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Gabrielle Davits, voormalig bestuurder SVRZ

Twintig jaar kleinschaligheid in Zeeland: lessen, lachen, lof. Met dank voor de 
inspiratie, het doorzettingsvermogen en de alsmaar groeiende professionaliteit.

‘Waarom is iets wat zo 
eenvoudig lijkt

toch zo moeilijk?’
‘Ouderen zo gewoon mogelijk hun leven laten voorzetten en  

afronden. Dat is de opgave. Het moet zoveel mogelijk als thuis voelen.  
En graag dicht in de buurt van wat en wie vertrouwd is. Na twintig jaar 
proberen en ontdekken, vallen en opstaan, weerstand en bevlogenheid  

heeft SVRZ dat behoorlijk in de vingers. En tussen de oren.’ 
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Het begint allemaal met een halve vloek en een 
diepe zucht. De sfeer in de auto is beneden peil. 
SVRZ heeft in Utrecht net een zeperd gehaald. De 
nieuwbouwplannen van verpleeghuis Ter Valcke in 
Goes kunnen naar de prullenbak. Het almachtige 
College Bouw Zorginstellingen heeft er een streep 
door gezet. 

SVRZ-regiodirecteur Frank Bordui en financiële man Bob Marcusse 
balen. Wat nu? Ergens tijdens die twee uur durende terugreis naar 
Zeeland stoot Frank Bordui zijn metgezel aan. 'Misschien is het 

De 
onstuitbare 

opmars
van kleinschalige zorg

jaar groei in omvang en kwaliteit
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helemaal niet erg. Laten we het gewoon eens over een heel andere 
boeg gooien!' Het is dan midden jaren negentig en de opkomst van 
kleinschalig wonen in het Zeeuwse kent z'n prille start. 

De lange arm
SVRZ, voluit Stichting voor Regionale Zorgverlening, heeft drie 
grote verpleeghuizen. Alle drie ademen ze de bouw, de sfeer en 
de lucht van toenmalige ziekenhuizen. Mensen op zaal, zusters 
in stijve stralend witte uniformen, dokters als halfgoden, gehol 
en gedoe. De technische installaties houden het kreunend nog 
wel even vol, maar zijn aan vervanging toe. De daken idem dito. 
Nieuwbouw is raadzaam. Te beginnen met Ter Valcke. Maar dan is 
er de lange arm van het College Bouw. 

Geluk bij een ongeluk
Bob Marcusse, tegenwoordig Stafdirecteur Bedrijfsvoering en 
Control bij SVRZ, spreekt met enig afgrijzen van een Sovjetmodel. 
'Alles werd centraal aangestuurd en gedicteerd. Welke ruimtes, de 
afmetingen, het aantal bedden, het werkgebied, de voorzieningen, de 
installaties, de investeringen, de budgetten, de afschrijvingen... Je kon 
nog geen steen verplaatsen of je moest toestemming hebben. Tussen 
plan en start bouw zaten jaren. En bij Ter Valcke liepen we toen tegen 
een nationale bouwstop aan. De portemonnee van de overheid was 
sneller leeg dan gedacht. Dat leidde voor Ter Valcke tot een, wat ze 
noemden, selectieve heroverweging. Met andere woorden: verzin maar 
wat anders. Achteraf een geluk bij een ongeluk, want anders was de 
omschakeling naar kleinschalig wonen niet zo voorspoedig gegaan.'

Grote groepen en slaapzalen 
verdwijnen naar de 
geschiedenisboeken.
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Het moest anders
Rien Heijboer, tot 2014 lid van de Raad van Bestuur bij SVRZ, 
herinnert zich uit zijn begindagen het oude Ter Valcke.
'Een ouderwets geheel. Vier- en zelfs zespersoonskamers. Nul privacy. 
Legkasten en een prikbord op de gang. Voor ieder een nachtkastje.  
En als je geluk had, was er een vensterbank in de buurt waar je een  
paar fotolijstjes kon neerzetten. Een zogenaamde huiskamer, je kunt 
het je niet meer voorstellen, waar achttien mensen zaten, lagen, 
rondhingen... Drie medewerkers die alles en iedereen in de gaten 
moesten houden. Karren met eten die de afdeling op sjezen. En  
bij dat alles een kakafonie van geluid. Hoezo rustige ouwe dag?  
Dat moest anders, dat was wel duidelijk.'

De visie
Het gedachtengoed van kleinschaligheid is in een paar zinnen 
verteld. Alle hoofdrolspelers uit de begindagen kunnen het 
blindelings opdreunen, de voordelen voorop. En nog steeds 
heeft vrijwel iedereen binnen SVRZ de uitgangspunten scherp 
op het netvlies staan. Een visietekening heeft daar een paar jaar 
geleden nog eens een flinke impuls aan gegeven. De visie zet de 
aandachtsgebieden van zorg en de kernwaarden voor medewerkers 
helder neer. Er is geen ontkomen aan. De uitvoering van de zorg 
kan echter van cliënt tot cliënt verschillen. Daarin ligt nu juist de 
kracht.

Niet voor zich uit zitten staren, maar 
actief blijven is het motto. Helpen 
met de maaltijd hoort erbij.
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Het verhaal van kleinschaligheid in het kort:
Cliënten kunnen genieten van de privacy van een eigen kamer, bij 
voorkeur met bijbehorend sanitair. Met z'n zessen of zevenen delen ze 
een woning. Er is een gemeenschappelijke huiskamer. Voor zover ze dat 
willen en kunnen, nemen ze deel aan dagelijkse bezigheden: maaltijden 
voorbereiden, koken, wassen, schoonmaken, eten, dagbesteding. 
Deskundige medewerkers helpen hen om hun leven te organiseren, 
om dat zo normaal en plezierig mogelijk voort te zetten. Ze kunnen 
hun pappenheimers ook kennen, doordat de groep niet groot is. Het 
contact is daardoor ook vanzelf intenser. De cliënten houden zelf zo lang 
mogelijk de regie over hun leven. De deur naar buiten is - voor mensen 
met dementie - gesloten. De deur naar binnen staat open: familie, 
mantelzorgers, bekenden en buurtbewoners zijn welkom. Van harte! 
Vrijwilligers zijn onmisbaar. De bewoners blijven deel uitmaken van de 
samenleving. Ze komen er uit voort, ze horen er bij.

Het verhaal van kleinschaligheid kent ook een lange versie. 
Het duurt al twintig jaar en gaat nog verder. Een verhaal 
van creativiteit, moed, weerstand, doorzettingsvermogen, 
verrassingen, vallen, opstaan, huilen en lachen. Een verhaal dat kan 
inspireren en waaruit lessen te trekken zijn.

Rijp voor vernieuwing
Eind jaren negentig. Het College Bouw Zorginstellingen heeft 
gesproken. De nieuwbouw in Ter Valcke kan voorlopig niet 
doorgaan. De opgave voor de SVRZ-directie is nu: Heer Bommel, 
verzin een list! Stiekem is deze zich al aan het aandienen. De roep 

‘Met zo’n kleine 
groep kunnen 
medewerkers 
hun pappen
heimers kennen’
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om privacy groeit met het jaar, met de dag eigenlijk. Op een paar 
plekken in verpleeghuisland ontstaan kleinere woonzorgeenheden. 
Regiodirecteur Frank Bordui en locatiemanager Peet Kruidenier 
maken, met deze wetenschap op zak, een rondje langs de 
medewerkers. Hun conclusie: kleinschalige woonzorg is het verder 
verkennen waard. Eigenlijk vinden ze dat heel Nederland rijp is voor 
kleinschaligheid. Maar ze zijn niet blind voor de erboven hangende 
schaduw van regelgeving, wantrouwen, angst en gemakzucht. Alle 
aanleiding om met experimenten de levensvatbaarheid aan te tonen. 
De keuze valt op De Deel, een makkelijk te isoleren stuk van het 
oude Ter Valcke. Dat moet de spits afbijten.

Op verkenning
Zoals zo vaak draait het om geld en goede raad. Dus stappen de 
geestelijk vaders van het plan voor De Deel in de auto en gaan 
op verkennings- annex inspiratietocht. Die voert hen onder 
meer naar Amsterdam, Haarlem en Rotterdam. Het Anton 
Pieckhofje in een Haarlemse nieuwbouwwijk spreekt hen, niet 
alleen door de gezelligheid suggererende naam, meteen aan. 
Een gemeenschappelijke badkamer is een minpuntje, maar de 
kernbegrippen gaan erin als koek: kleinschalig, huiselijk, vertrouwd 
en vrijheid. Twintig jaar later staan die daar nog steeds op de website. 
Bij Laurens De Hofstee en Laurens De Naber in het Rotterdamse 
Ommoord is het van hetzelfde laken een pak: veilig, geborgen, 
vertrouwd. En ook het Amsterdamse Flevohuis scoort positief.
Geld blijkt het probleem niet. En de goede raad: zorg dat je de 
medewerkers meekrijgt.

Er is meer contact
‘Vrijdagmiddag maakte ik vaak een 
rondje langs cliënten. Ik wilde goed 
weten en voelen voor wie ik het 
deed. En hoe onze aanpak landde. 
Vroeger kostte je dat bij zo’n grote 
afdeling pakweg vijf minuten om 
een indruk te krijgen. Je maakte hier 
of daar een praatje en was weer weg. 
Maar als je in zo’n groepswoning 
aan tafel gaat zitten, ben je minstens 
twintig minuten verder. Ook daaruit 
blijkt dat het concept goed is. Het 
dwingt je als het ware om contact te 
maken.’

Rien Heijboer, 
tot 2014 lid Raad van Bestuur
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Inspiratie 
ophalen

Het Haarlemse Anton Pieckhofj e 
blijkt een inspiratiebron. 

Medewerkers van SVRZ bezoeken 
het een aantal keren. Zo ook 

Peet Kruidenier, in die tijd de 
locatiemanager van Ter Valcke. Het 

bezoek brengt twintig jaar later nog 
een grijns op zijn gezicht.

'Ik werd door mijn contactpersoon 
voor de deur afgezet. Hij belde aan 
en zei dat ik het vanaf daar maar 
zelf moest doen. Een mevrouw deed 
open en ik zei dat ik helemaal vanuit 
Goes kwam kijken hoe ze cliënten 
benaderden. Dat was prima. Met een 

royale armzwaai liet ze me binnen. 
Het bleek zelf een cliënt te zijn. Op 
de bank lag nog iemand te pitten, 
alsof hij de baas des huizes was. Het 
bleek een cliënt. Verderop hoorde ik 
nog iemand rommelen. Ik vroeg aan 
de mevrouw of ik haar kamer mocht 
zien. Nou, daar begon ze niet aan! 
Vriendelijk maar beslist bonjourde 
ze me de voordeur uit. Daar stond 
ik dan, grinnikend. Ik vond dat zo 
fantastisch, zo inspirerend! Daar 
gaat het toch om: je moet mensen 
zelf laten beslissen wat ze wel en 
niet willen. Vanuit die grondgedachte 
moet je je werk doen.'

Ondernemend 
verhuizen

‘In Koudekerke hadden we Der 
Boede, een fraai landgoed met 
een imponerende villa. Op het 

gebied van zorgvernieuwing 
waren de verpleegafdelingen op 

het terrein een blok aan het been. 
We wilden de grote afdelingen 
ontmantelen en bewoners op 

verschillende kleinere locaties 
huisvesten. Maar dat moest 

fi nancieel ook nog lukken. 
Daarom wilden we het gebied 
herbestemmen voor woning-

bouw. Dat betekende jarenlang 
plannen en soebatten. Uiteinde-

lijk hebben we zelf uitgebreid 
bedacht wat zou kunnen lukken: 

een goed herverdeeld terrein met 
daarop een aantal landgoederen. 

Plus een opgeknapte villa. Dat 
hele plan, het gebied en de 

bestemmingswijziging hebben we 
vervolgens verkocht aan een pro-

jectontwikkelaar. Zo zie je dat 
zorg ook vraagt om creativiteit en 

ondernemersgeest.’

Bob Marcusse, stafdirecteur 
Bedrijfsvoering en Control.
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Ommezwaai slaat aan
Frank Bordui, inmiddels clusterdirecteur bij de Hogeschool 
Zeeland, kijkt terug.
 'Het meest overtuigend was de vraag: Wat zou je voor jezelf willen?  
Of voor je moeder? Dan kwam er, soms wat aarzelend en besmuikt, uit, 
dat ze het liefst een plek hadden die zoveel mogelijk op thuis leek. Als 
thuis! Onder die vlag zijn we met het idee de boer op gegaan. Als je van 
medewerkers iets vraagt, moet je ze ook wat beloven. Dus kregen ze de 
belofte dat er voor iedereen een passende plek zou zijn. En vervolgens 
hebben we veel bezielde reacties gekregen. Natuurlijk kan het zijn 
dat we een roze bril ophadden en in ons enthousiasme die er vooral 
uitgefilterd hebben. En natuurlijk bleef een deel van de medewerkers 
lang hangen in de ziekhuishouding; niet verwonderlijk ook de artsen, 
fysiotherapeuten, ergotherapeuten en diëtisten. Maar er was voldoende 
draagvlak voor een ommezwaai. Er waren voldoende verzorgenden 
en verpleegkundigen die heel erg vanuit de cliënt dachten. Zij voelden 
ook wel dat een goede woonplek die veel herkenbare herinneringen 
herbergt, beter is dan het hospitaal. Cliënten worden daar beter van, 
ook letterlijk.'

De dokters
Hans aan den Toorn nuanceert het beeld. Bij het experiment in 
De Deel is hij van meet af aan betrokken. Twintig jaar later werkt 
hij nog steeds als specialist ouderengeneeskunde bij een andere 
zorgorganisatie.
'We leven in een calvinistisch land en reageren doorgaans niet zo 
uitbundig. Als medici hadden we in het begin onze bedenkingen.  
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We geloven niet in - alweer! - een volgend wondermiddel. We rennen 
niet woest achter een idee aan. Graag eerst wat bewijzen op tafel!  
En als er wat misgaat, vermeldt een beetje fatsoenlijke dokter dat. 
Ook als het de managers niet welgevallig is. Maar als verpleeg-
huisdokters waren we bepaald niet blij met dat ziekhuisgedoe en die 
grote afdelingen. We hadden een hekel aan die kloosterachtige gangen. 
En het is nooit onze gedachte geweest, dat je zo nodig met vier of vijf 
man op een kamer moest slapen. Verre van! Ook ik zag liever een woning 
met een tuintje en een frisse en vrolijke aankleding.'

Eigen baas
‘Ik kan mijn mondje roeren. En ze luis-
teren ernaar. Ik ben een lastige eter en 

volgens zo’n dieetmevrouw nam 
ik te weinig koolhydraten. Hoe ben ik 

dan 90 geworden? Discussie gesloten! Ik 
eet op mijn kamer, maar merkte dat ik 
soms extraatjes miste. Ik heb daarover 

aan de bel getrokken en het was meteen 
geregeld. Met een welgemeend excuus!’ 

Nellie Verkeste vertelt dat ze in 
een groep wonen prima vindt. Maar 

ze houdt vooral graag de regie. Dat 
maakt het leven leuk.
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‘We verbergen ze niet meer; onze 
vaders, moeders, broers en zusters 
met dementie. We denken niet meer 
dat ze een beetje gek geworden 
zijn. Zorg in kleine woongroepen 
is de aanjager geweest voor de 
manier waarop verzorgenden en de 
omgeving met deze mensen moeten 
omgaan. Ik kijk daar blij naar.’

Frank Bordui is op zijn beurt één 
van de aanjagers van kleinschalige 
woonzorg in Zeeland. En later ook 
daarbuiten. 

Na zijn vertrek bij SVRZ koerst 
hij naar het andere uiterste van 
Nederland: het Groningse platteland. 

Bij verpleeghuis Vliethoven in 
Delfzijl en De Twaalf Hoven in 
Winsum zet hij zijn zendingswerk 
voort. Ook is hij een tijd interim-
bestuurder van de Stichting Wonen 
met Dementie, die in 2015 opgaat in 
Alzheimer Nederland. 

Hun verhaal
‘Het zijn mensen die nog steeds van 

alles kunnen, die iets betekenen, 
die wensen en behoeften hebben. 
Mensen waarin oude gewoonten en 
gedragingen huizen. Traditionele 
verpleeginstellingen hadden van 
die wat-lust-iemand-niet-lijsten. 
Met een beetje geluk ging dat in 
een grote groep goed. Maar dat is 
toch wat anders dan vragen wat ze 
die dag graag op hun bord hebben? 
Dat is hartstikke persoonlijk. En dat 
merken ze ook. Ook is er ruimte voor 
hun verhaal, hoe fragmentarisch 
ook. Ik weet nog goed dat ik bij een 
rondleiding aan een mevrouw met 
dementie vroeg of we haar kamer 
mochten zien. Dat vraag je, want 
het is haar huis. Gastvrij liet ze ons 

Frank Bordui staat aan de wieg van Zeeuwse kleinschaligheid

Het zijn mensen met   wensen
‘We hadden het over 
geluksgevoel, minder 
medicijnen en een band 
met de buurt’
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Het zijn mensen met   wensen
binnen en vertelde met liefde over 
een schilderijtje met een molen. En 
met verdriet over de watersnood die 
zo erg was geweest. Het was háár 
verhaal, haar trots, haar gevoel. En 
dat ze elke keer hetzelfde vertelde, 
deed daar niks aan af.’

Praten als Brugman, uitleggen 
en nog eens uitleggen, anders 
uitleggen, in de praktijk laten 
zien; zo gaan de voorstanders van 
kleinschaligheid te werk. Bij politici, 
zorgverzekeraars, toekomstige 
cliënten, familie van mensen met 
dementie. Frank Bordui heeft het 
dan over het geluksgevoel, minder 
onrust remmende medicijnen, 

de band met de buurt en andere 
betrokkenen. Maar ook over 
simpele, praktische verbeteringen.

Wasdrama
‘Ik heb in zo’n traditioneel 
verpleeghuis drama’s met families 
meegemaakt. Moesten ze 36 stuks 
ondergoed meebrengen, omdat de 
medewerkers bij een ongelukje niet 

met de hand op een lege plek wilden 
slaan. Na een jaar lagen er nog 
twintig in de kast. Tja, geen idee, 
kwijtgeraakt, door elkaar gehusseld 
in de wasserij, verwassen en 
verkleurd, wie zal het zeggen. In een 
woongroep heb je natuurlijk niet 
zoveel ondergoed nodig. Er ging ook 
wel eens wat mis, maar dan was het 
voor de hele groep en wist je waar de 
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Voordelig
‘Naast een zorgmodel, is het 
ook een exploitatiemodel. Het 
maakt mogelijk dat je goede 
zorg kunt blijven bieden aan 
een groeiende groep ouderen. 
Keukens, linnenkamers, recepties 
en restaurants verdwenen en de 
groepswoningen namen hun functies 
over. Ook maakte je de medewerkers 
direct verantwoordelijk voor 
huishoudelijke uitgaven. Allerlei 
verhalen over inkoopvoordelen 
van grote tehuizen bleken op 
drijfzand gebouwd. De medewerkers 
hielden van het, toch niet royale, 
huishoudgeld altijd over. En daar 
deden ze leuke dingen mee.’

van kleine groepswoningen. Maar 
China, kopieerkampioen bij uitstek, 
lijkt er zich inmiddels op te storten. 
Voor SVRZ is het verbeteren van de 
zorg voor cliënten de drijfveer. Frank 
Bordui is en blijft óók een manager 
en belicht ook organisatievoordelen.

fout zat. Maar er was nooit iets 
kwijt, want ieders ondergoed was 
bekend. Net als thuis... Zo mocht 
ook, ondanks rookregels, meneer 
Jansen om 11 uur z’n ochtend-
sigaartje blijven paffen. Niemand 
die het zag, die het wilde zien... 
Maar in de loop der jaren hebben 
we toch te maken gekregen met 
verkrampte veiligheidseisen van 
de inspectie. Alsof de politie thuis 
ook komt kijken hoe het met de 
keukenmessen gaat.’

Frank Bordui heeft een handboek 
over kleinschaligheid geschreven. 
En Nederland is internationaal 
koploper als het gaat over invoeren 

‘Naast  
een zorgmodel 
is het ook een 

exploitatie
model’

‘Ondanks rookregels 
iemand z’n 
vertrouwde sigaartje 
laten paffen’
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ten van langdurige trajecten.  
Wat moest zuster Britta met haar 
wapperende rokken nu met een 
dementerende meneer die weer 
in z’n broek geplast had? Och, die 
meneer Van Bakel staat weer langs 
z’n bed een beetje in de war te zijn. 
Daarvoor was ze toch niet opgeleid!’

2 ‘Van het ziekenhuis naar ver-
pleeghuis. Dat weer op de been 

krijgen van mensen met lichamelijke 
kwalen, wilde nog wel lukken. Maar 
problemen met de geest gingen hen 
boven de pet. Daardoor kwamen men-
sen met dementie in - zo noem ik het 
toch maar - een gesticht. En dat voor 
de rest van hun leven. Het ontbrak aan 
een perspectief op hun ontwikkeling.’

3 ‘Dementie is een proces van 
rouwen. Voor de persoon zelf, 

maar ook voor de familie en ver-
dere omgeving. Dat maakt de zorg 

een mix die bergen kan verzetten. 
Op zichzelf al bijzonder in het vlakke 
Zeeuwse land. 

In twintig uitspraken geeft Theo  van 
Bakel zicht op zijn stappen  en gedach-
tesprongen rond kleinschaligheid. 

1 ‘Ziekenhuizen willen, nu nog 
meer dan vroeger, mensen snel 

oplappen. Ze hebben geen kaas gege-

Pionieren met het hart op de goede plek. 
Zo ziet Theo van Bakel de overgang 
naar kleinschalig wonen. Als regio
directeur geeft hij daar in de begin
jaren mede vorm aan. 

Theo van Bakel treft SVRZ aan als 
een redelijk rijke club die goed op de 
centjes heeft gepast. Met toevoeging 
van een flinke portie bevlogenheid 
en creativiteit ontstaat volgens hem 

Theo van Bakel, indertijd regiodirecteur

Stap voor stap bergen   verzetten



Stap voor stap bergen   verzetten

om hen een beetje mobiel te houden. 
Ik vroeg aan de behandelaars of de 
was vouwen en kopjes afdrogen ook 
niet een soort bewegingstherapie 
was. Een beetje platte vergelijking, 
maar ze hadden weinig weerwoord.’

8 ‘Nu heb ik 75 jaar m’n eigen 
leven geleid, in mijn eigen dorp. 

En dan kom ik in een grote zaal. Glan-
zend schoon, met meiden in witte 
schorten en karren met glanzende 
ketels en borden, geen kookpot te 
zien. Kan ik me daar dan thuis voe-
len? Gelukkig worden? Vergeet het 
maar!’

9 ‘We hebben de woon-
kameraanpak uitgevent met 

prachtige notities. En met zeepkistbij-
eenkomsten. Medewerkers hoorden 
en zagen dat ik niet die lulhannes 
was die op z’n kantoor de wereld zat 
te verbeteren. Ze hoorden van mij en 

ik me de gevechten die ik met de 
behandelende staf heb moeten 
voeren. Ze zagen dat absoluut niet 
zitten. Maar zij moesten bijdraaien, 
omdat zij - hopelijk ongewild - door 
hun aanpak en gedrag het verpleeg-
huis kil maakten.’ 

7 ‘Ik zie ze nog voor me, de zalen 
van de fysiotherapie waar men-

sen aan wielen moesten draaien en 
andere oefeningen doen. Allemaal 

ook zo ingewikkeld. Dementie is 
onherroepelijk. En als blijvende 
afhankelijkheid je voorland is, dan is 
de zorginstelling ook je huis. En een 
huis is een plek waar je met elkaar 
om de tafel zit en iedereen kent.’

4 ‘In de war zijn is al lastig zat. 
Dan zit je er niet op te wachten 

dat je verder van slag raakt door het 
aantal mensen waarmee je noodge-
dwongen samenwoont. Niks vrije 
keuze! En dan komt daar ook nog een 
hoop personeel en bezoek bij. Dat 
betekent onnodige onrust.’

5 ‘Kleinschalige zorg is een uiting 
van beschaving. Het is niet fat-

soenlijk om mensen onpersoonlijk 
te benaderen en bloot te stellen aan 
prikkels die de geest pijnigen.’

6 ‘Kleinschaligheid klinkt nu bijna 
vanzelfsprekend. Toch herinner 

‘Medewerkers zagen 
dat ik niet de lulhannes 
was die op z’n kantoor 
de wereld zat te 
verbeteren’
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13 ‘Het is net als met voetbal: 
iedereen heeft er verstand 

van. Nou, dan is zo’n woongroep 
ideaal. Kom gewoon eens aan tafel 
vertellen hoe het moet. En kom 
het vooral eens doen; koken, 
samen op pad gaan, voorlezen, 
een plaatje draaien, een uitstapje 
regelen.’

14 ‘Instellingen leiden tot 
afstand. We ontwikkelen 

eenzaamheid omdat we ons leven 
zo vol maken dat we allerlei taken 
afstoten. Er is geen tijd voor zorg, 
voor verstilling, voor een praatje 
pot. Als je dat kunt bewaren of 
terugbrengen, heb je een kwaliteit 
van leven die ouderen rechtdoet.’

15 ‘Voor een goed idee was 
altijd geld. Dat is een kracht 

van SVRZ. En kleinschaligheid heeft 
haar vleugels gegeven.’

12 ‘We streven er met z’n  
allen naar dat mensen  

langer thuiswonen. En als iemand 
van tachtig dan valt en een blauwe 
bult op het hoofd heeft, is dat  
zielig maar vooral gewoon jammer. 
Gebeurt dat in een zorginstelling, 
dan heb je chocoladeletters in  
De Telegraaf. Ik gun mensen de  
moed om zich teweer te stellen  
tegen de verstikking van angst.’

anderen dat de klant het middel was 
geworden in plaats van het doel. En 
hoe je dat kon herstellen. Ze mochten 
het gerust met me oneens zijn. Weer-
werk scherpt de geest.’

10 ‘Mensen, medewerkers en 
familieleden, geloofden niet 

dat kleinschaligheid kon werken. In 
het begin hebben we zelfs proefwo-
ningen in de bestaande gebouwen 
gemaakt. We lieten zien dat het 
werkte. En dat er geen ellende ont-
stond als niet iemand constant ieder-
een in de gaten hield.’

11 ‘We zijn bange mensen. En 
zeker iemand die je liefhebt, 

wil je niets laten overkomen. Maar het 
verhaal is ook, dat het leven een optel-
som van risico’s is. Klamp je niet vast 
aan schijnzekerheid. Ook in een zie-
kenhuis tuimelt wel eens iemand uit 
bed of glijdt uit en breekt een heup.’

‘Voor een goed 
idee was er altijd 

geld’
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‘Over liefde praten 
vinden mensen 

moeilijk’

dat bewoners door hun gedrag moe-
ten verkassen. De verzorgende moet 
professioneel genoeg zijn om zich zo 
nodig aan te passen. Liefdevol!’

19 ‘Nederland is een gestich-
tenland, eeuwenlang is dat 

zo geweest. Uit liefdadigheid, goede 
bedoelingen en bescherming van 
de burgers. Ik ben blij dat we daar 
vanaf lijken te komen. Geef mensen 
levensruimte!’

20 ‘Mijn angst is dat er weer 
visionairs komen die voor 

andere mensen bedenken wat goed 
voor hen is. De groepswoning deugt. 
Het is - wat een metselaar ooit tegen 
me zei - een huis met een rechte 
muts. Vier muren met een dak erop. 
Gewoon de oervorm van een huis, 
iets wat kinderen tekenen, iets waar 
mensen zich prettig bij voelen. Wat 
wil je nog meer?’

16 ‘Natuurlijk vraagt vernieu-
wing om goed nadenken.  

En doorrekenen! Maar zorg en beleid 
behoren een fundament van gevoel 
te hebben. Ik heb bovendien erva-
ren dat intuïtie belangrijker is dan 
beredeneren met wie of wat je in 
zee gaat. Als je een grote klus moet 
klaren, zorg dan voor een klik. Met 
ideeën en mensen.’

17 ‘Mensen vinden het heel moei-
lijk om over liefde te praten. 

Als je niet houdt van mensen, heb je 
in de zorg niks te zoeken. Bij woon-
groepen telt dat misschien wel dubbel. 
Heb je dat gevoel niet? Dan kun je 
beter je jas pakken en vertrekken. Ik 
heb dat wel een paar keer gezegd.’

18 ‘Een woongroep vraagt om een 
sterk team. Niet iedereen kan 

evengoed met elkaar of met spannin-
gen overweg. Toch moet je voorkomen 

Theo van Bakel komt in 1998 bij SVRZ 
werken. Tien jaar lang zwaait hij in 
Zeeuws-Vlaanderen de scepter. Al zegt hij 
een hekel te hebben aan alles wat naar 
hofhouding riekt. Liever bestempelt hij 
zich als een botte Brabander die z’n best 
doet. Dat in zijn werkgebied SVRZ er niet 
uitgesproken geliefd opstaat bij colle-
ga-zorginstellingen en overheden, mag 
de pret niet drukken. Hij legt er een brede 
basis voor kleinschalige zorg. Na zijn 
vertrek in 2007 is hij elders in Nederland 
nog tien jaar zorgbestuurder geweest.
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had gewoon in de hoek staan pissen. 
Dat was toch normaal? Het apparaat 
deed het na droging overigens weer 
gewoon. Ik heb de babyfoon gewoon 
teruggegeven en het mijn broer nooit 
verteld...
Ze sliepen wel op één kamer, maar 
probeerden elkaar toch de loef af 
te steken. Ik had nooit gedacht dat 
we ze aan huishoudelijke klussen 
konden krijgen. Maar ze probeerden 
zowaar elkaar geregeld de stofzuiger 
te ontfutselen om een goeie beurt bij 
de verzorgsters te maken. En ook op 
een ander terrein beconcurreerden ze 
elkaar. In verband met hun plasavon-
turen hadden we op verschillende 
plekken emmers klaargezet. En dan 
gingen ze ‘s ochtends kijken wie het 
meeste geproduceerd had. Er was 
altijd wel een trotse winnaar.’

van de cliënten niet alleen op een 
kamer slapen. Dat had hij blijkbaar 
nog nooit gedaan. En zo kwam het 
dat een herenboer en een knecht 
toch een kamer deelden. De een 
wilde dat per se en de ander had 
geen bezwaar. Ze waren allebei ‘s 
nachts nogal actief maar hadden 
geen last van elkaar. Nu hadden we 
geen nachtdiensten. De medewerker 
van de nabijgelegen afdeling zou 
af en toe een rondje over De Deel 
lopen. De cliëntenraad vond dat wat 
mager. Ik heb toen van mijn broer 
een paar oude babyfoons in bruikleen 
gekregen. Maar we hadden buiten 
die mannen gerekend. De eerste 
nacht hoorde de wachtdienst water 
kletteren en was het einde oefening 
voor de babyfoon die daar op de 
grond stond. Een van die mannen 

Team- en experimentleider Wil de 
Rond kan uit de begindagen vele 

verhalen vertellen. Hij deelt graag een 
bijzondere anekdote.

‘We probeerden de sfeer van het plat-
teland te treff en. Nou, dat hebben we 
geweten! Hadden we eindelijk voor 
iedereen een eigen ruimte, wilde een 

De boer, 
de knecht 

en de
plasemmers

‘Hij had nog 
nooit een eigen 
kamer gehad’
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DROOMBEELD
In het hoofd van Wil de Rond waart al een hele tijd 
een droom rond. Hij ziet zichzelf met een handvol 
cliënten wonen en werken op een zorgboerderij. 
Nou ja, werken zo goed en kwaad als het kan. 

Zijn vrouw vindt het maar luchtfietserij en ook zijn kinderen lijkt 
het geen goed idee. Dus is hij bij Ter Valcke ondertussen hoofd van 
maar liefst zes afdelingen en van drie ook nog eens waarnemer. 
Een druk baasje. Toch vraagt locatiemanager Peet Kruidenier hem 
om een opzet te maken voor zo'n kleinschalig experiment. Hij 
zegt ja. De droom pakt wat anders uit, maar de uitdaging is er niet 
minder om. Hij is desnoods bereid het in zijn vrije tijd te doen, 
meldt hij overmoedig.

Wil de Rond gaat aan de slag. Een begeleidingsteam vanuit de 
cliëntenraad, de medezeggenschap, de artsen en paramedici kijkt 
over zijn schouder mee. Toch maakt hij voor De Deel niet meer dan 
een schetsplan. Hij wil de medewerkers vooral veel ruimte geven 
voor een eigen invulling. Een experiment binnen het experiment. 
Twee handenvol enthousiastelingen melden zich voor het team. 
Maar de rest van alle medewerkers kijkt de kat uit de boom. Of 
is domweg tegen. Met een paar leerlingen als hulptroepen gaat 
het bemensen van De Deel nog wel lukken, maar voor het straks 
ombouwen van een compleet verpleeghuis belooft het weinig goeds.

Lof voor medewerkers
‘Een jarige kleindochter kwam op 
bezoek bij oma met Alzheimer. 
Onder de jas van de oude vrouw lag 
een cadeautje voor haar. Later kre-
gen we een telefoontje met lof voor 
SVRZ. Maar het was niet de attente 
organisatie, maar de verzorgende die 
een band met de familie had. Daar 
moeten we het ook van hebben.’ 

Joost Zielstra heeft als 
locatiemanager steeds geijverd  
voor kleinschaligheid. Inmiddels 
is hij zorgbestuurder in Zuid-
Holland. Bij zijn afscheid in 2012 
toont hij vooral waardering voor de 
betrokkenheid van medewerkers. 
Kleinschaligheid is daar een prima 
voedingsbodem voor.
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Angst voor statusverlies
Rien Heijboer weet dat mensen geleerd hebben om oude schoenen 
niet weg te doen, voordat ze nieuwe hebben. Medewerkers moeten 
de voordelen ervaren. 
'Alles wat ze geleerd hadden en alle routines stonden ter discussie. Ze 
moesten dingen gaan doen, waar ze niet voor waren opgeleid. Al het 
werk werd anders. Bedden opdekken in die grote zalen was een hele 
klus, maar met een collega kon dat nog best gezellig zijn. Straks minder 
bedden, maar wél in hun eentje. Ook samen het weekend doornemen 
zagen ze verdwijnen. Net als de statusgevende uniformen. Ze vreesden 
een gebrek aan waardering voor hun vak. Werden ze niet gewoon een 
huisvrouw te midden van bejaarden? Ik heb iemand horen verzuchten 
dat ze bij het binnenrijden van haar straat niet langer een zuster was.'

Hoezo huiselijke klussen?
Victor de Leeuw heeft als architect zijn sporen verdiend in bouwen 
voor de zorg. Daarbij gaat het niet om het stapelen van stenen. 
Hij moet zich inleven in de gebruikers en van daaruit aan het 
ontwerpen slaan. Hen meenemen in veranderingen, ziet hij als een 
belangrijke sleutel tot succes. 
'In dit geval vraag je nogal wat van medewerkers. Het zijn professionals 
met, als het even meezit, lol in hun werk en in het contact met collega's. 
Thuis hebben ze allerlei huishoudelijk klussen aan een hulp uitbesteed. 
En dan wordt tegen hen gezegd dat ze zelf moeten koken, afwassen, 
stofzuigen, strijken. Allemaal taken waar ze vanaf dachten te zijn. En 
dan staan ze ook nog alleen met de verantwoordelijkheid voor een 
groep. Daar kan niet iedereen tegen. En als ze in de kennissenkring 

Onmisbaar leger
‘Ik zie een hoop narigheid, maar ook 
veel moois. Zoals die hoogbejaarde 
mevrouw. Ze kan zelf niet veel meer. 
Maar haar schoonzus voert haar lief-
devol de maaltijd. Hapje voor hapje. 
Ongelooflijk ontroerend. Nu ben ik nog 
jong, maar over zeventig jaar zit ik er 
misschien ook zo bij.’

Naomi Platteel heeft een hele tijd 
deel uitgemaakt van het onmisbaar 
leger aan vrijwilligers. Ze is zestien 
als ze dit vertelt. Ze vindt dat jonge 
mensen vaker zulke klussen op zich 
moeten nemen. Op haar school 
ontmoet ze eerst verbazing en na 
haar verhalen bewondering.
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vragen of je jarenlang geleerd hebt om moeder van een gezin bejaarden 
te zijn, dan is de lol er helemaal vanaf.'

Pioniersclubje
De werving voor kleinschalig werken krijgt volop aandacht. In de 
eerste maanden van het experiment, maar ook daarna. Met folders, 
brochures, powerpoint-presentaties, artikelen in locatiebladen, 
een compleet informatieboek, artikelen in de krant, video’s en 
reportages op de regionale televisiezender. Langzaam maar heel 
zeker krijgt kleinschaligheid voet aan de Zeeuwse grond. Maar 
eerst moet het pioniersclubje van een vrouw of zeven in De 
Deel het wiel uitvinden. Dat lukt, met veel improvisatietalent, 
doorzettingsvermogen, lachbuien, teleurstellingen en 
vriendschappen voor het leven. Twintig jaar later ontmoeten ze 
elkaar nog regelmatig bij een etentje en een wijntje. ‘De bende van 
De Deel’ leeft voort.

Volop speelruimte
Nelleke Vleugel draait op de dag van de opening de eerste dienst. 
'Dat voelde als een hele eer. Er ging werkelijk wat nieuws gebeuren! 
We waren druk geweest met de voorbereidingen. We hadden een 
verkenningstocht gemaakt naar andere experimenten met kleine 
groepen, maar verder kregen we de vrije hand. Het was óns project en 
ónze woning. We hadden van dat krakkemikkige gebouw toch maar 
mooi een echt huisje gemaakt! Okee, het was niet sjiek en stond vol met 
tweedehands spullen, gekocht of van thuis meegebracht. Iemand kwam 
met een staande lamp aansjouwen, de ander met een schilderijtje. 

Blijheid troef
‘Verzorgenden zien het liefst blije 

bewoners. In een huiselijke omgeving 
krijgen zij dat beter voor elkaar. Want 

daar kennen ze elke cliënt door en door. 
Ze zien aan iemands ogen hoe hij of 
zij zich voelt. Daarop kunnen ze dan 

meteen inspelen.’

Mark Felius, locatiemanager SVRZ, 
steekt in 2011 de loftrompet over de 

opmars van kleinschaligheid. 
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Eigenlijk een bij elkaar geraapt zootje, maar best gezellig en huislijk. 
En dat je bij het gaan zitten even aan de stoel moest voelen of die wel 
stevig genoeg was, deed aan de pret niks af. Die eerste dag en ook al 
die tijd erna was een feestje. Zo leuk als op De Deel is het nooit meer 
geweest.'

Bij elkaar geschraapt
Wil de Rond is verantwoordelijk voor het project en het team.  
Hij knokt voor het waarmaken van een stukje van een oude droom. 
Tot genoegen.
'Het moest allemaal goedkoop. Alles wat we aan het opknappen van 
de oude gebouw besteedden, ging ten koste van de latere nieuwbouw. 
Ik geloof dat we 43.000 gulden hadden voor de verbouwing. Keuken, 
kamers, aanpassing van de douche, toilet. We hebben nog moeten 
knokken voor een wastafel in het toilet, want dat was eigenlijk te duur. 
Het was sjacheren, maar toen de woning eenmaal af was, voldeed die 
prima. En de tuin met het door De Groene School getimmerd kippenhok 
was de slagroom op de taart. En niet te vergeten het huiskonijn! 
Het leek soms wel een huishouden van Jan Steen. Raar genoeg was, 
ondanks allerlei grappige situaties en voorvallen, de rust een weldadige 
vooruitgang.'

‘In je eentje 
verantwoordelijk 
voor een groep; 
daar kan niet 
iedereen tegen’



De Bende van De Deel. Uitgelaten 
stellen ze vast dat het een passende 
beschrijving voor hun gezelschap is. 
‘Het was een bende, we maakten er 
soms een bende van en wij vormden 
een bende!’ Ergens uit het kakelende 
groepje plopt deze samenvatting 
op. De een klapt, de ander giechelt, 
en weer een ander knikt haar hoofd 
bijna van de romp. Met algemene 
stemmen aangenomen, zo lijkt de 
typering. 

De zeven vrouwen van het eerste 
uur spreken nog steeds als groepje 
af. Voor een drankje of een hapje. 
Onregelmatig, maar altijd is het 
lachen gieren brullen. Herinneringen 
ophalen, nieuwe ervaringen delen, 
elkaar bijpraten over lief en leed. 
En altijd hangt over de ontmoeting 

De bende   bestaat nog steeds
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De bende   bestaat nog steeds
een zweem van heimwee: wat was 
het toch een mooie tijd, daar in De 
Deel! Anita Verschuure en Annet 
Hoogerwerf kunnen er deze keer niet 
bij zijn. Maar Nelleke Vleugel, Jolanda 
Verschuure, Ineke Anthonise, Addie 
de Leeuw en Thea Wiersma laten het 
zich smaken: de lunch en elkaars 
aanwezigheid. Over het experiment 
met de eerste woongroep buitelen de 
opmerkingen over elkaar heen. De 
een begint, de ander vult aan.

1 ‘We moesten alles zelf verzin-
nen. Neem het afwassen. De ene 

bewoonster had er geen zin in: ze 
was blij dat ze ervan af was. De ander 
zei dat ze er niet over prakkiseerde, 
want afwassen had ze nog nooit 
gedaan: dat was werk voor de meid. 
Nou, dan zou de vuile vaat maar 

blijven staan! Dat vonden ze ook 
maar niks en kwamen helpen. Nou, 
daar hebben we toen maar een stan-
daard activiteit van gemaakt.’

2 ‘Het was onze klus, geen baan 
van negen tot vijf. We stop-

ten er een hoop vrije tijd in. Met 
bewoners naar de supermarkt. 
Onverwacht een busje regelen en, 
hupsakee, iedereen erin en naar een 
concert. Of naar de kaasmarkt, het 
Zijdemuseum of de Pannenkoek-
molen. Dat zie ik op deze manier nu 
niet meer gebeuren.’

3 ‘En die keer dat die vrouw niet 
mee terug wilde... Die hebben 

we toen afgemat; rondjes rond de 
bus laten lopen tot ze moe op de 
stoel zakte. Klaar!’

4 ‘Wij hadden ons vrijwillig  
opgegeven voor De Deel. Dat 

maakt het misschien toch anders. 
Later kreeg je een woning toege-
wezen, waar je aan het werk ging.’

5 ‘Het was ons huis. Als je op de 
fiets onderweg was naar je gezin, 

draaide je je soms toch maar om. Effe 
checken of de deuren goed op slot 
waren.’

6 ‘Ons werd niks voorgekauwd. 
Geen plan, geen werkinstructie. 

Warm eten rond de middag of na 
zessen? Dat moesten we zelf maar 
uitdokteren. Ja, én koken!’

7 ‘De koningin? Is die 
ook geweest? Nee, wel 

staatssecretaris Erica Terpstra. Wij 

‘Onze klus! 
Geen baan van 
negen tot vijf’
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trots maar roepen hoe leuk en goed 
alles was. En zij dan opmerken dat 
het nog niet af was. Poeh... ook een 
soort koningin, die Erica!’

8 ‘We gingen andere 
experimenten verkennen. 

Kwam er zo’n grote limousine 
voorrijden en daar gingen we 
dan allemaal in. Deftig zwaaiend 
zoefden we op pad. Als prinsesjes! 
Dat is wat anders dan een 
reisvergoedingsregeling.’ 

9 ‘We hadden altijd lol. Op 
een excursie had teamleider 

Wil de Rond geen treinkaartje 
voor het laatste stukje van de
reis. Wij legden gierend allemaal 
onze jassen over hem heen. 
We gingen nog net niet op hem 
zitten.’

10 ‘Bij zo’n woongroep veran-
dert ook de houding van 

de familie. Het is een verlengstuk 
van thuis. En wij hoorden ook zo’n 
beetje bij het gezin. Als ze zin had-
den in koffie, zetten ze ook een bak-
kie voor ons.’

11 ‘Voor de bewoners was 
het echt hún huis. Zo riep 

meneer Markus eens dat hij toch 
maar een mooi kot had aangeschaft.’

12 ‘We hadden een zieke kip. 
Toen lieten we de verpleeg-

huisarts weten dat een van onze 
‘bewoonsters’ onwel was. Kaal 
gepikt. We kregen een lange brief 
terug. Met uitleg over pikorde en 
als eindadvies: een zetpil in de kont 
stoppen. Volgens mij heeft de team-
leider dat ook gedaan. Lachen toch?’

Nelleke Vleugel,

Ineke Anthonise

Thea Wiersma

Addie de Leeuw

Jolanda Verschuure
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13 ‘Op zo’n verpleeghuiszaal  
gingen de medewerkers 

vroeger samen koffie drinken. En de 
bewoner die voor hulp belde, had 
even pech. Nu ben je voortdurend 
aanwezig. Als je iets ziet gebeuren, 
zet je gewoon je koffie even weg. 
Niks verpleegsterspost!’

14 ‘Bij opname in het verpleeg-
huis werd verteld dat moeder 

twee boterhammen at. Eentje met 
jam en eentje met kaas. Nou, dat ging 
dan het systeem in en was moeder 
tot zo’n ontbijt veroordeeld. Levens-
lang! In de groepswoning vraag je het 
gewoon, elke dag weer.’

15 ‘Groenten uit eigen tuin? 
Prima! En dan kom je om vier 

uur aan en hoor je dat spinazie op 
het menu staat. Ook prima. Maar dan 

iets misging, corrigeerden we elkaar 
gewoon. Niks moeilijks aan!’

19 ‘Kritiek kwam ook in het 
schriftje te staan. Dat 

gebruikten we voor de overdracht. 
En dan stond er met zo’n dreigende 
ondertoon de vraag wie gisteren 
gewerkt had, omdat de kippen weer 
eens geen water hadden. En dat de 
beesten de hele dag op stok zaten, 
wachtend op hun dood.’

20 ‘Ons experiment had veel 
belangstelling. Er is een video 

gemaakt en ook omroep Zeeland 
kwam langs. Wij gekke bekken trek-
kend achter de camera en Nelleke 
ervoor, het verhaal vertellend. En 
dan hoorde ze de volgende dag dat 
mevrouw het fotomodel vooral niet 
naast haar schoenen moest lopen.

vertellen ze dat je die eerst zelf moet 
gaan plukken.’

16 ‘We leerden van elkaar. 
Omgaan met verantwoorde-

lijkheid, inspelen op zo’n groepje, 
maar ook koken. Verschillende 
meiden hebben er sudderlappen en 
stoofpeertjes leren bereiden.’

17 ‘We werden niet doodge-
gooid met regels. Dus zetten 

we een bewoonster midden in de 
kamer onder de droogkap. Hoe 
huiselijk  wil je het hebben?! En we 
gebruikten dezelfde spelden voor 
drie dames. In de kapsalon ontsmet-
ten ze die dingen ook niet?!’

18 ‘In het begin kenden we 
elkaar niet. Maar onze neu-

zen stonden dezelfde kant op. En als 

‘We 
werden niet 
doodgegooid 
met regels’ 
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‘Zo’n team dat anders durfde gaan 
werken en op een volwassen manier 
met de bewoners communiceerde, 
heeft behoorlijk indruk op me 
gemaakt. Maar zo’n aanpak over  
de hele organisatie uitrollen?  
Ik had m’n twijfels.‘

Hans aan den Toorn is als verpleeg-
huisarts bij het experiment in De Deel 
betrokken. Inmiddels werkt hij al een 
reeks van jaren als specialist ouderen-
geneeskunde in meerdere verpleeg-
huizen. Zijn verhaal kent vraag- en 
uitroeptekens.

‘Alles moet samenkomen. Als je een 
goede ploeg hebt en een goede sfeer, 
dan kun je - bij wijze van spreken - 
de hele wereld aan. Maar voor mede-
werkers die onzeker zijn en zich niet 
goed ondersteund voelen, kan zo’n 
kleinschalige setting heel beklemmend 
zijn. Je hebt niet alleen verzorgende 
kennis en kwaliteiten nodig, maar 
ook een sterke ruggengraat.’

‘Het team is kwetsbaar. Het kan 
minder makkelijk terugvallen op 
arts, psycholoog of psychotherapeut. 
Omdat ze goeddeels alleen zijn met 
hun groep, is er ook minder steun en 
correctie van collega’s. In de expe-
rimentfase was dat nog anders. Die 
vrouwen deelden van alles met elkaar. 
Dat gebeurde in werktijd, maar even 
makkelijk daarbuiten. Mooi!’

‘Het is geen wondermiddel. Veel 
hangt af van de samenstelling van 
de groep en van het team. Dat kan 

een gezellige en bruisende huiskamer 
opleveren, waar je je ook nog eens 
gezien en geborgen voelt. Maar je 
hebt ook huiskamers waar neerslach-
tigheid  heerst en waar bijna niks 
gebeurt. Het is niet het systeem, het 
zijn de mensen die het hem doen.’ 

‘Het is een sprong voorwaarts. Voor 
mij als arts was het een ogenopener 
wat de verzorgenden allemaal op 
eigen sap voor elkaar kregen. In een 
ziekenhuis-omgeving had je meer 
rangen en standen. En, niet te verge-
ten, regels. Op De Deel werd vrijuit 
en hardop door iedereen gedacht over 
de beste oplossing. Dat vond ik een 
verademing.’

‘Grote groepen? Meer onrust! Zo 
simpel is het. Op de oude afdelingen 
zaten soms wel dertig mensen. En 
dan met twee of drie te kleine huis-
kamers. Er zijn altijd mensen die aan-
dacht vragen. En wie dat niet doet, 
valt makkelijk buiten de boot. Ook 

Hans aan den Toorn,
specialist ouderengeneeskunde

Kennis, kwaliteit en   ruggengraad
‘In een ziekenhuis-
omgeving had je meer 
rangen en standen.  
En, niet te vergeten, 
regels. ’
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Kennis, kwaliteit en   ruggengraad
zijn er in zo’n grote groep een paar 
die je beter niet aan één tafel kunt 
zetten. Of die op de gang voor aanva-
ringen zorgen.’

‘Er is behoefte aan balans. Mensen 
met dementie kunnen slecht veel 
indrukken verwerken. Dat verschilt 
ook nog per persoon. Op zo’n ouder-
wetse, ziekenhuisachtige afdeling 
kon je niet goed doseren wat je aan 
prikkels kon aanbieden. Prikkels om 
iemand actief en zoveel mogelijk bij 
de les te houden, zonder hem of haar 
te overvoeren. Noodgedwongen was 
het voor de een te weinig en voor de 
ander teveel.’

‘Je moet mensen goed bezighou
den. Mannen doorgaans meer dan 
vrouwen. Mannen zijn van oudsher 
gewend om na het ontbijt naar hun 
werk te gaan of wat omhanden heb-
ben. Toen mijn goede, oude vader 
met pensioen ging, wist mijn moe-
der zich geen raad met zo’n man 

over de vloer. Als een man geen spe-
ciale hobby of tuintje heeft, vlucht 
hij naar het schuurtje of duivenhok.  
Op De Deel was daarin voorzien. 
Later schoot dat er wel eens bij in.’

‘Soms zijn bewoners onrustig. Of 
compleet ontregeld. Schelden, met 
van alles smijten, schoppen of spu-
gen. Je kunt dat doodzwijgen, maar 
het komt voor. En voor de verzor-
gende die er dan alleen voorstaat, 
kan dat er behoorlijk inhakken. Ik 
vrees dat het inroepen van hulp niet 
overal goed geregeld is. In alleen-

staande woningen misschien zelfs 
niet te organiseren.’

‘Versnippering heeft nadelen. Dat 
ellenlange verdunnen van de zorg 
met in elke kern een woning, zie 
ik niet zitten. Kleinschaligheid is 
prima, maar dan graag geklonterd. 
Bij een verkoudheid sta je bij gebun-
delde woningen in vijf minuten bij 
iemands bed. Gespreid kost je dat 
voor dezelfde ziekte en hetzelfde 
receptje drie kwartier. In de Zeeuwse 
zomer moet je een helikopter of een 
hovercraft huren om de voorgeschre-
ven aanrijtijd te halen.’

‘Ik zit op mijn plek. Ik werk liever in 
een verpleeghuis dan in verspreide 
woningen. Je zit niet in je eentje achter 
je bureautje. Met de verzorging, de 
fysio, de ergo en de psycholoog zijn de 
lijnen kort. Je loop makkelijk bij elkaar 
binnen. Dat heeft toegevoegde waarde, 
omdat niemand de wijsheid in pacht 
heeft. Samen is het resultaat beter.’
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Ze zijn vervlogen, de herinneringen 
aan Indonesië, aan de rust van het 
Zeeuwse land in de jaren erna. De 
vrouw zit in het in een grote zaal in 
verpleeghuis Der Boede en staart voor 
zich uit. Dag na dag. Haar zoon vindt 
het prima dat moeder meedoet aan 
een experiment. Ze gaat deel uitma-
ken van een woongroep. Ze krijgt een 
eigen kamer met eigen spullen. Daar 
lijkt ze op te bloeien. 
En dan, zomaar, op een dag weken 
later, pakt ze de gitaar die in de hoek 
van haar kamer staat te verstoff en. 
Wat een vreemd ding... Tastend streelt 
ze de snaren. Geluid. Het maakt her-
inneringen wakker. Met breekbare 

handen en niet minder breekbare 
stem speelt en zingt ze. Voor het eerst 
sinds jaren. Ook een Indisch kinder-
lied komt voorbij: Burung Kakatua. 
Niet alles is weggevlogen in haar 
dementie. De vogel is er nog.

De Nederlandse vertaling: 
De vogel kakatoe
zit in het vensterraam —
Ze is al oud, opoe,
Twee tanden maar, ocharm

De zoon zal dat moment nooit verge-
ten. Toenmalig regiodirecteur Frank 
Bordui evenmin. Haar naam is hij 
vergeten, de gebeurtenis niet.

Niet 
gevlogen

Een blijvertje
‘De vergrijzing eist z’n tol. Dat blijkt 

bij de opening van het nieuwe 
Ter Schorre aan de Bachlaan in 
Terneuzen. Er zijn wachtlijsten 
ontstaan. Op verzoek van het 

Zorgkantoor, dat gaat over de zorg-
kosten en -plekken, betrekt SVRZ 
weer een deel van het gebouw dat 
we net hebben verlaten. Er vinden 

24 cliënten onderdak. Natuurlijk 
kleinschalig! Deze ontwikkeling 

inspireert ons om, samen met 
woningcorporatie Clavis en een 

projectontwikkelaar, op het bijbe-
horende parkeerterrein een woon-
zorgcentrum te bouwen: Maximá. 

Het biedt plek aan diverse voor-
zieningen, huur- en koopwoningen 
en kleinschalige woongroepen. De 

24 bewoners van het oude gebouw 
kunnen er terecht, nadat ze hun 

nieuwe onderkomen naast de deur 
hebben zien verrijzen. In totaal 

heeft die situatie overigens zo’n 
tien jaar geduurd. En zo is SVRZ 

toch op de vertrouwde plek aan de 
Schelde gebleven.’

Bob Marcusse, stafdirecteur 
Bedrijfsvoering en Control

Maximá in Terneuzen
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Kans van slagen
In het begin van het experiment gonst wel wat kritiek door de 
organisatie. Zo zouden makkelijke bewoners zijn uitgezocht om  
de slagingskans te vergroten. De teamleden denken daar heel 
anders over. Ze hebben zelfs het gevoel dat maatschappelijk 
werker Jacques Depaemelaere hen soms cliënten toeschuift die 
hij elders niet onderdak kan brengen. Een enkele keer hebben 
ze de hakken in het zand gezet. De opmerking dat de leiding de 
makkelijkste medewerkers op de klus gezet heeft, snijdt evenmin 
hout. Niet de makkelijkste, wél de meest gedrevenen. 

Wil de Rond spreekt van een speciaal clubje. 
'Op die grootschalige afdelingen wisten de medewerkers uitstekend 
hoe ze mensen moesten wassen, naar het toilet helpen, medicijnen 
toedienen, een sonde aansluiten, een katheter inbrengen en met de 
familie praten. Maar op De Deel waren ze voor de totale gang van 
zaken verantwoordelijk, voor het hele leven van de cliënt. Maar ook 
voor het indraaien van een nieuwe lamp, zonder de technische dienst 
te bellen. Op De Deel zijn we gestart met een groep die dat mooi vond, 
tot op het bot gemotiveerd was en die nieuwe werkwijze ook aankon. 
Wel heb ik door ziekte eens een invalster van een grote afdeling moeten 
plukken. Ze kwam naar me toe met de mededeling dat er een bloemkool 
en gehakt lag, maar dat ze niet wist wat ze daarmee aan moest. Ik heb 
toen zelf maar gekookt en ben wat later naar huis gegaan.'
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‘Ik had een pruimenboom en kwam 
om in de overdaad aan vruchten. 
Daar maakte ik zo’n groepswoning 
blij mee. Ze stonden er een dag later 
jam van te koken. Van tevoren kon 
ik daar bij een groot verpleeghuis 
niks mee. Zo gigantisch was die 
boom ook weer niet! Maar er waren 
meer vanzelfsprekende uitingen 
van wat je burenhulp zou kunnen 
noemen. Toen ze in De Deel nog 
een kastje nodig hadden, heb ik 

een oude secretaire van mijn groot-
moeder gebracht. Zij vonden hem 
prachtig en ik was er mooi vanaf. 
Iedereen blij!’. 

Toenmalig regiodirecteur Frank 
Bordui denkt dat de optelsom van 
grote, maar vooral ook kleine ver-
anderingen, kleinschaligheid tot 
een succes maakte. Mensen bleven 
gewoon met elkaar omgaan, ondanks 
dementie of andere gebreken.

Aan een 
boom zo vol 
geladen....

Wintersport
‘Op De Deel hadden we ook een 

kippenhok. Met een heuse haan. 
Hij kraaide iedereen wakker. Om 
gek van te worden! Daarom werd 

de kippenren verduisterd. Geen 
succes. De haan vloog je boos 

blazend aan. De oplossing kwam 
toch. De haan was gevlogen. De 
bewoners kregen de boodschap 

dat de haan op wintersport was. 
Met omgedraaide nek lag hij bij 

een van de teamleden thuis in de 
vriezer. Tja...wintersport.’

Addie de Leeuw, zorgmedewerker 
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Reuze naar de zin
Maatje van Sante werkt in 2000 in een grootschalig verpleeghuis in 
Den Bosch. Zes of vier mensen per kamer. Netjes, maar nul privacy. 
Haar schoonmoeder gaat op haar negentigste in De Deel wonen. De 
verzorgende merkt meteen het verschil.
'Ik vond het dagelijks met je teamgenoten optrekken prettig. Dat heb je 
in zo'n woongroep niet. Maar voor de cliënten was het veel gezelliger 
en persoonlijker. En daar gaat het om. Prima met z'n allen in de grote 
woonkeuken. En bijzonder zo'n eigen tuin met konijnen en kippen. 
Mijn schoonmoeder was trouwens nog goed aanspreekbaar. En slim. 
Aardappels schillen had ze genoeg gedaan in haar leven, vond ze. Ze 
zei opgewekt dat ze die maar over ging slaan die dag. Ook troffen we 
haar eens aan met een kring mensen om zich heen, alsof ze aan 
het vergaderen waren. Nu was ze voorzitter geweest van de 
plattelandsvrouwen en dat deed ze daar nog eens dunnetjes over. 
En de andere bewoners maar luisteren! Soms trok ze zich terug op haar 
kamer, het was haar even te druk. Kun je nagaan wat dat op een grote 
afdeling geweest zou zijn. In De Deel had ze het reuze naar haar zin. Zo zei 
ze op een gegeven moment: zullen we dit huis dan maar kopen, jongen?'

Zware opgave
‘Familieleden, mantelzorgers en ook 
verzorgenden kunnen wel eens boos 
worden op mensen met dementie. Door 
hun onredelijk of om de tuin leidend 
gedrag. Maar dat is onderdeel van hun 
aandoening. Ze zijn stukjes kwijt, niet 
te repareren. Een geamputeerd been is 
ook niet te repareren, wel te compense-
ren. Dat wat niet te herstellen is, maakt 
iemand niet minder. Zorgpersoneel 
moet met dat hele scala om kunnen 
gaan. Ga er maar aan staan!’ 

Henk Nies is hoogleraar en 
bestuurder van zorgkenniscentrum 
Vilans. In het SVRZ-magazine zegt hij 
de kunde en inzet van medewerkers 
te waarderen. Cliënten hun 
waardigheid laten behouden staat 
voor hem voorop.



42

Der Boede, een van Nederlands 
grootste zorgcomplexen
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VERNIEUWING
Rond de eeuwwisseling heeft de concentratie 
van grote groepen cliënten in verpleeghuizen 
haar beste tijd gehad. Spreiding en verdunning 
is de nieuwe denklijn.  De combinatie met 
verzorgingshuizen ligt voor de hand. Dat 
deze op hun beurt vijftien jaar later naar de 
geschiedenisboeken verwezen worden, weet dan 
nog niemand. 

In die periode is nog maar beperkt duidelijk hoe groot de vlucht 
van kleinschalige woongroepen zal zijn. En de uitwaaiering van 
zorgeenheden over wijken en dorpen ligt nog achter de horizon.

Mirjam Drost treedt in de beginjaren van kleinschaligheid aan  
als directievoorzitter. Ze zegt dat ze energie krijgt van vernieuwen 
en vernieuwers. Ze valt dan ook met de neus in de boter. Een 
verpleeghuis heeft ze dan nog nooit bezocht.
'Bewoners zaten maar wat in hun stoel te dommelen. Twintig, dertig 
mensen op een afdeling. Ik zou er gek worden. Als je ergens werkt, 
moet je altijd denken hoe je het zelf als klant zou willen. Nou, zo niet! 
Liever wil je er nooit terecht komen. Maar als het niet anders kan, wil 
je gewoon je leventje blijven leven, ook al is het op een andere plek 
en heb je beperkingen. Ons concept sloeg daarom aan: net als thuis. 

Op de rails
Bij haar afscheid als SVRZ-bestuurder 
in 2011 kijkt Mirjam Drost tevreden 
terug. Ze heeft het idee van zorg in 
woongroepen opgepakt en stevig 
op de rails gezet. Een groot aantal 
woningen is dan al gerealiseerd of in 
de maak. Het zorgconcept ‘Als thuis’ 
is klaar voor doorontwikkeling.
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Die benadering verkocht zichzelf. Je hoefde niks uit te leggen. En als 
zo'n voor de hand liggend idee eenmaal geland is, wordt het van 
iedereen. Dat maakt de organisatie én de medewerkers sterker. Er ligt 
nadruk op zelfstandigheid. Dat betekent minder mensen die zich bezig 
moeten houden met aansturen en controleren. Minder management 
dus. Ondertussen moet je dan wel investeren in de ontwikkeling van 
de medewerkers. Ik heb ze enorm zien groeien. SVRZ werd beter, 
sterker. Minder afhankelijk ook van een paar mensen in de top van de 
organisatie. Daar kunnen we met z'n allen tevreden over zijn.'

Vernieuwingskoorts
De eerste ervaringen met het experiment in De Deel te Goes zijn 
positief. Al snel vindt het navolging. In Domburg moet een nieuw 
verzorgingshuis komen. De vernieuwingskoorts die SVRZ in haar 
greep aan het krijgen is, zorgt voor opgewonden gesprekken. 
Om te beginnen is een aansprekende naam nodig: niks met een 
heemkundige verwijzing, weg van de truttigheid. Het wordt 
SIMNIA. Met hoofdletters geschreven, om het onderscheidende 
karakter nog maar eens te benadrukken. Niemand snapt waar 
de naam vandaan komt, maar regiodirecteur Frank Bordui legt 
het graag uit. Simnia is de naam van een elegante schelp. En elke 
schelp is zowel uniek als een huis om in te wonen. Vandaar! Dat 
Simnia ook de naam is van een 9200 ton grote Shell-tanker die door 
de Duitsers in 1941 tot zinken is gebracht, weten de zorgmanagers 
niet of het kan ze niks schelen. Het wordt Simnia; uniek omdat 
het centrum binnen zijn muren ook een aantal groepswoningen 
herbergt. In 2002 opent de Domburgse vestiging haar poorten.

Schrijf niemand af
‘Ik heb een mevrouw meegemaakt 
met vergevorderd MS. De verlam-

ming rukte op en en haar hoofd zat 
in een band om te zorgen dat het 

niet opzij kiepte.  Ogenschijnlijk kon 
ze niks meer en hoorde ze er niet 

meer bij. Voor de toevallige passant 
was het een zielig hoopje mens. 

Omdat ze dat zelf niet meer kon, 
heb ik voor haar jarenlang de brie-
ven geschreven. Uit haar geheugen 
diepte ze hele gedichten en citaten 
op. Ze zat jaren in een verpleeghuis 

en kostte in de ogen van de maat-
schappij alleen maar veel geld. Maar 

deze mevrouw was door haar levens-
houding en levenswijsheid voor 

veel mensen om haar heen van een 
geweldige en opbeurende waarde, 
een bron van inspiratie. Daar kun 
je alleen maar respect en bewon-

dering voor hebben. Dat heeft mijn 
beeld van ouderen en zorg stevig 

beïnvloed. Ik heb geleerd dat je niet 
alleen zorg of hulp geeft, maar er ook 

wat haalt.’

Rien Heijboer, 
tot 2014 lid Raad van Bestuur
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Onwrikbaar geloof
Frank Bordui combineert uitzoeken met uitdragen. Ondanks 
ontdekkingstochten met bijbehorende onzekerheden ontspruit  
de video 'Thuis' uit onwrikbaar geloof in de goede zaak. Het filmpje 
biedt een kijkje in de keuken van kleinschaligheid. 
'Locatie Simnia is gebruikt om overal in Nederland uit te leggen hoe het 
wonen in groepsverband eruit kon zien en hoe goed we bezig waren. In 
onze geestdrift fantaseerden we ook over het maken van een compleet 
op z'n eentje functionerende woongroep. Los van alles, plompverloren 
midden in de wijk. In de dorpskern van Westkapelle schaften we een 
bungalow met een grote garage aan. Na ombouw was daarin plek 
voor vijf ouderen met dementie. Fantastisch vond ik dat! Ze hadden 
een eigen tuin, een huishond en een piano. De buurkinderen vonden 
het leuk om de hond uit te laten. Uiteindelijk is dit experiment, met 
de naam 't Uus, gestrand. Teveel risico. Te duur ook, onder meer door 
de slaapwacht die moest voorkomen dat er 's nachts wat misging. De 
zorgverzekeraar trok de stekker eruit. De buren adopteerden de hond en 
SVRZ zocht elders in het dorp haar heil. Maar het moest iets zijn waar 
ze de vuurtoren kunnen zien schijnen. Anders kunnen de Westkapellaars 
niet slapen.'

‘Ze hadden een 
eigen tuin, een 
huishond en een 
piano’



den. ‘Het roer ging stevig om. Het den-
ken moest veranderen. Het denken en 
doen! Medewerkers hadden het niet 
meer voor het zeggen. Ze moesten zich 
als gast van hun cliënten gedragen. 
Ze konden niet langer vertellen wat 
er stond te gebeuren, maar moesten 
vragen wat de wensen waren. Dat deed 
niets af aan hun professioneel oordeel 
en handelen, maar zo voelden velen 
dat wel. En ook familieleden hadden 
moeite om los te laten wat ze gewend 
waren in die grote instellingen. Er 
waren vragen over veiligheid, toezicht 
en natuurlijk het eten. Kon dat alle-
maal wel goed gaan?’

Als thuis!
Positief-kritisch, zo treedt de cliën-
tenraad de veranderingen tegemoet. 

keer per week een grote douche- of 
wasbeurt te gunnen. En de grote ver-
zamelzalen, woonkamers kon je het 
niet noemen, waren hen een doorn 
in het oog. Ze wilden er graag wat 
intiemere plekjes inruimen.

Weerstand
Makkelijk was het niet altijd, zo ver-
telt ze. Er broeit in de begindagen 
weerstand, of op z’n minst twijfel en 
argwaan. Bij werknemers én familiele-

Onderhuids schuilt iets van een 
revolutionair in haar. Opmerkelijk, 
want Adri van Maldegem is een rus
tige, misschien zelfs wat bedacht
zame Zeeuwse. Maar de grote 
omwenteling in de ouderenzorg 
heeft ze omarmd. Sterker, ze was er 
al mee aan de slag zonder het zelf in 
de gaten te hebben.

Ze is voorzitter van de cliëntenraad 
van Ter Valcke in Goes als daar de 
eerste plannen op tafel komen voor 
een experiment met kleinschalig 
wonen. Zo’n twintig jaar later herin-
nert ze zich vooral de soepele instem-
ming van de hele raad. Achteraf kan 
ze dat wel plaatsen. Ze zaten al langer 
op het vinkentouw. Ze hadden actie 
gevoerd om cliënten vaker dan één 

Adri van Maldegem  
van de cliëntenraad

Steunen met de vinger aan   de pols

‘Het roer ging om, 
Het denken moest 
veranderen’
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Steunen met de vinger aan   de pols
Steunen, maar tegelijkertijd de vin-
ger aan de pols houden. Zo hoort dat 
volgens haar ook. ‘We werden bij elk 
stap betrokken, serieus genomen 
bovendien. Alleen dan kan het een 
succes worden. En steeds hadden 
we één belangrijke vraag: is het als 
thuis? Als thuis!, dat was ons credo. 
Daarom was de deur tussen het 
hoofdgebouw en de eerste kleinscha-
lige woning er alleen voor noodge-
vallen. Normaal moest je buitenom 
gaan; je ging immers op bezoek.’

Niet uit te bannen
Risico’s horen bij het leven, zo stelt 
ze bedaard vast. ‘Zorg zit in elk 
contact, in een kralenketting van 
momenten. Zorg wordt, als het 
ware, elke keer opnieuw gemaakt. 

Rustige omgeving
Niemand zit op rumoer te wachten,
zo prijst ze de verbetering. ‘Ik zie 
ze nog komen, die karren met eten. 
Ik voel nog die vreselijke onrust als 
er op zo’n grote afdeling wat moest 
gebeuren. En zelfs als er niks aan de 
hand was. Dat voortdurende geloop 
en gedoe was erg vermoeiend voor 
de bewoners. Als vrijwilliger kom ik 
nog steeds in die zorgwoningen. Het 
eerste wat dan over je heen komt, 

Dan kan er dus ook wel eens wat 
misgaan. Net als thuis! Daar zit 
ook niet 24 uur per dag iemand 
pa, ma of partner in het oog te 
houden. Daar moet je ook wel eens 
even de kamer uit. Daar kun je 
ook niet naar alle monden koken. 
Familieleden kun je dat heel goed 
uitleggen. Natuurlijk zijn er - 
beperkte - risico’s. Die zijn er met al 
die papieren protocollen ook. Het is 
maar nét waar je voor kiest.’
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Magneet
De juiste persoon op de juiste plek,
zo typeert ze de verschuivingen 
in personeel. Een kwestie van 
natuurlijk selectie. ‘Een aantal 
medewerkers haakte af. Ze 
vreesden een gebrek aan status, 
zagen op tegen zelfstandig werken, 
hadden moeite met de grotere 
verantwoordelijkheid, voelden 
niets voor voortdurend overleg, 
of hadden nog andere bezwaren. 
Ze vertrokken. Daar staat tegenover 
dat anderen zich juist aangesproken 
voelden door de nieuwe manier 
van zorgen. Dat SVRZ koploper 
was in kleinschaligheid heeft 
zeker ook als een magneet 
gewerkt voor juist gemotiveerde 
medewerkers.’

is de rust. De groep is overzichtelijk 
en bij verwarring of opwinding kan 
iemand op de eigen kamer tussen de 
eigen spullen weer kalm worden. Dat 
is pure winst.’

Andere talenten
Een echt groot gezin managen, zo ziet 
ze de rol van de verzorgenden. Met 
liefde en aandacht. ‘Het is méér dan 
gewoon een klus klaren. Het vraagt 
ook meer vaardigheden dan je huis-
houden met pakweg twee kinderen. 
Meer organisatietalent, meer flexi-
biliteit, meer improvisatievermogen. 
Maar vooral meer gevoel voor de men-
sen met wie ze samen zijn en waar-
voor ze zorgen. Een aardig karakter 
is niet genoeg, maar wél meer waard 
dan een heleboel theoretische kennis.’

Adri van Maldegem
1995: Ze krijgt de vraag of ze voorzitter 
wil zijn van de cliëntenraad van Ter Val-
cke in Goes. Ze heeft geen directe ban-
den met SVRZ of ouderenzorg. Dat komt 
goed uit, want onafhankelijkheid staat 
voorop. Ze neemt de uitdaging aan.
2007: Ze wordt voorzitter van de 
vers ingestelde centrale cliëntenraad, 
bestaande uit de voorzitters van de 
locatieraden.
2011: Ze stopt met het werk voor de 
cliëntenraden. Ze neemt even afstand, 
maar start daarna weer als vrijwilliger 
bij SVRZ in Goes. Ze begeleidt cliënten. 
2013: Ze wordt, naast haar vrijwilligers-
werk, voorzitter van de ‘Vrienden van 
Ter Valcke’.

‘Ze waren bang 
voor een gebrek 

aan status’
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Groeiende opgave
Dementie schrijdt onvermin
derd voort. In 2000 lijdt 1 op 
de 93 mensen aan dementie. In 
2050 is dat naar schatting 1 op 
de 44.
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Vergane glorie
De cliënten van Simnia en 't Uus komen van Der Boede in 
Koudekerke. Dit grootste verpleeghuis van Nederland is in de 
loop der tijd veranderd van paradepaardje naar vergane glorie. 
Het statige centrale gebouw met zijvleugels heet in de volksmond 
dan wel het 'Soestdijk van Walcheren', maar heeft in diezelfde 
volksmond een wrange bijklank. 'Die?...die is naar Der Boede 
toe!' En dat betekent opgeborgen, afgeschreven, op weg naar 
een niet zo vrolijk einde. Ondanks de inspanningen van het 
verplegend en verzorgend personeel is het verpleeghuis met z'n 
honderden cliënten niet meer bij de tijd. Organisatorisch rammelt 
het. De zorgvisie is achterhaald. Cliënten en medewerkers leven 
in - letterlijk! - gescheiden werelden. Financieel pakken donkere 
wolken zich erboven samen. De bosrijke omgeving is fraai, maar 
de samenleving is onbereikbaar ver weg. SVRZ haalt de bezem 
erdoor. Eerst opsplitsen van het reusachtige complex in twee 
verpleeghuizen - De Vliedberg en De Poort - en dan vervolgens 
een groot deel van de cliënten terugbrengen naar de bewoonde 
wereld. Deze beweging heeft het tij mee. Er is behoefte aan 
nieuwbouw en er is ook ruimte voor. Inmiddels waart de geest van 
kleinschaligheid stevig rond. 

Eigen douche en toilet
De SVRZ-directie gaat vernieuwend aan de slag. Om te beginnen 
geeft ze een plek aan woongroepen bij nieuw- en verbouw van 
hoofdlocaties. Met voor elke cliënt een kamer, met eigen toilet en 
douche. Er zijn er medewerkers en familieleden die vraagtekens 

‘Onder water 
hadden we ons 
hele plan klaar’
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bij het eigen sanitair zetten. De spreekwoordelijke zuinigheid...? 
Bovendien is schoonmaken van twee natte ruimtes op een groep 
van zestien cliënten toch wat anders dan zestien badkamers netjes 
houden. In achterhoofden speelt werkdruk dan misschien al een 
rol. Uiteindelijk lukt eigen sanitair ruimte-technisch niet overal, 
maar is wel het uitgangspunt. 

Stimulans voor privacy
Bob Marcusse, sinds jaar en dag de financiële man van SVRZ, helpt 
vanaf het eerste moment om de plannen passend te maken. Hij 
rekent, overlegt en onderhandelt zich suf. 
'Groepen van zes personen, maar voor de zekerheid toch maar zeven 
kamers? Doen, want speelruimte is altijd lekker! Nodig soms. In 
die begindagen is er nog geen regelgeving voor kleinschalige bouw, 
maar moest het College Bouw Zorginstellingen wel toestemming 
geven. Dus tekenden en benoemden we de ruimten op een manier 
die de vergunningverlener wilde,  maar waarbij we toch de kamers 
voor cliënten konden realiseren. Onder water hadden we ons hele 
plan voor elkaar. Bij Ter Valcke in Goes en later ook bij Ter Schorre 
in Terneuzen. In Terneuzen vond een spannende verschuiving plaats. 
Een projectontwikkelaar bood behoorlijk wat geld voor ons oude 
gebouw en door de sloop van flats zat er een gat midden in de stad. 
De puzzelstukjes vielen keurig in elkaar en wij konden ons kleinschalig 
avontuur gaan vormgeven. Niet langer vierpersoonskamers, maar 
ieder een eigen ruimte. Dat gaf een geweldige boost aan de privacy van 
cliënten en hun familie. Het leven werd weer meer gewoon.'

Risico lopen mag
‘Je ziet het stipje op het scherm van plek 
naar plek springen. Raar om te weten 
dat je vader daarachter schuilgaat. De 
eerste keer was heel spannend. Dat 
vond hij zelf ook. Daarom zou hij zo 
terugkomen. Maar hij bleef ruim een 
half uur weg. Soms bleef het stipje lang 
staan. Er zal toch niks gebeurd zijn? 
Maar dan ineens: floep, daar ging hij 
weer. Hij heeft bij terugkomst zelf op de 
bel gedrukt. Monter en helemaal blij. 
Hij vertelde dat hij onderweg een gezel-
lig praatje met kennissen had gemaakt. 
Ik was trots op hem. Blij! Ik had zowaar 
een brok in mijn keel.’ 

Bianca Wullems is de dochter van 
Rinus Vroonland. Haar vader heeft 
dementie. Hij kent de weg in het dorp 
en mag in z’n eentje gaan wandelen. 
Met een elektronisch zendertje om de 
hals. ‘Een leven zonder risico is geen 
leven’, zo vindt ze.
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‘We hebben een programma van 
eisen, bouwvoorschriften, draai-
boeken en scenario’s en toch is het 
elke keer anders. De plaatselijke 
vraag en situatie bepalen de aan-
pak. Samenwerking is het cement 
van een goed project. Neem De 
Molenhof in Zaamslag. SVRZ had 
een overjarig verzorgingshuis over-
genomen, de corporatie zat met oude 
aanleunwoningen in de maag en de 
straten waren vanzelfsprekend van 
de gemeente. Er werd een hele wijk 
gesloopt en opnieuw ontworpen. 
Wij konden grond voor de prijs van 
akkerland kopen en zo een fi nanci-

eel haalbare inbreng leveren in een 
nieuw woonzorgcentrum. De nieuwe 
plannen trokken zich weinig aan van 
de oude eigendomssituatie. Straten 
en bouwgrenzen werden verlegd.  Zo 
ontstond een operatie die veel weg 
had van een potje kwartetten: als ik 
dat stuk grond van jou krijg, dan kun 
jij ruilen met....enzovoorts. Antwoord 
geven op de plaatselijke vraag naar 
zorg en welzijn blijft altijd maatwerk. 
Niet altijd zo ingewikkeld als in 
Zaamslag, maar wel maatwerk.’

Bob Marcusse, stafdirecteur 
Bedrijfsvoering en Control.

Geen twijfel over 
twijfelaar

‘Bij huisvesting ben je niet met 
stenen bezig, maar met mensen. 

In Wolphaartsdijk nemen we 
tegelijk twee zussen op. Ze slapen 

al jaren samen in een twijfelaar. 
Hoe moet dat nou met die een-

persoonskamers? Van de brand-
veiligheid mogen we niet meer 
mensen in de groep huisvesten 

dan we kamers hebben. Dus 
laten we een kamer leegstaan 

en gaan de zussen bij elkaar sla-
pen. Net als thuis. Ik vond het 

schattig toen ik ze later samen de 
afwas zag doen. Ze zouden wel 

eens even voor de andere cliën-
ten zorgen! En de verzorgende? 

Die was blij met de oplossing en 
zette, voor alle zekerheid, de net 
afgewassen bekers toch maar in 

de machine.’

Rocco Rentmeester, hoofd 
Huisvesting

Routine 
en toch

 maatwerk
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Verstand van vastgoed
Victor de Leeuw heeft als architect heel wat zorgprojecten onder 
handen gehad.  
'In de hoofden van sommige zorgbestuurders zit nog een massief schot 
tussen investeringen en exploitatiekosten. Dat leidt niet per definitie 
tot de meest doeltreffende en duurzame oplossingen. Vastgoed zien 
ze als een bijproduct, waarvan ze weinig verstand hebben, waarvan ze 
ook geen verstand hoeven hebben. De verantwoordelijkheid daarvoor 
managen ze van zich af. Of ze papagaaien een ander na, in aanpak 
en financiële aanvliegroute. Maar bewust en creatief omgaan met de 
combinatie van vastgoedontwikkeling en zorgvernieuwing levert het 
beste resultaat. Voor de mensen en voor de cijfers. En in voortdurende 
tijden van bezuiniging is het fijn om wat vet op de botten te hebben.'

De dorpen in
Rien Heijboer ziet als lid Raad van Bestuur in vergrijzend Zeeland 
een nieuw werkterrein braak liggen. 
'Het is niet alleen zorg en wonen. Welzijn hoort daar als een warme 
deken overheen te liggen. Mensen horen met hun omgeving verbonden 
te blijven of weer een verbinding aan te gaan.  Bij de hoofdlocaties is  
de vraag hoe je de samenleving naar binnenhaalt. Door de senioren-
soos ruimte te bieden en daar ook een paar verpleeghuiscliënten 
wat bezigheid te bieden? Door via de soos meteen de drempel voor 
toekomstige cliënten wat lager te maken? Door met allerlei clubs 
activiteiten te organiseren en deze ook voor de buurt toegankelijk te 
maken? Door vrijwilligers samen met cliënten te laten optrekken? 
Ja, ja en ja! Maar we wilden de cliënten ook naar hun omgeving 

Om de vingers bij af te 
likken
‘Inmiddels herkent moeder me niet 
meer. En ze weet ook niet meer waar 
het bestek voor dient. Trek heeft ze wel. 
’s Ochtends in bed smikkelt ze een paar 
boterhammen op. En ook het vinger-
voedsel gaat er goed in. Meestal in een 
normaal tempo. Maar soms doet ze 
er wel een uur over. Vaak is ze vrolijk, 
zingt soms. En ze slaapt veel, steeds 
meer. Het is alsof ze langzaam maar 
zeker wegglijdt. Maar van de honger 
hoeft ze niet om te komen.’ 

Thea Mosser vertelt over haar 
moeder die met de handen mag 
eten. Speciaal bereid voedsel: 
fingerfood. Een jaar of vijf geleden is 
SVRZ ermee begonnen. Minister de 
Jonge van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport krijgt het begin 2018 ook 
voorgeschoteld.
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terugbrengen of ze daar houden.  Dus gingen we in gesprek met 
gemeentebesturen, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en andere 
zorgverleners. We wilden niet zomaar wat woongroepen in een dorp 
parachuteren, maar ze van meet af aan deel laten uitmaken van wat 
daar gaande en mogelijk was.'

In vruchtbare aarde
Mirjam Drost verricht als directievoorzitter het nodige 
zendingswerk. Intern richting Raad van Toezicht, 
ondernemingsraad en cliëntenraad. Extern naar maatschappelijke 
partners en politiek. 
'In eigen huis probeerden we de geesten rijp te krijgen door met 
experimenten te werken. Toen dat allemaal voorstadia bleken van 
toekomstige situaties, schamperden ze dat ze het wel geloofden met 
onze pilots. Maar we mochten door. In zorgland was er flink wat 
ongeloof en werden we vaak voor gek verklaard: onwerkbaar en 
onbetaalbaar. Bij de politiek vielen onze ideeën en plannen daarentegen 
in vruchtbare aarde. We hebben enorm veel steun gehad, zowel van 
gemeenten als van de provincie. We hoefden niet bang te zijn voor 
financiële risico's, omdat we tegen goede condities goede woningen op 
goede plekken konden bouwen. Soms was er niet veel voor nodig. Toen 
we in Arnemuiden tegen de bestuurders zeiden dat ze zelf toch ook niet 
naar der Boede wilden, was de zaak snel beklonken. Later kwam er ook 
dagelijks een deel van het dorp over de vloer. We hoorden erbij. En toen 
we een tijdje een woongroep hadden in een bungalow in Westkapelle, 
kwam op Koninginnedag de fanfare een deuntje spelen.'

Dit is thuis
‘Ik voel me hier thuis. Dit is mijn 
wereld. Soms help ik andere mensen 
een beetje: met luisteren, raad geven, 
zorgen dat ze niet gaan dwalen. Fijn 
is dat: mensen helpen. Ik ga hier nooit 
meer weg.’ 

Ludo Cortvriendt heeft een 
hersenbeschadiging door drank. 
Kleinschalige groepswoningen 
in Koudekerke zijn voor hem en 
zo’n veertig Kosakov-cliënten een 
uitkomst. Er is zinvolle dagbesteding 
en hij voelt er zich veilig. Weg 
van de boze buitenwereld en haar 
verlokkingen.



 ‘In Zeeland begon het allemaal. Dat is 
althans mijn waarneming. Doortas-
tend heeft SVRZ de zorg naar allerlei 
dorpen en kernen gebracht, inclusief 
haar aanpak van groepswoningen. Zo 
systematisch en op deze schaal heb ik 
dat nergens anders zien gebeuren. Een 
omwenteling’.

Chris Maas heeft het in Veere van 
nabij meegemaakt. Eerst als amb-
tenaar en later als wethouder. De 
verstrengeling met de welzijnsaanpak 
was voor hem logisch. Als directeur 
van een welzijnsstichting had hij de 
voordelen al geproefd.

‘Het idee van groepswoningen in de 
dorpen, is volstrekt vanzelfsprekend. 
Natuurlijk moet je het verzinnen, 

vormgeven en toetsen aan beleid en 
regels, maar het uitgangspunt deugt. 
Laat mensen zo gewoon mogelijk 
doorleven. In een omgeving die ze 
kennen en herkennen. Dingen doen 
die ze gewend zijn. De buurman langs 
het raam zien fietsen. De geur van 
het koken opsnuiven. Samen eten. 
Dat is het verhaal dat elke gemeente 
zal begrijpen. We deelden die visie. 
Nou, dan kom je er samen wel uit.’

Chris Maas is tevreden over de samen-
werking en het resultaat. Voor zover 
het financieel en organisatorisch moge-
lijk is, heeft Veere in de dorpskernen 
woon-zorgcomplexen. In Westkapelle is 
in het hart van het plaatsje geen ruimte, 
maar De Kreek - hoe Westkappels wil 
je het hebben? - biedt als vestigingsplek 
uitkomst. De samenwerking is er niet 
alleen tussen de gemeente en SVRZ. 
Belangrijk is ook de rol van de woning-
corporaties en welzijnsorganisaties. 
En - zo benadrukt Chris Maas - de voe-
dingsbodem bij de bevolking.

‘In de rest van Nederland staan 
Zeeuwen misschien als stug te boek, 
maar het is eerder nuchter. Doe maar 
normaal! En normaal vinden we hier 
ook dat je mensen onder de arm 

Chris Maas, oud-wethouder Veere

Zeeland geeft het goede   voorbeeld

56



Zeeland geeft het goede   voorbeeld

neemt als het even wat minder met 
hen gaat. Ze blijven erbij horen. Die 
mentaliteit is niet maakbaar, die is 
gegroeid, zogezegd door storm en 
tegenwind. Dat gedrag zit in de bot-
ten van de bevolking. En die onder-
linge samenhang brengt veel moois 
teweeg.’

Chris Maas vindt het een taak van 
de gemeente om te werken aan een 
dementie-vriendelijke omgeving. Van 
het inrichten van de openbare ruimte 
met veel veilige en groene plekken tot 
gesprekken met supermarkteigenaren 
over klantvriendelijkheid ten opzichte 
van deze groep. Het genenpakket van 
de bevolking mag dan okee zijn, een 
extra duwtje in de goede richting kan 
geen kwaad.

‘We willen eigenlijk een geleidelijke, 
een organische overgang van vitaal 
naar hulpafhankelijk, van nog van 
alles kunnen naar een groepswoning. 
Dat betekent dat je niet alleen wonin-
gen levensloopbestendig moet maken, 
maar ook het leven er omheen pas-
send maken. Dat betekent samenwer-
ken. Ik fietste ooit naar mijn werk en 
zag op een paar honderd meter van 
elkaar oudjes biljarten. Toen viel het 
kwartje en hebben we als bestuur 
samenwerking georganiseerd. Dat 
is op allerlei terreinen gelukt. Dat 
biljarten was niet meer dan de aan-
leiding. Het gebeurt vast nog op de 
vertrouwde plekken. We willen ook 
niet dat ze een extra stuk door de 
regen moeten om een potje te spelen 
en elkaar te ontmoeten.’

Veere
De gemeente Veere telt 22.000 inwoners 
en omvat 13 dorpen. De samenstelling 
van de bevolking verandert. Jongeren 
trekken weg, ouderen blijven. Ook is 
er aanwas van senioren die van elders 
komen om in Zeeland van een rustige 
oude dag te genieten. Nederland heeft de 
mond vol van de participatiemaatschap-
pij. Veere wil graag dat oude en nieuwe 
bewoners volledig en lang mee blijven 
doen in het maatschappelijk verkeer. 
Daarom streeft de gemeente naar een 
goede combinatie van wonen, zorg en 
welzijn.

Chris Maas heeft daar als wethouder 
veel energie in gestoken. 

‘Onderlinge 
samenhang brengt 

veel moois’
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SVRZ ervoor om te leren van de dage-
lijkse gang van zaken. De indeling die 
Léon de Caluwé bij zijn spelsimula-
ties hanteert, geldt ook daarbij.

De basis:
• verbeteren van vaardigheden
• vergroten van de kennis
• opbouwen van zelfvertrouwen
• scheppen van overzicht
• bewustwording en motivatie

Een stapje ingewikkelder:
• spreken van eenzelfde taal
• bestuderen van vernieuwing
• ervaren van vernieuwing
• beleven van zwaktes en sterktes
• koppelen van denken en doen
• eigen maken van leerervaring

Spelend 
of werkend 

leren
Vanaf het begin van de groepswo

ningen besteedt SVRZ veel aandacht 
aan scholing en training.

Vernieuwings- en verandertrajecten 
gaan gepaard met wijziging van posi-
ties. Met een nieuwe kijk op werk 
en organisatie. Met andere manieren 
van met elkaar omgaan. Dat alles 
ontdekken en zich eigen maken, is 
de kern van ondersteunende leer-
processen.

SVRZ heeft een tijdje geflirt met 
een aanpak van organisatieadviseur 
Léon de Caluwé. Deze hoogleraar ziet 
mogelijkheden in de combinatie van 
spel en nagebootste situaties. 
Om praktische overwegingen kiest 

Niks pyjama!
Het levensverhaal kleurt de 

zorg. Neem de vrouw die weigert 
zich uit te kleden bij het naar 

bed gaan. Ze wil met de kleren 
aan onder de wol. Met de beste 

wil van de wereld is ze niet in 
een pyjama te praten. Onwil 

en verzet. Graven in haar ver-
leden brengt de oplossing van 

dit gedrag. Ze is haar hele leven 
vroedvrouw geweest. Bij nacht en 

ontij moest ze eropuit als ergens 
op een boerderij een vrouw lag 

te kramen. Te laat komen was er 
niet bij. Dus bij het eerste signaal: 

de schoenen aan en op pad! 
Zo had ze dat altijd gedaan en 

zo zou ze dat blijven doen. 
Einde verhaal!
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Vooral verbinden
Rien Heijboer kijkt met plezier, voldoening en ook wel verborgen 
trots terug op de spreiding van zorg over het hele werkgebied 
van SVRZ. Locaties, voorzieningen, samenwerkingsverbanden, 
discussies, hoofd- en bijrol spelers, aantallen cliënten; ze bevolken 
in een eindeloze stroom zijn herinneringen.
'Erbij horen, van waarde zijn en tweerichtingsverkeer; dat zijn voor 
mij de sleutelwoorden. We wilden het liefst in het hart van een dorp 
of wijk zitten. In combinatie met levensloopbestendige woningen, een 
post voor onze ZorgThuis, de dokter, de fysiotherapeut, de bibliotheek, 
het buurtcentrum, de kapper, de kinderopvang, noem maar op... In 
allerlei combinaties is dat gelukt. Alleen een hondentrimsalon zit 
nog niet bij onze oogst, voor zover ik weet... Je begint nooit met een 
groene wei. Er is een dorp, er is een kern, er zijn plannen en met die 
ingrediënten werk je. Je vraagt je bij wijze van spreken af waar in zo'n 
woonzorgcentrum je het best de brievenbus kunt neerzetten. Want het 
gaat om de ontmoeting. Daar ontmoeten mensen elkaar. Niet omdat 
ze post verwachten, maar omdat ze daar andere mensen tegenkomen. 
Omdat ze daar naartoe kunnen slenteren zonderdat anderen je ervan 
verdenken dat je met je ziel onder de arm loopt.'

Als een olievlek
Het uitrollen van kleinschalige woonzorg over de eilanden en 
Zeeuws-Vlaanderen gaat vijftien jaar door. Door de combinatie 
met andere voorzieningen in de onmiddellijke nabijheid schiet de 
zorgservice in dorpen en wijken omhoog. Mensen kunnen langer 
thuis blijven wonen, wat weer spoort met het overheidsbeleid. 

Mooie momenten
‘Mijn moeder herkent me niet, is in 
zichzelf gekeerd en zwijgt. In het begin 
was ik dan ook sceptisch. Een clown? 
Daarom ben ik een kijkje gaan nemen; 
onzichtbaar op de achtergrond. Ik zie 
Maria naast ma zitten. Die heeft altijd 
een donkere blik. Maar nu lichten de 
ogen op. Het gezicht ontspant. Ontroe-
rend om te zien. Zulke momenten lijst 
ik in.’ 

Mieke Verplanken vertelt een 
jaar of zes geleden hoe haar 
moeder geniet van clown Maria 
Calle. Als medewerker welzijn 
brengt ze geregeld een lach in de 
groepswoningen. Belevingsgerichte 
zorg heet dat.
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Gelukkig
‘Ik ben echt heel gelukkig hier. 
Ik loop met een lach naar binnen 
en ik kon lachend naar buiten. 
En als ik anderen aan het lachen 
krijg, is dat alleen maar mooier.’

Yamina Zaroual uit Sas van 
Gent is een tijd lang één van die 
onmisbare vrijwilligers. Ze doet 
van alles. Van zitdansen tot make 
up. Zij brengt cliënten vreugde 
en omgekeerd.
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‘Dat vraagt 
eindeloos veel 
overleg en 
uitgekiende 
sommetjes’

SVRZ speelt zo goed mogelijk in op de plaatselijke vraag. Dat 
vraagt om oog voor de omgeving, toch meebewegen met de eisen 
van de landelijke overheid, eindeloos veel overleg en uitgekiende 
sommetjes. SVRZ-rekenmeester Bob Marcusse heeft - net als 
trouwens de algemene directie - de financiële positie van de 
organisatie voortdurend in het achterhoofd. En vervolgens zijn er 
verschillende kraantjes waaraan te draaien valt; landelijk, lokaal, 
publiek, privaat. Veel projecten komen tot stand in samenspraak 
met de corporatie of de bijbehorende projectontwikkelaar. Regels 
over het tegengaan van gedwongen winkelnering dreigen nog even 
roet in het eten te gooien. De bewoners van zorgappartementen 
en levensloopbestendige woningen zijn namelijk verplicht bij  
SVRZ hun zorg af te nemen. De eerste overheidsreactie is 
afkeurend. Juridisch uitzoekwerk stelt SVRZ en de betrokken 
corporaties in het gelijk.  Zo komt zorg overal dichtbij en kleurt  
ook kleinschaligheid de kaart van Zeeland aardig in.

Helder eisenpakket
Rocco Rentmeester treedt in 2010 aan als Hoofd Huisvesting. 
Hij heeft de hand in een hele serie nieuw- en ombouwtrajecten. 
Soms letterlijk, want hij is niet te verlegen om met de viltstift 
veranderingen in het ontwerp van een architect aan te brengen.  
Of om zelf de eerste schetsen te maken. Mooi is meegenomen, 
maar doeltreffend en kostenbewust geven de doorslag.
'De basis voor het eisenpakket is in 2005 gelegd. Per woning 
zeven kamers. Zes voor de bewoners en eentje als reserve of als 
multifunctionele ruimte. Verder alles wat erin hoort om te kunnen 
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wonen en werken. Maar al doende leert men. Jaar na jaar werd er 
wat aan- of bijgeplakt.  Er ging een ander jasje omheen of de volgorde 
veranderde. Toen ik kwam was er een lappendeken aan verlangens en 
voorschriften. In 2011 hebben we alles nog eens opgeschud en onder 
de loep genomen. Het resultaat was een handzaam en voor iedereen 
leesbaar stuk. Dit heeft sindsdien als een soort spoorboekje voor al onze 
projecten gewerkt. Alleenstaand, met z'n tweeën of geschakeld met 
allerhande voorzieningen? Het kon allemaal. Ons aandeel, noem het 
onze module, stond als een huis. Bij de ombouw van verzorgingshuizen 
naar woongroepen is het wat meer pas- en meetwerk. Het bestaande 
beton is immers niet erg flexibel. Maar - om in bouwtermen te blijven - 
onze uitgangspunten waren wél in beton gegoten. We hebben moeten 
breken en wanden verplaatsen. Soms luisterde het zo nauw, dat we het 
sanitair er als het ware met de schoenlepel tussenin moesten wringen. 
Maar steeds zijn we erin geslaagd om de werkelijkheid van een gebouw 
om te buigen naar onze standaarden.'

Prima plek
‘Een kleine groep heeft voordelen: ver-
trouwd, veilig, geen overdreven prikkels. 
Want met de combinatie van down en 
dementie hebben ze hun rust dubbel 
nodig. Voor de medewerkers is het 
niet makkelijk, omdat ze het complete 
huishouden moeten doen, terwijl de 
cliënten bijzondere aandacht vragen.
Dat we een mongooltje als broer had-
den, is nooit een last geweest, eerder 
een rijkdom.’ 

Annie van Vugt vindt dat haar 
broer een prima plek heeft gehad 
in de woongroep voor mensen met 
dementie én een verstandelijke 
beperking. 



De technologie rukt op. In 2012 
besluit SVRZ voor een aantal voor

zieningen over te stappen van 
bekabeling op wifi . Onder meer het 
omroepsysteem en brandmelding. 

Dat laatste is nog even een dingetje. 
Van de twaalf bouwprojecten 
die dat jaar spelen, krijgen er 

vijf draadloze verbindingen. 

Hoofd Huisvesting Rocco Rentmeester:
'Ik zag het al voor me: verschillende 
gemeenten, verschillende vergun-
ningverleners. En een Veiligheidsregio 
Zeeland die nog in oprichting was. 
Toch wilden we een uniform systeem 
neer gaan zetten. We hebben toen 
brandweermensen opgetrommeld 

en een voor Nederland niet 
bestaande vorm van overleg in het 
leven geroepen. De instemming 
met de wifi -oplossing kwam er. 
Brandmelders die niet met toeters 
en bellen een heel gebouw in rep 
en roer brengen. En een wifi -signaal 
rechtstreeks naar de brandweercen-
trale. Een stil alarm met de precieze 
aanduiding van locatie en kamer-
nummer. Ingrijpen en eventuele 
ontruiming zijn dan snel mogelijk.

Tijdens de besprekingen over het 
brandveiligheidssysteem wilden de 
bouwers snel doorgaan. We hebben 
toen loze buizen aan laten leggen, 
om er zo nodig later kabels door-
heen te trekken. Voor alle zekerheid. 
Het bleek niet nodig. Als we daarna 
meldden dat we het wifi - systeem 
willen toepassen, kregen we meteen 
een stempel. Klaar!'

Vervolgens is het brandmeldings- en 
ontruimingssysteem door brandweer 
en gemeente gecertifi ceerd. Als in 
2015 zo'n certifi caat verplicht wordt, 
is SVRZ de eerste zorginstelling die dat 
op basis van wifi  voor elkaar heeft. 
Inmiddels op 26 locaties.

‘Niet met toeters en 
bellen een gebouw 
opschrikken’

Brandveilig
via wifi 
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De woningen van SVRZ ademen 
allemaal een eigen sfeer. Door 

meubels en aankleding. Met 
een knipoog naar het verleden 

of naar de directe omgeving. 
Directbetrokkenen hebben er een 
stem in. Maar dat is geen vrijbrief 

om eens lekker los te gaan. Kwaliteit 
en betaalbaarheid leggen gewicht in 

de schaal. Een procesbeschrijving 
met meer dan tien stappen 

garandeert dat. 

Daarbij steeds:
•  de actie
•  relevante gegevens
•  uitvoerders
•  verantwoordelijken
•  betrokkenen
•  informatiestroom
•  tijdpad
•  eindresultaat

Een speciale interieurcommissie 
heeft een centrale rol. Maar ook voor 
bijvoorbeeld de interieurarchitect, de 
cliëntenraad, de locatiemanager, team-
leiders en medewerkers zijn taken 
weggelegd. Er is een meubelboek en de 
inrichting kent een of meer thema’s.

Belangrijke stappen:
•  inspiratie voor te kiezen thema’s
•  bepaling van het budget
•  voorstellen thema’s met 

sfeerbeelden
•  vaststellen thema’s
•  compleet interieurplan maken
•  betaalbaarheid checken
•  plannen voorstellen
•  interieurplan vaststellen
•  op locatie plan bespreken
•  defi nitieve keuze meubilair e.d.
•  inkopen meubilair
•  afspraken over levering
•  controle en plaatsing meubilair
•  evaluatie na drie of zes maanden

Gestroomlijnd inrichten
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‘Hun wereld wordt steeds kleiner. 
Daar wil ik tegengas aan bieden. Bij 
de inrichting van woningen of ont
moetingsplekken kan ik handvatten 
bieden om herinneringen vast te 
houden. Om de vrolijke, vriende
lijke of waardevolle buitenwereld 
naar binnen te halen.’

Berith Keiser is interieurontwerper. 
Sinds 2011 heeft ze voor SVRZ meer 
dan twintig projecten op haar naam 
staan; grote en kleine. De doelgroep 
spreekt haar aan. Daarentegen heeft 
ze niks met kinderen. Haar zul je 
nooit vertederd in een kinderwagen 
zien gluren. Geef haar maar mensen 
bij wie je van het gezicht een heel 
leven kunt aflezen.

Over haar aanpak: ‘Ik werk samen 
met direct betrokkenen: medewer-

kers, vertegenwoordigers van cliën-
ten, de locatieleiding, deskundigen 
uit de organisatie. Een goede klik 
met elkaar en mensen die het wer-
kelijk leuk en belangrijk vinden om 
mee te denken is een pré. Aan die 
groep meedenkers leg ik keuzes voor. 
Van de grote bouwkundige afwerkin-
gen tot de kleinste details. Zo ont-
staat uit alle praktische ervaringen 
en kennis, samen met een portie cre-

ativiteit, het ontwerp. En uiteindelijk 
ga ik soms zelfs met de betrokken 
medewerkers shoppen. Ik duw het 
winkelkarretje en deze vullen we met 
herinneringen en belevenissen.’

Over het resultaat: ‘Als het allemaal 
gereed is, heb ik moeite om weer 
afstand te nemen. Loslaten is niet 
mijn sterkste kant. Toch ontwerp 
ik niet voor mezelf. Ik hoef er niet 
te wonen. Ik ga er niet in werken. 
Ik hoop eigenlijk dat de projecten 
weinig op elkaar lijken. Je hoeft mijn 
hand er niet in te herkennen. En als 
er een lijn zichtbaar is, dan gaat het 
om ontwerpen die deugen, die de 
laatste jaren van de bewoners een 
beetje vrolijker maken. Zo zwart-wit 
als ik door het leven ga - nooit in een 
gezellig roze gebloemde sweater! - zo 
kleurrijk is het resultaat.’

Berith Keiser, interieurontwerper 

De buitenwereld 
binnenhalen
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8 ‘Zet een vitrinekast is de woon-
kamer waarin van alle cliënten 

wat van hun spullen komen. Het 
is tenslotte hun huis, ze wonen er 
samen.’

9 ‘Bewoners dwalen en zoeken. 
Dat vraagt om een belevings-

hoek waar ze herkenbare spullen 
vinden; koffers, knuffels, reisbeno-
digdheden, dieren..’ 

10 ‘Denk eens aan een nephond. 
Ik heb iemand met dementie 

enthousiast horen zeggen dat ze bij 
de bruine hond woont.’

11 ‘Allerlei uitvoerend kunstenaars 
kunnen bijdragen aan een goed 

eindresultaat. Fotografen, schilders, 
grafisch ontwerpers. Benut hun creati-
viteit en deel de waardering.’

4 ‘Een standaardboek met goedge-
keurde meubels, deugdelijk op 

het gebied van ergonomie en prijs, 
hoeft geen harnas te zijn. Zorg tijdig 
voor verversing van de inhoud.’

5 ‘Zestig dezelfde stoelen met 
verschillende stof  en kleur, kan 

soms prima samen in een restaurant 
of ontmoetingsruimte. Kostenbewust 
én kleurrijk.’

6 ‘Gebruikers mogen niet het 
gevoel hebben dat ze iets in de 

maag gesplitst krijgen, waar ze alleen 
zoveel mogelijk over mogen klagen. 
Draagvlak is cruciaal.’

7 ‘Als ontwerpprofessional kun je 
gerust sturend bezig zijn. Maar 

doe het met zachte hand.’

Twintig tips en sugges
ties voor ontwerpers en 
beslissers:

1 ‘Bedenk dat elk project, elke 
groep cliënten, elke streek 

anders is. Dus schakel vooral de 
automatische piloot uit.’

2 ‘Verwaarloos het licht niet. 
Door veel binnen zitten, kan het 

ritme van de dag uit beeld verdwij-
nen. Door alles dimbaar te maken, 
kun je dat een beetje bijstellen. Speel 
met de lichtsterkte.’

3 ‘Haal de omgeving naar binnen. 
Want wie binnen woont, kan 

steeds moeilijker naar buiten. Maar 
vlucht niet in traditionele strand-
foto’s of bosranden.’
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18 ‘Onderschat het belang van 
accessoires niet. Dienbladen, 

lampen, vazen, kussens, een klok... 
Het zijn, soms letterlijk, kapstokjes 
voor herinneringen. ‘

19 ‘Compromis is geen vies 
woord. Deze sluiten, hoort 

erbij als je met meer mensen een ont-
werpproces ingaat. Trek de grens bij 
doeltreffendheid en gebruiksgemak.’

20 ‘Stap over je eigen schaduw 
heen. Over je eigen voorkeu-

ren. Over je ego vooral, want het is 
niet belangrijk dat iedereen weet dat 
jij de ontwerper of beslisser bent.’

16 ‘Niet elke oudere is truttig. 
Evenmin elke groep ouderen. 

Truttigheid is prima te omzeilen door 
bijvoorbeeld  vertrouwde zaken een 
onverwacht formaat of plek te geven.’

17 ‘De doelgroep is beperkt in 
het opnemen van nieuwe 

zaken en vormen. Herkennings-
waarde en vertrouwdheid hebben 
daarom de voorkeur.’ 

12 ‘Kleur is belangrijk, maar 
de ouderen mogen niet 

gedesoriënteerd raken. Een zwart-
wit  geblokte keuken is al gauw 
gekmakend.’

13 ‘Het zicht gaat achteruit. Alles 
wordt grijzer. Maak ook van 

een mooi en kleurrijk vloerdessin 
eerst een zwart-witfoto. Een rustig 
grijsverloop voorkomt verwarring.’

14 ‘Leg nadruk op verschil van 
doelgroep en plek, dan wordt 

het geen zorglocatie zoals er al zoveel 
in het land staan.’

15 ‘Met modern design kun je 
de plank misslaan. Je hoeft 

niet de hipste tent van het eiland te 
maken. Wél de beste.’

‘Als het zicht  
minder wordt, is  
kleur belangrijk’
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‘De politiek is wel heel hard van 
stapel gelopen. Tussen zelfstandig 
wonen en verpleegzorg ligt een 
grijs gebied. Daar constateer ik 
problemen die gewone burgers niet 
aankunnen. En er dreigt ook een 
tweedeling tussen welgestelden 
en mensen die het wat moeilijker 
hebben.’

Maarten Sas is directeur van woning-
corporatie RWS te Goes. Samen met 
SVRZ heeft hij antwoord gegeven op de 
veranderende woningbehoeften van 
ouderen. Thuis wonen met de garantie 
van zorg of onder de hoede van SVRZ.

‘Ouderen langer thuis laten wonen, 
is geen uitvinding van de politiek. 
Het leven, het denken en de vita-

Maarten Sas, directeur 
woningcorporatie RWS, 
partner in wonen.

Voor spreiding   en tegen tweedeling
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‘Je ziet tussenvormen ontstaan. 
Particuliere initiatieven gieten het 
verzorgingshuis in een moderne 
vorm. Niks mis mee, zou je zeggen. 
Het biedt een oplossing voor men-
sen die niet meer honderd procent 
zelfstandig kunnen zijn, maar ook 
nog niet voor de volle honderd 
procent in een verpleeghuis thuis-
horen. Ze combineren het beste van 
twee werelden. Maar daar kunnen 
alleen mensen terecht met een 
dikke portemonnee. Als directeur 
van een corporatie die er vooral 
voor de zwakkeren is, heb ik daar 
moeite mee. Daar komt nog bij, dat 
de keiharde scheiding - thuis/ver-
pleeghuis - vaak alleenstaanden te 
vroeg verbant naar een verpleeghuis. 
Onwenselijk, eigenlijk onmenselijk.’

liteit van deze groep had die ver-
schuiving in gang gezet. Die grote 
bejaardenhuizen waren wel de 
laatste plek waar ze terecht wilden 
komen. Het is al lang geleden dat 
we met SVRZ schattingen en bere-
keningen gemaakt hebben over de 
veranderende vraag. Die zat dus al 
ruimschoots in de pijplijn, voordat 
de politiek met z’n bezuinigingen 
de verzorgingshuizen overbodig ver-
klaarde. Te snel, te hard, te rigoureus. 
Ik zie mensen tussen de wal en het 
schip vallen.’

Maarten Sas vindt dat de politiek een 
grijs gebied gecreëerd heeft. Tussen zelf-
standig thuis wonen en het verpleeghuis 
ziet hij nog een berg behoeften. Beden-
kelijke gevolgen dienen zich aan.

Maarten Sas is een groot voorstander 
van het naar de mensen brengen van 
de zorg. Hij heeft het gevoel dat in zijn 
werkgebied die klus er goeddeels opzit. 
Met enige trots meldt hij dat vrijwel in 
elke wijk en elk dorp zorgvoorzienin-
gen en -steunpunten zijn gerealiseerd. 
Meestal in samenspraak met SVRZ. 
Vaak kleinschalige zorgwoningen in 
combinatie  met andere vormen van 
wonen, ontmoeting en ondersteuning,

‘Ik heb het zelf meegemaakt. Mijn 
vader had op z’n oude dag een aan-
leunwoning. Mijn moeder had alzhei-
mer. Haar verpleeghuis lag zo’n 25 
kilometer verderop. Voor bezoek was 
mijn vader aangewezen op de taxi of 
familie. De auto was al de deur uit 
en met de brommobiel was het geen 

‘Niet alleen 
voor mensen met 

veel geld’

Voor spreiding   en tegen tweedeling
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de zorgfinanciering wat budgettaire 
spanning op de lijn, maar dat mas-
seerden we in een goed gesprek 
weg. Ook waren we het er snel over 
eens dat bewoners van een woon-
zorgcomplex bij SVRZ de zorg en 
bijbehorende voorzieningen moeten 
afnemen. Ik snap het hameren op 
keuzevrijheid. Maar dat is theorie, 
zeker in gebieden zoals het onze. 
Bovendien is vastgesteld dat het 
geen aantasting van hun keuzevrij-
heid is. Ze worden niet gedwongen 
om in onze huizen te komen wonen. 
Er zijn alternatieven. En zonder een 
fatsoenlijke koppeling van huur en 
zorg, waren de voorzieningen en bij-
behorende personeel niet te realise-
ren: geen alarmering, geen meldpost, 
geen zorg binnen handbereik.’

doen. Dan is een groepswoning in het 
dorp een uitkomst; zeker in Zeeland 
dat een vlekkenkaart van dorpen en 
wijken is. Datzelfde geldt ook voor 
andere zorg- en welzijnsvoorzienin-
gen. Als bejaarde moet je die naast de 
deur hebben, of in hetzelfde gebouw. 
Dan hoeft hulp niet van ver te komen. 
Effe bellen en ze zijn er zo.’

Maarten Sas is zeer tevreden over de 
samenwerking met SVRZ. Dezelfde visie 
en volop efficiency-voordelen. Architect, 
aannemer, voorbereiding, planning, 
bouwstroom, projectbegeleiding, toe-
zicht: eenmalige kosten, naar rato om 
te slaan. 

‘We trokken steeds aan dezelfde kant 
van het touw. Af en toe zat er door 

Maarten Sas, RWS
Maarten Sas is directeur van corporatie 
RWS, partner in wonen. Deze beheert 
zo’n 6600 woningen in de gemeenten 
Goes, Kapelle en Noord-Beveland. Bij 
tal van woon-zorgcomplexen heeft ze 
samengewerkt met SVRZ.
Zeeland is een zogeheten krimpregio, 
maar voor twee RWS-gemeenten is de 
komende jaren nog bevolkingsgroei 
voorzien. Daar komt bij dat de samen-
stelling van de bevolking verandert: 
kleinere gezinnen, meer ouderen.  
Dat betekent onder meer woningen  
slopen en vervangen. De zogeheten 
levensloop-woningen, rijtjeshuizen met 
alle voorzieningen op de begane grond, 
zijn een schot in de roos. Ouderen kun-
nen er langer zelfstandig wonen.. 

‘Koppelen
van huur en zorg

moet kunnen’
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ANDERS WERKEN
Kleinschaligheid vraagt een andere manier 
van werken. En daarmee ook een ander type 
medewerkers. Trainingsprogramma's voor bestaand 
personeel moeten de ombouw mogelijk maken. 
Maar ook werkt de nieuwe aanpak als een magneet 
op gewenste medewerkers. Een goede selectie 
vormt, als altijd, een belangrijke sluitsteen.

Victor de Leeuw kent als architect het zorglandschap van 
Nederland. Hij typeert de voortrekkersrol van SVRZ bij het  
voor de hele organisatie omarmen van kleinschaligheid als  
een heldhaftige beweging. Maatschappelijk en sociaal zeer 
wenselijk, maar een helse klus. 
'Het is niet af met het neerzetten van goede woningen. Goed voor een 
groot gezin van zes mensen. Je moet ook de goede medewerkers hebben, 
met de juiste instelling, kennis en ervaring. Levenservaring ook. Begrijp 
me goed: ik heb diep...diep respect voor zestien- of achttienjarigen 
die voor een zorgopleiding kiezen. Ze leren er hun rol, ze kennen de 
handelingen en de protocollen. Het is zelfs goed dat ze leren hoe ze 
claims wegens onjuist handelen kunnen voorkomen. Maar als een 
cliënt vraagt of het raam open mag, moeten ze niet zeggen dat ze dat 
eerst aan hun leidinggevende gaan vragen. Nu even serieus: je mag als 
organisatie niet van hen verwachten dat ze al rijp genoeg zijn om iets 

Opgefleurd
‘Ik zakte in de put. Diep! Altijd waren 
we samen geweest... Het verlies doet 
rare dingen met je. Ik kreeg drie grote 
maagbloedingen, terwijl ik nooit wat 
gemankeerd had. En ineens was ik een 
aantal weken erg ziek. In de tussentijd 
hebben ze voor mij die prachtige kweek-
tafel geregeld. Zo’n acht weken na het 
overlijden van mijn vrouw kon ik daar 
aan de slag met violen, roosjes, lupine, 
aardbeien, tomaatjes, noem maar op.’ 

Lieven Grootjans woont korte tijd 
samen met z’n vrouw in Ter Valcke. 
65 jaar zijn ze getrouwd, maar dan 
overlijdt ze. Om hem op te beuren, 
maken ze zijn hobby mogelijk: 
tuinieren. En de groepswoningen 
profiteren mee.
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anders te zien dan defecte, oude mensen. Voor hen is het heel moeilijk 
om de rijkdom van het leven te zien dat die mensen achter zich hebben. 
Of om mee te voelen wat het kwijtraken van steeds grotere stukken 
van je leven aan soorten emoties losmaakt. Dus in een zorgteam ook 
levenservaring een plek geven, moet je organiseren.'

Onmisbare training
Grappig zo'n experiment in De Deel, maar niks voor de hele 
organisatie. Zo is, met een beetje goede wil,  de stemming binnen 
SVRZ in de begindagen samen te vatten. Ongeloof, onwetendheid 
en onderhuids verzet lijken het te winnen van droombeelden 
en enthousiasme. De leiding realiseert zich dat van de 
plannenmakerij niet terecht komt zonder positieve inzet van de 
medewerkers.  Om de geesten rijp te maken voor de aanstaande 
vernieuwingen denkt ze aan een trainingscarrousel waarbij alle 
medewerkers aan de beurt komen. SVRZ roept hooggeleerde hulp 
in. Professor Léon de Caluwé, organisatieadviseur en hoogleraar 
advieskunde, denkt dat een combinatie van spel en nagebootste 
simulaties goed zou kunnen werken. Al pratend en overleggend 
blijkt dit ingewikkelder dan gedacht. Organisatorisch en 
inhoudelijk. Teveel mensen, teveel geschuif met roosters, teveel 
situaties die zich kunnen voordoen. De volgende - best logische - 
aanpak stoelt op de bestaande praktijk. 'Leren van je werk', is het 
devies. Alles wat zich voordoet, kan een leermoment inhouden. 
Langzaam maar zeker vult zich op die manier de persoonlijke 
gereedschapskist en helpt het medewerkers om toekomstige 
situaties aan te kunnen. 

Vooral praktisch
‘Een handleiding pak je als je iets 

constateert of je iets overkomt. 
Medewerkers gaan geen middag 

protocollen uit hun hoofd zitten leren. 
Dat heb ik ook liever niet. Beter 

kunnen ze die tijd gebruiken om met 
een cliënt te praten en te melden dat 
deze een mooie jurk aanheeft. Daar 

worden mensen blij van.’ 

Marjo de Boevere weet 
dat protocollen zich niet altijd 

even goed verstaan met de 
praktijk in groepswoningen. 
Als teamleider zorg hamert 

ze op professioneel 
inschattingsvermogen van 

medewerkers. 
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Ruimte voor fouten
Frank Bordui schaakt de eerste jaren op meerdere borden tegelijk. 
Ruimte bij vergunningverleners en toezichthouders organiseren, 
intern overtuigen, bij de boze buitenwereld de handen op elkaar 
krijgen en medewerkers op hun nieuwe praktijk voorbereiden. 
'Emoties voeren nogal gauw de boventoon. Bij bewoners en familie. Dat 
kan, want de vaak heftige gevoelens zoeken een uitweg. Als medewerker 
hoef je de eigen emoties niet weg te poetsen, maar je moet ook je 
gezonde verstand blijven gebruiken, luisteren en al die emoties een plek 
geven in je handelen. Aan deze RET, rationele effectiviteitstraining, 
hebben we veel aandacht besteed. Ook moet je leren van wat is 
misgegaan. Dat betekent met elkaar praten over fouten en dingen 
waar je tegenop ziet. Alleen als die fouten niet bot worden afgestraft, is 
dat mogelijk. In elk experiment, elke ombouw van de organisatie moet 
er ruimte zijn om fouten te maken. Veilige ruimte! Werkoverleggen 
kunnen daarvoor een plek bieden.'

Geen gemengde groepen
Frank Bordui weet dat het een traject is van vallen en opstaan. De 
knop moet om. Het beleid is duidelijk. Kleinschaligheid is de norm. 
De locatiemanagers gaan op zoek naar trainers. Passend bij de 
eigen situatie en het tempo van verandering.
'We lieten de externe trainers eerst aan de slag gaan met gemengde  
groepen: werksters, verzorgenden, verpleegkundigen, artsen, maat-
schappelijk werkers, fysiotherapeuten, noem maar op. Dat werkte niet. 
Misgeschoten! De verzorgenden durfde niks te zeggen omdat de dokters 
meeluisterden. En de artsen en paramedici hadden het gevoel dat daar 

Bij de les
‘We brachten eens een werkbezoek aan 
een woning met mensen met dementie. 
Een meneer zat aardappelen te schillen. 
We zeiden dat hij nog maar even moest 
doorgaan, omdat we bleven eten. Hij 
draait zich bliksemsnel om en vraagt 
of hij ons heeft uitgenodigd. Dement, 
maar toch...! Schrijf dus mensen niet  
te snel af.’ 

Ed de Graaf vertelt deze anekdote 
in 2011, kort na zijn aantreden als 
voorzitter van de Raad van Toezicht 
van SVRZ. De combinatie van 
kleinschaligheid en neerstrijken in 
dorpen en wijken ziet hij dan ook 
zitten. Hij is trots op die pioniersrol.
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• Een verhaal uit de praktijk
• Kort verkennend bezoek aan 

woongroep
• Samenwerken in en buiten het 

team
• Feedback geven en reflecteren

Dag 2 Workshop 
• Gastvrijheid
• Werken aan een herkenbare 

dagindeling
• Integrale zorgverlening

Dag 3 Workshop
• Samenwerken met mantelzorgers
• Verantwoord koken: met plezier en 

sfeer
• Afsluitend: een maaltijd bereiden 

en samen eten

Het aantal deelnemers is maximaal 
vijftien. Ze werken in teams.

Drie dagen 
ruiken aan

het nieuwe 
werken

Kleinschalig werken vraagt om 
training. Daarom heeft SVRZ een 
driedaagse cursus ontwikkeld. Deze 
helpt medewerkers om behoorlijk 
beslagen ten ijs te komen, zowel 
nieuwe zorgmedewerkers als 
overstappers uit een traditioneel 
verpleeghuis. De training omvat 
informatie en workshops. Het gaat 
om kennis opdoen, discussiëren, 
uitproberen en gevoel krijgen bij de 
nieuwe situatie.  Het programma 
spreekt voor zich:

Dag 1 Oriëntatie 
• De visie
• De kenmerken
• De rol van de medewerker
• Voor goed functioneren nood-

zakelijke bagage
• Eigen handelen en effecten op 

welzijn cliënt

Brandveilig met
regenmist

‘Soms pakt tegenslag goed uit. 
Bij de geplande verbouwing van 

‘t Gasthuis in Middelburg had de 
brandweer kritiek. Volgens de 

nieuwe spelregels had het twin-
tig jaar oude gebouw te weinig 

brandwerende compartimenten 
en schotten. Aanpassing zou al 

gauw acht ton kosten. Met min-
der hak- en breekwerk zou een 

sprinklerinstallatie een alterna-
tief zijn. In films is dat altijd een 

forse douche die tegelijk overal 
gaat sproeien. In de praktijk is 
het weinig meer dan een natte 
mist. Maar aanleg zou een hele 

operatie zijn in een gebouw met 
meer dan honderd cliënten op 

eigen kamers. Uiteindelijk heb-
ben we met de leverancier uitge-
dokterd dat de bewoners gewoon 
een kopje koffie gingen drinken. 

Bij terugkomst op de kamer zaten 
de buisjes van twaalf millimeter 
netjes in het plafond. Zelfs een 

smeulende prullenbak ontkomt 
niet aan het bijbehorende detec-

tiesysteem. Eind goed, al goed: 
veel veiliger en zelfs rook ver-

dringend. Weinig verpleeghuizen 
hebben zo’n installatie.’

Rocco Rentmeester, Hoofd 
Huisvesting
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voor hen niks te leren viel. Dus toen hebben we ons op de verzorgenden 
geconcentreerd. Op het hart van de toekomstige zorg, zeg maar.'

In je eentje
Er komen cursussen, workshops, handleidingen, voorlichtings-
brochures, belangstellingsregistraties, bijeenkomsten en nog veel 
meer om de juiste medewerkers richting het groeiend aantal 
groepswoningen te sturen. In de hoofdlocaties, maar ook in de 
afzonderlijke dorpen.

Willem van der Grinten, stafdirecteur Personeel, Organisatie en 
Opleidingen, ziet de instelling en de samenstelling van medewerkers 
veranderen. Waar nodig faciliteert hij locatiemanagers en teamleiders 
in hun streven naar voldoende goed en gemotiveerd personeel.
'Medewerkers werken veel meer alleen. Met meer vrijheid en meer 
verantwoordelijkheid. Dat is het meest opvallende aan werken in 
een kleine woongroep. Noem dat: het kernprincipe. Dat vraagt om 
medewerkers die niet snel uit het lood geslagen zijn. Het heeft weinig 
zin om te gaan fantaseren over wat er allemaal kan gebeuren en 
wat je dan moet doen, in welke volgorde. Het echte leven kent geen 
allesomvattende gebruiksaanwijzing. Ze moeten hun groep en de 
dag met een vanzelfsprekende houding tegemoet treden. Het komt 
zoals het komt en daar doen ze dan wat verstandigs mee. Bij de 
selectiegesprekken letten we goed op die vaardigheid.'

Ik zie, ik zie,
wat de krant niet ziet
‘Het kan zijn dat ik er gevoelig voor 
ben, maar ik zie de kranten vol staan 
met vervelende verhalen over ver-
pleegzorg. Als ik op een zomerdag 
de mensen bij een groepswoning 
gezellig op hun terrasje zie zitten, 
een advocaatje erbij, dan zie ik toch 
een andere kant.  Dan zie ik geen 
cliënten die naar aandacht snak-
ken. En dan zie ik al helemaal geen 
bedompte, grote zalen waarin men-
sen verloren zitten te zijn. Natuurlijk 
is het door bezuinigingen wel eens 
krap in de bezetting en de medewer-
kers moeten hard aanpoten, maar 
toch slagen ze erin om gezelligheid 
en een warme sfeer te brengen. Ik 
zou willen dat het grote publiek wat 
vaker ook dat beeld voorgeschoteld 
krijgt. Dan krijgt de verpleegzorg 
vanzelf een betere naam. ‘

Rien Heijboer, 
tot 2014 lid Raad van Bestuur



Hij heeft hem gemaakt, de zoektocht 
naar een goed onderkomen voor 
zijn moeder. En hij werd er somber 
van: al die tehuizen waarin de cliënt 
nauwelijks zichtbaar was. Guus van 
Hogendorp had bijna het gevoel 
in zorgfabrieken te komen. Hij zag 
mensen wegkwijnen, verdwijnen 
in routines en opgelegde regelmaat. 
En toen was er ineens Koriander 13. 
Een gloednieuwe woning voor zes of 
zeven mensen met dementie. Zijn 
moeder werd de tweede bewoner. 
Tot ieders tevredenheid.

‘Een verademing’, zo vat Guus van 
Hogendorp de kennismaking met 
kleinschalige zorg samen. ‘Grote 
bewondering’, korter en krachtiger 

De moeder van Guus 
van Hogendorp

Guus van Hogendorp  
van de cliëntenraad

Echt ruimte voor   mensen 
en hun levensverhaalen hun levensverhaal
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Echt ruimte voor   mensen 
moet nog steeds opboksen tegen de 
heersende regels en systemen in de 
zorg. Maar stap voor stap is dat aan 
het lukken.’

Beginvraag
‘Tot 2000 - en op tal van plekken nog 
steeds! - kreeg je als cliënt een stan-
daardverhaal vanuit het aanbod: zo 
gaan wij u verzorgen. Eenheidsworst, 
zou je oneerbiedig zeggen. Maar klein-
schaligheid maakt het mogelijk om 
alles op de cliënt te richten. Het begint 
allemaal met de vraag: wat moeten wij 
van u weten om u goed te verzorgen, 
om uw tijd bij ons zo prettig mogelijk 
te maken? En als de cliënt dat verhaal 
zelf niet kan vertellen, zijn er de gelief-
den of andere bekenden.’ 

Levensverhaal
Hoe belangrijk aandacht voor het 
levensverhaal is, heeft Guus van 
Hogendorp zelf ervaren in de vier 
jaar van zijn moeder in Koriander. 
‘Het lag niet in haar aard om te 
mopperen. Altijd was alles goed. 
Waarschijnlijk was dat haar Indische 
aard. Maar stiekem mistte ze het 
eten uit haar moederland. Ik heb de 
verzorgenden nooit kunnen leren 
hoe je goed rijst kookt, maar het was 
prima als ik elke paar dagen met een 
pannetje Indisch eten aan kwam 
zetten. En toen we eenmaal verteld 
hadden hoe mijn moeder vroeger kon 
genieten van klassieke muziek, letten 
de verzorgenden op mooie muzikale 
programma’s op tv en zetten haar dan 
voor de buis.’

Beleving
Guus van Hogendorp is blij dat SVRZ 
het levensverhaal, de narratieve 
benadering, tot een sleutel van klein-
schalige zorg heeft gemaakt. ‘Het gaat 
daarbij niet om een CV van de cliënt 
op papier, met data en bijbehorende 
gebeurtenissen. Daarmee ben je er 

kan hij zich niet uitspreken over de 
dagelijkse inzet van het team verzor-
genden. ‘Een inspirerende leidraad’, 
zo bestempelt hij de koersvaste visie 
van SVRZ. Om deze in een overzich-
telijke tekening vast te leggen is vol-
gens hem een goede vondst. 

Complete omslag
Bijna tien jaar is hij stem en belan-
genbehartiger van SVRZ-cliënten 
geweest. In verschillende cliëntenra-
den; als lid en voorzitter. ‘Ik besef dat 
ik getuige en een bescheiden speler 
ben geweest in een ingrijpende 
cultuuromslag in het zorgen voor 
ouderen. Het gaat erom dat cliënten, 
met de nodige hulp, hun eigen leven 
zo goed mogelijk leiden. Deze aanpak 
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bij zie je dat het vooral draait om wat 
dat kleine groepje mensen in een 
woning goed en belangrijk vindt. De 
zorgmedewerkers kunnen daarmee 
dan zoveel mogelijk rekening houden. 
Dat strookt niet altijd met de eisen van 
de systeemwereld, die daar overheen 
dendert met regels en registraties.’

Graag rust
Zorg is nooit af. Kleinschaligheid 
evenmin. Maar Guus van Hogendorp 
wil graag dat direct betrokkenen het 
voortouw kunnen nemen. ‘Laat de 
mensen in en rond de woningen zelf 
hun zaakjes regelen. Gun de oude-
renzorg eens wat rust. Vijf jaar geen 
inmenging van politiek of verzeke-
raars, wat een zegen zou dat zijn! De 
reeks aan bezuinigingen en opge-
legde kaders heeft ervoor gezorgd dat 
een hele beroepsgroep zich gedis-
kwalificeerd voelt. Aanzien, beloning 
en vooral werkdruk hebben er onder 
geleden. Mensen staan nu niet te 
springen om in de ouderenzorg te gaan 
werken, terwijl ik daar zoveel goeds 
zie. Mijn moeder had het zich bijvoor-
beeld niet beter kunnen wensen.’

niet. Het gaat om echte aandacht voor 
de mens die de cliënt is, om zoeken 
naar wat betekenisvol voor haar of 
hem is en om het toepassen daarvan 
in de dagelijkse zorg. Blij, bedroefd, 
angstig, vertederd, trots... Je moet als 
verzorgende buttons hebben om de 
cliënten te kunnen bereiken, om je 
in hen te kunnen inleven. Ik zie wel 
eens een prikbord met, soms wis-
selende, foto’s uit het leven van een 
cliënt. Dat kunnen evenveel bronnen 
voor een gesprek zijn, voor het aanbo-
ren van herinneringen of gevoelens. Je 
moet er overigens geen wonderen van 
verwachten, want er zijn altijd men-
sen die inmiddels onbereikbaar zijn. 
Maar niet geschoten, is altijd mis.’

Verandering
Met het doorvoeren van kleinschalig-
heid heeft Guus van Hogendorp ook 
de positie van de cliëntenraad zien 
veranderen. ‘We zijn door bestuurder, 
locatiemanager en zorgteams altijd 
goed en tijdig betrokken bij veran-
deringen. En natuurlijk volgden we 
nauwlettend zaken als zorgafspraken, 
voeding en veiligheid. Maar ook daar-

‘Niet 
geschoten 

is altijd 
mis’

Guus van Hogendorp
2005: hij vertrouwt zijn moeder 
in november toe aan SVRZ-zorg in 
Heinkenszand. Koriander 13 is daar 
dan net gereed; een van de eerste 
nieuwbouw-groepswoningen. 
2008:  hij wordt lid van de cliëntenraad 
van Ter Valcke in Goes, waar Koriander 
als sublocatie onder valt.
2010: zijn moeder overlijdt.
2010: hij tuigt de cliëntenraad van 
locaties Borsele op, wordt voorzitter 
en daardoor tevens lid van de centrale 
cliëntenraad.
2017: in december stopt hij met de 
centrale cliëntenraad en zal halverwege 
2018 het voorzitterschap van de cliën-
tenraad overdragen aan een opvolger.
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ANDERE REGELS
Angst is als een schaduw. Ze hangt voortdurend 
boven de ombouw van grote verpleegafdelingen 
naar woongroepen. Risico's zijn er om uit te 
bannen, niet om met open vizier tegemoet te 
treden.  SVRZ ervaart dat, binnen en buiten de 
eigen muren.

In de begindagen van de kleinschaligheid zijn er intern 
vraagtekens. Medewerkers hebben - niet eens zo raar - moeite 
met afscheid nemen van regels en routines. Die zijn er tenslotte 
ook jarenlang ingeramd. De inspectie voor de gezondheidszorg 
reageert in eerste instantie met een welwillend maar wijfelend 
fronsen van de wenkbrauwen. Maar al gauw rukken de beperkende 
bepalingen op. De thuissituatie zo goed mogelijk nabootsen lijkt 
strijdig met het aanhoudend terugdringen van onzekerheden..

Risico's horen erbij
Frank Bordui reageert met een mengeling van hoofdschudden  
en ergernis. 
'Die onzekerheidsreductie is een lachertje. Dat kwam van 
de instanties, maar soms ook van familieleden. Elk uur even 
gaan kijken, was toch wel het minste... Zonder voortdurend 
nachttoezicht zou iemand dood naast z'n bed kunnen liggen.  

Het is soms even wennen
‘Met de mond iets belijden, is toch 
wat anders dan in de praktijk bren-
gen. De verzorgenden in Poelwijck 
zeiden de cliënt centraal te stellen. 
Volgens het boekje! Maar toen een 
bewoner zijn vriend wilde laten loge-
ren was Leiden in last. Dat was toch 
homoseksualiteit? Dat kon toch niet? 
Ik zei dat ze ‘s nachts toch niet die 
kamer op hoefden. En dat ze vooral 
zelf niet wakker moesten liggen van 
wat volwassen mensen achter hun 
gesloten deur doen of laten. Cliënten 
mogen in belangrijke mate zelf bepa-
len wat ze willen. Goed zorgen is wat 
anders dan anderen jouw persoon-
lijke normen opleggen. En die man? 
Die man vond het hartstikke fijn dat 
zijn vriend kon blijven logeren. Ver-
trouwd...net als thuis.’

Rien Heijboer, 
tot 2014 lid Raad van Bestuur
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Deze legt de nadruk op:
Gezond: Een evenwichtig samenge-
steld menu maakt aangepaste voe-
ding overbodig.

Huiselijk: Met de vertrouwde geur 
van appeltaart en gerommel met pot-
ten en pannen.

Persoonlijk: Aandacht geven gaat 
ook over wat iemand graag eet.

Veilig: Ouderen zijn kwetsbaar voor 
slecht bewaard en klaargemaakt 
voedsel.

Iemand die dementie heeft, ver
liest veel, maar niet het vermogen 

om te genieten van eten. Dat is het 
inleidende motto van een workshop 

‘Verantwoord koken met plezier’.

In de groep koken is een belangrijk 
verschil met grootschalige zorg. 
Soms zien medewerkers er als  
een berg tegenop. SVRZ heeft een 
speciaal kookboek ontwikkeld om 
medewerkers op weg te helpen. En 
verder is er de workshop.

Eet
• gevarieerd
• niet teveel
• minder verzadigde vetten
• groente, fruit en brood
• veilig

Ook het verleiden van cliënten 
om met de voorbereiding of het 
koken te helpen, is onderdeel 
van de training. Net als trouwens 
het aardig opdienen en de sfeer 
aan tafel.

Maak eten tot 
genieten
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Nou, dat kan thuis natuurlijk niet gebeuren!? En neem nou eens de 
boer die 's ochtends voor dag en dauw de koeien moet melken. Gaat 
die in de loop van de nacht vier of vijf keer bij pa of ma kijken? En dat 
maanden- en jarenlang? Bovendien veroorzaakt elk uur je neus om 
de hoek van de deur steken een bak onrust. In een groepswoning 
wil je dat mensen actiever worden en beter gaan eten, drinken en 
slapen. En het vertragen van hun achteruitgang is toch je streven...?'

Theo van Bakel, die als regiodirecteur in Zeeuws-Vlaanderen 
kleinschaligheid van de grond moet tillen, voert met verve de 
discussies met de toezichthouders. De bemoeizucht hindert hem, 
maar hij vindt het ook wel leuk om hen een spiegel voor te houden.
'Dan zei de inspectie verwijtend dat er niet altijd en overal toezicht 
was. Natuurlijk niet! Was dat thuis bij hen wel het geval? En zouden 
zij het lekker vinden om snel gewassen en opgeprikt om half negen 
met z'n allen op zaal te zitten, omdat de dokter dan zijn ronde 
deed? Of zouden ze zich niet liever af en toe nog even omdraaien? 
Lekker uitslapen? En hoe zouden zij het vinden als die dokter dan 
ook nog een uur later verschijnt vanwege een spoedje tussendoor? 
Dat konden in die tijd dan wel de spelregels van een ziekenhuis 
zijn, maar bij ons woonden ze gewoon. En dan zei ik tegen die 
inspecteurs dat zij zich moesten voorstellen dat er iemand alsmaar 
naar hen zat te kijken en te loeren. Daar zouden ze toch gek van 
worden? En wanneer peuterden ze dan in zijn neus? Daar had je 
nou eens een camera op moeten zetten, op dat ongemakkelijk 
draaien en het verwijzen naar de regels'.

List
‘Zijn vrouw moest naar het zieken-
huis. Een langdurig traject. Dus 
kwam haar dementerende man een 
tijdlang bij ons wonen. Met z’n hele 
boeltje. Het leek wel een directeurs-
kamer, volgestouwd met ordners en 
boeken. Hij leefde zijn oude accoun-
tantsleventje gewoon door. Op een 
gegeven moment stapt hij plomp-
verloren mijn werkkamer binnen en 
zegt dat hij er vandoor gaat, want hij 
is klaar met werken. Oeps, was mijn 
eerste reactie. Maar toen deed ik wat 
onze verzorgenden wel vaker moeten 
doen: ik verzon een vriendelijke list. 
Ik vroeg hem de boeken nog eens 
goed te checken, want er zou wel 
eens een fout in geslopen kunnen 
zijn. Hij veerde op. Dat was akkoord! 
Hij ging naar z’n kamer en even later 
was het voorgenomen vertrek ver-
geten.’

Rien Heijboer, 
tot 2014 lid Raad van Bestuur
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Kwaliteit blijft
Twintig jaar later. Tijden zijn veranderd. Regels ook. Geen datum 
plakken op een geopend potje of flesje in de koelkast is niet langer 
een doodzonde. SVRZ blijft nadruk leggen op veiligheid voor haar 
cliënten, maar ook op het thuisgevoel en de eigen keuzes van 
bewoners en hun familie. 

Kwaliteit is wat anders dan bedilzucht. Bovendien uit het zich niet 
altijd, en zeker niet alleen, in cijfers en scores. Zo neemt SVRZ in 
2017 afscheid van het traditionele systeem van kwaliteitsmeting 
en cliënttevredenheid.  Geen cijferscores. Geen ellenlange lijsten 
met vragen en aankruismogelijkheden. Geen resultaten die een 
half jaar of langer op zich laten wachten. In plaats daarvan komen 
er persoonlijke gesprekken met elk van de cliënten. Tien vragen 
over hun leven bij SVRZ vormen de kapstok om cliënten te laten 
vertellen over wat zij vinden, meemaken, anders willen. En tot 
slot...alsnog één score: welk rapportcijfer geven ze aan hun leven 
nu? De inkleuring van dat oordeel heeft in het gesprek dan al 
plaatsgehad. De optelsom van al die grote en kleine verhalen 
ziet SVRZ als graadmeter voor haar kwaliteit. Net als durven 
vernieuwen trouwens. Twintig jaar uitproberen, bijsturen en 
verfijnen heeft kleinschaligheid stevig op de kaart gezet.  
Het blijkt SVRZ te lukken om groot te zijn in klein zijn. 

Het lijkt een hotel
‘Leven is inleveren. Mijn man had 
slechte longen. Het was angstig zoals 
hij ademde. Een lijdensweg. Toch 
sjouwde hij me al die jaren aan boord. 
Een week voor z’n dood heeft hij de 
boot verkocht. Hij dacht dan in de 
winter wat rust te krijgen. Het werd 
eeuwige rust. En nu zit ik hier...Ik heb 
het goed. Het lijkt soms wel een hotel. 
Goed eten. Een kopje koffie met een 
koekje. Aandacht. Soms komen vrien-
den uit de jachthaven op bezoek. Of 
ik ga naar hen in de rolstoel. En korte 
stukjes kan ik lopen. Met behulp van 
Japie, m’n vierpotige wandelstok.’ 

Joke Pollie krijgt op haar 57ste een 
beroerte. Op de dag dat haar partner 
overlijdt krijgt ze een plek in Ten 
Anker te Tholen.
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‘De een heeft wat meer 
aandacht nodig dan de 
ander. En je kunt niet 
op zes plekken tegelijk 
zijn’

nuis door overmoed of nieuwsgierigheid.
In paniek raken heeft dan geen zin. Snel
nadenken over wat je het eerste moet
doen wél. Ook hebben ze ervaren dat de
een wat meer aandacht nodig heeft dan
de ander. En dat je niet op zes plekken
tegelijk kunt zijn. We gaan medewerkers
niet selecteren op het wel of niet hebben
van kinderen. Maar zelfvertrouwen is
wel een maatstaf. Onze medewerkers
moeten het kunnen en willen: het in hun 
eentje dragen van verantwoordelijkheid.’

Ander soort medewerkers
De veranderingen raken het gehele
terrein van personeel en organisatie.
Kleine verstoringen kunnen
flinke gevolgen hebben. Voor een
onverwacht zieke medewerker moet 

Willem van der Grinten ziet dat leven-
servaring gewicht in de schaal kan leg-
gen. ‘Medewerkers met kinderen
reageren meestal wat losser en zelf-
standiger. Ze weten dat niet alle risico’s
te voorkomen zijn. Het ene kind is zo
onhandig dat het wel eens van de trap
zou kunnen vallen en het andere brandt
zomaar een keer zijn vingers aan het for-

Geen gespreid bedje, maar wel een
heldere koers. Kleinschaligheid heeft 
vaste voet aan de grond bij SVRZ. Dat 
constateert Willem van der Grinten als 
hij de portefeuille Personeel en Orga
nisatie beheert. Het kleurt de manier 
van selecteren, opleiden en begeleiden 
van medewerkers.

Nog voor ze aan hun opleiding begin-
nen, laat SVRZ jonge mensen kort
meelopen. Dat is belangrijk om een
goed beeld te krijgen, over en weer.
Hoe reageren ze op onverwachte 
situaties, op ongekende emoties? 
Oudere medewerkers komen vaak bij 
andere organisaties vandaan: neven-
instromers, die zich tot kleinschalig-
heid aangetrokken voelen.

Willem van der Grinten, stafdirecteur PO&O

Levenservaring helpt



‘De juiste 
balans en toon 

vinden’

mantelzorgers steeds nadrukkelijker
een plek in de ouderenzorg hebben. 
Onmisbaar zijn zelfs! Dat vraagt van 
medewerkers het vermogen om samen te 
werken. Maar ook om grenzen te trekken 
als de professionaliteit in het geding is. 
Niet arrogant, niet zo van: ik ben hier 
de baas en de beroepskracht. Maar wel 
duidelijk over wie welke rol heeft. Het is 
fijn als familie initiatieven toont of werk
uit handen neemt, maar ze mag niet
gaan bepalen wat in de groep gebeurt.
Iemand is mantelzorger van één
persoon en niet van alle zes. Koffie
drinken met je vader? Prima! Maar 
de rest hoeft niet per se mee te doen.
Het vinden van een juiste balans, een
juiste toon ook, is voor medewerkers
soms lastig, maar altijd nodig.’

Willem van der Grinten merkt op 
dat kleinschaligheid van medewerkers 
individueel aanpassingsvermogen 
vraagt. Als het met een cliënt wat 
minder klikt, kan in een grote groep 
een collega taken op zich nemen. Bij 
kleinschaligheid is dat ingewikkelder. 
‘Je ziet bovendien dat familie en 

onmiddellijk vervanging klaarstaan. 
De groep kan immers niet zonder. 
Teamleiders en locatiemanagers 
moeten een scherp beeld van 
alternatieven hebben en medewer-
kers dan ook direct aan kunnen 
spreken. Ze moeten weten wanneer 
teamgeest zelf voor oplossingen 
zorgt en wanneer hun actie nodig 
is. Een flexibele schil van makkelijk 
inzetbare medewerkers helpt  
ook. Daarnaast ziet de stafdirecteur 
dat bij het type medewerkers  
sprake is van een geleidelijke  
verandering. Een natuurlijke  
selectie. De samenstelling evolueert 
mee met de groei van kleinschalig-
heid. De organisatie past zich aan 
de veranderende vraag aan. 
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‘Veel discussies gingen 
over veiligheid. Of liever de 
schijnveiligheid van vroeger. 
Bijvoorbeeld over het toezicht ‘s 
nachts. Veel oude verpleeghuizen 
zijn in kruisvorm gebouwd. En in het 
hart van de kruisende paden zat dan 
de zusterpost. Dan had de familie de 
illusie dat dag en nacht iedereen zo in 
de gaten gehouden werd. Nou, vergeet 
het maar. Zo’n zuster ging gewoon 
op pad en als ze dan aan de ene 
kant bezig, hoorde ze echt niet wat 
verderop gebeurde. En ze konden echt 
niet om een hoekje kijken. Domotica 
heeft voor wat geruststelling gezorgd: 
met bewegingssensoren, en digitale 
ogen en oren. Daarbij moet je overi-
gens altijd de privacy goed in de gaten 
houden.’ 

Rien Heijboer, zestien jaar lang belast 
met de SVRZ-zorgportefeuille

‘Bij onze eerste experimenten 
hadden we het er gewoon niet 
over. Maar met de toename van 
woongroepen en wat uitglijers 
bij anderen, klonk de roep om 
risicobeheersing steeds luider. 
Regels tuimelden over elkaar 
heen; ARBO, BHV EN HACCP. 
Arbeidsomstandigheden, 
bedrijfshulpverlening en  Hasard 
Analysis and Critical Control 
Points. Dat laatste is een 
voedselveiligheidssysteem. Is de 
voeding wel gezond als medewerkers 
zelf inkopen doen? Gaat er bij het 
aanbreken van een pak melk wel een 
stickertje met de datum op? Alsof je 
thuis niet gewoon ruikt of de melk 
nog goed is. En wie stopt nu een 
temperatuurmeter in de salade?’

Frank Bordui, regio-directeur bij  
de start van kleinschaligheid

Er bestaat zoiets als een recht op 
risico. SVRZ hanteert dat uitgangs

punt in haar zorgverlening. Het is 
aan de cliënt en/of de familie om te 
bepalen wat goed en aanvaardbaar 

is. Voorwaarden: goed geïnformeerd, 
netjes afgewogen en behoorlijk afge

sproken. Protocollen en regels zijn 
niet onwrikbaar. Ze mogen geen rem 

zijn op welzijn en welbevinden. Er 
bewust en gemotiveerd van afwijken 

moet kunnen.

Recht op risico
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‘Er zou geen scherp mes mogen 
liggen in de keuken. Die mensen 
zijn misschien ernstig dement, 
maar ze zijn niet gek. En thuis 
schuifel je toch ook gewoon met 
opa de keuken in? Toch heb ik er 
uiteindelijk aan moeten geloven om 
een soort kinderslotje te maken op 
de la met messen en vorken. Nou, 
ik geloof daar nog steeds niet in! Op 
zo’n manier risico’s en onzekerheden 
te willen terugdringen, vind ik 
doorgeslagen en absurd.
De wetenschap dat elk incident in 
de pers en door de politiek standaard 
wordt uitvergroot, maakte het - en 
dat is twintig jaar later niet anders! - 
niet makkelijker.’

Frank Bordui, regio-directeur bij 
de start van kleinschaligheid

‘Rien Heijboer en ik waren een 
keer op pad met een busje van een 
andere zorginstelling. De bezoekers 
waren niet alleen nieuwsgierig, 
maar ook compleet met witte 
jassen en schorten. Bij onze locatie 
Koriander zien ze een jonge meid 
met een labrador de groepswoning 
binnenstappen. Of een bezoeker 
zomaar met zo’n beest naar binnen 
mag? Nou, het is een van de 
medewerkers en de bewoners vinden 
het hartstikke gezellig, zo’n hond.  
Bij een volgende woning zitten zes 
bewoners om de tafel en eentje aait 
een pluche konijn. Tenminste, dat 
dachten zij. Totdat het beest door 
de kamer ging hupsen. Veiligheid, 
inspectie, hygiëne, protocollen, 
hoe zat dat allemaal? We hebben ze 
verteld dat het konijn in de zomer 
in een kooitje op het terras zat 
en in de winter op de gang. Een 
mantelzorger had het onder zijn 
hoede. Geen centje pijn dus. Zij 
gingen verbaasd naar huis. Ik trots.’

Rocco Rentmeester, hoofd 
Huisvesting
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sen niet kunnen of mogen inwilligen, 
leggen we dat uit en wijzen de weg 
naar alternatieven. Elke SVRZ-minuut 
is van, en voor de cliënt. Soms direct, 
soms via een omweg. Maar altijd staat 
dat besef sterk op ons netvlies. De 
komende vijf jaar, tot 2020, gaan we 
dat samenspel nog beter in de vingers 
krijgen. Mét de cliënt.  Zo hebben we 
bedacht dat SVRZ wil werken. Zo, en 
niet anders.’

SVRZ zegt koploper te willen zijn en 
te blijven. Ze wijst in het bijzonder 
op kleinschaligheid. ‘Succesformule 
en  paradepaardje’

van zorg, wonen en welzijn > deel 
uit te maken van plaatselijke leefge-
meenschappen en deze positief te 
prikkelen en te verrijken 

SVRZ zegt deze lijn ‘vanzelfsprekend 
en van harte’ vorm te geven. De 
kleinschalige aanpak en het aan-
wezig zijn in dorpen en wijken zijn 
daarvan de neerslag.

..De cliënt
In het daarop volgende beleidsplan 
‘Tijd voor de cliënt’ scherpt SVRZ 
de visie nog een beetje aan. Zo is er 
sprake van ‘ruimhartig’ bieden van 
regelmogelijkheden en vinden zorg 
en ondersteuning ‘desgevraagd’ 
plaats. De introductie van het 
beleidsplan zegt:

‘Tijd voor de cliënt. Het klinkt zo sim-
pel. En dat is het ook. Als SVRZ zijn 
we er voor onze cliënten. Zij vormen 
ons bestaansrecht. Dan is het van-
zelfsprekend dat zij aangeven wat 
ze van - en samen mét ons - willen. 
Zij bepalen wat we kunnen bijdra-
gen aan het vervolmaken van hun 
levensverhaal. Daar maken we ook 
afspraken over. En als we hun wen-

...Zorg
In ‘Tijd voor zorg’, het strategisch 
beleidsplan 20102013, zet SVRZ haar 
missie nog eens puntsgewijs neer. 

SVRZ zorgt in Zeeland en realiseert 
dat door:
> zorg en ondersteuning te organi-
seren die past bij de mensen, hun 
ontwikkeling en hun waarden > 
cliënten en medewerkers zoveel 
mogelijk speelruimte en regel-
mogelijkheden te bieden > te streven 
naar blije mensen, gezonde relaties 
en constructieve samenspraak > uit-
drukkelijk te kiezen voor samenhang 

Tijd voor ...



den de beschikbare plekken. Partijen 
zijn het erover eens geworden dat 
het niet anders kan. Leegstand is niet 
betaalbaar en maatschappelijk niet 
verantwoord. SVRZ-directievoorzitter 
Mirjam Drost kan niet nalaten dat te 
benadrukken.

Jos Maljaars, zacht grinnikend: ‘Ja, zij 
was wel een persoonlijkheid, zal ik maar 
zeggen. Aanwezig! Maar ze was vooral 
uiterst helder. Dat probeerden wij ook te 
zijn. En daarin vonden we elkaar, hoe-
wel we qua achtergrond beslist verschil-
lend waren. Zeker wel... Dat was geen 
geheim en we konden het ook zo benoe-
men. We konden afspraken maken, al 
moesten we van beide kanten wat drem-
pels nemen. Heel goed, deze gesprekken, 
het resultaat. Heel goed!’

Normen en waarden over leven, dood 
en gezondheidszorg zijn onderwerp 

van Hem, hebben we de gesprekken 
mogen voeren. Heel bewust en in bid-
dend opzien, ook dat zeg ik er toch 
maar bij, hebben we afspraken mogen 
maken. In biddend opzien! Anders was 
het helemaal niets geworden. Maar 
nu is er een passend thuis voor onze 
gemeenteleden en hebben we heldere 
afspraken kunnen maken.’

Partijen draaien in hun overleg niet 
om de hete brei heen. Er komen twee 
groepswoningen bestemd voor men-
sen met een reformatorische leefstijl. 
Bij voorkeur, want bij onvoldoende 
instroom krijgen niet-gemeentele-

Jos Maljaars logenstraft de voor
oordelen. Geen stijf en donker pak, 
geen zwaarmoedige blik, geen ver
manende teksten. Hij doorspekt zijn 
verhaal met zachtmoedige humor. 
Onderkoeld en met mate...maar 
toch. Met enkele kerkenraadsleden 
van de Gereformeerde Gemeente 
Aagtekerke heeft hij deelgenomen 
aan tal van overleggen met SVRZ. De 
inzet: het tot stand brengen van twee 
woongroepen voor leden van hun 
geloofsgemeenschap. Met succes. 

Hij praat beschouwend, maar soms 
rollen de Bijbelteksten ineens moei-
teloos van zijn lippen. Woorden als 
vanaf de kansel neerdalend. In elk 
geval klinken ze geoefend en oprecht.

Jos Maljaars: ’Met Gods hulp, dat zeg ik 
er echt bij en dat mag u ook opschrijven, 
met Gods hulp en in afhankelijkheid 

Jos Maljaars, 
ouderling Gereformeerde Gemeente Aagtekerke

Respect voor respect
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Vrede - met een hoofdletter! - spreken we 
werkelijk van een gezegend Kerstfeest.’

De gereformeerde gemeenten ken-
merken zich door soberheid, streng-
heid in de leer en ernstige beleving 
van geloof en leven. In die beschrij-
ving kan de ouderling zich wel vinden. 

Jos Maljaars: ‘Gods woord is leidraad in 
onze handel en wandel. Zo dient het te 
zijn. Maar we zijn geen heilige boontjes. 
We beseffen elke dag dat we zondige 
mensen zijn, dat we niet in staat zijn om 
de Tien Geboden ten volle na te leven. 
De zonde zit ook in ons. Ook achter een 
zwart pak, echt hoor..! Maar er is verlos-
sing mogelijk! Met Zijn komst, Zijn lijden 
en Zijn sterven heeft Jezus Christus de 
last van zonde en schuld weggenomen 
voor Zijn volk. Dat leren we, dat weten 
we en dat horen de mensen ook in deze 
woningen. Een ander geluid zou verwar-

Jos Maljaars: ‘We zijn blij met het 
begrip. In grote, maar ook in kleine 
zaken. In Nederland zijn er discussies 
over Zwarte Piet. Daar hebben we hier 
weinig last van. We doen er gewoon 
weinig aan. Alhoewel...of dat ook voor 
chocoladeletters geldt, weet ik niet. 
Neem Kerst: geen toeters, bellen en 
ballen. Het Kerstevangelie gaat vanuit 
Gods woord en krijgt een hele andere 
betekenis dan met z’n allen rond een 
boom zitten. Begrijp je? Die geboorte 
is het begin van het lijden van Jezus 
Christus. De Zoon van God heeft daar-
door de vrede verdiend. Dat gaat dieper 
dan gezelligheid. Bij het ervaren van die 

van overleg. Wat te doen? Wat te 
laten? Wie wikt en Wie beschikt? De 
Gereformeerde Gemeente laat zich in 
2009 bijstaan door een deskundige 
op medisch-ethisch gebied. Dat deze 
toevallig op dat moment geen werk 
heeft en dus alle tijd om er goed in 
te duiken, kan volgens Jos Maljaars 
geen toeval zijn. Het is voorbeschikt: 
‘Ten diepste gebeurt er niets bij 
geval’. Vervolgens zijn er beleidsno-
tities opgesteld over alle belangrijke 
onderdelen van een reformatorische 
leefstijlgroep. Zo moeten de mede-
werkers affiniteit hebben met de 
geloofsbeleving van de bewoners. 
Bidden en danken voor het eten. 
Bijbellezen tijdens het eten, ruimte 
voor de weeksluiting, psalmenzang. 
De deskundige werkt in de startperi-
ode van de woningen nog een tijdje 
bij SVRZ. Tot ieders tevredenheid. Tot 
meer wederzijds vertrouwen.

‘Wij zijn echt 
geen heilige 

boontjes’
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gemengde woning kan toch zo’n beeld 
staan flikkeren met de bijbehorende 
onrust voor onze gemeenteleden. 
Gelukkig - dat hoop ik toch - letten de 
medewerkers erop dat er niet allerlei 
verderfelijke onzin te zien is. Mocht dat 
per ongeluk toch gebeuren, dan gaan we 
dat heus niet zitten turven. Waarom geen 
televisie? De omroepen willen kijkcijfers 
halen. En wat wil de zondige mens? Ver-
boden dingen zien: sex, vloeken, moord 
en doodslag, overspel, verheerlijking van 
het lichaam. Nou, dan is wel duidelijk wat 
de omroepen de kijkers voorschotelen. In 
de kern willen we eigenlijk de verleiding 
buiten de deur houden. Met de televisie 
lukt dat misschien nog, maar we gebrui-
ken ook het internet. En dat brengt alles 
patsboem midden in je woon- of slaap-
kamer. We kunnen weinig anders doen 
dan waarschuwen voor het verwoestende 
gevaar. Gelukkig komt tegenwoordig ook 
de kerkdienst draadloos binnen...’

wilden echter zorg dichterbij. Dat is 
gelukt. En dat Eben-Haëzer inmiddels 
ook kleinschalig is gaan werken, getuigt 
toch ook van de vooruitziende blik van 
SVRZ en mevrouw Drost?!’

Leden van de Gereformeerde 
Gemeente bevolken één woongroep 
in Aagtekerke helemaal. De andere 
heeft een gemengde samenstelling. 
In het dorp is dat niet anders: som-
mige straten vooral gereformeerd en 
sommige meer gemixt. 

 Jos Maljaars: ‘Thuis hebben we over 
het algemeen geen televisie. In de 

ring geven. Tien jaar geleden al bleek 
voor die benadering - anders dan ik had 
verwacht - binnen SVRZ ruimte.’

Ruwweg twee derde van Aagtekerke is 
lid van onze Gereformeerde Gemeente. 
Een sterke gemeenschap die zich gere-
geld in de groepswoningen laat zien. 
De ouderling en de teamleider moeten 
wel eens de rem zetten op de vrijwil-
lige inzet. Het middel moet niet erger 
worden dan de kwaal, grappen ze dan 
tegen elkaar. Vrijwilligers vragen ook 
om begeleiding en teveel mensen over 
de vloer leidt tot onrust.

Jos Maljaars: ‘ Gesprekken om met 
SVRZ in zee te gaan, leverden indertijd 
spanningen op. Er was, en is, reformato-
rische ouderenzorg in Zeeland; bij zorg-
centrum Eben-Haëzer in Middelburg. De 
groeiende groep mensen met dementie 
was toen aangewezen op Goes. Wij 

‘En wat wil 
de zondige mens 

zien?’
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Pieter Stoter kijkt bij zijn 
vertrek als voorzitter van de 
Raad van Toezicht van SVRZ 
naar de ontwikkeling van kleine 
zorgeenheden. En hij ziet dat 
het goed is. Hij hoopt op succes. 
Nu, een paar jaar later, is hij daar 
zeker van. Kleinschaligheid werkt: 
gewaardeerd, financieel haalbaar, 
dicht genoeg bij de familie.

1 ‘Kleinschaligheid is inmiddels 
een succes, zowel voor de 

bewoners als voor het personeel.’ 

2 ‘Als we op bezoek kwamen, 
gingen de bewoners met 

elkaar om als een soort familie. En 
we merkten dat de medewerkers 
meer dan vroeger bij hen betrokken 
waren. Er ontstond een persoonlijke 
band.’ 

Pieter Stoter, oud-voorzitter van de Raad van Toezicht

Goede wijn behoeft   geen krans
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Goede wijn behoeft   geen krans
8 ‘Het tempo van bezuinigingen 

was moordend. Er was te weinig 
overgangstijd om zaken te regelen. 
Het vroeg veel van de organisatie en 
de mensen.’ 

9 ‘Persoonlijk vind ik dat de over-
heid tegenwoordig veel te ver 

gaat. Er vallen mensen tussen de wal 
en het schip. Door dat terugschroe-
ven is veel zorg alleen weggelegd 
voor de rijken.’ 

10 ‘Een ergernis is ook de over-
dreven regelgeving. Honderd 

regels en bij het minste of geringste 
de inspectie op het dak. Onwerkbaar.’ 

11 ‘Graag voor die kleine eenheden 
tien regels in plaats van honderd. 

Dan kunnen medewerkers hun verant-
woordelijkheid waarmaken.’ 

3 ‘Ook was collegialiteit voelbaar. 
Er moest altijd iemand bij de 

groep zijn, dus sprongen ze vanzelf 
in als iemand ziek of aan het thuis-
front nodig was. Ze waren samen 
verantwoordelijk.’ 

4 ‘Wie is de baas? Die discussie 
werd gevoerd en legde de ver-

antwoordelijkheid bij de afzonder-
lijke eenheden en het team. Zo dicht 
mogelijk bij de cliënt dus.’ 

5 ‘Met al die groepswoningen moest 
de organisatie wel bestuurbaar 

blijven. Dus hoorde zo’n eenheid bij 
een hoofdlocatie. De manager daarvan 
moest de zorg mogelijk maken en 
erover rapporteren.’ 

6 ‘SVRZ was koploper in klein-
schaligheid. De regionale poli-

tiek stak wel eens de loftrompet, 
maar landelijk kwam het niet verder 
dan een verhaaltje van een ver-
dwaald Kamerlid bij de opening van 
een locatie.’ 

7 ‘Zorg mag geen politieke melk-
koe zijn. In Den Haag de kraan 

dichtdraaien of geldstromen anders 
regelen, is voor zorgaanbieders lastig. 
Soms onwerkbaar. Maar voor gewone 
mensen kan het meedogenloos 
slecht uitpakken.’ 

‘Het tempo van 
bezuiniging in de zorg 
was moordend’
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gezonde financiën, de maatschappe-
lijke vraag en goede verdeling van het 
zorgaanbod.’ 

18 ‘Rupsje-nooit-genoeg is niet 
geliefd. Er zijn in Zeeland ook 

andere zorgaanbieders. Die moet je 
het licht in de ogen gunnen en niet 
wegdrukken. Als toezichthouder moet 
je ook andermans ruimte bewaken.’ 

19 ‘Als grote organisatie, en dat 
is SVRZ, heb je de bijzondere 

verantwoordelijkheid om niet het 
onderste uit de kan te willen.’ 

20 ‘Het is niet belangrijk dat 
mensen de naam SVRZ ken-

nen. Die moet je er niet met veel 
tamtam inrammen. Het draait om 
wat mensen in de buurt ervaren. En 
dan behoeft goede wijn geen krans.’

en verliezen van organisatie-onder-
delen een tijd te compenseren. Han-
dig bij vernieuwing.’ 

16 ‘Wij zaten niet aan het roer. 
Maar gaven als Raad door 

pittige discussies mede richting. Je 
rol is niet alleen luisteren. En zeker 
niet steeds ja-knikken.’ 

17 ‘Het was beslissingsruimte 
voor de bestuurder. En wij 

als wakend oog op het gebied van 

12 ‘Als Raad van Toezicht keken 
we vooral naar de cijfers. 

Verder naar de vraag of klanten kre-
gen wat ze wilden. En tot slot of het 
personeelsmatig rond te breien was. 
Drie keer ja!’ 

13 ‘Ik zag kleine particuliere zor-
geenheden ontstaan. Daar is 

dus een markt voor. Maar de taak is 
toch om ook wat minder bedeelden 
goed te bedienen.’ 

14 ‘SVRZ heeft zich sterk gemaakt 
voor woonzorgcomplexen in 

allerlei dorpen. En daar ook inbreng 
geleverd. Ze voorzien in de behoefte 
aan nabije zorg voor iedereen.’ 

15 ‘We hadden een behoorlijke 
financiële buffer. We konden 

ons veroorloven te experimenteren 

‘Overal nabije  
zorg voor alle 

mensen’
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‘Tijd blijft een zorgenkind’
‘Bezuinigingen tikken door. Graag 
zou ik de bewoners de aandacht 
geven die ze verdienen, die ze nodig 
hebben. Natuurlijk helpt het als 
vrijwilligers taken op zich nemen. 
En ook als een paar uur per week 
iemand vanuit welzijnswerk wat 
activiteiten doet. Maar toch sta je 
er vaak alleen voor. Een vliegende 
keep zou welkom zijn. Kleinscha-
ligheid staat als een huis. Maar als 
medewerkers geen hart voor de zaak 
hadden en er geen extra tijd en ener-
gie instopten, zou het toch instorten. 
Onze stagiaires zien hoe zwaar dit 
beroep is. Ik hoop dat ze er toch voor 
kiezen.’

‘Training is broodnodig’
‘Zelf kom ik uit een gezin van elf. 
Dan lijkt zorgen voor zeven niks, 
maar ook dan is het geen appeltje-
eitje. Jaren geleden heb ik in 

gedekte grote tafel. Geweldig! Ook  
ik geniet dan.’

‘Je ziet en voelt  de ruimte’
‘Ik heb even aan zo’n grote ver-
pleegafdeling geroken. Verschrik-
kelijk vond ik dat. Ik noem het 
de wasstraat. Lopende bandwerk. 
En ook thuiszorg beviel me niet 
erg. Ik heb me al snel voor een 
kleinschalige groepswoning opge-
geven. Het eerste wat ik zag, was 
de grote ruimte. Ik kreeg een 
thuisbeeld. Hier kon je wat gezelligs 
van maken! En dat is gebeurd. 
Onze bewoners hebben volop 
ruimte. Letterlijk en figuurlijk. 
Ze kunnen gaan en staan waar ze 
willen: huiskamer, woonkeuken, 
eigen kamer, tuin. En ook als mede-
werkers hadden we de ruimte. We 
konden initiatief tonen, er zelf wat 
moois van maken. Op die manier 
is het Werken Plus.’

Ze gaat het missen. Sannie Tempel is 
met pensioen. Met 65 jaar. Ze mocht 
eerder stoppen, maar ze bleef. Nu 
valt het doek. Meer dan tien jaar 
heeft ze in een woongroep gewerkt. 
Begonnen in een spiksplinternieuw 
huis in de Middelburgse Thibaut
straat. Mee het wiel helpen uitvin
den. Gezucht, geklaagd, gelachen, 
gehuild, genoten. Dat laatste vooral.

‘Ik geniet van het genieten’
‘Je ziet de bewoners het naar hun zin 
hebben. Het zijn momenten die ver-
vliegen omdat ze die even later weer 
kwijt zijn, maar toch... Ze worden 
blij van de kinderen die op bezoek 
komen, met hun school of peuter-
zaal. Ze rommelen met vrijwilligers 
in de volkstuin. Als ze rond de tafel 
drentelen omdat ze geen zin in eten 
hebben, schuiven ze toch aan als we 
de buren te eten hebben gevraagd. 
Met z’n allen om zo’n gezellig 

Sannie Tempel  is gestopt

Met pijn in het hart
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moeders dat zelf helemaal niet wil. Er 
kan veel in een groepswoning, maar 
niet alles. En daar moet je het met 
elkaar over hebben.’

‘En altijd zijn er emoties’
‘Dementie komt sluipend, maar gaat 
altijd met emoties gepaard. Van bewo-
ners en hun familie. Soms zijn ze 
uitbundig blij, op andere momenten 
bang, boos of verdrietig. Ik kan zo nog 
die Indonesische vrouw voor m’n geest 
halen. Een echte dame. Zij had last van 
herbelevingen. Dan werd ze weer die 
tiener die hoorde dat de Jappen eraan 
kwamen. Ze haalde al haar kleren uit 
de kast, deed die in een doek... Paniek, 
vluchten! Daar kijk je naar met tranen 
in de ogen. Dan moet je haar wereld 
instappen, meegaan en haar voor-
zichtig terugbrengen naar het nu. Met 
lieve woorden of met foto’s. Toch wel 
heftig, zeker als je weet dat haar man 
thuis hetzelfde beleeft.’

‘Makkelijk is anders;
‘Je moet overal op letten.  Leuk, die 
buren die met een hond binnenwan-
delen of de familie die spullen of 
eten meebrengt; het moet wel alle-
maal goed gaan en deugen. Hygiëne, 
gevaar, onrust; doorgaans loopt het 
niet zo’n vaart, maar je bent wél ver-
antwoordelijk. Jij bent de professio-
nal. Dat betekent het gesprek aangaan 
als wat misgaat. En grenzen stellen. 
Zo moet je vertellen dat je moeders 
niet elke dag compleet kunt opmaken 
alsof ze naar een feestje moet. Of dat 

het SVRZ-magazine al gepleit voor 
goede trainingen. En daar is ook aan-
dacht voor. In je eentje met zo’n groep 
bezig zijn, van opstaan tot slapengaan, 
vraagt meer dan je in de opleiding 
geleerd krijgt. En ook meer dan de 
meeste mensen van huis uit meekrij-
gen. Koken, luisteren, leuke dingen 
doen, niet met een lege huishoudpas 
in de supermarkt staan, improviseren, 
een thuis bieden... En dat moet je nog 
zien te combineren met het eigen 
gezin, vervelende ziektes en je hoogst-
persoonlijke ontspanning.’

Sannie Tempel helpt de 85-jarige 
bewoonster met dementie met  
het plukken van de peulen. Allebei 
genieten ze van de tuin bij de 
Thibautstraat.
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‘Het medisch model is voltooid  
verleden tijd. Geen grote instellin
gen met grote afdelingen meer. Met 
dank aan de koplopers van deze ver
nieuwing in de ouderenzorg, waar
onder SVRZ. Maar ik zie de slinger 
toch wat teruggaan. Het nabootsen 
van een gezinssituatie kent ook z’n 
moeilijkheden en beperkingen.’

Daniëlle Harkes is vele jaren manager 
van het Kenniscentrum Wonen-Zorg, 
een gezamenlijk initiatief van de over-
koepelende organisaties van zorgin-
stellingen en woningbouwcorporaties. 
Inzichten verzamelen, informeren 
en inspireren is de opgave van haar 
centrum. En dat allemaal op basis van 
kennis uit praktijk en onderzoek.

Individualisering
Ze weet dat zo’n gezinsmodel vooral 
de warmte, overzichtelijkheid en ver-

trouwdheid wilde terugbrengen. En 
ze constateert dat soms het temperen 
van zo’n ideaalbeeld nodig is om prak-
tische oplossingen te bieden. ‘Zo moet 
je je afvragen hoe gericht mensen 
met dementie zijn op andere groeps-
leden. En hoe goed verschillende 
persoonlijkheden en geschiedenissen 
bij elkaar passen. Kan een groep niet 
juist benauwend werken? En hoe kun 

je voorkomen dat storend gedrag van 
een enkeling roet in het eten gooit? 
Daarom vind ik het lovenswaardig 
als een organisatie de veiligheid van 
een groep weet te combineren met 
oog voor het individu. Met een eigen 
ruimte en mogelijkheden het leven 
persoonlijk in te richten.’

Maatwerk
Ze weet dat het gezinsmodel uitging 
van zes of zeven cliënten en één 
verzorgende. En ze constateert ver-
anderingen in die praktijk. ‘In de 
begindagen was het vloeken in de kerk 
als je meerdere groepen wilde koppe-
len. Bijvoorbeeld op de ene groep werd 
het het vlees gebraden en op de andere 
de aardappelen gekookt. Efficiënt, 
maar niet volgens het nieuwe boekje! 
Er was de angst dat twee zorgprofes-
sionals toch maar met elkaar gingen 
koffieleuten, in plaats van soepel op 

Daniëlle Harkes,  
voormalig manager Kenniscentrum Wonen-Zorg

De slinger gaat altijd heen   en weer

‘Alsof ouderen hun 
netwerk niet zien 
verschrompelen. Alsof 
iedereen familie in de 
buurt heeft...’
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De slinger gaat altijd heen   en weer
te gaan in het groepsgebeuren. Maar 
ondertussen zie je de zorgzwaarte toe-
nemen, het nachttoezicht aandacht 
vragen en de financiering nijpender 
worden. Hier en daar worden groepen 
dan ook wat  groter en verandert de 
inzet van medewerkers. Gebouwen 
zijn echter niet van elastiek. De com-
binatie van ruimte, medewerkers en 
soort cliënten blijft maatwerk.’

Ingrijpend
Ze weet dat zorg stevig op de maat-
schappelijk agenda staat. De aandacht 
van de media is vele malen groter dan 
twintig jaar geleden. En ze constateert
spanning in de dagelijks praktijk. 
‘De zorg is inmiddels van ons alle-
maal. Vroeger hoefde je als burger 
je daar helemaal niet mee bezig te 
houden. Maar de politiek ging zorg 
en wonen loskoppelen. Bejaarden- en 
verzorgingshuizen verdwenen; zon-

der pardon. Ouderen en hun familie 
moeten het zelf zien te klaren. Alsof 
er niet meer alleenstaanden zijn. 
Alsof ouderen hun netwerk niet zien 
verschrompelen. Alsof iedereen fami-
lie in de buurt heeft. Alsof gebroken 
gezinnen niet tot andere familiaire 
verhoudingen leiden. Kunnen en 
willen kinderen en stiefkinderen de 
zorg-rol wel op zich nemen?’

Zuiniger
Ze weet dat er nog geen medicijn is 
tegen dementie. Evenmin tegen verou-
dering. En ze constateert tegelijkertijd 
dat goede sociale inbedding de pijn kan 
verzachten. ‘Ik denk dat het een zegen 
voor Zeeland is, dat ze de zorg naar de 
mensen hebben toegebracht. En dat ze 
deze hebben weten te verknopen met 
wonen en welzijn. In tal van dorpen 
en wijken is dat gelukt met woonzorg-
zones en woonzorgcomplexen. Met 
de combinatie van groepswoningen, 
levensloopbestendige huizen, medi-
sche en paramedische voorzieningen, 
ontmoetingsplekken en zorgposten. 
Voor een deel is dat gebeurd in tijden 
dat het ons financieel voor de wind 
ging. En waarschijnlijk komt er wat 
meer nadruk te liggen op soberheid en 
doelmatigheid. Ook in Zeeland. Maar 
zuinigheid met vlijt, dat moet daar 
toch aanspreken?!’
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Welkom
Ze weet dat zorgorganisaties het niet 
makkelijk hebben. Op het gebied van 
financiën, personeel, systemen en 
regelgeving. En ze constateert soms 
mentale moeheid. ‘Ik zie veel orga-
nisaties worstelen. Alle energie gaat 
zitten in het sluitend krijgen van 
hun processen. Ze raken naar binnen 
gekeerd. Toch gun ik het hun én de 
samenleving, dat ze over de muren 
van de eigen instelling naar buiten 
blijven kijken. Het is nodig dat ze zich 
verbinden met plaatselijke partners en 
burgerinitiatieven; in denken en doen. 
Ook hier is er sprake van stippen in 
een groter geheel die samen dingen 
doen. Ze moeten  de lokale krachten 
naar binnen halen en hen laten voelen 
dat ze welkom zijn en er toegevoegde 
waarde te realiseren is. Als ze daarin 
slagen, zijn ze spekkoper.’

Gestippeld
Ze weet dat de levensverwachting 
blijft toenemen. Met aan het eind 
van de rit ook meer kwalen. En ze 
constateert dat mensen steeds vaker 
het heft in eigen hand nemen. ‘In 
je eentje in een flatje is niet langer 
wenselijk, maar een verpleeghuis is 
wel heel zwaar geschut. Er gaapt een 
gat tussen deze mogelijkheden. Dus 
zie je nieuwe vormen van samenle-
ven en -wonen ontstaan. Gestippeld 
wonen bijvoorbeeld. Stippen in een 
gebouw die zich verenigen. Meer-
dere mensen in een flat delen een 
gemeenschappelijke ruimte, doen 
leuke dingen samen, houden bij 
elkaar een oogje in het zeil en maken 
afspraken over boodschappen of 
doktersbezoek. Ze kennen elkaar en 
dat maakt het makkelijk om zo nodig 
hulp te vragen.’

‘Langer leven 
brengt ook meer 
kwalen met zich 

mee’
Kenniscentrum Wonen-Zorg
Actiz is de brancheorganisatie in de 
zorg. Aedes van de woningcorporaties. 
Samen nemen ze rond de eeuwwisseling 
het initiatief tot het Kenniscentrum 
Wonen-Zorg. Dat doen ze omdat hun 
leden elkaar plaatselijk tegenkomen bij 
de uitvoering van het ouderenbeleid. Ze 
kennen elkaar echter nauwelijks, weten 
te weinig van ieders denkbeelden en 
spreken niet dezelfde taal. Het kennis-
centrum moet daar dan verandering in 
brengen. Door goede voorbeelden op te 
sporen en te delen. En door spelers en 
plannen met elkaar in contact te bren-
gen. Daniëlle Harkes is jarenlang de 
manager. Haar handvol medewerkers 
zijn een combinatie van voorlichters, 
kenniswerkers, adviseurs en nieuws-
gierige Aagjes. Het kenniscentrum is 
inmiddels gestopt. 



Onverbrekelijke band
‘Ik ben hier vrijwilligster geweest. 
Twintig jaar lang. Koffie, boeken of 
eten brengen. Een handje helpen. 
Met 84 jaar ben ik aan mijn hart 
geopereerd. Toen ben ik gestopt. De 
koek was op.’

Sia Wisse heeft ervaren hoe 
belangrijk inzet van vrijwilligers 
is. Ze is 92 als ze zelf in 
Poelwijck in ‘s-Heer Arendskerke 
gaat wonen. Ze heeft een band 
met die locatie en met het 
dorp. ‘Ik ben onder de 
toren geboren’. 
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‘De opgave lijkt simpel: ga op de stoel 
zitten van degene die een gebouw 
gaat gebruiken. Maar het is best 
moeilijk om een scherp beeld te krij-
gen van wat zich in een steeds minder 
helder hoofd afspeelt. En mensen met 
dementie zijn bovendien niet de enige 
gebruikers.’

Voor de vuist weg komt Victor de 
Leeuw met een waterval aan uitspra-
ken: opvattingen, observaties, oordelen 
en overwegingen. Hij is partner bij 
EGM Architecten. Een groot bureau 
dat zo’n zeventig procent van zijn 
opdrachten uit de zorg haalt. ‘Daar 
gaat het tenminste ergens over, en...
omdat je moet meebewegen met de 
maatschappelijke ontwikkelingen, 
houdt het je scherp.’ 

1 ‘Het is het mooist als mensen hun 
levenspad zo gewoon mogelijk 

voortzetten. Kleinschalige oplossingen 

Victor de Leeuw,  
architect

Je gaat er niet voor   je lol wonen
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Je gaat er niet voor   je lol wonen
in woonkernen scheppen daar-
voor een goede voedingsbodem. 
Zeg maar: bewoners zijn toevallig 
verhuisd, in de buurt, je kunt er 
als vanouds een kopje koffie doen, 
samen een rondje lopen. Maar klein-
schaligheid is geen wondermiddel. 
Als er in het dorp of de familie geen 
sociale samenhang is, verandert dat 
niet in één klap.’

2 ‘Een gebouw moet al gauw veer-
tig jaar of langer mee. Ook in de 

zorg. Opdrachtgevers, architecten en 
bouwers moeten een zo gezamenlijk 
mogelijke kijk ontwikkelen op wat 
nodig is, nu en later. Dat vraagt om 
verbeeldingskracht, om in alterna-
tieve scenario’s kunnen denken, om 
betrokkenheid bij de gebruikers. Het 
is een zegen als de vraag naar een 
gebouw voortkomt uit een duidelijke 
visie. Dan heb je iets om je tanden 
in te zetten. SVRZ had indertijd zo’n 

visie. Die hebben ze levend gehou-
den. Dat kun je tot op de dag van 
vandaag merken.’

3 ‘Zorggebouwen vermijd je het 
liefst. Daar ga je niet voor je lol 

naartoe. Maar voordat je het weet, 
beland je erin, ben jezelf patiënt of 
cliënt. Nou, dan kan zo’n gebouw 
maar beter deugen. Als je er als 
architect op die manier naar kijkt, is 
je ontwerp ook een parachute voor 
toekomstig eigenbelang.’

4 ‘Hoe zou je het zelf willen? Dat 
is de terechte vraag. Daarmee ga 

je de beleidsnota’s, overheidsmaatre-

gelen en financiële kaders te lijf die 
op tafel liggen. Het is een doeltreffend 
breekijzer om de discussie, een dialoog 
eigenlijk, op gang te krijgen. Je moet 
die vraag stellen en ontdekken waar de 
pijngrens ligt. Daar overheen gaan, is 
niet nodig. Vaak zelfs contraproductief.’

5 ‘Als architecten weten we niet 
hoe het per se moet. Een zorgin-

stelling kent haar opgaven, opgelegde 
regels, verplichtingen, middelen, 
zorgvragers. Maar aan ons de taak om 
verschillende perspectieven de revue 
te laten passeren. Bijvoorbeeld: wat 
wil je als mens? De zorgorganisatie 
met haar professionals krijgt ineens 
de bril van de cliënt op.‘

6 ‘Wij, ontwerpers van gebou-
wen, zijn buitenstaanders. Bij 

voorkeur betrokken buitenstaanders, 
maar we verlenen de zorg niet. Even-
min runnen we de organisatie.  

‘Een 
duidelijke 
visie is een 

zegen’
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We bekijken, beoordelen en faci-
literen. Bij mensen met dementie 
is onze huisvestingsopgave vooral 
het bieden van een zo normaal en 
herkenbaar mogelijke omgeving. 
Bij kleinschaligheid komt dat bijna 
automatisch in de buurt: huiskamer, 
keuken, een soort gezinsverband.’

7 ‘De gemiddelde patiënt met 
dementie bestaat niet. Er zijn 

verschillende vormen en verschillende 
stadia. Verschillende geschiedenis-
sen bovendien. Zo’n ziekte heb je 
nooit alleen. Kijk naar de mensen 
om iemand heen; hun rol, bemoei-
enis, betrokkenheid. Neem de man 
of vrouw die niemand meer heeft. 
Geen hulp, maar met - misschien 
wel betrokken - buren die bang zijn 
dat de gaskraan blijft openstaan. Zo 
iemand moet misschien vroegtijdig 
een stuk leven opgeven wat hij of zij 
anders nog had kunnen leiden.’

8 ‘Het is heel wreed als je 
merkt dat je steeds minder 

zelfredzaam bent, dat je de greep 
op je bestaan verliest. Met mijn 
moeder heb ik dat meegemaakt. 
En zij kwam ook nog terecht in 
een zorginstelling die leek op een 
jeugdherberg waar Frans Bauer 
de norm is. Dat zeg ik niet bitter, 
hooguit zwartwit. Het is een waar-
neming die me inspireert om het 
beter te doen.’

9 ‘Mensen met dementie zijn 
niet gek. Ze voelen dat hun 

vermogen tot interactie verzwakt, 
terwijl ze juist steun en zekerheden 

nodig hebben om hun leven zoveel 
mogelijk op de rails te houden. Ze 
komen terecht in een wereld met 
mensen en defecten waarvan ze het 
bestaan amper vermoedden, inclu-
sief die van hunzelf. Je zou er gek 
van worden: waar ontleen je dan 
nog je levensgeluk, je genot aan?  
Dat staat of valt met de mensen die 
zorg verlenen, met het houvast dat 
we met z’n allen kunnen bieden.’

10 ‘Een gebouw moet de 
gebruikers dienen. Als 

architect maak je van hen een soort 
portret. Een karikatuur eigenlijk. Je 
vergroot en verkleint eigenschap-
pen. In dit geval geef ik het je te 
doen: ik kan niet in hun hoofd 
kruipen, ik kan de verwarrende 
omstandigheden geen plek geven. 
Dus grijp je terug op vertrouwde 
routines van bewoners en hun 
omgeving.’

‘Mensen met dementie 
zijn niet gek. Ze voelen 
dat ze contact verliezen, 
terwijl ze juist steun 
nodig hebben om hun 
leven op de rails te 
houden’
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esthetische voorkeuren daarom 
ondergeschikt als het gaat om gebou-
wen voor de zorg.’

13 ‘Ik bestrijd dat een architect 
bepalend is voor een gebouw. 

Hij of zij is dienstbaar. De sleutel 
ligt bij goed opdrachtgeverschap. In 
Nederland mag je zonder diploma 
nog geen patat bakken, maar wel 
voor miljoenen gebouwen laten 
neerzetten. Opdrachtgeverschap is 
een vak, een rol met een enorme 
impact; ook op de kwaliteit van zorg.’

14 ‘Bouwen is het stallen van 
geld. Investeerders doen dat 

11 ‘Het is razend moeilijk om 
het iedereen naar de zin 

te maken. Je moet als architect op 
meerdere stoelen tegelijk gaan zitten. 
Want naast de bewoners zijn er ook 
de verzorgenden, de ondersteuners 
en de bezoekers. Een gezamenlijk 
ontwerpproces met alle betrokkenen 
werpt z’n vruchten af. Dan kennen ze 
het gebouw al, het is al een beetje van 
hen, nog voordat ze een voet over de 
drempel hebben gezet.’

12 ‘Mooi of lelijk? In uitspra-
ken daarover moet je heel 

terughoudend zijn. In de zorg gaat 
het eerder om gebruiksgemak, doel-
treffendheid, veilig, behaaglijk, sfeer 
bevorderend en zekerheid biedend. 
Smaak is een kwestie van opvoeding, 
van wat je in je jeugd bent tegenge-
komen. En iedereen woont vervol-
gens graag in z’n eigen sentiment. 
Uiteindelijk zijn mijn persoonlijke 

vanuit hun professie, niet als eind-
gebruiker. Het is doorgaans geen 
afspiegeling meer van een persoon 
of een ambitie. De cultuur van het 
bouwen verschraalt. Ondanks alle 
aandacht voor architectuur, gaan 
opdrachtgevers vaak niet verder dan 
de laatste dertig centimeter aan de 
buitenkant; het smoel.’

15 ‘Het programma van eisen 
kan een valkuil zijn. Door-

gaans is dat een politiek geladen 
stuk. Als in de eisen het chagrijn 
doorklinkt van wat allemaal moet en 
niet mag, span je het paard achter 
de wagen. Daarom altijd de onderlig-
gende waarom-vraag. Waarom? Net 
zo nieuwsgierig als een kind.’

16 ‘Weet je wat een opdrachtge-
ver naar mijn hart is? Iemand 

met een uitgesproken visie op zorg. 
Iemand die weet wat mensen, ook in 

‘Aan een gebouw stel  
je eisen. Als daarin  
het chagrijn doorklinkt 
van wat allemaal niet 
meer mag en kan, span 
je het paard achter de 
wagen’
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18 ‘Vernieuwing is nodig. Leuk 
ook. Het voorkomt dat je 

versteent. Maar ik geloof niet in 
kamikaze-innovatie. Dus geen din-
gen uitproberen omdat niemand 
eerder op dat idee gekomen is. Maar 
wél nieuwsgierig zijn, onderzoeken 
wat de toegevoegde waarde is, kennis 
vergaren.’ 

19 ‘Dingen verbeteren behoort 
de drijfveer achter elke 

innovatie te zijn. Doordacht, gedre-
ven. Dat is wat anders dan jong en 
enthousiast de wereld spontaan 
anders inrichten en allerlei verwor-
venheden overboord kiepen.’

20 ‘Vernieuwing vraagt om 
een combinatie van visie en 

moed. SVRZ heeft twintig jaar geleden 
een heldhaftige beweging ingezet. 
Voor mij is dat een mooi voorbeeld 
van geslaagde zorgvernieuwing.’

een afhankelijkheidsrelatie, gelukkig 
kan maken, genot kan bieden. Omdat 
het niet allemaal in de openlucht 
gebeurt, is een gebouw nodig. En 
daarmee ook iemand die de vertaling 
van visie naar gebouwbeleving kan 
maken. Maar die visie is het funda-
ment. Daarop kun je in de dialoog op 
teruggrijpen.’

17  ‘Het gaat om woningen voor 
een groep. Verschillende men-

sen, verschillende achtergronden. 
Burgemeester, boekhouder, schil-
lenboer. Hoe maak je oplossingen 
passend? Natuurlijk vervagen rangen 
en standen. En ook speelt de mate 
van dementie een rol. Maar het blijft 
een opgave; het samenstellen van 
harmonieuze groepjes en passende 
omgevingsprikkels. Misschien moet 
je uitgaan van menstypen; druk, 
bezinnend, sociaal, solitair, domi-
nant, volgzaam, enzovoorts...’

Architect Victor de Leeuw neemt een 
delegatie uit Noorwegen op sleeptouw 
naar SVRZ. In de Noorse gemeente 
Drammen is hij bezig met het ontwer-
pen van zorgvoorzieningen. De manier 
waarop in Zeeland de kleinschaligheid 
vorm heeft gekregen, ziet hij als inspira-
tiebron. Zelf heeft hij de hand gehad in 
woonzorgcomplex Erasmuspark in Goes. 
Victor de Leeuw is partner bij EGM Archi-
tecten, met zo’n honderd medewerkers 
een van de grotere architectenbureaus 
van Nederland. Zorg is een specialiteit.

‘Vernieuwing 
is nodig. 

Leuk ook’



met z’n spanwijdte van meer dan 
een meter.. Het ophangen van een 
forse hondenmand met wat takken 
biedt uitkomst. De buizerdfamilie 
vliegt er nog steeds rond, maar heeft 
de snavelneus opgehaald voor de 
mand. Jarenlang hangt die onge-
bruikt in een boom. Bij de opening 
van de zorgwoningen is er nog een 
knipoog: een roofvogelshow luistert 
de feestelijkheden op.

Voor de bouw is een zogeheten 
omgevingsvergunning nodig. 
Natuurbeschermers staan op scherp 
en de Flora en Faunawet is onver-
biddelijk. Allerlei deskundigen op 
het gebied van plant en dier speuren 
het hele terrein nauwgezet af. De 
buizerd is hun hoofdvondst. Het is 
geen zeldzame maar wel beschermde 
roofvogel. SVRZ moet alternatieve 
huisvesting regelen voor de vogel 

Zorgcomplex Der Boede krijgt, 
alweer vele jaren geleden, een 

andere bestemming. Maar de Buteo 
buteo lijkt roet in het eten te gooien 

van de kleinschalige opmars. Deze 
vogel, beter bekend als de buizerd, 
heeft een nest in een van de eiken 

die het veld moeten ruimen voor 
zes zorgwoningen.

Kleinschaligheid
slaat gewoon

de vleugels uit
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Hij is de man op de achtergrond. Bob 
Marcusse is het financieel brein ach
ter de ontwikkeling van kleinscha
ligheid. Een doorgaans stille  maar 
geen kille  rekenmeester. Handig 
met cijfers, in combinatie met 
steeds wisselende regels. Hij loodst 
de organisatie tussen financiële klip
pen door. Al twintig jaar. Inmiddels 
is hij stafdirecteur Bedrijfsvoering 
en Control.

‘Het gaat niet over bezuinigingen. 
Of over de afbouw van de 
verzorgingshuizen. Het gaat over 
verpleeghuizen die met beide benen 
in de vertrouwde wereld van cliënten 
zijn gaan staan. Bijna letterlijk. In 
eigen dorp of wijk. Dichtbij familie 

Bob Marcusse, licht tipje van de sluier op

Het geheim van 
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en bekenden. Verpleeghuizen die de 
banden koesteren met het leven dat 
iemand geleid heeft.’

‘Kleinschalige zorg is betaalbaar. 
Onze manier om die te organiseren 
heeft standgehouden. In vette en 
magere jaren. Financiële stormen 
hebben ons geraakt, maar niet 
omvergeblazen. Bovendien is het 
in ons Zeeuwse gebied de beste en 
meest menselijke manier om de 
zorg voor ouderen te organiseren. 
Bij toekomstige betaalmodellen zou 
de overheid regionale situaties als 
uitgangspunt moeten nemen.’

‘Het draait om aanwezigheid. 
Bij een groep van zes cliënten 

vraagt dat een stevige inzet van 
personeel. Dat kun je oplossen door 
de schotten in taken weg te halen. 
Iemand die helpt bij het opstaan 
en naar bed gaan, kan net zo goed 
de kamers schoonhouden en het 
eten koken. Onze medewerkers zijn 
allround: ze verrichten verzorgende, 
ondersteunende, huishoudelijke 
en welzijnstaken. Dat maakt ons 
huishoudboekje kloppend.’

‘De spreekwoorden waarschuwen. 
De kool en de geit sparen. Voor 
twee ankers gaan liggen. Op twee 
paarden wedden. Of zelfs: zachte 
heelmeesters maken stinkende 
wonden. Daarom moet je bij de 
ombouw naar kleinschaligheid een 

duidelijke en stevige koers varen. 
Dus niet de centrale keuken en het 
restaurant openhouden. Gewoon, net 
als thuis, allerlei dingen zelf doen.’

‘Eigenlijk is het logisch. Als SVRZ 
hebben we de zorg naar de mensen 
gebracht. In kleine wooneenheden. 
Je hoeft niet doorgeleerd te hebben 
om te snappen, dat daar voor een 
kok geen dagtaak ligt. Evenmin voor 
iemand die de afwas doet. Of die het 
beddengoed verzorgt. We hebben 
onze zorg over Zeeland verspreid. 
Mede daardoor is kleinschaligheid tot 
bloei gekomen.’

‘Je moet slim blijven organiseren. 
De berekeningen gaan uit van zes 

  de betaalbaarheid

‘Onze 
medewerkers 
zijn allround’
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welzijn en de nabijheid van andere 
vormen van zorg, maakte het extra 
betaalbaar én aantrekkelijk.’

‘De zorgwoningen zijn ons 
eigendom. Hypotheekrente  
kost minder dan huur. Doordat  
we al die jaren de panden bezitten, 
hebben we financieel wat vet op de 
botten. Bovendien hebben we bij de 
verkoop van grote panden ook niet 
slecht geboerd. En de bijbehorende 
onderhoudskosten van de grote 
panden vielen weg. Door dit alles 
kunnen we tegenvallers opvangen 
zonder te beknibbelen op zorg en 
aandacht. En we hadden geld om 
medewerkers goed voor te bereiden 
op hun nieuwe taken.’

waar cliënten vandaan kwamen. En 
voor iemand van Westkapelle is de 
vuurtoren toch wat anders dan de 
televisietoren in Goes. Dus wilden 
ze graag in de eigen dorpen bij ons 
komen wonen en zorg genieten.’

‘We waren welkom in de wijken.  En 
in de dorpen. Mensen vinden het 
plezierig om niet weg te hoeven. En 
dementie is allang niets meer om 
je voor te schamen of om mensen 
te verstoppen. Dus konden we in 
Zeeland een hele stippenkaart van 
voorzieningen neerzetten. Dat we 
deze verknoopten met thuiszorg, 

cliënten in een woning. Maar met zes 
kamers haal je dat niet, omdat die 
bij de wisseling van cliënten ook wel 
eens leeg staan. Maar in elke woning 
hebben we een reservekamer. Die 
kunnen we voor verschillende doelen 
inzetten, ook voor een tijdelijke extra 
cliënt. Zo komen we het jaar rond 
toch gemiddeld aan zes bewoners. 
De directe kosten - verzorgend 
personeel, voeding en medicijnen - 
nemen toe bij een hogere bezetting. 
Maar niet die van de woning, 
verwarming en ondersteunend 
personeel.’

‘De bezettingsgraad deugt. Vanuit 
de oude verpleeghuizen hebben we 
de bedden uitgereden naar de plek 

‘De vuurtoren van 
Westkapelle voelt 
anders dan de 
televisietoren van Goes. 
Ze willen in het eigen 
dorp blijven wonen’
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Toegankelijkheid en bereikbaarheid 
zijn belangrijk. Net als de eisen aan 
de ruimten.
• staatje met alle ruimten
• ligging ten opzichte van elkaar
• uitgangspunten voor het ontwerp
• ganglengten
• verdiepingshoogten

Verder gedetailleerd alle prestaties.
• bouwkundig
• werktuigbouwkundig
• elektrotechnisch
• vaste inrichting
• losse inventaris
• terrein

Verder:
• communicatie-installaties
• voorbeeld keukenindeling
• voorbeeld sanitairopstelling
• opleverdocumenten
• garanties

Kortom: een uitgebreid beschreven 
eisenpakket, hetgeen kwaliteit 
waarborgt en tijdwinst oplevert.

Zoveel mogelijk ‘wonen als thuis’ is 
het uitgangspunt. Inrichting van de 
zit/slaapkamer gebeurt dan ook bij 
voorkeur door de familie, met ver-
trouwde spullen.

Alles wat zich in de woning afspeelt, 
wat dat vraagt van het gebouw en 
de ruimten,  wat van de inrichting 
en de voorzieningen, het is allemaal 
in kaart gebracht. In lijstjes, teke-
ningen, tekst en tabellen. Daglicht, 
geluid, warmte, waterbesparing, 
noem het maar op.  

Een indruk:
De woning combineert een aantal 
functies:
• slapen
• persoonlijke verzorging
• ontspanning
• eten/drinken 
• bezoek ontvangen 
• beweging 
• roken 
• zorgverlening en -administratie 
• schoonmaak 
• was 
• opladen rollend materieel 
• opbergen materialen 
• afval 

Elke keer het wiel uitvinden is niet 
handig en niet nodig. Bij het neer

zetten van groepswoningen betaalt 
ervaring zich terug. Waaraan deze 

moeten voldoen is helder. De plan
nen voor elke nieuwe woning liggen 

 als het ware – op de plank. 

In de loop der jaren zijn doortim-
merde Programma’s van Eisen 
opgesteld. Een voor woningen voor 
mensen met dementie. Een ander 
voor mensen met enkel een licha-
melijke beperking. De eerste omvat 
zo’n tachtig pagina’s. De tweede vijf-
enveertig.

Nauwgezet is beschreven aan welke 
eisen ruimten en de inrichting moe-
ten voldoen. Bedden, badkamers, 
beugels, brandveiligheid, berging, 
buitenruimte – alles krijgt een plek 
en een beschrijving. Materialen, 
materieel, mobiliteitshulpmiddelen – 
aan alles is gedacht. 

De eisen zijn 
helder

en simpel te 
kopiëren
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Bloeiende 
samenwerking
‘Ik vind tuinieren leuk. Daarom heb 
ik me opgegeven bij de juf. Th uis 
doe ik het samen met m’n broertje. 
Mama zit dan in een luie stoel te 
kijken. En ze roept dan: goed zo 
jongens! Hier vinden de mensen ons 
werk ook fi jn. Bejaarden zijn niet 
eng, maar vergeten wel eens iets. De 
juf heeft uitgelegd hoe dat kan. Nu 
snap ik waarom je soms drie keer 
je naam moet roepen. Helemaal 
niet erg. Want ze zijn altijd lief. En 
we kunnen goed met elkaar praten. 
Samen met de juf gaan we ook wel 
eens memory spelen, met allemaal 
van die oude opa’s en oma’s.’ 

Jacky Molkenboer is tien jaar als 
ze vertelt over de samenwerking 
tussen haar school en SVRZ in 
Middelburg. Bijvoorbeeld samen 
de buurttuin in orde houden. 
Inmddels is ze als zestienjarige 
met andere dingen bezig.

‘Voor de ouderenzorg is kleinscha
ligheid de beste uitvinding ooit.’  

Peet Kruidenier heeft als locatiema
nager aan de wieg gestaan van het 
eerste SVRZexperiment met een 
groepswoning. Het succes van De 
Deel plaveit de weg voor een hele 
serie kleinschalige groepen in de 

nieuwbouw van zijn vestiging. 

Nog steeds is Peet Kruidenier voor-
stander van het bij elkaar neerzetten 
van meerdere woningen. Groeps-
woningen in groepsverband. Hij 
snapt de behoefte aan spreiding 
van woningen naar plekken waar 
de cliënten vandaan komen. Maar 
hij vraagt zich af of twee groeps-
woningen in een dorp de fi nanciële 
en organisatorische druk overleven. 
‘Als het even kan, moet je meerdere 
woningen clusteren. Zelfstandig 

en toch samen.  Dat is de ideale 
op lossing; voor cliënten, voor mede-
werkers en de organisatie. In Ter 
Valcke is dat goed gelukt. Denk aan 
een paviljoen. Een gang verbindt 
meerdere woningen. De cliënten 
kunnen gewoon hun voordeur uit-
lopen en een ommetje maken. Ze 
voelen de seizoenen. Verdwalen 
doen ze niet, want ze blijven in 
het afgeschermde deel en de gang 
loopt rond. Ze komen vanzelf weer 
bij hun woning terecht. En als ze 
ergens anders naar binnen gaan, is 
er ook niks aan de hand. Dan zijn ze 
gewoon op bezoek bij de buren en zo 
nodig wijst iemand hen de weg naar 
de eigen plek. En via de gang kunnen 
ze ook nog naar de gemeenschappe-
lijke tuin, waar allerlei planten op 
tafelhoogte de beleving extra makke-
lijk maken.’

Pleidooi 
voor 

paviljoen
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Tegenover het Centraal Station in 
Amsterdam staat het Victoriahotel. 
Bijzonder aan het gebouw is dat het 

een huisje lijkt te omarmen. 

Wanneer eind negentiende eeuw de 
bouwplannen op tafel liggen, weigert 
een vioolbouwer zijn woning te ver-
kopen. Onderhandelen en overleggen 
haalt niks uit. De vioolbouwer houdt 
zijn poot stijf. Uiteindelijk besluiten 
ze gewoon om het huisje heen te bou-
wen, met een buitengewoon resultaat. 

kinderen wel wilden meewerken 
evenmin. Niemand kon tussen haar 
en God inkomen. Zelfs onze gods-
vruchtige directeur Rien Heijboer 
lukte het niet om aan de afspraak te 
tornen. Dus pasten we het plan aan 
en gingen we om het huisje heen 
bouwen. Het staat nu helemaal inge-
klemd. De kosten gingen omhoog, 
mede omdat twee loopbruggen voor 
een verbinding moesten zorgen. Maar 
de oplossing past mooi in het straat-
beeld.’

Een boek en een film verhalen over 
deze kwestie. SVRZ heeft in Heinkens-
zand iets soortgelijks meegemaakt. 

Hoofd Huisvesting Rocco Rent-
meester: ‘We hadden plannen om 
woonzorgcentrum Hof Rietzanger 
te bouwen. Maar de eigenaresse van 
een huisje ter plekke wilde dat niet 
verkopen. Voor geen prijs. Ze zei een 
afspraak met de Heere te hebben. 
Dat ze zelf al in een zorginstelling 
zat, maakte geen verschil. Dat haar 

Als in
de film

Het huis staat 
verloren op het 
bouwterrein. 
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Bouwgroep Peters heeft er netjes omheen gewerkt. Nu staat het in  
De Rietzanger ingeklemd.
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Weekenden, Avonden en Nachten 
aanspreekpunt, knopendoorhakker 
en meewerker.

Het appels en peren plukken heeft 
ze op haar zestiende wel gezien. 
Dat vakantiewerk doet ze al vanaf 
haar twaalfde. Tijd voor wat anders. 
Misschien iets wat meer bij de 
toekomstplannen past. Vroeger 
dacht ze dat juf of zuster wilde 
worden. Maar als halfvolwassene 
ben je met jengelende kinderen al 
gauw klaar. En sukkelende bejaarden 
is ook zowat... Dan maar liever 
ambulanceverpleegkundige: de 
race tegen de klok, de jacht door 
het verkeer, levens redden, een 
halve dokter zijn. Dat ze haar latere 
man in die gedroomde baan tegen 

jaar, verschillende opleidingen en 
omzwervingen in de zorg verder. 
En nog steeds is er een band met 
kleinschaligheid. En met Ter Valcke.

Geen keurslijf
‘Veel verschillende taken. 
Zelf prioriteiten stellen. Je 
improvisatietalent benutten. Je 
verantwoordelijk weten. Geen 
keurslijf aan routines. Steeds op 
zoek naar de beste oplossing. Zorg, 
organisatie, logistiek, techniek, de 
hele santenkraam.’ Anne schudt de 
plezierige kanten van werken met 
kleine woongroepen probleemloos 
uit de mouw. En dan heeft ze het nog 
niet eens over de tevreden cliënten. 
Dat is, waar ze het uiteindelijk 
voor doet. Ze is WAN-hoofd; in 

Anne Heijboer huppelt als 
vakantiehulpje bij Ter Valcke in Goes 
binnen. Het experiment met De Deel 
is dan in volle gang. Een inspirerende 
leerschool, zo blijkt. Een passende 
bovendien. De manier van werken 
sluit nauw aan bij hoe ze in elkaar zit 
en wat ze belangrijk vindt. 

Inmiddels heet ze Anne Hartung-
Heijboer. Ze is een kleine twintig 

Nog steeds een   stevige band



Nog steeds een   stevige band
van bewoners tevreden was, bleek 
wel uit hoe ze meededen en wat ze 
meebrachten. Tot geld aan toe.’

De liefde voor de zorg blijkt gezaaid. 
Anne krijgt een aanstelling als 
oproepkracht. En ondertussen doet 
ze een mbo-studie verpleegkunde. 
Ze organiseert zelf stages in Israël en 
het Belgische Gent. In 2004 krijgt ze 
een trofee als een van de landelijke 
uitblinkers van het middelbaar 
beroepsonderwijs. Ze combineert 
werken in ter Valcke met een hbo-
opleiding. In Antwerpen gaat ze aan 
de slag als verpleegkundige op de 
intensive care. 24 jaar jong wordt ze 
WAN-hoofd in ter Valcke. Ze behaalt 
gelijktijdig twee IC-diploma’s en rond 
een masterstudie af met als titel: 

Ik herinner me een van mijn eerste 
vragen; hoe moest ik thee zetten? 
Ook heb ik een hele tijd een kunst-
plant ijverig water gegeven. Maar het 
ging me prima af om met de meiden 
uit te vinden hoe je voorkomende 
zaken goed en leuk kon maken. De 
vrijheid van cliënten en medewer-
kers was lekker. Niemand hoefde zich 
opgesloten te voelen. Niet letterlijk 
en niet figuurlijk. En dat de familie 

zal komen, weet ze dan nog niet. 
In die zomerdagen moet ze eerst 
wat vakantiegeld verdienen. Dan 
toch maar richting verpleeghuis, 
suggereert haar moeder. Dan kan ze 
alvast even aan de zorg ruiken. Zo 
wordt het ter Valcke, zo wordt het 
De Deel.

Prima les
‘Aan de ene kant was er de enthou-
siaste spanning om er het beste van 
te maken. Aan de andere kant was 
de sfeer in de woning super-ont-
spannen. Dat had een positieve uit-
werking op de cliënten. Je deed van 
alles samen. Heel huiselijk. Koken, 
wassen, boodschappen doen, lampen 
vervangen. Voor mij als puber was 
het een prima les in zelfstandigheid. 

‘Voor mij als puber was 
het een prima les in 
zelfstandigheid’
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ook wel veranderen. De benodigde 
kwaliteiten van de medewerkers 
zijn volgens haar hetzelfde. Een 
opsomming: zorgzaam, zelfstandig, 
grenzen bewakend, paniekbestendig, 
gevoelig voor signalen, van nature 
vriendelijk, samenwerking zoekend,  
openstaand voor kritiek. 

‘De meiden uit de begindagen 
hadden dat allemaal in grote mate. 
Het succes van De Deel heeft ook 
andere medewerkers over de streep 
gehaald. Enthousiast gemaakt 
zelfs. Bij iedere vernieuwing heb 
je meteen voorlopers en remmers. 
De Deel heeft heel veel weerstand 
weggenomen. Ik denk dat zo’n pilot 
van SVRZ een goed initiatief was. 
Een stunt bijna!’

ze onverwacht moeten inspringen, 
wat bij ziekte soms nodig is. De 
medewerkers snappen dat je de 
groep niet zonder begeleiding kunt 
laten. Waardering voor hun extra 
inzet zou best wat voelbaarder 
mogen zijn, mogelijk zelfs 
financieel.’

Anne Hartung-Heijboer heeft de 
kleinschalige zorg zien groeien en 

‘Als je iets aan het hart hebt, klopt 
er iets niet’. Vijf jaar werkt ze in 
Terneuzen op de Eerste Hart Hulp als 
verpleegkundig specialist acute zorg. 
En in 2015 keert ze terug naar Goes. 
Bij een praktijk van cardiologen. En 
daarnaast geregeld op het oude nest 
als WAN-hoofd in Ter Valcke.

Persoonlijke aandacht
‘In De Deel was er indertijd veel 
ruimte voor persoonlijke aandacht, 
voor bezig zijn met de cliënten en 
hun gevoelens. Door de opgelegde 
bezuinigingen is daar heel wat 
vanaf geschraapt. Jammer! Je kunt 
van medewerkers niet blijvend 
verlangen dat ze daar vrijetijd en 
de organisatie van hun gezin voor 
opofferen. En al helemaal niet als 

‘Bij vernieling  
zijn er voorlopers

en renners’
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De visietekening 
van SVRZ
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De visie als 
vanzelfsprekende

leidraad

Afspraken
Ze maken daarover wederzijdse 

afspraken. Hun behoeften 
zijn daarbij leidend. Bovendien 
moeten ze het gevoel hebben 
dat die afspraken worden nage-
komen; elke dag wéér.

Aandacht
Verder kunnen ze rekenen 
op oprechte aandacht. Voor 
henzelf, maar ook voor hun 
beperkingen. 

Verzorging 
Goede lichamelijke zorg is van-
zelfsprekend. En ze krijgen de tijd 
en de ruimte om daar zelf zoveel 
mogelijk de hand in te hebben. 

Goede voeding
Goed eten en drinken krijgt veel 
aandacht. Het is een belangrijk 
onderdeel van de dag en ze moe-
ten er plezier aan kunnen beleven. 
Omdat ze kwetsbaar zijn komt er 
ook het nodige vakmanschap aan 
te pas.

Risico’s
Cliënten hebben recht op risico. 
Dat lijkt op gespannen voet te 
staan met bescherming, maar toch 
heeft SVRZ daarvan een speer-
punt van haar beleid gemaakt. 
Medewerkers brengen risico’s in 
kaart, geven deskundig advies en 
vervolgens horen cliënten zelf een 
keuze te kunnen maken. dat is 
hun recht.

Cliënten hebben, voordat ze bij SVRZ 
komen, al een heel leven achter de 
rug. Ze leggen een stuk van hun 
levenspad - vaak het laatste stuk - 
samen met medewerkers van SVRZ af. 

SVRZ heeft uitgesproken denkbeelden 
over de manier waarop ze zorg wil 
verlenen aan haar cliënten. De visie 
geeft daar woorden aan, een tekening 
de bijbehorende beelden. Cliënten 
weten op die manier wat ze kunnen 
verwachten. En voor medewerkers 
is in één oogopslag duidelijk waar 
hun inzet en inbreng om draait. Het 
levensverhaal van elke cliënt is inspi-

ratiebron en ankerpunt van de zorg. 
Deze kan dan ook per cliënt verschil-
len. In kleinschalige woongroepen 
kan deze afstemming het beste 
plaatsvinden en tot z’n recht komen.

De basis is een solide organisatie die 
zorgt voor ondersteuning en bescher-
ming. De medewerkers hebben hart 
voor de cliënt en passie voor de zorg. 
Ze staan dicht bij de cliënten, hebben 
oog voor hun relaties, gunnen hen 
vrijheid en benaderen hen gelijk-
waardig. Zij nemen hun verantwoor-
delijkheden om optimaal in te spelen 
op de wensen van de cliënten.
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Hij krijgt er nog pretoogjes van. 
Joost Zielstra denkt vol vuur terug 
aan de eerste stappen op de weg  
naar kleinschalige zorg. Hij kent de 
zorg van binnenuit. Medewerker, 
manager, bestuurder. Nu is hij in  
de regio Rotterdam voorzitter van 
de raad van bestuur van de Lelie 
Zorggroep.

Zijn organisatie verleent allerlei zorg  
en hulp aan zo’n 6500 cliënten. Met 
ruim 3300 medewerkers en 800  
vrijwilligers. Twintig jaar geleden is hij 
manager van de eerste locatie waar 
SVRZ voor groepswoningen nieuwbouw 
gaat plegen: Simnia. In de aanloop start 

hij ook nog een experiment met een 
woongroep in een leegstaande villa  
in het hart van Westkapelle. Zijn over-
tuiging, toen en nu: wie voor de zorg 
kiest, wil voor mensen iets betekenen. 

Hij straalt bij de herinnering. ‘We 
waren ontdekkingsreizigers. We 
hadden een soort droombeeld van 
hoe het zou worden. We dachten niet 
in problemen, maar verzonnen vooral 
oplossingen. Soms zelfs voor dingen 
die geen probleem bleken te zijn. Het 
enthousiasme, de passie, spatte ervan 
af. Ik heb, terugkijkend, veel respect 
voor iedereen die meeging in dat 
avontuur. Het werd een reuzenstap!’

Hij is blij met de verbetering. 
‘Het verpleeghuis was vroeger een 
soort medische fabriek. Hectisch, 
ongewoon, niet bepaald vrolijk. 
En als je dan voor het eerst in zo’n 
zorgwoning komt, voel je de rust. Je 
maakt er de dingen van alledag mee. 
Ik weet nog dat ik dacht: zo zouden 
we het voor alle mensen moeten 
maken, zo is het leven bedoeld.’

Hij plaatst kanttekeningen. ‘Mensen 
vergeten snel, vinden verbeteringen 
heel gewoon. In de begindagen 
kwamen ze van zespersoonskamers. 
Ze gaven toen de zorg altijd een 6. 
In de groepswoning werd dat in één 

Zorgbestuurder Joost Zielstra blikt terug

We waren onze tijd   vooruit

‘Het 
verpleeghuis 
was vroeger 

een medische 
fabriek’
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We waren onze tijd   vooruit
klap een 9. En een tijd later kwamen 
er nieuwe bewoners en zakte de 
waardering weer naar pakweg een 7. 
Het is maar net wat je gewend bent. 
En als iemand vers van huis komt, 
kun je geen 10 verwachten.’

Hij roemt de visie. ‘De aanpak past 
bij wat mensen nodig hebben in 
de ouderenzorg. Nog steeds! En 
hij past al helemaal bij Zeeland, 
met z’n verspreid liggende kleine 
dorpjes en kernen. Natuurlijk 
zijn twee groepswoningen in een 
dorp financieel en organisatorisch 
kwetsbaar. Liever wat meer van die 
huizen in een groepje. Maar een dun 
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bijna geen ontkomen aan is! SVRZ 
heeft echt een voorsprong.’

Hij is een vroege ambassadeur. ‘De 
visie was me op het lijf geschreven. 
En ik droeg ze uit. Ik ontving 
busladingen belangstellenden. 
Ondertussen groeide de 
kleinschaligheid. Toenmalige 
directievoorzitter Mirjam Drost dacht 
groot. Soms dacht ik dat ze geen rem 
had. Ze was niet bang en ging niet uit 
van risico’s of problemen. Ze koerste 
op mogelijkheden en dat heb je nodig 
voor vernieuwing. En ik wilde het 
vernieuwende verhaal wel vertellen. 
Bij voorkeur in geuren en kleuren.’

voorschrijven kan remmend werken. 
Maartenshof hebben we snel uit de 
grond gestampt en daar liep alles 
meteen als een tierelier. Als mensen 
zelf de oplossingen mogen bedenken, 
gáán ze er ook voor. Dat heeft 
toegevoegde waarde. Ook in mijn 
huidige werk merk ik dat.’

Hij is best trots. ‘Ouderen hebben 
gewoon recht op goede zorg. Als je in 
het kwaliteitskader nu leest dat we 
toe moeten naar persoonsgerichte 
zorg, dan hebben we bij SVRZ twintig 
jaar geleden de goede keuze gemaakt. 
We hebben een omgeving geschapen 
waarin dat mogelijk is. Waarin er 

bezaaid platteland is wat anders dan 
de grote stad.’

Hij zet ook vraagtekens. ‘Als je in een 
dorp woont en voor de mensen uit 
datzelfde dorp gaat zorgen, ben je dan 
nog wel eens vrij? In elk geval komt 
alles dichtbij. De leuke dingen, maar 
ook het lijden en het afscheid nemen. 
Het gevoel tekort te schieten, kan 
dan op de loer liggen. Je bent er zo bij 
betrokken dat je er nóg veel meer voor 
wilt doen. En soms kan dat niet.’

Hij heeft ervan geleerd. ‘Een lange 
voorbereiding is geen garantie voor 
succes. Dingen voorkauwen en 

‘Als mensen zelf 
de oplossingen 

mogen bedenken, 
gaan ze er ook 

voor’
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SVRZ kleurt 
Zeeuwse 

kaart
Van een goede handvol traditionele 

verpleeghuizen naar een netwerk 
van zorgwoningen. Verspreid over 

Zeeland. Vaak in het hart van woon-
zorggebieden. Daarnaast een aantal 

grote voorzieningen voor gespeciali-
seerde zorg en ondersteuning. 

Woonzorg/zorginfra

Verpleeghuiszorg

Servicecentrum

Centrum voor zorg en revalidatie
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BruinisseBruinisse
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TerneuzenTerneuzenTerneuzenTerneuzenTerneuzenTerneuzen

GoesGoesMiddelburgMiddelburgMiddelburg

ZierikzeeZierikzee

VlissingenVlissingen

Bergen op 
Zoom

ZelzateZelzate

Maldegem
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Ze heeft kleinschaligheid meteen 
omarmd; geadopteerd en vervolgens 
tot volwassenheid gebracht. Bij haar 
afscheid in 2018 laat SVRZbestuur
der Gabrielle Davits in Zeeland een 
volgroeide vorm van ouderenzorg 
achter. Een aanpak die, als het aan 
haar ligt, nog een rijk leven voor zich 
heeft.

In de ruim zeven jaar onder haar 
leiding is kleinschaligheid verder 
doordacht, doorleefd, doorvoeld en 
doorontwikkeld. Een heel netwerk 
van bijbehorende zorgwoningen ligt 
over de provincie. Kleinschaligheid 
is een jas die Zeeland past. Gabrielle 
Davits heeft er lessen geleerd en 
doorgegeven. Ze zet er twintig op  
een rijtje.

De vorige bestuurder van SVRZDe vorige bestuurder van SVRZ

Gabrielle Davits en   haar twintig lessen
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Gabrielle Davits en   haar twintig lessen

1 ‘De grootste leermeester is de 
cliënt zelf. Slim bouwen helpt, 

medewerkers trainen helpt, in de 
woning koken helpt. Maar uitein-
delijk wijst de cliënt je de weg naar 
voor hem of haar passende zorg.’

2 ‘Zonder visie geen kans! Alleen 
als de organisatie een helder 

beeld heeft van waar ze naartoe 
wil, gaan de neuzen dezelfde kant 
op staan. Als SVRZ hebben we dat 
begrepen. Kleinschaligheid is er 
ieders pakkie-an.’

3 ‘Zonder wrijving geen glans! 
Weerstanden horen bij vernieu-

wing. Financiers, toezichthouders, 
familieleden; allemaal voelen ze 
onzekerheden en zetten vraagtekens. 

Durven doorgaan en op jezelf ver-
trouwen vormt de basis voor succes.’

4 ‘Elke dag weer diezelfde vragen 
stellen! Wat heb ik hiervan 

geleerd? Heb ik alleen gereageerd op 
wat me gevraagd is? Of heb ik ook 
gehoord wat niet gezegd is? Heb ik 
de echte behoefte herkend en daar 
wat mee gedaan?’

5 ‘Het is een bevrijdingsoperatie. 
De oude manier van werken 

verruilen voor natuurlijke aandacht. 
Het juk van zorgsystemen van je af 
durven gooien en gewoon mens zijn, 
samen met de groep.’

6 ‘Geniet van het avontuur. Mij trok 
kleinschaligheid - die geboorte 

van een gedachte - naar Zeeland. Als 
organisatie, maar ook al medewerker, 
heb je de kans om de routine te omzei-
len. Pak die! Elke dag weer.’

7 ‘De ontdekkingstocht geeft 
energie. Iedereen die wat 

bedenkt en mag uitproberen, weet 
dat. Als leiding van een organisatie 
moet je die ruimte ook durven geven. 
De medewerkers en hun cliënten zijn 
de praktijkdeskundigen bij uitstek.’

8 ‘Alleen, maar niet eenzaam. Dat 
je als medewerker vaak in je 

eentje verantwoordelijk bent voor 
een groep, maakt contacten bijzonder 
en rijk. Persoonlijker bovendien. Je 
beleeft dat. En al je collega’s elders 
ook. Dat schept sterke banden.’

‘Zelf mogen 
ontdekken 

geeft energie’
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verstand keuzes te maken en daarop 
aanspreekbaar te zijn.’

13 ‘Managen krijgt een andere 
lading. Geen nieuwe laag in 

de organisatie. Nee, juist het tegen-
deel. De medewerkers zijn direct 
verantwoordelijk voor de gehele gang 
van zaken in hun woning. Ze moeten, 
als het ware, in staat zijn om een 
groot gezin te managen. De leiding 
moet dat faciliteren.’

14 ‘Geen halve maatregelen 
nemen. Ook financieel is 

kleinschaligheid haalbaar. Koken op 
de groep, betekent afstoten van de 
centrale keuken. Schotten tussen 
taken verdwijnen: medewerkers doen 
alle voorkomend werk. Een must! 

ze zich aantoonbaar goed bij voelen. 
Dan gun je, doordacht en professio-
neel, de cliënt de eigen regie. In een 
kleine setting kan dat extra goed.’

12 ‘Weg met de schijnzekerhe-
den. Daar mag je de zorg niet 

mee dichtpleisteren. Waarom zou 
het in een woongroep heel anders 
moeten gaan dan thuis? Ook daar 
kan iemand vallen, net als op straat 
of in het ziekenhuis. Professionele 
medewerkers zijn er om met gezond 

9  ‘Het levensverhaal is een lei-
draad. Juist in een kleine groep 

is de kans op oprechte aandacht voor 
iemands levenswandel het grootst. 
Daar heb je ook de mogelijkheid om 
erop door te borduren en er dat laat-
ste stukje mede vorm aan te geven.’ 

10    ‘Wat zou jezelf willen? Dat is 
een prima uitgangspunt voor 

goede zorgverlening. De stap naar 
verpleeghuiszorg zet niemand graag. 
Liever leef je gewoon je leventje ver-
der. Daarom ligt het motto voor de 
hand: als thuis.’

11   ‘Er is een recht op risico. Wat 
protocollen of familieleden 

willen, kan op gespannen voet staan 
met wat cliënten wensen en waar 

‘Je leeft graag 
gewoon je leventje 
verder. Daarom 
ligt het motto 
voor de hand: 
Als thuis’

132



met veel kernen leidt dat tot grotere 
spreiding. Daarmee verlies je dan 
wel eens de organisatie-voordelen 
die een combinatie van woningen 
biedt. Maar je kunt winnen aan 
kwaliteit.’

19 ‘Het is inderdaad maatwerk. 
Niet overal leven dezelfde 

mensen met dezelfde waarden op 
dezelfde manier. De vormgeving van 
de zorg dien je daarop af te stem-
men. Amsterdam of de Randstad 
zijn anders dan Zeeland. Daar moet 
Den Haag, ook in toekomstige finan-
ciering, rekening mee houden.’ 

20 ‘Je moet van mensen hou-
den. Anders heb je in de zorg 

niks te zoeken.’

17 ‘Zoek de samenwerking. Met 
corporaties in woonzorgzo-

nes of -complexen. Met artsen en 
paramedische voorzieningen. Met 
welzijnsclubs en -initiatieven. Met 
andere plekken waar mensen elkaar 
ontmoeten. Dat samenspel maakt 
sterk en leefbaar.’

18 ‘Ook mensen hebben wor-
tels. Zorg zo dicht mogelijk 

in de eigen omgeving heeft meer-
waarde. In dunbevolkte gebieden 

Daarnaast is een reservekamer han-
dig om gemiddeld voldoende bezet-
ting te hebben.’

15 ‘Vastgoed legt geen windei-
eren. Huren is vaak duur, 

zeker op goede plekken in dorp of 
wijk. Eigen woningen behouden daar 
bovendien hun waarde. Zeker als je 
ze allemaal volgens een vast en goed 
doordacht systeem ontwikkelt.’

16 ‘Organiseer betrokkenheid. 
Van medewerkers en verte-

genwoordigers van cliënten. Dat geldt 
zeker ook bij de inrichting en aankle-
ding van de woningen. Zij moeten er 
zich in thuis voelen. Het is mooi als 
de woningen herinneringen wakker 
maken en er wat te beleven valt.’

‘Niet overal 
leven dezelfde 
mensen met 
dezelfde 
waarden op 
dezelfde manier’
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Groot en juist klein
Een beeld van de ontwikkeling van 
twintig jaar klein schalige ouderenzorg
in Zeeland. Een terug- en vooruitblik tegelijk. 

Concept, tekst en organisatie: Het Kantoor, Maastricht
Vormgeving: Subsoda, Utrecht/New York
Fotografi e: Chris Pennarts, Johanverbeeld, Berith Keiser
Begeleiding: Marije Jongepier, communicatie SVRZ
Druk: Weststrate, Middelburg

communicatie@svrz.nl
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