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Niet meer in APARTE vakjes
Het waren gescheiden werelden.
Aparte dagbesteding voor
ouderen, eigen activiteitencentra
voor mensen met beperkingen,
of voor cliënten met psychische
aandoeningen. Nu gemeenten
deze doelgroepen samen onder
hun hoede krijgen, slaan
zorgorganisaties steeds vaker
de handen ineen. ‘Er is heel lang
in vakjes gedacht.’ Resultaat:
gemengde dagbesteding.
En het blijkt nog te werken ook!

door Ron Langenveld

K

evin heeft het er
maar druk mee. „De
trap dweilen, vuilnis
buiten zetten”, zegt
hij over de taken die
hij vandaag nog voor
de boeg heeft. „En de keuken
poetsen. Alléén het aanrecht”,
herhaalt hij trouw zijn instructies.
Kevin is een van de negen mensen
met een verstandelijke beperking
die al geruime tijd voor leven in de
brouwerij zorgen bij wijkzorgcentrum Heereveld in Landgraaf,
een instelling voor zo’n 130 ouderen. Voorheen ging Kevin iedere
dag met een busje naar het dagcentrum. „Kaarsen maken”, deed
hij daar. „Ook leuk.” Maar het dagcentrum is inmiddels dicht. Zoals
heel veel dagcentra in Limburg, die
vooruitlopend op de veranderingen in de zorg de deuren hebben
gesloten. Heereveld is Kevins nieuwe werkplek.
„Er is heel lang in vakjes gedacht.
En in doelgroepen”, verklaart Gerda Pessers van Radar, een van de
begeleidsters van Kevin bij het
Landgraafse wijkzorgcentrum.
Ouderen apart, mensen met een
verstandelijke beperking apart,
mensen met psychische aandoeningen apart. Zo kon het in het verleden gebeuren dat op een steenworp afstand van elkaar een verzorgingshuis lag met een eigen centrum voor dagactiviteiten, en wat
verderop een dagcentrum voor
mensen met een verstandelijk beperking. „Ook doordat de financiering voor die doelgroepen gescheiden was”, verklaart Mark Schellings, directeur bij de MeanderGroep in Langraaf en betrokken bij
wijkpunt Heereveld dat sinds een
half jaar in het gelijknamige zorgcentrum gevestigd is.
Maar die financiering gaat veranderen. Vanaf 1 januari worden gemeenten middels de nieuwe Wmo
verantwoordelijk voor de begelei-

qua financiën, aansprakelijkheid en
voorwaarden alles af te kaarten,
dan zijn er al beren op de weg nog
voordat je vertrokken bent”, zegt
Schellings. „Wij zijn er op een gegeven moment gewoon mee begonnen.” Pas als volgend jaar de gemeente Landgraaf daadwerkelijk
verantwoordelijk wordt voor de financiering, zal duidelijk worden
hoe dat voor Heereveld gaat uitpakken en hoe de deelnemende zorginstellingen dat onderling gaan verrekenen.
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ding en ondersteuning van ál deze
doelgroepen samen. En gelijktijdig
wordt er grofweg zo’n 25 procent
bezuinigd. Volgens Schellings is het
dan een simpele rekensom: „Dan
kun je als verzorginghuis alleen je
activiteiten en voorzieningen financieel niet meer allemaal in de lucht
houden.” Bij Heereveld is nu nog
een viertal parttimers actief om
voor de bewoners dagelijks een activiteitenprogramma in het garen te
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Ouderen en
mensen met
beperkingen?
Samen? Dat was
ondenkbaar.
Mark Schellings

hangen. „Als wij geen andere koers
waren gaan varen, hadden we het
programma noodgedwongen moeten inkrimpen.” En hetzelfde was
waarschijnlijk het geval geweest bij
de dagcentra van Radar, een instelling voor de ondersteuning van
mensen met een verstandelijke beperking. Met alle gevolgen van dien
voor de cliënten.
Dat toekomstbeeld, in combinatie
met de nieuwe visie om mensen
met beperkingen meer in de maatschappij te laten meedoen, was
voor de MeanderGroep en Radar
(en vergelijkbare instellingen elders
in Limburg) reden om de handen
ineen te slaan. Met als resultaat dat
inmiddels op tal van plekken in
Limburg een werkwijze wordt toegepast zoals bij Heereveld. Mensen
met een beperking die onder begeleiding werkzaam zijn bij allerlei
maatschappelijke instellingen en organisaties.
„Radar bespaart daarmee op de gebouwen”, verduidelijkt Schellings,

doelend op de gesloten dagcentra.
Terwijl de cliënten op locatie toch
een zinvolle dagbesteding krijgen.
En Meander kan mede door de
deelname van de Radarcliënten
ondanks de bezuinigingen toch het
activiteitenprogramma in de lucht
houden. Want het is niet alleen
werken wat Kevin en zijn collega’s
hier doen. Kevin neemt bijvoorbeeld ook deel aan de schilderclub
bij Heereveld, waarin mensen uit
het dorp samen met ouderen uit
het centrum schilderen. Zo zijn er
ook mensen van Radar die meedoen aan de sportactiviteiten bij
Heereveld. Daarnaast heeft Meander nog een klein voordeeltje doordat licht huishoudelijk werk door
de mensen van Radar wordt gedaan.
Vooraf leefde onder de bewoners
van het zorgcentrum, maar ook bij
bijvoorbeeld familie van de Radar-populatie wel enige scepsis
over de nieuwe aanpak. Hoe moet
dat met die ‘vreemden’ in huis?

„Straks hebben wij niet eens meer
plaats in ons eigen restaurant, dat
soort dingen”, zegt Schellings. En
ouders hadden er moeite mee dat
hun kinderen uit de beschermde
omgeving van het dagcentrum ge-

haald werden en moesten gaan
‘werken’.
Ook binnen Meander zelf heeft de
samenwerking volgens Schellings
overigens het nodige missiewerk gekost. „Ouderen en mensen met be-

perkingen? Samen? Dat was ook
voor veel collega’s ondenkbaar.”
Maar het is inmiddels duidelijk dat
heel veel mitsen en maren op menselijk en organisatorisch vlak ongegrond zijn gebleken. Zowel Meander als Radar is zeer tevreden over
de resultaten. Ouderen worden positief geprikkeld door het rumoer
dat de mensen van Radar in huis
brengen. „Het begint hier te bruisen zodra ze binnenkomen”, zegt
Schellings. En de mensen van
Radar zitten niet langer in de
beschermde omgeving van een
dagcentrum, maar doen mee in de
‘grotemensenwereld’. „Ze horen er
bij, ze doen zelfstandig hun taken”,
zegt begeleidster Gerda Pessers.
„Ze zijn echt enorm gegroeid sinds
ze hier aan de slag zijn.”
De samenwerking tussen Radar en
Meander bij Heereveld gebeurt nu
overigens nog met gesloten beurzen. Bewust. „Als je bij dit soort
nieuwe dingen probeert om vooraf

Ook welzijnsorganisatie Welsun is
inmiddels bij de samenwerking aangehaakt en zoekt naar mogelijkheden om mensen van Radar bij projecten elders in Landgraaf te betrekken. „Ik denk dat er zeker nog
meer mogelijk is”, zegt Gerda
Pessers. Met Mondriaan misschien,
of de LevantoGroep, organisaties
voor mensen met psychische
problemen. Organisaties die, ook
uit concurrentieoverwegingen,
voorheen vooral bezig waren met
hun eigen cliënten en activiteiten,
maar nu meer en meer samenwerking zoeken. „Natuurlijk heeft iedereen er ook belang bij om de eigen organisatie overeind te houden. Maar door de bezuinigingen
en de overgang naar de gemeenten
worden we wel gedwongen om
daar overheen te stappen”, verklaart Schellings. Veel gemeenten
stellen die gezamenlijke aanpak
zelfs als voorwaarde om volgend
jaar met zorgaanbieders in zee te
gaan.
Schellings en Pessers waarschuwen
overigens wel dat de huidige trend
ook weer niet moet doorslaan.
„Er zijn ook grenzen”, zegt Schellings. Zo is niet iedereen met een
verstandelijke beperking geschikt
om in een project als Heereveld
mee te doen. „Niet al onze mensen
kunnen dit aan”, beaamt begeleidster Pessers. „Voor hen blijven ook
na 1 januari gespecialiseerde voorzieningen nodig.”

