Gewoon
bijzonder!

In juni 2013 opende in Lelystad aan
de Schouw 17 een nieuwe woonvoorziening:

De Bolder
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Elsbeth Oskam woonde, voordat ze in De Bolder
kwam wonen, op de Veste.
“Ik vond de wisseling tussen het ziekenhuis en thuis altijd
moeilijk. Wat erg fijn is aan het wonen in De Bolder is dat je
de mogelijkheid hebt om naar je privé ruimte te gaan;
een grote kamer met een eigen douche. Ook heb je meer
vrijheid, je woont hier zelfstandig maar je eet samen. Mijn
kinderen zijn hier ook zo blij mee. Ik heb nog nooit zoiets
moois gehad. Op ’t Atelier brei ik en
daar zijn ook hele leuke mensen.”
Van haar kinderen kreeg Elsbeth

”Ik heb nog nooit
zoiets moois gehad!”

een keyboard. Af en toe speelt ze
op haar kamer weer muziek. Elsbeth: “Ik zou wel weer
les op mijn blokfluit willen krijgen. Want muziek maken is
mijn hobby. Het is leuk om melodietjes te fantaseren,
want daar word je vrolijk van.”

De Bolder biedt zorg en wonen aan 36 mensen
met een psychiatrische en somatische zorgbehoefte
en tien appartementen voor mensen van 55 jaar en
ouder. Voor direct betrokkenen een bijzondere aangelegenheid, voor anderen wellicht minder groot
nieuws. Er worden in Lelystad immers vaker mooie
nieuwbouwprojecten in gebruik genomen.

in de langdurige zorg, maar zich ieder op een ander veld richten.
Kwintes biedt geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke
opvang in de provincies Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland. Woonzorg Flevoland richt zich op ouderenzorg en heeft in Lelystad drie
woonzorglocaties en thuiszorgdiensten.
In visie op zorg zien beide partijen zich verbonden èn vullen ze
elkaar aan. Kwintes richt zich op de eigen kracht van de cliënten
en staat hen bij om van eigen mogelijkheden optimaal gebruik te
maken. Woonzorg Flevoland is flexibel als het gaat om de wensen
van haar klanten en gaat daarbij uit van mogelijkheden.
Tezamen vormt dat op De Bolder een klimaat waarin er ruimte
is voor zowel eigen inbreng als eigen wensen. Een plek waar mensen
adequaat ondersteund zichzelf kunnen zijn.

Woonvorm De Bolder is zowel nieuwswaardig als vernieuwend.
Het verschilt op een aantal belangrijke vlakken van andere woonzorgvoorzieningen zowel in Lelystad als daarbuiten.
Bijzonder is de combinatie van zelfstandige bovenwoningen en
een woonvoorziening beneden. De woonzorgvoorziening is daarbij het resultaat van een intensief samenwerkingsverband tussen
Kwintes en Woonzorg Flevoland. Twee organisaties die opereren
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Gewoon bijzonder
Kwintes en Woonzorg Flevoland hebben elkaar gevonden in de ambitie om een passende woonvorm neer te
zetten voor een groep die veelal tussen wal en schip dreigt te vallen. Mensen die zowel psychiatrische ondersteuning als somatische zorg nodig hebben. Deze mensen krijgen veelal nul op het rekest wanneer ze op zoek
zijn naar een woonvorm waar ze voor onbepaalde tijd kunnen verblijven. Zowel de verpleeghuissector als de
psychiatrie is immers op zichzelf niet bij machte in de gehele zorgbehoefte te voorzien. Deze leemte in het
zorgaanbod bracht beide partijen bij elkaar en leidde tot een joint venture, een vergaande samenwerking, om
deze groep mensen in Lelystad een thuis te bieden.
Nu lijkt dat in deze context een logische keuze, een natuurlijk
voortvloeisel uit een ervaren tekort in het zorgaanbod in de regio.
Vanzelfsprekend is dit echter niet wanneer we de langdurige
zorg en de recente ontwikkelingen daaromtrent in ogenschouw
nemen. We leven immers in een tijd van concurrentie en marktwerking in de zorg, waarbij ‘meer voor minder’ al jaren het devies
is. Schaalvergroting en een zekere mate van verzuiling lijken de
trend met het onderling vertrouwen als kind van de rekening. Het
vereist derhalve moed om met de spreekwoordelijke polsstok over
de veelgenoemde eigen schaduw heen te springen en gezamenlijk
een risico te nemen ten behoeve van hen die deze zorg nodig
hebben. Om het hart te volgen zonder het hoofd te verliezen.

Het groepswonen, het gebouw, de samenstelling van het team
zijn allen op voorhand goed uitgedacht en overwogen en waar
nodig gaandeweg bijgestuurd. Toch blijft er geen vervanging voor
daadwerkelijk beleven. Door middel van enquêtes en interviews
zijn de ervaringen, verwachtingen en wensen voor de toekomst
van alle belanghebbenden in kaart gebracht. Al deze perspectieven
tezamen bieden een beter zicht op de werkelijkheid. Met deze
verworven inzichten zal de koers van De Bolder beter kunnen
worden vastgehouden en, waar nodig, bijgestuurd.

Onderzoek
De regelarme en informele opzet bood de noodzakelijke
flexibiliteit en heeft ruimte voor ontwikkeling gelaten. Beide organisaties waren mede hierdoor benieuwd naar de resultaten van
deze samenwerking en de gemaakte keuzes. Met name hoe de
betrokkenen, zowel intern als extern, De Bolder zien en beleven.
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”Het geeft mij
een veilig gevoel
dat er iemand is”

Ervaringen
Zowel bewoners als medewerkers, mantelzorgers en externe
partijen die bij De Bolder betrokken zijn, ervaren het als zeer
belangrijk dat deze woonvoorziening in Lelystad beschikbaar is.
Wel voegen enkele bewoners toe de woonvorm liever niet nodig
te hebben. Deze zorg is immers veelal noodzaak, maar ‘als het
dan toch moet, dan graag zoals hier’. De ervaringen op De Bolder
worden door het team, de betrokken behandelaren en de mantelzorgers als zeer positief en leerzaam omschreven. De bewoners
geven hierbij aan dat er op vele punten tevredenheid is, maar dat
in zaken als eigen regie en het aanbod van uitjes en activiteiten
nog verbetering mogelijk is. De verwachtingen van de bewoners
blijken daarbij niet altijd aan te sluiten bij de praktijk. Ook het
wonen in een woongroep lijkt hierin een rol te spelen.
Samenwerking
Op de vraag of het merkbaar is dat er twee organisaties achter
De Bolder schuilgaan is het antwoord unaniem ontkennend.
Het is doorgaans echter wel bekend. Voor de externe partners is
De Bolder veelal een begrip en staat ze stevig op eigen benen.
Men noemt daarbij de eensgezindheid, visie en doelmatigheid van
De Bolder. Bewoners merken doorgaans niets van de verschillende
organisaties, maar zijn soms wel op de hoogte van de achtergrond
van de zorgverleners. Opvallend bleek de interesse van externe
partijen in deze samenwerking en de ambities voor ontwikkeling
van de eigen rol en mogelijkheden. Er werd veel gesproken over
ideeën voor samenwerkingsverbanden en de meerwaarde hiervan,
maar over de haalbaarheid uitte men zich doorgaans voorzichtig.

Harm Pater had begeleiding van Kwintes toen hij op
een kamer woonde. Hij wilde graag in een woonvorm met
begeleiding wonen.
“Het geeft mij een veilig gevoel dat er iemand is, als je begeleiding nodig hebt. Ik vind het hier geweldig; je hebt vrijheid,
privacy en wil je met anderen spreken dan kan dat ook.”
Harm zit in de bewonerscommissie van De Bolder en van
daaruit ook in de cliëntenraad van de Hanzeborg. Bij het
aanstellen van nieuw personeel op De Bolder wordt ook de
bewonerscommissie betrokken. Harm: “Bij de laatste
sollicitatie van een zorghulp hadden zowel de bewonerscommissie als de medewerkers dezelfde voorkeur, dus diegene
is het ook geworden.”

GEWOON BIJZONDER ››
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José Maat werkte 12 jaar bij Woonzorg Flevoland
op de Hanzeborg en was toe aan een nieuwe uitdaging.
“Alles lag voor mij daar wel een beetje vast, je had je structuur en je werkzaamheden. Nu is mij ook duidelijk geworden
hoe veel we daar op de klok werkten. De doelgroep van
De Bolder heeft me altijd al aan gesproken, ook privé had ik al
raakvlakken met de psychiatrie. Voor mij was alles nieuw.
Ik heb vooral moeten leren om met mijn handen op de
rug zorg te verlenen. Vanuit mijn vorige werk was ik
toch geneigd om van alles over te nemen.

”Samen iets opzetten, voor
iets nieuws gaan: bouwen.”

De afstemming, die voor iedere bewoner anders is,
vind ik erg boeiend en zorgt voor erg veel diversiteit in
mijn werk. En wie krijgt er op mijn leeftijd nou nog de
kans om iets heel nieuws te gaan doen en mee op te
bouwen. Dat geeft ook een bijzondere energie.

GEWOON BIJZONDER ››

Vertrouwen
In gesprekken over samenwerking met betrekking tot De Bolder
kwam veelvuldig het begrip vertrouwen aan bod. In tegenstelling
tot de algemene opvatting dat het verdiend moet worden, is het
in eerste instantie vooral een kwestie van aandurven. De wijze
waarop De Bolder tot stand is gekomen, is hier een mooi voorbeeld
van. Ook op andere manieren vinden we dit terug. Bewoners gaven
blijk van vertrouwen door voor deze nieuwe woonvorm te kiezen.
Medewerkers kozen uitdrukkelijk en met aanstekelijk enthousiasme
voor de nieuwe werkplek en doelgroep. Hiermee is de stap die beide
organisaties hebben durven zetten in eerste instantie al beloond.
Het potentieel is echter groter. In beide organisaties is men nieuwsgierig naar overeenkomsten en verschillen. Er worden mogelijkheden gezien om van elkaar te leren en elkaar aan te vullen. Het
inmiddels verdiende vertrouwen biedt hiervoor een stevige basis.

Toekomst
Ondanks de positieve ervaringen en gedrevenheid zijn er ook
zorgen over de toekomst. De huidige ontwikkelingen in de langdurige zorg vertalen zich soms in onzekerheid over de zorgkwaliteit
en het behoud van arbeidsplaatsen. Wel is er de overtuiging en de
ervaring dat samen sterker staat dan alleen. Dat er door samenwerking te zoeken nieuwe mogelijkheden zich aandienen en
beperkingen kunnen verdwijnen. Juist de zorgsector blijkt daarin
vooruitstrevend te kunnen zijn. Toch blijven we daar allen opmerkelijk bescheiden bij. In de zorg blijven we graag gewoon, met de
voeten in de klei en de blik vooruit. Wanneer het echter gaat om
zorg voor anderen vinden we elkaar. Met durf en vertrouwen
blijken we samen meer te bereiken dan we ieder voor zich voor
mogelijk hielden. Dat mag best gewoon bijzonder genoemd worden.
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Nand Sowdagar,
deelnemer van ‘t Atelier
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”Ik voel me
een spin
in het web”

Olga van der Moolen woonde, voordat
ze in De Bolder kwam wonen, op De Wold.
“Toen ik op De Wold kwam wonen was het daar stil.
Dat werd anders. Er kwam meer onrust, lawaai en
gillende kinderen. Ik kan daar niet zo goed tegen.
Ik zou niet terug willen, als ik nu terugkijk, want ik

Katinka Kremer werkte bij Kwintes als

vind hier rust en dat had ik daar niet. Pas sinds kort
voel ik me weer wat normaal en ben ik minder nerveus.

begeleider in een beschermende woonvorm en later

Terwijl het natuurlijk ook niet altijd makkelijk is met

als persoonlijk begeleider. Ze had altijd al affiniteit

de andere bewoners bijvoorbeeld. Ik luister altijd naar

met de doelgroep.

klassieke muziek. We eten samen, maar ik vind het
ook fijn om op mijn kamer tv te kijken en mijn rust

“Ik had een erg leuk team op mijn vorige werkplek,

te hebben.”

dus heb wel zitten wikken en wegen of ik de stap zou
wagen. Het is natuurlijk uniek dat je betrokken bent
bij het opzetten van iets geheel nieuws. Ik voel me
een spin in het web, doordat ik persoonlijk begeleid
en binnen het team een coachende rol heb naar de
andere medewerkers. Dat laatste is nieuw en vind ik
erg fijn om te doen: Is iedereen goed geïnformeerd?
Zitten we op 1 lijn? We zijn als team gegroeid in het

”Ik luister altijd
naar klassieke
muziek”

meer weten over waarom we het doen, zoals we het
doen. Ik ben blij dat ik daar een rol in mag spelen en
over weet te brengen dat je binnen dit werk zelf het
instrument bent.”

de bolder een veilige leefomgeving
Een combinatie van zorg, begeleiding en beschermd wonen

