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DE NIEUWE WMO

nieuwe rol voor zorgverleners

De burger helpen
zichzelf te helpen
‘Ik neem vrijwilligers bij de hand’

deel 4
door Ron Langenveld foto’s Stefan Koopmans, Bas Quaedvlieg en Johannes Timmermans
Voorgaande afleveringen van deze serie vindt u op de startpagina van de digitale krant. Reageren kan op r.langenveld@mgl.nl

Bert Janssen, Wel.kom
Wie: Welzijnsstichting Wel.kom
Midden- en Noord-Limburg
Wat: Training vrijwilligerscoach
Waar: Roermond, Venlo,
Westelijke Mijnstreek

V

rijwilligers die wel willen, maar niet kunnen.
„Of die in ieder geval
een steuntje in de rug
nodig hebben”, verduidelijkt Lei
Janssens van de Noord- en
Midden-Limburgse welzijnsstichting Wel.kom. Mensen met een
taalprobleem, fysieke beperkingen of een psychiatrische aandoening. Op zoek naar een onbezoldigd baantje kloppen ze
steeds vaker aan bij vrijwilligerscentrales zoals die van van
Wel.kom. „Mensen die best bij
een voetbalclub of een zorginstelling aan de slag kunnen, maar
daar wel wat begeleiding bij nodig hebben.” Dankzij de training
tot vrijwilligerscoach, is die begeleiding nu ook voorhanden.
Bert Janssen, zelf al twee jaar als
vrijwilliger werkzaam bij
verpleeghuis Camillus in
Roermond, behoort tot de eerste
lichting coaches die de training
doorliepen. Sinds begin dit jaar

‘De reis wordt eerst een paar keer geoefend’

Mensen helpen om zichzelf te helpen. Dat wordt het nieuwe credo van de zorgverlener.
Want met de komst van de nieuwe Wmo verandert ook de rol van de professional.
Niet de regie overnemen, maar vooral de cliënt of burger stimuleren en ondersteunen.
Zorgorganisaties slaan met nieuwe initiatieven die weg naar de toekomst in.

Monique Cuijpers, Radar
Wie: Radar Academie
Wat: Training openbaar vervoer
voor mensen met een beperking
Waar: Zuid-Limburg

H

et liefst gaat Jo Veldman (47) met de fiets
vanuit zijn woonvorm
bij Radar in Heerlen
naar de boerderijwinkel waar hij
al jaren werkt. Maar als het regent neemt Jo de bus. „Lijn 28. Inchecken is één piep. Uitchecken
is twee keer piep”, somt hij op.
Een keer ging dat mis. „Ging de
lamp op rood.” Waarschijnlijk
vergeten uit te checken een dag
eerder. Jo slaagde er samen met
de chauffeur in dat probleem op
te lossen. Maar voor veel mensen
met een beperking zijn dát de
moeilijke situaties, vertelt Monique Cuypers van Radar. „De bus
laat, een omleiding, de trein
komt niet.” En dan? Mede dankzij de trainingen die Cuijpers en
haar collega’s verzorgen bij de Radar Academie (afdeling gericht
op het vergroten van zelfredzaamheid en participatie), weten
veel cliënten wat te doen in zo’n
situatie. Vorig jaar heeft Jo in
Klimmen tijdens zo’n training in

‘Dankzij iPad regie over eigen leven’

ondersteunt hij nu de wat moeilijker plaatsbare vrijwilligers bij het
vinden van hun plek bij Camillus.
„We kijken samen wat er wel en
niet kan”, zegt Janssen. „En welke
activiteiten bij de vrijwilliger passen.” Zo probeert Janssen hen bijvoorbeeld tijdens het kookproject
in de aanleunwoningen bij
Camillus stapje voor stapje op weg
te helpen. Tijdens de training
kreeg hij daarvoor de mogelijkheden aangereikt, en werden praktijkvoorbeelden nagespeeld. „Hoe je
mensen benadert, een gesprek met
ze aangaat of voorkomt dat je ze
voor het hoofd stoot.”
Zijn nieuwe rol bevalt Janssen uitermate goed. „Ik neem de mensen bij de hand. Loop samen met
ze op. Met als doel dat ze hier hun
plek vinden. Dat geeft me voldoening.”
In totaal werden in Roermond
acht vrijwilligerscoaches opgeleid
die bij diverse organisaties in de
regio werkzaam zijn. Met het oog
op de toenemende participatie van
mensen met beperkingen, wil
Wel.kom dit jaar in Venlo en Roermond een volgende lichting vrijwilligerscoaches opleiden. Ook in
de Westelijke Mijnstreek staat een
cursus op stapel.

een echte bus uitgebreid kunnen
oefenen met dat in- en
uitchecken. En Jo weet wie hij
kan bellen als hij in de penarie
zit. „Maar zo hebben we voor
cliënten bijvoorbeeld ook een
handige app voor de telefoon”,
zegt Cuypers. Of een kaart als geheugensteun, met daarop de buslijn, het betreffende perron of
vertrektijden. „En natuurlijk
wordt de route altijd een paar
keer samen met een begeleider
geoefend”, zegt Cuypers. Resultaat is dat de cliënt er met wat
hulpmiddelen en oefening vaak
in slaagt om zelfstandig te reizen.
Zoals Claudia Göbbels (21) die
voorheen altijd met een busje
vanuit de woonvorm naar haar
werk bij de Makro in Nuth ging.
Maar nu zelfstandig met de trein
reist. „Ik heb een paar keer geoefend met een collega”, zegt ze.
En nu kan ze het zelf. Naast het
feit dat Claudia nu niet meer met
het busje hoeft, wat een behoorlijke kostenbesparing oplevert, is
dat volgens Cuypers vooral van
belang voor Claudia zelf. „Op deze manier krijgen mensen regie
over hun leven. Ze zijn zelfstandig en doen mee in de samenleving. Dat is heel waardevol.”

Ellen Schulteis, Meander
Wie: Meander
Wat: Meer zelfredzaamheid
dankzij iPad in thuiszorg
Waar: Parkstad

O

m te controleren of meneer Schmitz wel de
juiste medicijnen inneemt, naar de blauwe
plek op de schouder van mevrouw Schaefer te kijken, of zoals
bij Betty Sporck (69), om gewoon
even te checken of alles OK is.
„Dankzij de iPad heb je heel snel
persoonlijk contact”, zegt wijkverpleegkundige Ans Breuer. Terwijl
je niet meteen lijfelijk aanwezig
hoeft te zijn. Dat scheelt tijd en
geld. „Maar minstens zo belangrijk: de klant krijgt weer een stukje regie over zijn leven”, zegt manager Ellen Schulteis van Meander. „Die hoeft niet per se thuis te
wachten op de verpleegkundige,
maar kan dankzij de beeldverbinding ook bij een familielid of bij
wijze van spreken in het park contact leggen. Dat geeft rust. En bevordert de zelfredzaamheid.” Mevrouw Sporck uit Blijerheide kan
het beamen. Met twee drukken
op de iPad verschijnt het lachende gezicht van verpleegkundige

‘Ze hoeven niet naar een dure dagopvang’

Breuer al in beeld. „Dat geeft me
een heel veilig gevoel”, zegt ze. „Ik
neem de iPad ook overal mee
naartoe.” En Sporck is niet de enige die in korte tijd verknocht is geraakt aan haar iPad. Meander verspreidde er vorig jaar als proef
zo’n tweehonderd onder haar
klanten. De ervaringen waren zo
positief, dat de iPad sinds begin
dit jaar een vast onderdeel is van
de zorg die Meander biedt. „Al
werkt zo’n iPad natuurlijk niet bij
iedereen”, zegt manager Schulteis.
En kan zo’n beeldcontact ook
nooit de lijfelijke zorg of verzorging vervangen. „Maar voor een
controle, een vraag of gewoon
even contact, is het ideaal”, zegt
Schulteis. Om het gebruik van de
iPad verder uit te bouwen, wordt
nu bij iedere nieuwe klant van
Meander bekeken welke zorg of
ondersteuning er met de iPad verleend kan worden.
Daarnaast worden de komende
tijd ook de gebruiksmogelijkheden op de iPad uitgebreid. Zo kunnen klanten er straks bijvoorbeeld
hun zorgschema op inzien. „Zodat je weet welke verpleegkundige
de komende dagen ingepland is,
en hoe laat”, weet Betty Sporck.
„Prettig toch?”

René Fontijn, Daelzicht
Wie: Daelzicht/OZO
Wat: Vervanging klassieke dagopvang door ‘werk’ bij reguliere
bedrijven en organisaties
Waar: heel Limburg

H

ansa gaat vandaag met
een aantal ouderen naar
de weekmarkt. Nicole
doet in de keuken de afwas. „En er is er ook eentje met
de poetshulp mee”, verklaart activiteitenbegeleidster Sylvia Bax.
De ouderen bij woonzorgcentrum Fransiscus in Beek zijn er inmiddels wel aan gewend. Op
woensdag wordt een deel van de
taken in het zorgcentrum uitgevoerd met de hulp van mensen
met een verstandelijke beperking.
En zo moeten straks op tal van
plekken in Limburg, bij bedrijven,
op scholen en in buurthuizen
mensen met een beperking ‘aan
het werk’ zijn. Want met de invoering van de nieuwe Wmo in 2015
komt voor veel cliënten de klassieke dagbesteding te vervallen. „Zodoende moeten we met onze
mensen de maatschappij in”, zegt
René Fontijn van zorginstelling
Daelzicht. Om die ontwikkeling
te bevorderen heeft Daelzicht de

netwerkorganisatie OZO in het leven geroepen. OZO probeert
langs diverse wegen de participatie van mensen met een beperking te bevordenen. Onder meer
met behulp van ‘Wmo-makelaars’, die verenigingen, bedrijven,
of zoals in Beek een zorgorganisatie voor ouderen, benaderen om
er mensen geplaatst te krijgen.
„Veel organisaties zijn daar best
toe bereid”, zegt Fontijn. „Alleen
hebben ze daar soms wat hulp bij
nodig.” De ervaringen zijn positief. „De cliënten doen mee in de
maatschappij, en zijn zinvol bezig. Ze nemen organisaties werk
uit handen. En ze hoeven niet
naar een dure dagopvang, dus het
is nog goedkoper ook”, somt Fontijn op. De nieuwe werkwijze is
voor Daelzicht overigens niet zonder gevolgen gebleven. De afgelopen tijd heeft de zorgverlener in
Limburg vijf dagcentra gesloten.
Die inkrimping heeft ook concequenties gehad voor het personeel. „Er is werkgelegenheid verdwenen. Een drama natuurlijk
voor de mensen die dat treft.
Maar onze prioriteit ligt bij een
goede ondersteuning van onze
cliënten. En die proberen wij op
deze manier overeind te houden.”

