisatie van het
Elzeneindhuis
Het opzetten van dit huis ging gepaard met
gedoe. “Er zijn momenten geweest dat we het
niet meer zagen zitten, maar gelukkig wisten we
elkaar steeds weer op te beuren”, zegt Lucian.

een lening verschaft waarmee we dit huis

“We zijn begonnen met dagbesteding die we

konden realiseren. Na 6 jaar staat het

uit eigen middelen gefinancierd hebben. Door

huis.“

te werken vanuit de dagbesteding konden we
mensen enthousiast maken voor ons idee. We

Het Elzeneindhuis is een huis dat fijn voelt.

hadden iets om te laten zien.

Een plek waar je tot rust komt. Iedere inwoner

Dat was belangrijk om anderen, zoals sponsors,

heeft een eigen kamer en badkamer. Er is een

te enthousiasmeren. Die dagbesteding was

gemeenschappelijke ruimte, een keuken, een

een eerste stap. Uiteindelijk wilden we toe

zwembad en dergelijke. Het personeel is in

naar een woonvorm waar mensen als Eline

dienst van het Elzeneindhuis. Ze werken niet met

terecht konden. Uit de businesscase bleek

persoonsgebondenbudgetten, maar met zorg in

dat 24 kinderen het optimale was. Dat zou

natura. Met hun pragmatische insteek hebben ze

rendabel zijn én de beste zorg betekenen

er een fijne plek van gemaakt.

voor de kinderen. In eerste instantie gingen
we in zee met een woningcorporatie. We

Ingeborg wenst dat in de toekomst alle kinderen

hebben deze samenwerking gestopt omdat de

die ernstig meervoudig beperkt zijn op zo’n fijne

woningcorporatie en wij van mening verschilden

plek kunnen wonen. Want dat deze plek verschil

over de opzet.” Lucian en Ingeborg wilden

maakt moge duidelijk zijn. Zo vertelde Lucian

namelijk geen concessies doen aan de ruimte.

dat een bewoner zich beter heeft ontwikkeld in

Juist ruimte zorgt voor kwaliteit van leven. De

het jaar dat ze in Elzeneindhuis woont, dan ooit

woningcorporatie zag dit niet zo, waardoor

daarvoor.

Ingeborg en Lucian zich genoodzaakt voelden
om de samenwerking te stoppen. “Vervolgens
vonden we een aannemer waar we mee verder
konden. Deze ging gedurende het traject failliet.
Dat waren momenten dat het moeilijk was.
Gedurende het traject hebben we altijd contact
gehad met de provincie. Zij hebben uiteindelijk

“Zonder aandacht en betrokkenheid
kan geen goede zorg worden
geleverd.”
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Ben je of ken je een verschilmaker?
Vertel ons meer! Kijk op www.opaz.info
voor meer informatie.

