Verhuizen van
beschermd
wonen naar een
eigen woning!
Overwegingen, praktische tips &
verhuisverhalen

Inleiding
Beschermd Wonen
is In Beweging!
Je komt niet zomaar door de poort van
Beschermd Wonen. Wanneer je er bent
krijg je gelegenheid orde op zaken te
stellen en je verder te ontwikkelen. Je
bent er samen met anderen, wellicht
met geestverwanten. Je brengt sterke
verhalen tot leven, vertelt ze, dist ze
op, steeds opnieuw, steeds mooier.
Wisselend zullen goede en minder
goede herinneringen ontstaan. En
herinneringen wórden het want het
bestaan in Beschermd Wonen is eindig.
Als je klaar bent met je traject in de
beschermde woonvorm, zal je de
woonvorm moeten verlaten. Uiteindelijk
ga je verhuizen...
Verhuizen is een life-event! Het is een
grote gebeurtenis in je leven. En niet
zomaar, want verhuizen staat in de top
10 van meest stressvolle gebeurtenissen
in een mensenleven. Een verhuizing is
stressvol, je moet je mentaal aanpassen
en er is veel te regelen. Het vraagt ook
nog eens fysiek veel.
Als je verhuist, ga je niet alleen naar
een nieuwe woonruimte, ook op andere
gebieden zal er verandering zijn. Je
financiële situatie verandert bijvoorbeeld
en de buurt waar je woont. In je nieuwe
woning zul je weer een levensritme
moeten vinden en je thuis moeten gaan
voelen.

Verhuizen is ook afscheid nemen van
een oude woning of kamer. Afscheid
nemen van spullen en nieuwe spullen
kopen. Afscheid nemen van de mensen,
met wie je samenwoonde, of die je vaak
zag in je oude woning.
Er komt dus heel wat kijken bij
verhuizen. Daarom hebben wij dit
boekje gemaakt. Om je te ondersteunen
met praktische tips over verhuizen,
met kunst die tot nadenken stemt en
verhalen over uitstromen uit beschermd
wonen van mensen die je voorgingen.
Alles is samengebald in dit boekje.
Pak het aan, neem het mee en verslind
het. We hopen je zo goed mogelijk te
begeleiden in je Verhuisblues!

Maar bovenal wensen wij jou
levensmoed, kracht, blijheid en een
warm hart toe om je medemensen én
de wereld tegemoet te treden met wie
jij bent!
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Deel I.
Het werkblad persoonlijk uitstroomplan
Om je goed voor te bereiden op je
toekomstige verhuizing en vertrek uit de
beschermde woonvorm, hebben wij een
werkblad voor je gemaakt.
Dit werkblad kan je gebruiken om het
uitstromen uit beschermd wonen naar
zelfstandig wonen goed door te komen:
een persoonlijk uitstroomplan.

We hebben een werkblad voor je
ontworpen, waarin jij je eigen plan kunt
vastleggen.
In dit werkblad staan onderwerpen
en vragen die je als inspiratie kunt
gebruiken voor je plan.
We hebben de onderwerpen waar je
over na kunt denken die je wilt bereiken
verdeeld in 3 categorieën:

Het werkblad zet je aan tot denken
over wat je belangrijk vindt voor je
nieuwe woning en woonomgeving.
Dit is belangrijk om te weten omdat
je op zoek zult moeten gaan naar een
nieuwe woning en woonomgeving.
Bijvoorbeeld, stel dat het voor jou
belangrijk is om rustig te wonen omdat
je gevoelig bent voor geluiden, dan zal
een woning in het centrum van de stad
niet geschikt voor je zijn. Of stel dat je
slecht ter been bent, dan is het wellicht
beter dat je geen grote achtertuin hebt,
die je moet onderhouden.
Ook is in het plan ruimte voor wat je
zou willen bereiken en hoe je dit wilt
gaan aanpakken. Bij het zoeken naar
een nieuwe woning en het verhuizen
naar een nieuwe woning, komt een
hoop kijken. Van alles wat je moet
regelen, tot vragen zoals wat je nodig
hebt om je ergens prettig en veilig te
voelen.
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•

Onderwerpen vóór de verhuizing

•

Onderwerpen tijdens de verhuizing

•

Onderwerpen na de verhuizing

Iedereen
is anders en
vind weer andere
dingen bij verhuizen
belangrijk. Kies dus vooral
de onderdelen die je zelf
belangrijk vindt en die goed
bij je passen. Je kan het
werkblad voor verschillende
plannen gebruiken.

Werkblad ‘mijn persoonlijk uitstroomplan’:
Dit vind ik belangrijk in mijn nieuwe huis/ woonomgeving:

Onderwerpen waar je over na kunt denken die belangrijk voor je zijn:
•

Wat vind ik belangrijk ten aanzien van het huis en waarom?

(bijv aantal bewoners in

een gebouw (flat), ruimte, geluid, etc.)
Bijvoorbeeld: Ik wil graag rustig wonen in een groene omgeving. Ik word onrustig van veel geluiden. Ik vind
het fijn om elke dag even te wandelen in de natuur en zou graag een hond willen als ik zelfstandig woon. Ik
hou van dieren. Een hond zou echt een maatje voor me zijn. Ook zou ik me veiliger voelen, als ik een hond
had in mijn nieuwe woning.

•
•
•
•

Wat heb ik nodig om me in mijn huis thuis te voelen?
Welke wijk(en) spreken me aan en waarom?
Wat heb ik nodig om me in een buurt thuis te voelen?
Hoe ga ik een verhuizing aanpakken?

Zo ga ik het aanpakken!
•

Hier ben ik goed in en/of heb ik voordeel in (talenten/ capaciteiten) (om mijn
doel te bereiken)

Bijvoorbeeld: Elke dag buiten wandelen in de natuur is heel goed voor mij. Ik kan goed met dieren omgaan.
Ik weet wat goed voor mij is en kan dit goed aangeven.

Dit wil ik graag bereiken (doel):
Bijvoorbeeld: Ik heb een woning op loopafstand van een park met een tuintje of een groot balkon in een
rustige buurt. Ik heb een hele leuke hond.

•

Hier ben ik bang voor/ heb ik last van (om mijn doel te bereiken)

Bijvoorbeeld: Ik ben bang dat als er veel geluiden in mijn woonomgeving zijn, ik niet kan slapen en het weer
slechter met me zal gaan.
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•

Dit ga ik zelf doen om mijn doel(en) te bereiken:

Bijvoorbeeld: Ik geef mijn voorkeur duidelijk aan bij de woningcorporatie en waarom dit belangrijk voor
mij is. Ik ga er vast voor sparen om een hond aan te kunnen schaffen en te onderhouden als ik zelfstandig
woon. Ik ga ook sparen om nieuwe spullen aan te kunnen schaffen en leg elke maand €20 euro opzij voor
mijn verhuizing.

Onderwerpen waar je over na kunt denken die je wil bereiken of
waar je last van hebt:
Na de verhuizing
• Hoe schat ik de eerste dagen/
nachten in mijn nieuwe woning in?

Vóór de verhuizing
• Hoe wil ik afscheid nemen van mijn
oude huis/ buren/ buurt?
• Weet ik al wie mijn nieuwe
begeleider wordt na de verhuizing?

Wat heb ik daarbij nodig?
• Sluiten mijn huidige structuur en
dagritme aan bij mijn nieuwe
woonplek?
• Wat heeft prioriteit? Wat doe ik
eerst en wat kan later?
• Wat wil ik doen om te wennen in
mijn nieuwe buurt? (bijv. kennismaking

Wil en kan ik alvast kennismaken?
• Heb ik voldoende hulp voor tijdens
en na de verhuizing?
• Hoe ga ik mijn huis inrichten en
wat heb ik nodig?
•

Wie kan mij helpen en wat kunnen zij doen:

Bijvoorbeeld: Ik ga mijn vriend vragen of hij op mijn hond kan passen, als ik zelf eens niet kan.

met buurthuizen, andere activiteiten?)

Tijdens de verhuizing
• Wat is belangrijk tijdens mijn
verhuizing? Denk aan steun van
familie/vrienden/ buren, samen
inpakken/ uitpakken/ spullen
uitzoeken etc.
• Hoe kan ik omgaan met
verhuisstress?

•
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Wat wil ik doen om mijn nieuwe
huis in te wijden, om het eigen te
maken? (bijv. een housewarming party, of
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Deel II.
De verhuisroutekaart
In dit tweede deel van dit boekje, vind
je een verhuisroutekaart. Deze kaart
gaat over alles wat je kan tegen komen
wanneer je gaat verhuizen.

Om het gemakkelijk te maken, hebben
we de volgende indeling gemaakt:

We hebben de verhuisroutekaart
chronologisch ingedeeld in tips, adviezen
en regelzaken:

•

Ervaringen

•

Praktische tips

•

Checklijst

Opdrachten

•

Lang voordat je verhuist

•

•

Enige tijd voor de verhuizing (meestal
pas mogelijk als je je nieuwe adres
weet)

Deze ervaringen, tips, lijstjes, vragen
en opdrachten kunnen je helpen in
je voorbereiding op verhuizen en
zelfstandig wonen. Uiteraard zal niet
alles voor jou van toepassing zijn.

•
•

Tijdens de verhuizing

Verder is het goed om te weten dat je
weinig kan regelen voordat een adres is
gevonden om naartoe te verhuizen en
dat daarna alles vrij snel achter elkaar
moet gebeuren.

En tot slot regelzaken na de
verhuizing.

De hoofdstuk bevat praktische tips,
ervaringen van mensen die je zijn
voorgegaan, en opdrachten.

Mocht je nog meer willen weten? Op
de website www.jewoontzelf.nl staat
veel informatie en checklists rondom
verhuizen.
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Sparen
Voor de verhuizing is geld nodig. Niet
alleen verhuizen kost geld, maar ook
het inrichten en woon-klaar maken
van je nieuwe woning kost geld. Voor
je nieuwe woning heb je bijvoorbeeld
gordijnen nodig, vloerbedekking, een
koelkast. Voor de verhuizing zelf heb
je verhuisdozen en vervoer nodig.
Daarom is het belangrijk dat je dit kan
bekostigen en sparen daarvoor is aan
te raden.

Wat wil ik? Wat is belangrijk
voor mij?
Om een woning te vinden die bij
je past is het goed om vooraf te
bedenken wat je belangrijk vindt in een
woning en in de buurt waar je komt te
wonen. Ga na wat voor jou belangrijk
is om prettig te kunnen wonen: geluid,
licht, drukte, verkeer...?
Kijk ook naar deel I. van dit boekje,
naar het werkblad voor het maken van
een persoonlijk uitstroomplan. Daarin
staan nog veel meer onderwerpen
waar je over na kunt denken.

Sparen kan je bijvoorbeeld doen
door maandelijks een deel van je
uitkering weg te zetten. Je moet er
uiteindelijk vooral gevoel voor krijgen
hoe het werkt met geld en sparen. Je
kan hiervoor ook hulp vragen bij je
begeleider.

Beschermd Wonen in Beweging

Opdracht:
Maak een overzicht van inkomsten
en uitgaven en hoeveel je
kan sparen. Hoeveel kost een
verhuizing eigenlijk? Zoek dat eens
uit.
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Woning zoeken en inschrijven
Om een huurwoning te krijgen, is het nodig om je in te schrijven bij een
woningbouwcorporatie. Dikwijls zijn er lange wachttijden voor een woning. Hoe
eerder jij je inschrijft, hoe beter.

Inschrijven

Wat wil ik

•

Waar kan je je inschrijven?

•

Hoe is de ligging van de woning?

•

Hoe werkt dat?

•

Hoe is de bereikbaarheid?

•

Kost het geld?

•

Hoe zit het met het openbaar
vervoer?

•

Zijn er alternatieven?

Om over na te denken

Checklist
•

Inschrijven bij de woningcorporatie
in de plaats waar je gaat wonen, of
bij Woningnet.

•

Sparen voor meubels, gordijnen,
vloer etc.

•

Een lijst maken van spullen die
je (nog) nodig hebt in je nieuwe
woning. Soms is het goed om
niet alles van te voren al aan te
schaffen, maar als je verhuisd bent
te gaan kijken wat nodig is en wat
past. Bedenk dat er een basis nodig
is; je wilt kunnen koken, kunnen
slapen, kunnen zitten.

•

Hoe en (vanaf) wanneer ga je
reageren op woningen? Misschien
kan je begeleider of netwerk je
hierbij helpen, dat kan je dan met
hem/ haar bespreken.

•

Soms zoekt de corporatie een
passende woning voor je, dus het is
belangrijk dat ook zij weten wat je
wensen zijn, zoals:
• Hoe is de ligging van
de woning? Hoe is de
bereikbaarheid? Hoe zit het
met openbaar vervoer?
• Geluid, licht, drukte,
verkeer?
• Winkels wel of niet op
loopafstand?

Wat heb je opgeschreven dat belangrijk
is voor jou, en betekent het dat je
concessies moet doen? Welke dingen
vind je écht belangrijk?

Kijk op de pagina hiernaast in de
checklist voor praktische informatie en
tips!

Opdracht:
Maak een moodboard of een mindmap
met wat voor jou belangrijk is. Denk
bijvoorbeeld aan huizen van vrienden
of familie. In wat voor huis zou je willen
wonen? In wat voor een buurt? Of waar
juist niet? Wat voelt prettig? Maak een
lijst met dingen die voor jou belangrijk
zijn in de nieuwe woning. Denk na over
wie je wilt laten meedenken en kijken
(en vraag diegene ook).

Beschermd Wonen in Beweging
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De bezichtiging van een woning
Op de pagina hiernaast twee checklists
met regelzaken en spullen die je nodig
hebt, waar je rekening mee kunt
houden.

Je mag een woning gaan bekijken!
Met wie wil je de bezichtiging doen,
wie neem je mee? Hier een lijstje van
dingen die je kunt vragen of checken:
•
•
•
•
•
•
•
•

Is er een schuur/ opslagruimte
Zitten verwarming en elektriciteit bij
de huur in?
Wat zijn de gemiddelde
stookkosten?
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Checklist
voor spullen om aan te schaffen:

Checklist
om de verhuizing voor te bereiden

•

•

Verhuisdatum vaststellen.

•

Begeleider en huisgenoten op de
hoogte stellen van de verhuisdatum.

•

Hulp voor de verhuizing regelen:
mensen, vervoer, etc.

•

Verhuisdozen regelen.

•

Uitzoeken wat je mee wilt of kan
nemen en waar je afstand van wil
doen. Misschien kun je iemand
anders daar nog blij mee maken.

•

Spullen inpakken.

•

Toekomstige woning schoonmaken,
voor je erin trekt.

•

Schoonmaakmiddelen (voor
opleveren oude woning en
schoonmaken nieuwe woning)
Witgoed: wasmachine, stofzuiger,
koelkast, kookplaat/ magnetron/
oven e.d.

•

Stoffering: gordijnen, vloeren, verf,
behang, etc.

•

Tip: eventueel kan je spullen van
de vorige bewoner overnemen bijv.
vloeren, gordijnen, magnetron
koelkast. Vraag hiernaar!

Om over na te denken
•

Je kunt alvast kennismaken met je
directe buren en ze vertellen over
wanneer je gaat verhuizen, en of
je nog gaat klussen in de woning.
Zo kunnen zij rekening houden
met eventuele geluidsoverlast door
werkzaamheden en verkeershinder
in de buurt. Zo maak je een goede
indruk bij de eerste kennismaking.
Het contact is dan gelegd.

•

Eventueel kan je een inrichtplan
maken, zodat je al weet waar je
bank, bed, kast, etc, komt te staan.
Dat is handig met verhuizen.

•

Van wie wil je afscheid nemen en op
welke manier?

Beschermd Wonen in Beweging

Tip
Voor veel regelzaken hebt je een DIGI-D
nodig om jezelf digitaal te kunnen
identificeren. Een DIGI-D vraag je aan
via www.digid.nl
Tips
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•

Je kunt ook vuilniszakken en
reiskoffers gebruiken (dat is
goedkoper dan verhuisdozen.
Op Marktplaats vind je ook veel
verhuisdozen voor weinig geld!

•

Als je de verhuisdozen labelt weten
de mensen die je helpen met
verhuizen waar ze naartoe moeten
en kan je zelf je spullen makkelijker
terugvinden.

•

Je kunt serviesgoed ook tussen
je kleding inpakken of in oude
kranten.
Lectoraat GGZ & Samenleving | Windeheim

Opdracht:
Als je zelfstandig gaat wonen, stopt
de begeleiding vanuit de beschermde
woonvorm.
•

Heb het met je huidige begeleider
alvast over je toekomstige
begeleiding.

Om ambulante begeleiding te krijgen
moet ook een indicatie geregeld
worden. Deze aanvraag kan je doen bij
het Sociaal wijkteam.

notities:

Beschermd Wonen in Beweging
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Tip

Checklist met formele regelzaken

•

Oude huurcontract opzeggen,
indien van toepassing.

•

Aansluiting voor gas, water en
licht. Bij een verhuizing moet je
altijd de meterstanden van gas,
water en licht noteren. Standaard
energieleverancier in de provincie
Flevoland is Vattenfall.
www.vattenfall.nl. Waterleverancier
is Vitens. www.vitens.nl. De
energiemarkt is in 2004
geliberaliseerd. www.independer.nl
kan je hier eventueel verder mee op
weg helpen.

•

•

Aansluiting voor Internet, televisie
(en eventueel telefoon) regelen,
bijv. via KPN, T-mobile, Ziggo,
Tele2, etc.

•

Als je een bijstandsuitkering hebt
kun je kijken of je recht hebt op
kwijtschelding bij de gemeente.
https://www.lelystad.nl/4/
Kwijtschelding-gemeentelijkebelastingen.html

•

Huurtoeslag aanvragen.
Dit kan pas wanneer je de
huurovereenkomst hebt getekend.
Peildatum is de datum waarop je
ingeschreven staat op je nieuwe
adres bij de gemeente.

•

Inschrijven bij een nieuwe huisarts
en nieuwe tandarts (als je te ver
verhuist om je oude huisarts en
tandarts te houden). Hiervoor
kan je het beste hulp inroepen bij
jouw zorgverzekeraar. Een goede
reden is het feit of men wel zaken
doet met een bepaalde tandarts.
Daarvoor voert een zorgverzekeraar
een kwaliteitscontrole uit.

•

Geef je adreswijziging door aan:
• Vrienden/ familie
• Burgerzaken bij de gemeente.
Dit kan digitaal: https://www.
lelystad.nl/4/Verhuizingdoorgeven.html
• Werkgever of
vrijwilligersorganisatie
• (nieuwe) Huisarts
• (nieuwe) Tandarts
• Hobbyclubs
• Eventuele online winkels
waar je koopt, bijv. bol.com,
Wehkamp, etc.
• Aansprakelijkheidsverzekering/
inboedelverzekering/
rechtsbijstandsverzekering

Ter informatie:
Je nieuwe adres wordt
door de gemeente waar
je ingeschreven staat
doorgegeven aan de
zorgverzekering en de
belasting.

Wanneer je weinig geld hebt om
je huis in te richten, kan je op de
website van de gemeente kijken
of je in aanmerking komt voor
bijzondere bijstand.

Beschermd Wonen in Beweging

•

Een mo
biel abo
nn
had ik
al. Voo ement
r
Internet
: welk
het lastig
e
Ik vond
ik geno n tv heb
e
k
men wa
vert wel
bedrijf le
t mijn
zei:
ouders
er
d
va
hadden
Mijn
?
st
n
s
ie
d
z
ik in ie
o
assen, du
Tip
der gev dat
bent volw f maar’.
e
a
‘J
l
h
w
o
e het w
ist
Maak een overzicht van
het zel
erkte.
je regelt
de kosten. Denk hierbij allemaal gele Toen het
es wat ik
ll
a
verd we
Ik heb
ik een
en zeggen
r
d
aan bijzondere kosten
bepaald
kon
e vragen
d
il
w
s
(
t
m
o
p
et vier
met mijn
en vaste lasten. Houd
pinnen contact
geschreven in mijn
p
o
in
v
t
o
e
o
r
r
netverbin
de
er rekening mee dat
heb
ding
vader. Ik
Ik heb
mogelijke
er soms een aantal
mijn an ) niet vinden.
e
ll
a
oofd
gsten o
t en
h
en heb
ver
uitgewerk
maanden nog geen
bij de b
uurvrou wonnen
gesprekken gaan bellen.
aangebe
w
ld om
uitkering is, omdat
ik
te
toen ben
bij haa
ct te
r zit. Z vragen waar
dat tijd vraagt.
stig conta n
la
is
het
ij heeft
Het
le
ander a
b
een hee
dat ik el t
pp
l
maken om
Da
met mij artement dus
.
d
n
vi
ze kwa
stig
mee na
m
weet
ar mijn
sowieso la
we zijn
t
samen
w
dat ik nie e
gaan zo oning en
d
komt om
achter
n
a
eke
de bank
ersoon a
rbij
te zitte n. Het bleek hoe de p
heb ik
a
a
D
.
n
zelf de
ant is
wifi geïn . Vervolgens
andere k
een ove
hoe het
rw
sta
een idee
handig inning was, wa lleerd wat
had ik g
ik
m
nt ik b
werkt en
en niet
bang da et dat soort d
allemaal
sen me
en
m
in
dat
t ik he
t verkee gen en heel
ilde niet
w
.
rd doe.
en vinden
Voor degene
dom zoud
die niet houden van een
checklist.
Schrijf hier je eigen punten.
Je kunt gebruik maken
van de verhuisservice van
post.nl (dit is niet gratis).

17

Lectoraat GGZ & Samenleving | Windeheim

Beschermd Wonen in Beweging

18

Lectoraat GGZ & Samenleving | Windeheim

Tijdens de verhuizing
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De dag is aangebroken, je gaat verhuizen! Weet dat
het nooit zo loopt als je van tevoren had bedacht.
Het zal zeker een enerverende dag worden.

Checklist voor de verhuizing
•

Oude woning (kamer) netjes
en schoon opleveren zoals
afgesproken is met de begeleiding.

•

Afscheid nemen van de mensen en
begeleiders, die je mogelijk niet
meer gaat zien.

•

Sleutels inleveren.

Beschermd Wonen in Beweging
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Na de verhuizing
Tips

Hè, hè, je bent verhuisd! Nu nog
wennen in je nieuwe huis en je nieuwe
buurt. Neem de tijd. Het duurt vaak
enige tijd voordat alles helemaal op
orde is. Het is normaal dat het een tijd
stressvol is.

•

Neem de tijd voordat alles
helemaal op orde is: het kost nou
eenmaal tijd.

•

Je kunt even aandacht besteden
aan de mensen die je hebben
geholpen.
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Dingen om over na te denken
na de verhuizing:
•

Hoe ga je kennismaken met de
buren? Je kunt langsgaan en jezelf
voorstellen als nieuwe buur. Als
je dat spannend vindt, kun je iets
anders bedenken, bijvoorbeeld
langsgaan omdat je hulp nodig
hebt voor iets kleins.

•

Hoe leg je verder contact in
de buurt? Ga je af en toe eens
wandelen? Of naar het buurthuis,
de inloop of de buurtkamer bij jou
in de wijk?

•

Wie vraag je om een reservesleutel
in de buurt voor je te bewaren? En
vind je hier iemand geschikt voor?

•

Kan je nog naar je oude werk of
dagbesteding? Of zal je wat nieuws
moeten vinden?

•

Wie nodig je uit om je nieuwe
woning te laten zien? Misschien
is het ook leuk om je oude
huisgenoten van beschermd wonen
uit te nodigen. Of vrienden of
familie. Sommige mensen houden
een housewarming party of doen
een ritueel om hun nieuwe woning
in te wijden.

Beschermd Wonen in Beweging
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Quiz met een knipoog: Welk verhuistype
ben jij?

4.

Wat is het belangrijkste item tijdens verhuizen?

A. Auto. Ik vergeet gegarandeerd wat spullen, dus dan kan iemand in ieder geval
een keer extra rijden.

B. Laptop. Alle informatie staat hierin opgeslagen. Planning, Begroting, Overzicht wie
komt helpen, Alles.

C. Verhuisdozen, vuilniszakken en tassen. Daar kun je niet genoeg van hebben om-

Beantwoord deze vragen en kom erachter welk verhuistype jij bent! Je kunt
je omgeving dan alvast waarschuwen! Kruis steeds het antwoord aan dat het
beste bij je past.
1.

Je krijgt de sleutel van je nieuwe woonplek over een maand. Hoe ga je hiermee
om?

A. Ik pak direct wat dozen en vul deze lukraak met spullen, het maakt mij niet uit wat
in welke doos zit, als het maar is ingepakt.

B. Ik maak zo snel mogelijk lijstjes van wat er allemaal moet gebeuren.
C. Ik ga direct op pad naar de kringloopwinkel en kijk op marktplaats om leuke
goedkope spulletjes aan te schaffen.

D. Daar drink ik een drankje op! Eerst maar eens vieren dat ik de sleutel heb.
E. Ik schiet volledig in de stress en ga direct naar mijn begeleider. Geen idee waar ik
moet beginnen. Ik slik een oxazepam maar dat helpt ook al niet.

2.

Stel je voor, een dag voor de verhuizing laat een vriend horen dat hij je toch niet
kan helpen met verhuizen. Wat doe je?

A. Dan verhuis ik toch gewoon nu een deel en later de rest, gewoon niet moeilijk
doen.

B. Geen probleem, ik heb al wat mensen op reserve staan die eventueel ook kunnen
helpen.

C. Dat is een probleem, ik heb veel hulp nodig omdat ik héél veel hele leuke spullen
heb.

D. Morgenochtend bel ik een aantal mensen, er is vast wel iemand die dan nog kan.
E. Ik pieker de hele nacht en bel 113 en zie vreselijke rampscenario’s waarbij alles

dat er altijd wat spullen zijn die ik nog niet heb ingepakt.
D. Notitieblok en cola. Om rustig op te kunnen schrijven wat ik later allemaal nog
moet doen.
E. Contact met mijn begeleider die mij moet geruststellen.
5.

Welk motto spreekt je het meeste aan?
Gewoon lekker aanrommelen.
Controle is een groot goed.
Mijn spullen laten zien wie ik ben.
Wat later kan moet je nu niet doen.
Adem in, adem uit.

A.
B.
C.
D.
E.

Bekijk nu welke letter je het vaakst hebt aangekruist.
Meeste A: Chaotisch type
Heb jij het meeste A? Dan ben jij het Chaotische verhuistype. Het hoeft allemaal
niet perfect gepland, want het komt toch wel
goed. Vergeet je iets? Dan
merk je dat vanzelf.
Zou het helpen
om iets meer te
plannen?
Of vind je
het juist
fijn zo?

volledig in de soep loopt: hoe moet dat nu?

3.

Hoe ziet jouw verhuisdag eruit?

A. Ik zoek me ’s ochtends suf naar mijn koffiezetapparaat die ik al in één of andere
doos heb gedaan. Ook de theezakjes zijn nérgens meer te vinden.

B. Alles is al ingepakt, koffie en koek voor de verhuizers staat klaar. Ik heb ook een
plattegrond gemaakt waar de spullen neergezet kunnen worden.

C. Ik ben ’s ochtends nog spullen aan het inpakken en er komt vandaag nog iets van
marktplaats binnen denk ik.

D. Ik sta niet klaar als de hulptroepen voor de deur staan want ik ben ongewassen en
moet me nog aankleden.

E. Ik probeer de hele dag mezelf toe te spreken: ‘het komt goed, het komt goed, het
komt goed’.

Beschermd Wonen in Beweging
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Meeste B: Overgeorganiseerde type

Meeste C: Het hamster- en verzameltype

Heb jij het meeste B? Dan ben jij het
overgeorganiseerde verhuistype. Alles
heb jij tot in de puntjes voorbereid. Voor
elk mogelijk probleem heb jij al een
oplossing bedacht. Vind je dit fijn? Of
zou het prettiger zijn om het een beetje
los te laten?

Beschermd Wonen in Beweging
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Heb jij het meeste C? Dan ben jij het
hamster- en verzameltype. Je hebt veel
verzamelingen, die je mooi
wil neerzetten in je nieuwe
woning. Ben je blij met
al je spullen? Of is het
misschien fijner om
wat spullen
weg te gooien?

Beschermd Wonen in Beweging
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Meeste D: Uitsteltype
Heb jij het meeste D? Dan ben jij het
uitstel verhuistype. Je regelt alles op het
laatste moment. Het komt toch wel goed.
Vind je dit fijn? Of heb je liever dingen
ietsje eerder geregeld?

Beschermd Wonen in Beweging
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Meeste E: Angstige type
Heb jij het meeste E? Dan ben jij het
angstige verhuistype. Verhuizen is ook
ontzettend spannend. Er zijn zoveel dingen
waar je aan moet denken! Misschien helpt
het om voor jezelf wat rust te creëren,
dat kan het een stuk prettiger maken.
Misschien kun je later lachen om dingen
die minder goed gingen:
het is normaal dat
dingen mis gaan bij
een verhuizing!

Beschermd Wonen in Beweging
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Deel III.
Uitstroomverhalen
Inleiding
Misschien staat het te gebeuren
in je leven, dat je vol midscheeps
wordt geraakt. Lees dan deze
ervaringsverhalen, die je wellicht
amuseren, die je tot troost kunnen zijn,
die je mogelijk inspireren, of waar je
moed uit put. In ieder geval wensen
we je leesplezier en veel (toekomstige)
herkenning!!

Verhuizen. Het klinkt gewoon maar het
is groots. Het is een life-event dat op
een gegeven moment op ramkoers ligt
met je leven en je midscheeps raakt. Je
oude schip zinkt terwijl je overstapt op
je nieuw bestelde schip. Het gebeurt op
volle zee en stel je maar voor hoe de
elementen tekeergaan. Wat bén je blij
als je nieuwe schip weer vaart!
De verhalen in Deel III vertellen over
verhuizingen. Van Beschermd naar
Beschut, van verzorgd naar zelfstandig,
van omklapwoningen, hoe een
verhuizing goed verloopt, hoe het soms
niet bij één verhuizing blijft, en van de
transformatie van kwetsbaar leven naar
een prachtige vlinder.

Beschermd Wonen in Beweging
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Verhuisblues
Inpakken en wegwezen
is helemaal niet waar
Ik sta maar te dubben
ben nog lang niet klaar

Dozen tot aan het plafond
waar is wat?
hoe krijg ik ze leeg?
’t is topsport, wist je dat?

Verhuizen betekent kiezen
de hele dag
Ik dreig te vergeten,
wat niet mag

Je land vanuit thuis
in je echt nieuwe huis
Eigen spullen achter nieuwe deuren
vestigen eigen echte geuren

Abonnementen, contracten en afspraken
verhuizen mee
maar alleen op jouw bevel
Ga er maar aan staan
Het echte werk
Busje en steekkarretjes
Ingevlogen helpers
werken als paarden

Beschermd Wonen in Beweging

Aangeland
na een zware reis
steeds meer eigen
steeds meer thuis
Lieme Lautenbach
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Het verhaal van Selma

In 2017 ging ik weer bij mijn moeder en
stiefvader wonen. Zij waren inmiddels
verhuisd naar Lelystad. Ik had hier best
wel moeite mee aangezien ik geboren en
getogen ben in Delft. De band tussen mij
en mijn stiefvader is nooit goed geweest.
Ik kreeg steeds meer moeite om vrolijk
te blijven en al na een paar maanden
kwamen de depressieve gevoelens weer
terug. Ik vond mijn opleiding op dat
moment ook niet meer leuk en wilde
stoppen. Mijn moeder en stiefvader waren het hier niet mee eens, maar zij zagen
niet dat die opleiding mij alleen maar
depressiever maakte.

Beschermd Wonen in Beweging

Begin 2019 kwam ik terecht bij Kwintes.
Na mijn intake had ik meteen het idee
dat ik goed werd begrepen en dat mijn
problemen serieus werden genomen.
Al vrij snel kreeg ik twee begeleiders
aangewezen. Twee heel aardige vrouwen
die soortgelijke slechte situaties thuis met
eigen ogen hebben gezien. Tijdens een
afspraak zeiden mijn begeleiders: ‘Dit
kan zo niet langer’, en hebben zij met
spoed de aanvraag voor begeleid wonen
ingezet. Met een paar weken was de aanvraag verwerkt. Ik kon uit huis! Op 24
mei 2019 ben ik verhuisd naar Kamers
met Kansen en vanaf dat moment werd
alles een beetje bij beetje beter.

Ik kreeg nieuwe begeleiders, Ben en
Khadija. Eng, maar ook leuk! Ik was voor
de tweede keer gestopt met een opleiding
en was begin dat jaar ook gestopt met
werken dus ik had tot september niks te
doen. Met mijn begeleiders maakte ik
een plan met doelen waar ik hard aan
ben gaan werken zodat ik deze doelen
ook echt zou halen. Ik had het enorm
naar mijn zin bij Kamers met Kansen en
kon stiekem niet wachten tot ik in september weer naar school mocht. Dit keer
had ik een opleiding gekozen die echt bij
mij past! Achter in mijn hoofd hoorde ik
wel nog een stemmetje dat zei dat ik die
opleiding ook niet zou halen en dat ik in
de winter weer depressief zou worden.
Toen de winter voor de deur stond heb ik
dat stemmetje in de kliko gegooid. Ik was
de beste van mijn klas en was oprecht
gelukkig voor het eerst in jaren. Die
winter heb ik ook voor het eerst in 8 jaar
geen last gehad van een winterdepressie.

Lectoraat GGZ & Samenleving | Windeheim
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Toen ik net in Lelystad woonde zijn mijn
moeder en ik op zoek gegaan naar hulp.
We hebben eerst de GGZ geprobeerd,
wat uiteindelijk niks werd. Hierna heb ik
nog andere hulp gekregen maar ik had
het gevoel dat er nog iets miste.

Vanaf mijn 14e heb ik last van depressies
en angstaanvallen. Dit werd minder toen
ik in 2015 vlak voor mijn 18e verjaardag, bij mijn beste vriendin en haar ouders ging wonen. Zij werden mijn onofficiële pleegouders. Bij mijn moeder ging
het niet meer en bij mijn vader wilde ik
niet wonen. Vanaf dag één voelde ik mij
al thuis bij mijn pleegouders. Ik heb daar
mooie tijden meegemaakt en voor het
eerst in vier jaar bijna geen last gehad
van depressieve gevoelens.

31

Nu zijn we ruim anderhalf jaar verder, zit
ik in het tweede leerjaar van mijn studie
en heb ik nieuwe begeleiders. Ik heb zelfs
mijn stage goed afgerond! Stage vond
ik altijd enorm eng en het idee alleen al
bezorgde mij vroeger angstaanvallen. Nu
is het gelukt!
Ook heb ik sinds een paar maanden
mijn eigen huisje en een lieve kat. Ik
heb dit natuurlijk allemaal aan mijzelf te
danken en geef mijzelf regelmatig ook
een schouderklopje, maar ik had dit niet
gekund zonder de hulp van Ben, Khadija
en Kwintes in het algemeen. Ik kan met
eerlijkheid zeggen dat ik in al die 8 jaar
dat ik bij hulpverleners loop, nog nooit
zulke goede begeleiding heb gehad.
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Het verhaal van André
Van beschermd naar zelfstandig wonen
Ik schaam me niet voor mijn verleden,
het is me overkomen. Ik heb veel heb
meegemaakt wat ik niet heb kunnen
verwerken; zowel in mijn pubertijd als
in mijn volwassen leven. Ik heb juist
alles opgekropt, ik raakte verslaafd;
gelukkig…niet aan drugs of alcohol maar
aan gokken. Ondanks deze verslaving
heb ik jaren gewerkt in de grafische
industrie, maar door het gokken ben
ik door het nemen van verkeerde
beslissingen alles kwijt geraakt.
Door het onverwerkte verleden zat ik

waarom mijn sociale netwerk klein is.
De vrienden die ik nu heb, ken ik al
heel lang en die hebben mij altijd door
dik en dun gesteund. Doordat ik geen
nieuwe vriendschappen aan ga, weet ik
dat ik hen niet teleurstel en zij mij ook
niet. Vroeger wandelden mensen over
me heen, nu ken ik mijn grens. Dit heb ik
geleerd in de therapie die ik gehad heb
om mijn verleden te verwerken. Voordat
ik dit ging doen is er PTSS geconstateerd.
Dit bleek goed behandelbaar met EMDR
therapie. Dit alles heeft mij geholpen om
met mijn verleden om te gaan.
Ik ging op zoek naar hulp en kwam bij
IrisZorg in Nijmegen terecht. Dit was niet
een plek die bij mij paste. Ik kreeg het
gevoel dat ik niet gezien werd als André.
Maar ik had een verhaal te vertellen en
ik wilde graag mijn leven op de rails
krijgen.

soms nog helemaal in mijn jeugd en zo
leefde ik ook. Zo’n 7 jaar geleden ben ik
alles kwijt geraakt en toen ging de knop
om. Ik wilde aan mijzelf werken om het
verleden achter me te kunnen laten. Ik
dacht: ‘waar zijn de afgelopen 30 jaar
gebleven? Zó wil ik niet verder!’. Op dát
moment ging ik op zoek naar hulp.

vrienden. Een van hen woont in Lelystad
en daarnaast heb ik een goede vriendin
wonen buiten Lelystad.

Ik vind het belangrijk dat ik voor vol
word aangezien; dat ik serieus word
genomen. Dat geldt voor begeleiders
en instanties. Ondanks dat Iriszorg een
grote organisatie is, is de locatie Lelystad
kleinschalig, je kent elkaar en dat is
wel lekker. Ik heb helaas ondervonden
dat ik, ondanks dat ik zelf prima een
gesprek kan voeren, door mijn financiële
problemen door belangrijke instanties
niet serieus werd genomen. De hulp
van de begeleiding bij IrisZorg heeft mij
geleerd door te zetten en mij niet van de
wijs te laten brengen door de reacties
van instanties. Inmiddels kan ik hier
goed mee omgaan en met behulp van de
bewindvoerder deze gesprekken voeren.
Daarnaast weet ik welke stappen ik moet
ondernemen om serieus genomen te
worden.

Toen ik net in mijn woning woonde was
het bijna kerst. Ik heb mijn buren een
kaartje gestuurd om zo kennis te maken.
Door diverse buren werd ik ook welkom
geheten in de buurt via een kaartje. Met
mijn naaste buren heb ik goed contact
ondanks dat we niet bij elkaar over de
vloer komen en dat is prima. Dat mijn
buren mijn levensverhaal niet kennen
vind ik ook fijn want zo word ik als
buurman André gezien. Als het eens
in een gesprek op mijn verleden komt
kan ik ervoor kiezen om hier iets over te
vertellen maar ik weet ook dat dit niet
hoeft.
Ik geniet na zoveel moeilijke jaren van de
weg naar herstel, van mijn eigen huisje
en het leven. Ik doe leuke dingen binnen
mijn financiële mogelijkheden: mijn
huisje leuk maken, uitstapjes en af en toe
op vakantie.

Toen bij Iriszorg Lelystad een plek
vrij kwam kon ik gelukkig worden
overgeplaatst. Ik vond een plek waar ik
mijn eigen leefomgeving had en waar
ik niks hoefde te delen. Daar was ik
heel blij mee. In samenwerking met de
begeleiding kon ik in alle rust werken
aan mijn herstel richting het zelfstandig
wonen. Ik heb eerst de rust kunnen

Maar juist dat was het probleem want
door mijn verleden vind ik het moeilijk
om mensen te vertrouwen. Ik heb wel
geleerd om mensen te observeren en
te kijken of ik iemand kan vertrouwen.
Ik laat mensen niet zo makkelijk meer
binnen. Dat is een belangrijke reden

Beschermd Wonen in Beweging

vinden om wat ik tijdens de therapie
had geleerd in de praktijk te brengen
en daarnaast kon ik mijn financiële
problemen aanpakken.
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Na 5 jaar was het duidelijk dat ik er klaar
voor was om mijn vleugels uit te gaan
slaan en Iriszorg te gaan verlaten.
Ik ben naar Lelystad gekomen om een
nieuw leven op te bouwen. Ik stroomde
uit naar een heerlijk huisje met een tuin.
Op mijn werk heb ik leuk contact met
collega’s maar na mijn werk geniet ik
van het thuiskomen en de rust. In mijn
vrije tijd heb ik wat contact met mijn

Beschermd Wonen in Beweging
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Vrouw in doos
Ze zit klem, breekt zich los als Simson
tussen de pilaren want de doos
(beschermd wonen) is te klein geworden,
maar ze sterft niet.
Toch goede herinneringen want het zijn mooie kleuren.
Ze kan zichzelf zijn, ze toont zich,
niet gehinderd door kleding of omhulsels.
Er spreekt kracht uit deze tengere vrouwenfiguur,
die kracht zal ze nodig hebben op haar levenspad
Tekst: Lieme Lautenbach
Afbeelding: Saskia Meulenberg
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Het verhaal van Lieme
Anders Beschermd Wonen in Berlikum

Ik zocht een alternatief en nam
contact op met iemand van de
woningbouwvereniging die ik kende
van een stage in de lokale politiek. Via
hem kreeg ik op zeer korte termijn een
huurwoning in Berlikum. Het was in
de tijd (1993) dat er nog betaalbare
huurwoningen waren (350 gulden,
ca.159,- euro kale huur). Ik heb het huis
geschilderd en behangen. Ik heb er een
prachtige Amerikaans grenen vloer in
laten leggen. Het was mijn kasteel. In
zekere zin woonde ik er beschermd want
ik bleef onder extensieve behandeling
van GGZ Fryslân ,Franeker. Mijn
sociaal en kerkelijk netwerk bevond
zich grotendeels in Berlikum, maar dat
stond los van de GGZ. Het was Anders
Beschermd Wonen in Berlikum.

Tijdens mijn eerste klinische opname in
Franeker, die bijna twee jaar duurde,
vond er na verloop van tijd een afbouw
plaats. Ik mocht dagdelen, en later
dagen, naar mijn ouderlijk huis in
Berlikum. Ik voelde dat ik herstellende
was van mijn zware psychotische
ontregeling.
Ondertussen werden voorbereidingen
getroffen voor mijn instroom in
Beschermd Wonen. Maar dát wilde ik
niet. Beschermd Wonen was voor mij
toen het eindstation, en het begin van
chronische psychiatrie. Dat is het nu
zeker niet meer, maar toen ik begreep
dat dat mijn voorland was kreeg ik het
héél benauwd!

In 1998 trok ik bij mijn vriendin in. Hier
bleef ik tot 2004. Toen kocht ik een
huis in Britswert. Dat was mijn tweede
“kasteel”. Toen ik daar woonde trouwde
ik mijn buurvrouw en in 2020 verruilden
we ons beider huizen voor ons huidige
kasteel in Scharnegoutum.

Voor mijn werk was ik vrijwilliger bij
een groente-exportbedrijf. Later ging
ik daar aan de slag in de advertentie
acquisitie. Dit deed ik van 1995-1999.
Vervolgens was ik rayonmanager tot
2011. Deze functie stopte door een
ernstige psychose in 2008, gevolgd
door één in 2012. Daarna was ik kapot,
lamgeslagen. Toch heb ik nog mijn eigen
bedrijf opgericht om watervitalisatieapparaten te verkopen, maar het ontbrak
me aan kracht. In 2017 begon ik met
de opleiding Ervaringsdeskundigheid en
sinds 2019 werk ik als zodanig bij GGZ
Centraal.
Op breuklijnen van mijn inkomen kon ik
een beroep doen op een uitkering. Daar
ben ik zeer dankbaar voor want anders
had ik ons “kasteel” niet kunnen betalen.
Ik heb me nooit afgevraagd waar al mijn
inspanningen toe zouden leiden, omdat
ik geloof dat mijn leven niet maakbaar
is. Wel voel ik me gelukkig. Dat voelde ik
me al in de kliniek. Samen met een diep
gevoelde dankbaarheid vertrouw ik de
dag van vandaag.
Lieme Lautenbach
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Het verhaal van Patrick
De eerste kennismaking

Na de verhuizing

‘Ik woon nu nog bij Iriszorg, maar ik heb
de sleutel van mijn nieuwe huis al een
tijdje. Over twee weken schrijf ik me officieel uit bij Iriszorg. Veel van mijn spullen
heb ik al verhuisd, een aantal dingen –
zoals een koelkast, internet en televisie
– moet ik nog regelen. Mijn nieuwe huis
is gelijkvloers. Het komt uit de jaren ’80
en heeft een woon- en een slaapkamer,
een voor- en achtertuin. Ik vind het ruim.
Ik heb lang geen eigen woning gehad,
dus ik moet even wennen. Maar ik ben er
blij mee. Ik kan hier echt mijn eigen ding
van maken.’

‘Ik zit inmiddels in mijn nieuwe huis. Je
loopt altijd tegen dingen aan; dingen
die het niet doen. Het is wennen aan de
nieuwe woning, de dagelijkse dingen die
net wat anders gaan. Deze keer was het
zelfstandig gaan wonen anders dan toen
ik uit huis ging. Toen had ik hulp van
mijn vader, nu helpen de begeleiders van
IrisZorg. Gelukkig maar, ik heb veel steun
gehad! Ze hebben me geholpen met het
verhuizen van de bank, de wasmachine,
de koelkast. Ze hebben verteld waar ik
spullen kon halen en wie ik moest bellen.
Wat ik niet moest vergeten. Van alles en
nog wat; er komt veel op je af. Ik heb
veel van de tips opgeschreven maar ik
loop alsnog tegen veel dingen aan. Maar
dat is zo geregeld, met een e-mail of een
belletje. De gekregen hulp heeft de helft
gescheeld. Anders had ik het niet goed
voor elkaar gekregen.’

‘Vlakbij mijn huis is water en groen en
de supermarkt is dichtbij. Dat is voor
mij ideaal. Het zit tegenover een basisschool, dus af en toe is het even druk
met mensen en auto’s. Verder is de buurt
netjes. Er is net opgeknapt en de bestrating wordt verbeterd.’

‘Ik ben eigenlijk geen problemen tegengekomen, maar ik had van tevoren
dan ook veel gepland. Ik wist wat ik
kon verwachten. Ik heb veel met mijn
begeleiders overlegd van tevoren, en de
inboedel alvast geregeld. Ik had alles
opgeschreven en van tevoren ingepakt.
Ook heb ik veel ruimte gekregen in de
overgang, het hoefde niet allemaal in
één keer over. Het personeel stelde een
bus en een aanhangwagen beschikbaar. Het enige wat mis ging was dat de
medewerker van Centrada bij de bezichtiging geen sleutel bij zich had. Verder
zat alles mee!’

‘Ik werk als vrijwilliger bij het repair café,
daar refurbish ik oude computers. Dat
doe ik twee middagen in de week. Ik heb
in het verleden veel in de IT gewerkt.
Ook heb ik bij veel multinationals en
helpsdesks gewerkt. Ik heb dus de nodig
ervaring’.
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Wensen voor de komende tijd
‘Ik ben heel blij met mijn eigen woning;
de vrijheid, de ruimte! Het is twee keer
zo groot als bij IrisZorg. Ik kan hier veel
meer spullen kwijt. Ook is er minder
reuring en dat helpt bij mijn nachtrust. Ik
heb deze woning toegewezen gekregen,
daar heb ik geluk mee gehad. De woning is net gerenoveerd; er zijn nieuwe
schuttingen, er ligt een nieuwe vloer in
de berging, er zijn zelfs zonnepanelen!
Het is een woning uit ’87, maar het ziet
er netjes uit. Ik kon veel gratis overnemen
zoals de vloer en het behang. De buren
maken geen herrie. Mijn huis staat
tegenover een basisschool. Verder heb ik
buren aan de ene kant en aan de andere
kant een steegje. Het is er heel rustig en
er is weinig verkeer. Dat was bij IrisZorg
wel anders.’
Tips die ik andere mensen die uitstromen
kan meegeven, zijn: regel op tijd de
overstap van zaken als een andere huisarts, apotheek en Internet! Er is nu geen
lijstje van dingen die je allemaal moet
regelen als je zelfstandig gaat wonen, het
zijn fijn zijn om hiervoor een checklist te
hebben.’

‘Sinterklaas en kerst komen er aan. Ik
heb nog geen kerstboom, dat wil ik wel
graag. Maar vooral wil ik mijn vrije tijd
meer invullen; meer leuks doen. Vroeger
deed ik graag natuurwandelingen in de
Veluwe rondom Ermelo en Harderwijk.
Ik ging alleen of met familie of vrienden.
Nu pak ik de brommer en ga ik richting
de haven rondom Lelystad. Ik hou van
het bos, de koeien en de paarden. Je
rijdt Lelystad uit en dan rij je de polder
al in. Kerst vind ik een moeilijke tijd,
dus ik focus liever op het nieuwe jaar. Ik
moet zorgen dat ik niet melancholisch
word. Dan ga ik muziek luisteren, film
kijken, een spelletje spelen. Ik heb geen
contact meer met mijn familie. Contacten
in Lelystad heb ik vooral door mijn werk
als vrijwilliger bij het Repair café, maar
dat ligt nu door corona op zijn gat, dat
is jammer. ’s Maandags ga ik bij Iriszorg
als vrijwilliger werken in de tuin. Ze hebben daar een medewerker waar ik een
goede klik mee heb en die ga ik helpen’.

Het bekeken knusse huisje:
Het huisje is knus,
maar het bekeken worden door HEEL veel ogen
voelt voor mij onveilig.
Heel onveilig.
En de gezichten staan niet erg vriendelijk.
Toch is er een schone baan van licht die beiden scheidt.
Deze baan garandeert veiligheid.
De huisbewoner zal moeten leren omgaan met een
bedreigende buitenwereld.
Daar liggen ook groeikansen voor de uitstromer om dat
deze de mate van bedreiging ook anders kan leren zien.
Zij/hij kan leren zich compassievol te verhouden tot
vermeend gevaar.

Tekst: Lieme Lautenbach
Afbeelding: Saskia Meulenberg
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Het verhaal van Alicia
Ik ben Alicia, dat moet je accepteren. Meer krijg je niet.
Ik kom uit een gezin van 6 kinderen, ik
ben de één na oudste. Mijn zusje onder
mij was al vrij jong gediagnosticeerd met
PDDNOS en mijn moeder wilde dat ik
me ook zou laten testen, ik was toen 21.
Ik was erop tegen, ik wilde geen stempel
en ik heb er tegenaan geschopt. Mijn
zusje kreeg begeleiding vanuit Kwintes
en ik kreeg dat op aandringen van mijn
moeder ook. In eerste instantie aan
huis. Maar mijn moeder wilde eigenlijk
graag dat ik uit huis zou gaan, al wist
ik dat destijds nog niet. Ik was overdag
veel thuis en werkte ’s avonds en mijn
moeder had het gevoel dat ik in mijn
aanwezigheid het huis overnam, dat ik
teveel ruimte innam.
Om die reden ben ik met spoed bij
Kwintes gaan wonen, in de Lubeckstraat
in een auti-woning. Er waren daar
verscheidene groepen waarin je kon
doorgroeien en uiteindelijk uitstromen.
Dat was voor mij een mooi en goed
traject. Toen het tijd werd voor mijn
vervolgstap kreeg ik een omklapwoning.
Dat is gelukkig vanuit Kwintes geregeld.
Nog steeds krijg ik van hen ook
begeleiding aan huis.
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In augustus 2017 ben ik hier komen
wonen. Mijn woning zou over twee jaar
worden omgeklapt, maar in oktober
2018 (al na een jaar dus) is de woning
op mijn naam gezet. Dat komt omdat
de gemeente in januari 2018 heeft
bepaald dat er geen omklapwoningen
meer mochten zijn waardoor de huidige
constructies ook veranderd moesten
worden. Ondanks dat ik wist dat dit zou
gebeuren wist men het bij Kwintes niet en
ze geloofden me ook niet als ik het zei.
En toen was het moment ineens daar;
van januari tot oktober 2018 had Kwintes
mijn woning zelf betaald, en in oktober
moest ik het echt zelf gaan betalen. Dat
vond ik heftig! Dat omklappen was echt
nog niet de bedoeling, de oorspronkelijke
afspraak was dat het zolang ik student
was op naam van Kwintes zou blijven
staan.
Ik studeerde en liep stage. Ik had geen
inkomsten en moest geld lenen om de
huur te betalen. Daardoor heb ik nu een
grote schuld bij DUO staan. Als ik een
jaar langer in die omklapwoning had
kunnen zitten had dat niet gehoeven. Ik
moest zelfs naar de Voedselbank. Kwintes
kon verder ook niet veel doen, want van
hogerhand was de boodschap: het had
al veel langer geleden omgeklapt moeten
worden en nu moet het zo snel mogelijk!
Ik was druk met mijn stage en ik zat
hier nog niet zo lang, dus ik ging liever
niet weer verhuizen. Ik zat klem, ik kon
geen kant op. Omdat ik een uniek geval
was waren er veel onduidelijkheden. Ik
voelde me in de steek gelaten en van de
gemeente kreeg ik niets.

Lectoraat GGZ & Samenleving | Windeheim

Daarbij vond ik het lastig om hulp te
vragen. Ze dachten dat ik het wel kon
en dus ik werd losgelaten, ze gingen
ervan uit dat ik geen hulp nodig had. Ik
wilde de verwachtingen ook waarmaken,
want ik kan een hele hoop. Maar ik
wist dat veel niet zou lukken. Aan mijn
persoonlijke begeleider had ik niet veel.
Met hem praatte ik over mijn huisdieren
en onzingesprekjes. Dat was prima,
maar hulp bood hij me niet. En dat zei
ik niet. Ik zorgde dat de thee klaarstond.
Ik wist ook niet beter. En er werd niet
altijd gevraagd naar hoe het ging, en
wat er echt speelde. Het was een prima
begeleider maar er was geen diepgang.
En dat heb je wel nodig.

Met de begeleiders die ik nu heb matcht
het wel. Zij kennen me al jaren en
weten precies wanneer ze me wel of
niet moeten bellen en als ik wil kan hen
goed bereiken. Mijn begeleiders zijn ook
nog eens goede vriendinnen van elkaar
waardoor de onderlinge communicatie
goed loopt. En dan doen we ook
dingetjes die we eigenlijk niet mogen
doen zoals even naar de stad gaan of
samen eten.
De omgeving bevalt me en met de buren
heb ik redelijk contact. Ze hebben soms
spullen over en dan komen ze vragen of
ik spullen nodig heb; zoals de jaloezieën
en de vensterbank. En dan komen ze
het ook nog even ophangen! Er wonen
hier ook mensen waar ik geen contact
mee wil hebben, maar dat heb je overal.
Naast mij woont een jongen die ook bij
Kwintes heeft gezeten maar dat is een
gamer en die zie ik nauwelijks. Met de
anderen maak ik wel eens een praatje
en die hebben ook twee poezen dus dat
maakt makkelijk contact.

Ook mijn schoolwerk leed eronder. Ik
heb langer over de opleiding gedaan.
Opdrachten kon ik toen niet doen, het
bezorgde mij heel veel stress. Ik stond
er alleen voor en moest het echt alleen
doen. Ik ben uiteindelijk goed terecht
gekomen maar het had zeker beter
gekund. Ik ben iemand die denkt: we
gaan gewoon door! Dat is een pre van
mij. Maar ik ga mezelf wel makkelijk
te buiten. Sommige mensen vonden
dat ik er een baan bij moest nemen,
maar ik ging toch al naar school? Ik
heb een volle week met school. Ik moet
mijn huiswerk doen en ik moet ook nog
bijkomen. Als ik ga werken heb ik nog
maar één dag voor mezelf. Dat gaat niet.
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Liever zou ik niet in Lelystad blijven
wonen. De stad is één en al leegloop,
er wordt continue bijgebouwd wat veel
herrie oplevert en de oude wijk is zó
achterhaald. Ik hoor ook veel sirenes
langsgaan, want ik woon naast de
brandweer en de politie. Ik zie mezelf
hier geen gezinnetje starten, daar vind
ik het huis te klein voor en de omgeving
niet kindproof. Het liefst zou ik in Dronten
wonen. Mijn vriend woont daar, maar zijn
huis is te klein. Hopelijk kunnen we daar
ooit een eengezinswoning huren. Hij staat
nu bijna 3 jaar ingeschreven. Dronten is
lekker dorps en rustig. Mijn schoonouders
wonen daar ook. Alles kan op de fiets en
is dichtbij. Verder vind ik het belangrijk
om mensen te ontvangen. Ik hou erg
van zorgen voor anderen en eten en
gezelligheid vind ik héél belangrijk!

Ik heb brood en banket gestudeerd, maar
ik heb er nog geen baan in. Ik heb bij
een pannenkoekenrestaurant gewerkt
maar ze hadden het gevoel dat ik meer
begeleiding nodig had dan ze konden
bieden. Dat was wel balen maar er was
niets aan te doen. Ik ben Alicia, dat moet
je accepteren. Meer krijg je niet. Meer
begeleiding is wel verstandig maar ik wil
het graag zelfstandig doen. En mensen
zien niet aan de buitenkant dat ik autisme
heb, maar ik heb het wel. Op mijn werk
kan ik de knop omzetten en bezig zijn.
Maar het fijnste is het dat ik weet dat het
oké is wie ik ben. Dat houdt in dat ik iets
langer over dingen doe, dat ik het lastig
vind om samen te werken en daarbij
aansturing nodig heb. Anderen moeten
nog leren daarmee om te gaan.
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Het verhaal van Saskia
Van roze olifant, naar mooie vlinder.
Van origine ben ik verpleegkundige
en maatschappelijk werker, ik heb zelf
jarenlang mensen in de GGZ begeleid. In
mijn werkverleden heb ik de beschermde
woonvorm van Kwintes in Dronten mogen
opzetten. Het was een compleet nieuwe
woonvorm die in Dronten zou komen en
ik zal de eerste cliënten die er kwamen
wonen nooit vergeten.
Een van hen was een jonge vrouw.
Zij had een jarenlang behandeltraject
achter de rug van klinische opnamen in
de jeugd GGZ. Ze was net 18 jaar en
toe aan een nieuwe fase in haar leven.
Ze ging beschermd wonen en wilde
dolgraag haar leven verder opbouwen,
naar school gaan en uiteindelijk
zelfstandig wonen. Hoewel zij in het
begin ongelooflijk schrok van mijn
directheid en donkere ogen, die haar zo

indringend aankeken, zoals ze me later
vertelde, bouwde ik al snel een goede
relatie met haar op. Ik ondersteunde
haar vooral in het weer oppakken en
hervinden van haar kracht. We hebben
veel diepgaande gesprekken gehad over
het leven, over vrouw zijn en over hoe je
met emoties omgaat. Ik stimuleerde haar
om creatief bezig te zijn en al schilderend
haar emoties vast te leggen. Ze kon goed
schilderen en maakte mooie schilderijen.
We hadden altijd grapjes over roze
olifanten die we gelukkig konden laten
verdwijnen of weer laten transformeren
tot een mug. Dan zei ik opeens: ‘PAS OP!
Een roze olifant!’ Als ze met iets zat wat
eigenlijk een mug was en dan moesten
we heel hard lachten. Later riep zij dit
overigens naar mij. Ik heb trouwens nog
een kaartje van haar met een roze olifant
daarop.
haar leven in de beschermde woonvorm.
Ik heb het van haar aangenomen om
haar te ondersteunen in haar proces.
Daarbij hebben we de afspraak gemaakt
dat als ze het ooit zou terug willen,
het schilderij voor haar is. Ik heb het
schilderij nog steeds, inmiddels al 15
jaar. Nu volg ik haar stil op LinkedIn. Ze
heeft een inmiddels een goede baan in
de gezondheidszorg. Ik weet zeker dat
ze met haar levenservaring veel mensen
helpt. Ze is een prachtige vlinder.

In deze gesprekken vertelde ik haar ook
veel over mijzelf en eigen ervaringen,
om haar te spiegelen maar ook om mee
te geven dat veel zaken waar zij mee
worstelde helemaal niet zo gek of vreemd
waren, maar vooral menselijk. Dit waren
voor mij ook fijne gesprekken, te meer
omdat zij steeds beter in haar vel zat en
in 2 jaar een ontwikkeling doormaakte,
dat zij kon uitvliegen en weer naar school
toe ging.
In ons afscheid waarin zij haar leven
losliet in Dronten en zou gaan studeren,
gaf ze me een van haar mooiste
schilderijen. Hierop stonden twee
vlinders die symbool stonden voor haar
transformatie en haar verbinding met het
leven. Dit geven was voor haar belangrijk
in het afscheid nemen van
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Het verhaal van Wijnand
In mijn leven heb ik 22 jaar beschermd
gewoond. Dat is zo gekomen: ik woonde
in Almere Haven in een huisje met een
vrouw en kinderen. Ik was archivaris
bij ABN AMRO maar dat liep niet goed
meer. Ik kwam in de WAO terecht. Toen
gingen drugs een steeds belangrijkere
rol spelen. Ik vulde mijn tijd met creatief
bezig zijn. Ik maakte geluidsopnames op
bandjes en ik tekende veel. Tegelijkertijd
kwam ik wel in een isolement terecht.
Op een gegeven moment werd mijn
woning vernield door een buurman.
Gelukkig had ik iemand leren kennen die
wilde helpen met het herstellen van mijn
woning. Maar die persoon raadde me
ook aan om eens contact te zoeken met
Kwintes, wat toen nog het RIBW was.

Bij Kwintes mocht ik van de begeleiders
doorgaan met mijn drugsgebruik. Dat
deed ik met een groepje vrienden. Ik
had geld om wiet te kopen en dat deed
ik als ik op bezoek ging bij mijn moeder
in Diemen. In Lelystad zat toen namelijk
nog geen coffeeshop. Soms rookten we
tegen de regels in toch in mijn woning.
Dan mocht ik voor straf een dag niet in
mijn woning zijn.
Ik ging destijds iedere week naar mijn
moeder; van vrijdag tot zondag. Ik
heb een goede verstandhouding met
haar gehad tot haar dood in 2007.
We speelden veel spelletjes samen
zoals scrabble en dammen. Ik speel
sowieso graag spelletjes. Ik ben lid van
de damclub, daar heb ik veel plezier
in gevonden en ook veel prijzen mee
gewonnen. Nu zijn er helaas geen
wedstrijden door corona. Ik heb anderen
nodig om een spel te kunnen spelen.
Gelukkig komt mijn neef al 15 jaar
iedere woensdagmiddag langs om te
dammen. Ik heb alleen met mijn neef
contact, de rest van de familie zie ik niet
meer door mijn afwijkende gedrag.

Ik ben eerst een tijd opgenomen geweest
in een psychiatrisch ziekenhuis. Daarna
heb ik weer een jaar thuis gewoond en
op 18 december 1998 ben ik bij Kwintes
gaan wonen. Mijn huis heb ik verkocht
aan de buurman.
Eerste woonde ik 10 jaar op een kamer
in de Veste waar ik voorzieningen met
vijf anderen moest delen. Daar moest
ik weg na een ruzie. Daarna woonde ik
7 jaar in de Bastion. Toen ben ik in een
mooi appartement in de Veste terecht
gekomen. Daar heb ik 5 jaar gewoond
en daarna kon ik helemaal zelfstandig
gaan wonen.
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Ik ben ook nog graag creatief bezig. Vóór
corona heb ik een theatervoorstelling
gegeven in de Kubus. Verder hou ik erg
van de pentekeningen van Anton Pieck,
die kopieer ik handmatig met de grootste
zorgvuldigheid.
Een tijdje geleden ben ik zelfstandig gaan
wonen. Ik zag er wel tegenop, vooral
tegen het verliezen van de contacten
die ik daar had opgedaan. Ik heb bij
Kwintes wel geleerd om voor mezelf te
koken, mijn huis netjes te houden en van
het leven te genieten; en ook dat ik niet
ontevreden moet zijn over hoe mijn leven
is gelopen. Als je eenmaal psychiatrisch
bent, word je niet meer geaccepteerd.
Dan moet je opgevangen worden en ik
ben er blij om dat ik bij Kwintes terecht
kon. Het leek me een aantrekkelijke
plek om te wonen en ik heb er goede
herinneringen aan. Ik ben ook blij dat ik
de tijd heb gehad om de overgang naar
zelfstandig wonen in mijn eigen tempo te
maken. Ik vind het belachelijk dat het nu
zo snel moet!

Bij de verhuizing heb ik goede hulp
gehad van mensen die informatie voor
me konden opzoeken op Internet,
want dat heb ik zelf niet. Ik ben in
mijn nopjes met hoe dat is gegaan.
Het is bijvoorbeeld gelukt om de
vloerbedekking net op tijd te leggen vlak
voor de verhuizing. In mijn nieuwe huis
lopen vrienden binnen om te blowen of
thee te drinken. Verder zit ik goed bij
de voorzieningen van Kwintes. Ik krijg
van hen bijvoorbeeld iedere week een
injectie tegen psychoses. Ook zitten de
supermarkt en andere voorzieningen
dichtbij en kan ik gemakkelijk naar het
AC om daar een broodje te eten.

Het verhaal van Mase
Ik ben geboren en getogen in Almere,
daar voel ik me ook het meest bij
betrokken. Maar ik woon nu in Lelystad.
Dat is zo gekomen: ik woonde op
kamers maar ik kreeg een psychose
en toen ben ik bij Kwintes in Almere
gaan wonen omdat het toch sketchy
was om op mezelf te gaan wonen. Ik
heb hulp en begeleiding nodig omdat
ik psychosegevoelig ben, of dat denken
we in ieder geval. Toen ik bij Kwintes
een conflict kreeg, moest ik weg uit die
beschermde woonvorm, en kwam ik in
een crisisopvang in Almere Buiten. Dat
was een tijdelijke plek, en omdat er in
Almere geen plek voor me was, ben ik
naar Lelystad gegaan.

De relatie tussen mij en mijn vader is
wel oké maar niet heel goed, dus ik wil
hier niet te lang blijven. Ik wil mijn vader
ook niet lang met mij opgescheept laten
zitten. Dat voelt wel een beetje zo. Hij
doet alles en ik doe bijna niets in huis als
ik hier ben. Het is zijn eigen systeempje,
dat laat ik met rust. Maar het is goed
dat ik nu de ruimte heb om te kunnen
werken.
Op de Grevelingenstraat heb je je eigen
kamer maar is verder alles gedeeld.
Waar ik nu naartoe ga heb je alles
voor jezelf. Dat is wel relaxt, iets voor
mezelf. Het is ook zelfstandiger. Nu ik
bij mijn vader woon krijg ik ook weinig
begeleiding. Judith belt iedere week,
of ik kom naar de locatie toe. Op de
Makassarweg zal dat ongeveer hetzelfde
zijn, dat hoop ik in ieder geval. Door die
gesprekken krijg ik overzicht over waar
ik mee bezig ben en waar ik naartoe ga.
Ik ben zelfstandig genoeg, maar voor
de laatste puntjes op de i is het handig
dat er iemand is die kan helpen om het
overzicht te houden.

Nu is duidelijk geworden dat ik in een
Beschut Wonen plek in Almere kan gaan
wonen op de Makassarweg, terug waar
ik vandaan kwam. Daar ben ik blij om.
Ik vond het lastig om naar Lelystad te
moeten want mijn vriendin woont in
Almere. De liefde heeft me terug naar
Almere geduwd.
In Lelystad woon ik op de
Grevelingenstraat. Dat is een leuke plek
om te wonen en te chillen maar het is
rumoerig, iedereen is aan het feesten
en los aan het gaan. Ik zocht toch iets
rustigers. Daarom woon ik nu tijdelijk
bij mijn vader. Ik werk thuis en op de
Grevelingenstraat kan ik niet thuis
werken. Als ik ga bellen met mensen,
hoor je veel mensen op de achtergrond.
Ik ben nu al een tijdje niet op de
Grevelingenstraat geweest, maar als ik
daar weer ben dan is het: Mase, waar
ben je, leef je nog? Ik leef nog, geen
zorgen! Het zijn altijd aardige mensen
daar.
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Judith: op de Grevelingenstraat wordt
voor je gekookt en schoongemaakt, veel
wordt je uit handen genomen, afhankelijk
van hoe zelfstandig je bent.
Er is 24 uur per dag begeleiding, post
komt bij ons binnen. We trainen de
bewoners natuurlijk wel in het koken en
schoonmaken, maar daar zijn we op
de Grevelingenstraat dus elke dag mee
bezig. Voor beschut wonen is dit niet
elke dag nodig. Beschut wonen is een
eigen appartement en de begeleiding
komt langs. Als je daar ondersteuning
bij nodig hebt kan dat, maar het is veel
zelfstandiger.
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Mase: De verhuizing duurt nog twee
maanden maar ik heb er wel zin in. In
het schoonmaken heb ik minder zin,
maar verder wil ik graag een eigen plek.
Het zal vooral even duren voordat ik
mijn eigen ritme heb gevonden, om je
eigen was en afwas te doen en schoon te
maken. Ik moet ook nog allemaal dingen
kopen, ik moet het gaan inrichten. Ik kijk
er naar uit en ik vind het toch wel een
beetje spannend. Mijn zus helpt me. En je
hebt veel gratis weggeef groepen. Ik heb
nog anderhalve maand om te sparen en
ik heb alleen een kast, een bed en een
TV nodig. Een TV koop ik eerstehands,
de rest kan tweedehands. Dat zoek ik
zelf op. Ik woon al een tijdje op mezelf
dus ik weet wel wat ik nodig heb. Ik wil
wel een tweepersoonsbed, nu heb ik een
eenpersoonsbed maar dat is met z’n
tweeën een beetje yoga op bed.

Qua activiteiten heb ik iets met de
Oostvaardersplassen, daar kan je mooi
wandelen of rennen. Activiteiten in de
buurt kunnen me gestolen worden. Ik
weet ook niet echt wat er in de buurt is,
dat moet ik nog uitvinden. Ik zie mezelf
wel gaan gitaarspelen langs het water.
En ik heb beton nodig waar ik op kan
rennen. Ik was een hardloper, maar ik
ben een beetje lui de laatste tijd. Ik ben
een martial artist, vechtsporten vind
ik heel erg leuk, dat doe ik vanaf dat
ik 12 jaar oud was. Ik heb ook karate
en kickboksen gedaan, en een beetje
parcours en freerunnen. Dus ik zoek
een gym waar ik dat kan doen, als dat
corona-technisch weer mag. Ik heb ook
vrienden die in de buurt wonen. Ik werk,
ik heb een vriendin en ik sport, ik heb
wat ik nodig heb.
Mijn droomhuis is bovenmodaal, een
groot huis in Almere Haven in de Velden.
Een eengezinswoning, vrijstaand met
een tuin. Mijn pleegouders hebben zo’n
huis, dus waarom ik niet? Waar ik nu ga
wonen zit op een schaal van 100 op de
50, want het is de eerste stap, dat ik weer
op mezelf ga wonen. De eerste stap is
altijd het moeilijkst. Op de Makassarweg
kan ik 9 maanden wonen, dan gaan ze
urgentie aanvragen. Maar dat is een
nadeel, dan moet ik ‘ja’ zeggen op elk
huis dat me wordt aangeboden. Ik hoop
op een woning van 50 m2 maar het kan
er ook een van 20 m2 worden. En ik
verlies mijn wachttijd. Dat is een groot
kritiekpunt. Ik moet maar hopen dat er
op dat moment geen kleine woningen
zijn. Zonder urgentie heb ik geen kans
met 4 jaar inschrijftijd. In Almere duurt
dat minstens 12 jaar. Je kan ook voor
een lotingwoning gaan, maar de kans
dat je die krijgt is heel klein.

Ik bereid mezelf mentaal voor. Maar ik
woon er nog niet, dus ik wacht tot ik er
woon en dan gebeurt het automatisch. Ik
bedenk hoe het zal zijn als ik op mezelf
ga wonen. Maar ik heb er niet zoveel
over gedacht, ik laat het over me heen
komen. Het enige waar ik mee zit, dat
is wel een beetje random, sorry...ik had
laatst gekeken hoe het huis er uit ziet,
maar er is in de badkamer geen plek
voor een wasmachine, dus ik zit dan na
te denken hoe dat moet.
Het huis waar ik ga wonen zit boven een
sportschool op de 5e etage. De buurt is
een redelijke buurt, tussen twee stations
in. Het is niet echt een achterstandswijk
maar ook niet echt fancy. Ik heb in
de buurt gewoond en ik ken het als
een normale en rustige buurt, waar je
gewoon je ding kan doen.
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antwoord van de andere partij. Als ik het
lang vond duren ging het soms vragen,
en dan vertelden ze wat er aan de hand
was. Je kan er het beste niet te veel
energie in steken. Ik ben toevallig een
exemplaar waarbij het langer duurde,
maar dat komt door mijn speciale case.
Het zou wel chiller zijn als het sneller
wordt afgehandeld. Misschien ben ik een
stapje, een voorbeeld, waardoor het in
de toekomst sneller gaat.

Een ander kritiekpunt is dat het 6
maanden duurde voordat het geregeld
was dat ik naar Beschut Wonen in Almere
kon. Ik stond zelfs bekend als ‘die jongen
die heel lang moest wachten’. Ik dacht
dat het 3 maanden zou duren, maar het
werden er 6. Ik weet niet precies waarom
het zo lang duurde.
Judith: dat had met gemeente Almere
te maken, hij heeft 5 maanden in
Lelystad gewoond en daardoor was
hij zijn binding met Almere kwijt was.
Terwijl hij in Almere is geboren en
getogen en door Almere naar Lelystad is
gestuurd. Toen mocht hij dus niet meer
terugkomen. Daar zijn we 6 maanden
mee bezig geweest om dat op te lossen.
Het is uiteindelijk gelukt omdat ze zijn
individuele casus bij de gemeente hebben
voorgelegd. Ze zijn nu bezig om dat te
verbeteren, ze zijn een nieuw protocol
aan het maken hiervoor.

Judith: wij moeten ook wachten op
externe partijen, de verschillende
afdelingen bij de gemeente lijken niet
samen te werken, dat kan langs elkaar
heen gaan. Daar heb ik ook last van.
Dan wacht ik op antwoord: wanneer
komt het nou?! Het zou mooi zijn als er
een verbindende organisatie is, dat alles
langs dezelfde lijn loopt. Ik denk dat dat
onmogelijk is, maar het zou mooi zijn als
er meer een rechte lijn in komt. Weten ze
van elkaar wel waar ze mee bezig zijn?

Mase: Ze hebben hun best gedaan
om me weer terug naar Almere te
krijgen! Het was een kwestie van
wilskracht en wachten. En geduld.
Doorzettingsvermogen en grit, goed
kunnen vasthouden aan jezelf, wees
true naar jezelf. Ga met de flow, luister
goed naar je begeleiders en doe
gewoon chill. Het kan heel lang duren
en soms krijg je de neiging om je als
een asshole te gedragen, maar als je
normaal doet is er niets aan de hand.
Het is wachten, geduld. Heb vertrouwen
dat je begeleiders het gaan regelen,
want ze zijn er voor jou. Zij vragen het
aan, je kunt alleen vertellen wat je nodig
hebt en dan ligt het in de handen van je
begeleiders. Daarna moet je wachten,
geduld hebben. Soms zat ik te denken:
waarom duurt het zo lang? Zijn ze
laks? Maar ze wachten gewoon op het
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