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Ad Taks
Ad Taks is sociaal-maatschappelijk werker bij Zorg voor

worden maar de combinatie van een zittend beroep,

elkaar Breda. Drie jaar geleden maakte hij kennis met

suikerziekte en een ongezonde levensstijl -van veel roken,

Johan en zijn broer Adrie. Johan verloor beide benen

drinken en fastfood- heeft uiteindelijk zijn lijf aangevreten.

Dit is het tweede boekje over de Bredase transformatie in de

Johan is kort voor de publicatie van dit boekje, nadat zijn

door suikerziekte. Na de eerste amputatie mocht hij van

Zodoende kwam hij thuis te zitten. Daar had zijn vrouw veel

Wmo. Liet het eerste boekje zien hoe de Wmo-klantmanagers

problemen goed waren opgelost, onverwacht overleden. Hij heeft

zijn vrouw niet meer naar huis en daar moest een

moeite mee want daarvoor was hij altijd weg. Dan moet je

groeiden in hun nieuwe werk, bottom-up, in dit boekje zoeken

nog de wens uitgesproken, dat hij graag zijn verhaal wil delen.

oplossing voor komen. Door in gesprek te gaan met

elkaar opnieuw zien te vinden en dat lukte dus niet.”

we die bodem helemaal op. Wat doen de klanten er zelf aan,

Wat de interviews vooral vertellen is het verhaal van hulp en

Johan en zijn vrouw kwam er toch een opening in de

welke hulp en zorg hebben ze nodig, en hoe stemmen klant en

zorg in het echte leven. Daar waar het gebeurt. Grote

zaak. Maar er bleek veel meer aan de hand dan alleen

Verschillend gerouwd

hulp- en zorgverleners samen af? Voert de klant regie – wat we

problemen krijg je niet vanzelf en je komt er ook niet vanzelf

een echtelijke ruzie: het gezin kampte met schulden. Tot

“Een essentieel punt speelde een grote rol in: eerder dat jaar

het liefst zouden zien – of doen de hulp- en zorgverleners dat?

vanaf. Wat helpt, leren we steeds meer, is ondersteuning die

overmaat van ramp sloeg het noodlot toe. Inmiddels

had een van hun zoons zelfmoord gepleegd. Hij liet twee

De vragen stellen is eenvoudiger dan ze beantwoorden want

het eigenaarschap zoveel mogelijk bij de klant laat. Wat vindt

heeft Johan zijn leven weer op de rit.

hulp- en zorgverleners komen pas in beeld als de situatie

hij of zij dat er nodig is? Wat wil en kan hij daar zelf aan doen?

kinderen achter. Hun moeder kon niet voor hun zorgen want
zij was psychisch labiel. Vandaar dat Johan en zijn vrouw de

behoorlijk complex is. Eenvoudige vragen, leert de ervaring bij

Wie is er nog meer nodig? En lukt het dan ook?

Ruzie

kleinkinderen hebben opgevangen. Hun eigen kinderen waren

het telefoonteam Zorg voor elkaar Breda, kunnen vaak door de

Spannend is dit bij klanten die niet zelf om hulp hebben

Ad: “Johan en ik hebben voor het eerst kennis gemaakt in het

toen al het huis uit maar zij hadden ook allerlei problemen en

klant en zijn omgeving worden opgelost. Of er kan een beroep

gevraagd, de situatie niet helemaal overzien of weinig initiatief

ziekenhuis. Door de gevolgen van suikerziekte moest zijn

kwamen regelmatig langs om hun hand op te houden bij pa

worden gedaan op vrijwilligers. Professionele hulp- of

nemen. Simpel de regie overnemen is geen optie, zeker niet op

been worden geamputeerd. Het maatschappelijk werk van het

en ma omdat ze geen geld hadden.

zorgverleners komen pas in beeld als de klant en zijn omgeving

de lange duur, maar hoe dan wel? Beide situaties laten mooi

ziekenhuis had naar Zorg voor elkaar Breda gebeld met het

Over de dood van de zoon werd totaal verschillend gerouwd.

er zelf niet uit komen.

zien hoe met een gedeelde wens, vasthoudendheid en goed

verzoek of ik Johan wilde verhuizen naar de Gaarshof, een

De vrouw deelde haar verdriet met hun dochter, zij vonden

Meestal zijn dat situaties waarin meer zaken tegelijk spelen en

samenspel de gevonden oplossingen steeds meer de oplossin-

woonvoorziening voor mensen met complexe problemen.

veel steun bij elkaar. Johan ging anders met zijn gemis om:

dus goede samenwerking van het grootste belang is. Samen-

gen van de klanten zelf worden. Hun oplossingen voor hun

Johan had namelijk ruzie thuis en zijn vrouw wilde hem niet

Hoe meer ik van me af duw, hoe minder ik hoef te rouwen,

werking wil zeggen dat je samen, vanuit verschillende

leven. Goede zorg, laten beide situaties zien, doen we

perspectieven, tot goede oplossingen komt.

inderdaad samen. Met aandacht en respect over en weer.

In dit boekje staan Johan en Raymond centraal. Behalve deze

We hebben er in dit boekje voor gekozen om de mensen om

twee hoofdpersonen interviewden we de mensen die het

wie het gaat echt te laten zien en bijvoorbeeld geen pseudo-

meest bij hun zaak betrokken waren. In het geval van Johan

niemen te gebruiken.

”De broers hebben
een gigantisch mooi
resultaat bereikt”

waren dat zijn broer Adrie, een sociaalmaatschappelijk werker
en een Wmo-klantmanager, in het geval van Raymond zijn
vrouw Kirsten, een budgetcoach, een sociaal-maatschappelijk

Miriam Haagh

werker, een woonconsulent en een Wmo-klantmanager.

Wethouder Zorg en Welzijn
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meer binnen laten. Daarom moest er met spoed gezocht

dacht hij.

worden naar opvang want hij kon uiteraard niet in het

Maar hij deed alles voor zijn kleinkinderen, het waren zijn

ziekenhuis blijven.

oogappeltjes. De kleinkinderen waren dol op hun opa. Hij

Ik trof een man aan die niet helemaal zelfredzaam was, maar

ging hij met ze wandelen, deed een spelletje en als hij merkte

niet zo erg dat hij nergens toe in staat was. Zijn vrouw regelde

dat ze verdrietig waren maakte hij warme chocomelk.

thuis het gezin - ze hebben vier kinderen - en hij bracht het

In de ogen van zijn vrouw had Johan geen verdriet om het

geld. Johan is een man die moeite had met leren. Na de

verlies van zijn zoon.

lagere school is hij op de vrachtwagen geklommen waar hij

Want hij ging ook nog gewoon naar het café en naar zijn

veertig jaar heel Europa mee door is gereden, van ‘s ochtends

vrienden. Die maalstroom van ellende zorgde voor veel

vroeg tot ‘s avonds laat. Daar had hij prima oud mee kunnen

spanningen. Toen Johan in het ziekenhuis lag kwam er voor

Johan
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Johan en Adrie

Adrie

“Ik zal altijd voor mijn broer
blijven zorgen“

Jan Raijmakers

Johan heeft veel voor zijn kiezen gekregen. Door

mijn jeugd. Op vrijdag aten we altijd vis, een traditie die hoort

Jan Raijmakers was klantmanager van de Wmo. Door de

vanwege zijn handicap niet terug naar huis. Ik heb meteen

suikerziekte werden zijn beide benen geamputeerd.

bij het katholieke geloof.”

goede samenwerking met -onder andere- Ad Taks heeft

een indicatie opgesteld zodat Johan voorrang kreeg op een

Van zijn vrouw mocht hij het huis niet meer in want ze

Adrie: “Woensdag kregen we een bal gehakt en zondag een

hij met spoed een woning, rolstoel en huishoudelijke

gelijkvloerse woning, waar hij ook heel snel in kon.

hadden ruzie. Maar Johan moest ergens revalideren. Om

koteletje. Of duivensoep.”

hulp kunnen regelen voor Johan. Jan vindt de nieuwe

De huishoudelijke verzorging en de scootmobiel die hij nodig

een oplossing voor dit probleem te zoeken werd de hulp

Johan, lachend: “Ja, als de duiven van de buurman niet goed

manier van werken heerlijk en merkt duidelijk het

had waren ook binnen een vloek en een zucht geregeld.

ingeschakeld van Ad Taks. Johan mocht uiteindelijk toch

gevlogen hadden.”

naar huis. Kort daarop overlijdt zijn vrouw en blijken er

Adrie: “We hadden fijne ouders.”

ook nog eens bakken met schulden te zijn. Johan’s broer

verschil in werkwijze sinds hij betrokken is bij het

Wanneer professionals beoordelen dat iets met spoed

gedachtengoed van Zorg voor elkaar Breda. Toch proeft

geregeld moet worden, pakken wij die zaak meteen op, wij

Johan: “Met kerst bijvoorbeeld, dan mochten we van vader

hij af en toe nog wantrouwen bij organisaties, een punt

vertrouwen op hun beoordeling.”

Adrie neemt onder begeleiding van Ad de administratie

met een buks de kerstballen uit de boom schieten. Dat zijn

waar aandacht aan besteed moet worden.

over. Drie jaar later is Johan schuldvrij.

mooie herinneringen.”
Onderling vertrouwen

„Het eerste gezamenlijke huisbezoek kan ik me nog goed

Jong gestorven

Koude oorlog

“In 2014 zijn wij begonnen met een experiment: kantelen en

herinneren. We waren bij een klant waar al snel duidelijk werd

Johan: “Mijn werk als internationaal vrachtwagenchauffeur is

Adrie: “Toen Johan last kreeg van zijn eerste voet ben ik zorg

samenwerken met alle professionals in Breda Zuid-West. Een

dat meneer huishoudelijke verzorging nodig had . Ad Taks zat

Teamspeler

heel goed geweest maar ook heel zwaar. Veertig jaar heb ik

voor hem gaan dragen. Een aantal tenen zagen zwart, je kon

keer per maand kwamen in een leergang alle maatschappelijk

daar ook bij, we kenden elkaar toen nog niet heel lang, en hij

op de weg gezeten, vooral in Frankrijk. In de weekenden was

het bot zelfs zien zitten. Maar zijn vrouw en kinderen gingen

werkers, wijkverpleegkundigen, klantmanagers van de Wmo

vroeg wanneer dit besluit genomen kon worden. ‘Dat besluit

ik vrij maar het gebeurde regelmatig dat ik die erbij pakte.

niet met hem naar het ziekenhuis. ‘Niks aan de hand. Doe er

en vrijwilligers uit deze wijk bij elkaar. Er ontstond al heel snel

neem ik nu, bij deze wordt huishoudelijke hulp ingezet’, zei ik.

Veel thuis was ik dus niet. Zo was ons huwelijk; als ik maar

maar een pleister op, je kunt hier makkelijk mee rijden’, dat

een band tussen deze mensen. Samen zaken aanpakken,

Dat was een eye-opener, ook voor de aanwezige wijkver-

weg was, dan ging het goed. Ik had een schat van een vrouw

zeiden ze tegen hem. In het ziekenhuis bleek dat de tenen

zoals gezamenlijk op huisbezoek gaan bij de klant om ter

pleegkundige. ‘Wanneer?’ was de volgende vraag. ‘Volgende

en vier kinderen. Dat zijn er nu nog maar drie, in 2013 is mijn

niet meer te redden waren. Sterker nog, Johan’s hele been

plekke knopen door te hakken.

week’, luidde mijn antwoord, want wanneer ergens spoed

zoon zelf uit het leven gestapt. Een jaar later stierf mijn vrouw,

moest eraf. Zijn vrouw en kinderen zijn niet eens op bezoek

Gedurende het vernieuwingsproces is veel vertrouwen tussen

achter zit kan de gemeente snel besluiten en voorzieningen

ze was 55 jaar.”

gekomen. Ome Adrie regelt het wel, dachten ze, daar was ik

Adrie: “Onze ouders zijn ook jong gestorven; mijn vader op

flink pissig om. De amputatie was mijn schuld, in hun ogen

zijn 59ste, moeder werd niet ouder dan 61 jaar. Hun kleinkin-

was het helemaal niet nodig geweest. Aan het doktersrapport

deren hebben ze nooit gekend. Dat vind ik heel erg, hierdoor

hadden ze lak, daar konden ze niks mee.

ontbreekt een stuk van onze geschiedenis.”

Johan: “Zo is de koude oorlog begonnen.”

Johan: “Zelf komen we uit een nestje van twaalf kinderen.”

Adrie: “Johan en zijn vrouw hadden vlak daarvoor al besproken

Johan: “Ons gezin leefde in armoede, op zaterdag zaten wij

dat het misschien beter was van elkaar af te gaan, de

samen in een zinken teiltje om ons te wassen. Adrie en ik

scheiding was alleen nog niet in werking gezet. Toen hij het

hebben altijd met z’n tweeën in een bed gelegen, wij zijn

ziekenhuis uit kon mocht hij het huis niet meer in.

“Gedurende het vernieuwingsproces is veel vertrouwen
ontstaan tussen de professionals”

twee handen op één buik. Ik heb goede herinneringen aan

Johan
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de professionals ontstaan. Wanneer iemand vindt dat iets

inzetten. Een heerlijke manier van werken, vind ik.

nodig is, dan is het zo, we wijzen immers allemaal met onze

Belangrijk is wel hoe je hier als persoon in staat, je moet er

neus in dezelfde richting. Eerst kijken we of het probleem van

wel voor open staan.

de klant opgelost kan worden via familie, vrienden en buren

Wanneer je iemand benadert uit een team maar je hoort

bijvoorbeeld. Als dat niet kan wordt de Wmo ingeschakeld.

weken niks terug, dan heb je de volgende keer zoiets; deze

Johan Buijnsters was zo’n klant. Omdat Ad Taks zijn probleem

moet ik dus niet hebben. Daarom benader ik de mensen

al helemaal in kaart had gebracht kon ik meteen aan de slag.

waarvan ik weet dat ze een zaak meteen oppakken, want zij

Johan had twee onderbeenprotheses en had een rolstoel

koppelen het terug en houden mij op de hoogte wanneer iets

nodig. Ook moest er met spoed een andere woning geregeld

verandert met betrekking tot de klant. Op deze manier krijg je

worden want Johan kwam uit het revalidatiecentrum en kon

vertrouwen in elkaar, daarom zou iedereen mee moeten gaan

Johan
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Susanne Baars
Susanne Baars is sociaal werker bij Zorg voor elkaar

breed. Als ze nu in aanmerking willen komen voor een ander

Breda. Afgelopen augustus is zij aan de slag gegaan met

huis moet die schuld eerst afgelost worden. Maar dat kan

de situatie van Raymond en Kirsten. Het stel woont met

helemaal niet, omdat er naast de Wajong uitkering niks

hun dochtertje van twee jaar bij de moeder van Raymond,

binnenkomt. Dat gaan ze dus nooit redden.”

maar zij heeft de huur opgezegd omdat ze gaat samenwonen. Raymond en Kirsten hebben hoge schulden,

Geen melding

waaronder een forse huurschuld, komt het gezin niet in

„Ik vind het ongelooflijk dat er destijds bij ons geen melding

aanmerking voor een andere woning en dreigen ze

binnen is gekomen toen Raymond en Kirsten uit hun vorige

dakloos te worden.

woning werden gezet. Normaal gesproken geeft de woning-

Susanne: “Raymond heeft niet zelf naar Zorg voor elkaar

Zo kan de hulpverlening kijken of ze iets kunnen doen.

bouwcorporatie het door als er dreiging van uithuisplaatsing is.

“Waarom is er niet eerder
aan de bel getrokken?”

Breda gebeld om aan te geven dat hij problemen had. Het

Het schijnt zo te zijn dat er in februari even hulp in beeld is

reïntegratiebureau wat hem begeleidde en ondersteunde een

geweest bij Raymond en Kirsten en dat er toen ook een

passende baan te vinden, heeft naar het aanmeldpunt van

aanmelding binnen is gekomen bij de Kredietbank.

Zorg voor elkaar Breda gebeld met de vraag of deze mensen

Dat dossier is blijkbaar weer afgesloten.

hulp konden krijgen, aangezien er van alles mis ging in dat

De Kredietbank wist niet beter dan dat het gezin hulpverlening

gezin. Er zijn grote schulden en weinig inkomsten.

had. Hieruit blijkt dat de professionals niet echt goed hun

Raymond heeft een Wajong uitkering. Waarom hij die krijgt

werk hebben gedaan, de betrokken partijen communiceerden

mag ik helaas niet benoemen, in verband met zijn privacy.

allemaal langs elkaar heen. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Naast zijn beperking heeft hij gedragskenmerken van ADHD

Daarbij is het ook typisch dat Raymond en Kirsten zelf niet

en agressie.

hebben ingezien dat ze hulp nodig hadden, ondanks de hoge

Raymond woont samen met zijn vriendin Kirsten en hun

druk dat ze hun huis uit moesten. Daarom is het maar goed

dochtertje van twee jaar, bij zijn moeder. Zij heeft echter de

dat er bij het reïntegratiebureau alarmbellen zijn gaan rinkelen

huur opgezegd omdat ze gaat samenwonen, daarom zou het

Iemand met ADHD heeft niet altijd hulpverlening nodig. Het is

gezin het huis uit moeten en op straat komen te staan.

voor Raymond echter wel een kenmerk waarom hij niet goed

Voordat ze bij Raymond’s moeder introkken woonde het stel

weet hoe hij zijn leven op moet pakken. Als je zóveel schulden

in het centrum van Breda. Toen Raymond zijn baan verloor

maakt maar er niks aan doet, ze niet bespreekt en gewoon

kon hij de huur niet meer betalen. Daardoor is er een flinke

maar doorleeft, dan is dat een signaal voor de hulpverleners.

huurschuld ontstaan en moesten ze eruit. Zijn moeder stopt

Wij moeten deze mensen vertellen dat ze ons ‘nodig’ hebben.

het stel af en toe wat geld toe, maar heeft het zelf ook niet

Toen ik dit met Raymond besprak drong het pas tot hem door.

Raymond
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Raymond en Kirsten

Jacco Middendorp
Jacco Middendorp is wijkconsulent bij woningbouw-

Tot slot het verhaal van Raymond en Kirsten. Hoe

Afleiding zoeken

corporatie Laurentius. Zijn zorg gaat uit naar de mensen

hebben zij de afgelopen tijd beleefd? Ze zijn niet trots

Raymond: “Nadat we uit ons huis zijn gezet ben ik samen met

in de woningen waar hij sociaal beheerder van is.

op hun schulden, maar schamen zich er niet voor. Ze zijn

Kirsten en Cataleya, ons dochtertje, bij mijn moeder ingetrokken.

Susanne Baars heeft hem gevraagd wat hij zou kunnen
betekenen voor Raymond en Kirsten. De hoofdhuurder,

dankbaar voor alle hulp die ze krijgen. Hoe kijkt het

Mijn vader was geen optie want wij zijn samen geen goede

gezin naar de toekomst?

combinatie, we kampen met dezelfde problemen. Dat is olie

Dieptepunt

stroef, maar na de verhuizing is die gelukkig versterkt.”

Raymond: “Toen Kirsten en ik in het centrum van Breda

Kirsten: “Je kan het goed vinden met de nieuwe partner van

op het vuur gooien. De band met mijn moeder verliep ook

in dit geval de moeder van Raymond, was al uitgeschreven en vertrokken uit de huurwoning, maar haar zoon
verbleef er nog, samen met zijn vriendin en hun kindje.

“ Het stomste wat je kunt doen
is niks van je laten horen”

woonden, werkte ik voor een schildersbedrijf. In de winter-

je moeder, Dat is fijn want je hebt geen makkelijke jeugd

periode is er minder werk in de schildersbranche, vandaar dat

gehad.”

Systeem en wetten

Heleboel trajecten

Jacco: “Deze situatie is echter niet in overeenstemming met

“Raymond en Kirsten zijn een zogenaamd multiprobleem-

ik thuis kwam te zitten. Ik was ervan overtuigd dat het tijdelijk

Raymond: “Er was altijd wel iets aan de hand thuis. Mijn

de wettelijke voorschriften waar wij ons aan moeten houden.

gezin. Ze hebben elders al huurschulden opgebouwd, wat

zou zijn en dat de lente weer werk zou opleveren, maar tegen

vader had last van agressie, daarom ben ik op mijn 18de het

Het zou namelijk betekenen dat potentiële huurders buiten

betekent dat ze drie jaar lang niet in aanmerking komen voor

mijn verwachting in werd ik niet meer opgeroepen. Ik had

huis uit gegaan. Eigenlijk was ik daar nog niet volwassen

Klik voor Wonen om een huis kunnen bemachtigen en dat

een nieuwe woning en dat ze hulp nodig hebben om dit

recht op Wajong, een uitkering van 940 euro per maand. Bij

genoeg voor want ik was ook geen makkelijke jongen. Naast

mag niet. Daar ging het gesprek met Susanne over: het mag

probleem te tackelen. Daar moet de Wmo naar kijken. Het

het schildersbedrijf verdiende ik 2000 euro per maand. Dat

ADHD had ik, net als mijn vader, ook agressieproblemen. Uit

niet, maar hoe gaan we dit oplossen?

gezin moet een heleboel trajecten door, zoals schuldhulp-

verschil leverde veel problemen op, ik kon de huur niet meer

frustratie heb ik regelmatig mijn kamer gesloopt.”

Ik begrijp dat er tijd nodig was dingen te regelen voor dit

verlening. Dat brengt veel stress met zich mee, daarom

betalen. Door mijn werkloosheid kreeg ik, naast ADHD, last van

Kirsten: “Een partner met ADHD is niet altijd even makkelijk.

gezin en dat het dus niet handig was om hen direct in een

moeten we met elkaar proberen de rust te bewaren voor dit

psychische klachten. Ernstige straatangst was daar een van,

Maar ik weet precies wanneer ik je met rust moet laten, we
zijn al zo lang samen, ik ken jou door en door.”

noodopvang te plaatsen met hun dochtertje. Daar wilden wij

gezin en helpen waar we kunnen.

vreselijk. Niet veel later bereikte onze huursituatie een

als woningbouwcorporatie graag in meedenken.

Vandaar dat Laurentius hen een half jaar de tijd heeft gegeven

dieptepunt en werden we uit onze woning gezet.”

Mijn voorstel: Laurentius wil wél een huuropzegging van de

in de woning te verblijven, zodat ze hun zaken op orde

Kirsten: “Voordat we ons huis uit moesten is een maatschap-

Goede coaching

hoofd- en medehuurder, maar die plannen we over een half jaar.

kunnen brengen. Op deze manier hebben ze niet de druk van

pelijk werkster langsgekomen. Maar zij heeft uiteindelijk niks

Raymond: “Van agressie heb ik geen last meer, ik werd zo

Zo geven wij de hulpverlening en het gezin de mogelijkheid

een ontruiming boven hun hoofd hangen, want zonder

voor ons gedaan.”

moe van al die negatieve energie. Tegenwoordig sta ik veel

de nodige acties op te starten en tot uitvoering te brengen.

huuropzegging ben ik genoodzaakt de ontruiming bij de

Maar wij moeten ons ook aan een systeem en wetten

rechter in gang zetten. Maar dat is ook weer niet wenselijk;

houden, vandaar dat we ook duidelijk hebben besproken dat

een ontruiming is een enorme belasting voor een gezin.

het gezin na dit half jaar geen recht heeft op de woning. Ze

Bovendien kost het alleen maar geld en energie. Die energie

moeten niet de hoop hebben dat ze daar kunnen blijven.”

kunnen ze beter in positieve zin gebruiken, door samen met

“We hebben eindelijk weer hoop”

Raymond: “Later hoorde ik dat ons dossier nooit afgesloten

positiever in het leven. Als ik voel dat ik kwaad word zoek ik

had mogen worden.”

afleiding. Gamen, of een serie kijken op tv werkt dan goed.

Kirsten: “Dat wisten wij niet. Als de hulpverlening zegt dat ze

Voor mijn ADHD slik ik geen medicijnen. Dat wil ik niet want

niet kunnen helpen geloof je dat.”

daar geloof ik niet in. Ik wil niet als een zombie ronddwalen.

Raymond: “Oké, laat maar zitten, denk je dan”

Goede coaching helpt veel beter, dat merk ik heel goed, zeker

de hulpverlening op zoek te gaan naar een duurzame

nu Susanne en haar netwerk ons helpen. ”

oplossing. Laten we op een prettige en normale manier lijnen

Kirsten: „Dankzij hun hebben we eindelijk weer hoop dat we

uitzetten en kijken naar mogelijkheden.”

Raymond
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Rob van der Klaauw

”Op den duur moeten ze het
zelf kunnen”
Rob van der Klaauw is budgetcoach en werkt op

zelf de rest van de schuldeisers gebeld hebben en dat heeft hij

vrijwillige basis voor Zorg voor elkaar Breda. Op

keurig gedaan. Ik merk dat Raymond moeite heeft geconcen-

verzoek van Zorg voor elkaar Breda ondersteunt hij

treerd te blijven, nadat hij een paar uur intensief bezig is

Raymond en Kirsten een paar uur per week met hun

geweest verliest hij zijn focus. Daar zal hij aan moeten wennen

financiën. Hoe hoog zijn hun schulden, wat zijn de

als hij gaat werken.

inkomsten en hoe geven ze die uit? Dankzij Rob is het
gelukt de schulden volledig in kaart te brengen en kan

Traject Kredietbank

het gezin eindelijk beginnen aan het traject met de

“Inmiddels zijn alle schulden in kaart gebracht. Dat overzicht

Kredietbank.

hebben we nodig voor het traject met de Kredietbank. Er zijn
nog een aantal punten waar Raymond en Kirsten aan moeten

Administratie compleet

voldoen voordat ze daarmee kunnen starten. Zoals hun vaste

Rob: ”Om een beter beeld te krijgen hoe groot de financiële

lasten consequent betalen bijvoorbeeld, en een aansprakelijk-

problemen waren van Raymond en Kirsten zijn we samen

heidsverzekering afsluiten.

gaan kijken naar de inkomsten en uitgaven. Dat was redelijk

Het grote punt is nu dat Raymond en Kirsten geen vaste

snel in kaart, maar met de schulden zijn we zeker een paar

woonruimte hebben die van hen is, maar daar is de Kredietbank

weken bezig geweest, want hun administratie bleek bij

vrij stellig in. Willen ze in aanmerking komen voor schuldhulp-

Raymond’s vader te liggen. Ze hadden zelf al zoveel mogelijk

verlening dan moeten ze eerst een eigen woonruimte hebben.

uitgezocht en daarna zijn we samen door de enorme stapel

Ik heb dit samen met Raymond en het PHS team (Psychosocia-

met papieren heen geworsteld. Eerst hebben we gekeken

le Hulp bij Schulden) besproken. Hierover moet het PHS team

hoeveel brieven er per instantie waren en hoe actueel die

communiceren met de Kredietbank en Susanne. Er zal

waren. Welke brieven konden weg, welke moesten bewaard

beweging moeten komen, iemand moet iets voor dit gezin

worden? Uiteindelijk bleef er een stapel over; dat waren de

gaan doen.”

schuldeisers. Een paar hebben we samen gebeld. Zo wist
Raymond wat hij moest vragen, wat er open stond en of hij
daar een bevestiging van kon krijgen. De week erop moest hij

Raymond
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Barry op den Kamp
Barry op den Kamp is klantmanager bij de Wmo. Hij komt

financiën omdat diegene zijn administratie niet goed kan

in beeld wanneer mensen met een hulpvraag naar Zorg

bijhouden en waarbij tevens sprake is van psychosociale

voor elkaar Breda bellen. Heeft iemand een specifieke

problematiek, kan ik een organisatie inzetten waar de Wmo

voorziening nodig? Is er een vraag over beschermd

een beschikking voor afgeeft. Bij de besturing van Zorg voor

wonen, of naar een dagbesteding voor dementerende

elkaar Breda gaan we uit van onze visie: Samensturing, in een

ouderen? Om die vragen zo goed mogelijk te beantwoor-

netwerk van vrijwilligers en professionals, rekening houdend

den gaat Barry bij cliënten op huisbezoek. Zorg voor

met elkaars behoeften, mogelijkheden en beleving.”

elkaar Breda is een groot netwerk waarin burgers,
vrijwilligers en professionals volop samenwerken. Zo

Positief gedachtengoed

zorgen ze ervoor dat mensen als Raymond en Kirsten

“Voor het traject met de Kredietbank zijn inmiddels de

kunnen rekenen op goede hulp en zorg.

schulden in kaart gebracht, maar de Kredietbank verlangt ook
een vast woonadres. Raymond en Kirsten mogen van

“De klant is zelf regisseur van
zijn probleem”

Begeleiding inzetten

woningbouwcorporatie Laurentius een half jaar in hun huidige

Barry: “De casus van Raymond en Kirsten is een casus die op

woning blijven, maar ze eisen wel een huuropzegging. Deze

z’n kop lag en waar we meters in moesten maken. Op dit

oplossing lijkt tegenstrijdig. Vanuit het gedachtengoed van

moment ben ik nog niet echt betrokken, maar ik kan mij voor-

Zorg voor elkaar Breda, denken in mogelijkheden in plaats van

stellen dat dit gezin in de nabije toekomst meer ondersteu-

onmogelijkheden, moeten we dit soort oplossingen zien te

ning nodig heeft. Vandaar dat ik door Susanne Baars

doorbreken. Deze gedachte is nog onbekend bij het grotere

benaderd ben alvast mee te gaan kijken. Op deze manier kan ik

publiek, maar daar wordt hard aan gewerkt. Op dit moment

met haar meedenken en kunnen we samen sparren; welke kant

zijn we druk bezig achter de schermen om de juiste fakkeldra-

kunnen we op en welke mensen moeten we benaderen.

gers te vinden. Deze mensen worden in het nieuwe positieve

Binnenkort komt er een tweede zorgconferentie voor

gedachtengoed van Zorg voor elkaar Breda door middel van

Raymond. Daar kan ik deze keer niet bij zijn, maar daarna

cursussen getraind, zodat zij alle mensen uit het sociale

zullen Susanne en ik weer met elkaar in gesprek gaan om te

domein van de gemeente kunnen besmetten. We moeten

kijken hoe de zaak er dan voor staat.

namelijk echt af van het gekaderde denken. Dit soort

Mijn rol als klantmanager wordt pas groter als Raymond en

karakteristieken moeten doorbroken worden, anders gaat het

Kirsten een plek hebben gevonden waar ze kunnen blijven

de maatschappij alleen maar nóg meer geld kosten.”

wonen, maar de klant is de regisseur van zijn probleem.
Maar wanneer iemand bijvoorbeeld hulp nodig heeft met de

Raymond
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Voorwoord

Dit is het tweede boekje over de Bredase transformatie in de

Johan is kort voor de publicatie van dit boekje, nadat zijn

Wmo. Liet het eerste boekje zien hoe de Wmo-klantmanagers

problemen goed waren opgelost, onverwacht overleden. Hij heeft

groeiden in hun nieuwe werk, bottom-up, in dit boekje zoeken

nog de wens uitgesproken, dat hij graag zijn verhaal wil delen.

we die bodem helemaal op. Wat doen de klanten er zelf aan,

Wat de interviews vooral vertellen is het verhaal van hulp en

welke hulp en zorg hebben ze nodig, en hoe stemmen klant en

zorg in het echte leven. Daar waar het gebeurt. Grote

hulp- en zorgverleners samen af? Voert de klant regie – wat we

problemen krijg je niet vanzelf en je komt er ook niet vanzelf

het liefst zouden zien – of doen de hulp- en zorgverleners dat?

vanaf. Wat helpt, leren we steeds meer, is ondersteuning die

De vragen stellen is eenvoudiger dan ze beantwoorden want

het eigenaarschap zoveel mogelijk bij de klant laat. Wat vindt

hulp- en zorgverleners komen pas in beeld als de situatie

hij of zij dat er nodig is? Wat wil en kan hij daar zelf aan doen?

behoorlijk complex is. Eenvoudige vragen, leert de ervaring bij

Wie is er nog meer nodig? En lukt het dan ook?

het telefoonteam Zorg voor elkaar Breda, kunnen vaak door de

Spannend is dit bij klanten die niet zelf om hulp hebben

klant en zijn omgeving worden opgelost. Of er kan een beroep

gevraagd, de situatie niet helemaal overzien of weinig initiatief

worden gedaan op vrijwilligers. Professionele hulp- of

nemen. Simpel de regie overnemen is geen optie, zeker niet op

zorgverleners komen pas in beeld als de klant en zijn omgeving

de lange duur, maar hoe dan wel? Beide situaties laten mooi

er zelf niet uit komen.

zien hoe met een gedeelde wens, vasthoudendheid en goed

Meestal zijn dat situaties waarin meer zaken tegelijk spelen en

samenspel de gevonden oplossingen steeds meer de oplossin-

dus goede samenwerking van het grootste belang is. Samen-

gen van de klanten zelf worden. Hun oplossingen voor hun

werking wil zeggen dat je samen, vanuit verschillende

leven. Goede zorg, laten beide situaties zien, doen we

perspectieven, tot goede oplossingen komt.

inderdaad samen. Met aandacht en respect over en weer.

In dit boekje staan Johan en Raymond centraal. Behalve deze

We hebben er in dit boekje voor gekozen om de mensen om

twee hoofdpersonen interviewden we de mensen die het

wie het gaat echt te laten zien en bijvoorbeeld geen pseudo-

meest bij hun zaak betrokken waren. In het geval van Johan

niemen te gebruiken. Een grote waardering aan Johan & Adrie

waren dat zijn broer Adrie, een sociaalmaatschappelijk werker

en Raymond & Kirsten om hun verhaal met ons te delen.

en een Wmo-klantmanager, in het geval van Raymond zijn
vrouw Kirsten, een budgetcoach, een sociaal-maatschappelijk

Miriam Haagh

werker, een woonconsulent en een Wmo-klantmanager.

Wethouder Zorg en Welzijn
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Adrie

“Ik zal altijd voor mijn broer 			
blijven zorgen“

Johan en Adrie
Johan heeft veel voor zijn kiezen gekregen. Door

mijn jeugd. Op vrijdag aten we altijd vis, een traditie die hoort

suikerziekte werden zijn beide benen geamputeerd.

bij het katholieke geloof.”

Van zijn vrouw mocht hij het huis niet meer in want ze

Adrie: “Woensdag kregen we een bal gehakt en zondag een

hadden ruzie. Maar Johan moest ergens revalideren. Om

koteletje. Of duivensoep.”

een oplossing voor dit probleem te zoeken werd de hulp

Johan, lachend: “Ja, als de duiven van de buurman niet goed

ingeschakeld van Ad Taks. Johan mocht uiteindelijk toch

gevlogen hadden.”

naar huis. Kort daarop overlijdt zijn vrouw en blijken er

Adrie: “We hadden fijne ouders.”

ook nog eens bakken met schulden te zijn. Johan’s broer

Johan: “Met kerst bijvoorbeeld, dan mochten we van vader

Adrie neemt onder begeleiding van Ad de administratie

met een buks de kerstballen uit de boom schieten. Dat zijn

over. Drie jaar later is Johan schuldvrij.

mooie herinneringen.”

Jong gestorven

Koude oorlog

Johan: “Mijn werk als internationaal vrachtwagenchauffeur is

Adrie: “Toen Johan last kreeg van zijn eerste voet ben ik zorg

heel goed geweest maar ook heel zwaar. Veertig jaar heb ik

voor hem gaan dragen. Een aantal tenen zagen zwart, je kon

op de weg gezeten, vooral in Frankrijk. In de weekenden was

het bot zelfs zien zitten. Maar zijn vrouw en kinderen gingen

ik vrij maar het gebeurde regelmatig dat ik die erbij pakte.

niet met hem naar het ziekenhuis. ‘Niks aan de hand. Doe er

Veel thuis was ik dus niet. Zo was ons huwelijk; als ik maar

maar een pleister op, je kunt hier makkelijk mee rijden’, dat

weg was, dan ging het goed. Ik had een schat van een vrouw

zeiden ze tegen hem. In het ziekenhuis bleek dat de tenen

en vier kinderen. Dat zijn er nu nog maar drie, in 2013 is mijn

niet meer te redden waren. Sterker nog, Johan’s hele been

zoon zelf uit het leven gestapt. Een jaar later stierf mijn vrouw,

moest eraf. Zijn vrouw en kinderen zijn niet eens op bezoek

ze was 55 jaar.”

gekomen. Ome Adrie regelt het wel, dachten ze, daar was ik

Adrie: “Onze ouders zijn ook jong gestorven; mijn vader op

flink pissig om. De amputatie was mijn schuld, in hun ogen

zijn 59ste, moeder werd niet ouder dan 61 jaar. Hun klein

was het helemaal niet nodig geweest. Aan het doktersrapport

kinderen hebben ze nooit gekend. Dat vind ik heel erg,

hadden ze lak, daar konden ze niks mee.

hierdoor ontbreekt een stuk van onze geschiedenis.”

Johan: “Zo is de koude oorlog begonnen.”

Johan: “Zelf komen we uit een nestje van twaalf kinderen.”

Adrie: “Johan en zijn vrouw hadden vlak daarvoor al besproken

Johan: “Ons gezin leefde in armoede, op zaterdag zaten wij

dat het misschien beter was van elkaar af te gaan, de

samen in een zinken teiltje om ons te wassen. Adrie en ik

scheiding was alleen nog niet in werking gezet. Toen hij het

hebben altijd met z’n tweeën in een bed gelegen, wij zijn

ziekenhuis uit kon mocht hij het huis niet meer in.

twee handen op één buik. Ik heb goede herinneringen aan

Johan
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Johan: “Na een huwelijk van veertig jaar hè. En toch mis ik

Veel vragen

haar.”

Johan: “Op dit moment mis ik mijn vrouw heel erg. Als ik naar

Adrie: “Johan mist een vrouw die er voor hem is, hij voelt zich

onze trouwfoto kijk zie ik de liefde die zij toen voor mij voelde.”

alleen. Tegen de zaterdagavonden ziet hij vooral op. Hij mag

Adrie: “Haar dood was een enorme schok. Ze stond onder

altijd bij mij komen maar hij blijft liever thuis om naar Franse

controle bij een cardioloog. Die arts heeft allerlei onderzoeken

muziek te luisteren.”

gedaan maar ze is nooit teruggegaan voor de uitslag.”

Johan: “Dan komen allerlei herinneringen naar boven. Ik mis

Johan: “En maar doorroken hè. Kort nadat ik uit het zieken-

mijn werk heel erg, dat wil je niet weten.”

huis ben gekomen vond ik haar op een ochtend dood in bed;

Adrie: “Buiten mij heeft Johan niemand die net zoveel om hem

haar hart had het begeven. Ik denk dat de dood van onze

geeft als ik. Van onze andere broers en zussen zijn er al zes

zoon daar ook een rol in heeft gespeeld, daar had ze heel veel

overleden, de rest is veel ouder dan wij. Het zou fijn zijn als hij

verdriet van. Ik zit er heel erg mee dat ik niet heb gemerkt dat

die zaterdagavond opgevangen kan worden. Dat willen we

hij zo ongelukkig was. Wel wist ik dat veel verdriet had omdat

binnenkort met Ad Taks bespreken, ik vind het belangrijk dat

zijn relaties steeds mislukten. Toen hij van zijn derde vrouw

mijn broer niet in zijn eentje thuis zit.”

ging scheiden heeft hij zich verhangen.”

Johan: “Al komt er maar iemand een potje kaarten. Ik heb me

Adrie: “Dat was op een woensdagmiddag. Hij zou zijn

ingeschreven op een datingsite, maar dat loopt niet.”

kinderen uit school halen en naar Johan’s vrouw brengen, op

Adrie: “Dat Johan invalide is en in een rolstoel zit hebben we

die dag paste zij altijd op.”

eerlijk in zijn profiel gezet. Dat zijn schrijfstijl niet al te best is

Johan: “Maar hij kwam niet opdagen. De school heeft mijn

maakt het nog moeilijker. Hij mist een arm om zich heen, die

vrouw gebeld want mijn zoon nam de telefoon ook niet op.

gun ik hem van harte.”

Toen mijn vrouw mij belde ben ik meteen naar huis gekomen

Johan: “Op zondag drink ik altijd een neutje met de bewoners.

en hebben we de politie gebeld. Daarna ben ik naar zijn huis

Daar zitten ook dames bij maar die krijgen allemaal voor de

gereden. De poliltie kreeg de voordeur niet open, die had mijn

tweede keer tandjes, dat is niks voor mij. Ik ben ook maar een

zoon geblokkeerd, dus heb ik een hakbijl gepakt en daarmee

mens van vlees en bloed.”

de deur ingeslagen. Toen we in het trapgat keken zagen we
hem hangen; dat beeld vergeet ik nooit meer.”
Adrie: “Johan blijft met veel vragen zitten, waarom heeft hij
dit gedaan?”
Johan: “Mijn zoon heeft een afscheidsbrief geschreven, dat is
mijn enige houvast. Uit die brief blijkt dat hij al maanden
bezig was met zijn zelfdoding. De moeder van hun twee

kinderen is teruggegaan naar Schotland, waar ze vandaan

familie overgenomen.”

komt. Die arme schaapjes hadden behalve ons niemand meer,

Adrie: “Maar dat was toen al een zinkend schip. Maar zo

daarom hebben mijn vrouw en ik ze in huis genomen.

koppig als ze was wilde ze het tóch overnemen om zo het

Inmiddels woont mijn kleinzoon door omstandigheden in een

familiebedrijf te redden.”

pleeggezin en zit mijn kleindochter op een gesloten afdeling

Johan: “Daar heeft ze 26.000 euro voor geleend.”

onder toezicht van Jeugdzorg. Hartverscheurend, die kinderen

Adrie: “Nee, veel meer want jullie hebben een extra hypotheek

hebben zóveel meegemaakt. Gelukkig zie ik ze nog heel vaak,

genomen, het was 40.000 euro. Toen de zaak failliet ging

elke woensdag komen ze samen op bezoek. Zij en mijn broer zijn

bleef die lening staan, daar had ze nooit op afgelost.”

mijn leven, als ik hun niet had zou ik van het balkon springen.”

Johan: “En ik maar werken.”
Adrie: “Nadat Johan was verhuisd naar zijn aanleunwoning

Streng zijn

zijn Ad en ik samen aan het werk gegaan om de schulden op

Adrie: “Toen vanuit het ziekenhuis werd geopperd dat Johan

te lossen. Daarom heb ik zijn financiën overgenomen. Als mijn

maar naar de Gaarshof moest zijn we met Ad Taks in contact

broer in de schuldsanering had gezeten bij de Kredietbank

gekomen.”

zou hij 50 euro per week krijgen. Ik gaf hem iets meer,

Johan: “Daar wilde ik niet heen want daar zitten allemaal

70 euro, daar moest hij het mee doen. Ik moest hem

alcoholverslaafden. Ze hadden het ook over de daklozenopvang

financieel wel strak houden want zijn zoon woonde inmiddels

op de Slingerweg. Vreselijk, dan ging ik nog liever dood.”

in zijn huis. Hij heeft nooit één cent aan huur of gas, water en

Adrie: “Een zwager van ons is met de vrouw van Johan gaan

licht betaald, die rekeningen kreeg Johan gewoon. Het zou

praten, maaar dat leverde niks op. Daarom is Ad met de

tijdelijk zijn maar uiteindelijk heeft het veel tijd en moeite

vrouw van Johan gaan praten, om te kijken of er niet een

gekost om hem eruit te krijgen.”

andere oplossing kon komen.”

Johan: “Intussen bleven mijn andere kinderen ook maar om

Johan: “Dankzij hem mocht ik weer naar huis.”

geld vragen.”

Adrie: “Een paar weken na haar dood moest Johan’s andere

Adrie: “Ad en ik hebben op een gegeven moment ingegrepen

been ook geamputeerd worden. Vanaf dat moment heb ik

en gezegd dat je niks meer mocht geven.”

samen met Ad de administratie van Johan overgenomen. Mijn

Johan: “Vanaf dat moment heb ik ze nooit meer gezien.”

broer heeft veertig jaar op de weg gezeten, wat weet hij nou

Adrie: “Gelukkig is het huis nu verkocht. De koopakte is

van verzekeringen en dat soort zaken, dat neem ik hem niet

ondertekend, dat blok aan ons been zijn we kwijt.”

kwalijk.”

Johan: “Daar ben ik heel blij mee.”

Johan: “Ik wist wel dat we schulden hadden, maar geen idee

Adrie: “We hebben er veel wakker van gelegen. Met de

hoeveel. Mijn vrouw had de Stad & Streekpost van haar

opbrengst kunnen we schoon schip maken. Zonder Ad Taks

Johan
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was ons dat nooit gelukt, hij heeft ons vanaf het beginstadium

Johan: “Een reis naar Lourdes zal niet meevallen want ik moet

begeleid. Op sociaal gebied kon hij ons heel goed helpen, zo

vier keer per dag aan de nierdialyse.”

heeft hij bijvoorbeeld een betalingsafspraak kunnen regelen

Adrie: “Daar vinden we een oplossing voor. Naast mij heeft

om de lening bij de bank in te lossen.”

Johan nog één vriend die hem regelmatig komt opvrolijken.
Die man is ook chauffeur, ze kwamen elkaar vroeger in

Samen naar Lourdes

dezelfde café’s langs de weg tegen.”

Adrie: “De circkel is eindelijk aan het sluiten. Als alle ellende is

Johan: “Die herkenning vind ik fijn want mijn hart ligt nog

afgerond wil ik in mei samen met mijn broer naar Lourdes.”

steeds in Frankrijk.”

Johan: “We hebben allebei veel met het geloof.”

Adrie: “Ik ben heel trots op Johan. Ik weet hoe hij zich echt

Adrie: “Het geloof geeft warmte en hoop. Elke avond ga ik

voelt want ik zie veel van zijn verdriet. Op dat soort momenten

met God in gesprek, tijdens het bidden kan ik mijn problemen

kan ik niet meer doen dan er zijn. Dan drinken we samen

voorleggen en even de dag doornemen.”

koffie en help ik hem met brieven die hij niet snapt bijvoorbeeld.

Johan: “Doe ik ook. In Frankrijk ben ik wel in honderd kerkjes

Daarom heb ik ook de financiën overgenomen, door de liefde

geweest, daar maakte ik altijd een praatje met de pater.”

die ik voor hem voel.”

Adrie: “Vroeger moesten we elke dag naar de mis, daar

Johan: “Adrie is alles voor mij, we zien elkaar bijna elke dag,”

waren onze ouders wel streng in. Door die dwang heb ik een

Adrie: “Alle ellende heeft ons nog dichter bij elkaar gebracht.

poos met de kerk gebroken. Tot ik ziek werd; ik heb tientallen

Ik zal altijd voor mijn broer blijven zorgen, ik laat hem nooit in

herseninfarcten gehad. Daardoor ben ik zelfs een keer mijn

de steek.”

spraak kwijt geraakt, dat heeft me een jaar logopedie gekost.
Mijn ziekte heeft er voor gezorgd dat ik Maria weer vond. Dat

Johan is op 24-11-2016 onverwacht overleden

schijnen meer mensen te hebben als ze ernstig ziek zijn

aan hartfalen.

geweest, ik weet niet wat dat is.”

Hij stond geheel achter het publiceren van bovenstaand verhaal.

Johan
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”De broers hebben
		een gigantisch mooi
		resultaat bereikt”

Ad Taks
Ad Taks is sociaal-maatschappelijk werker bij Zorg voor

worden maar de combinatie van een zittend beroep,

elkaar Breda. Drie jaar geleden maakte hij kennis met

suikerziekte en een ongezonde levensstijl -van veel roken,

Johan en zijn broer Adrie. Johan verloor beide benen

drinken en fastfood- heeft uiteindelijk zijn lijf aangevreten.

door suikerziekte. Na de eerste amputatie mocht hij van

Zodoende kwam hij thuis te zitten. Daar had zijn vrouw veel

zijn vrouw niet meer naar huis en daar moest een

moeite mee want daarvoor was hij altijd weg. Dan moet je

oplossing voor komen. Door in gesprek te gaan met

elkaar opnieuw zien te vinden en dat lukte dus niet.”

Johan en zijn vrouw kwam er toch een opening in de
zaak. Maar er bleek veel meer aan de hand dan alleen

Verschillend gerouwd

een echtelijke ruzie: het gezin kampte met schulden. Tot

“Een essentieel punt speelde een grote rol in: eerder dat jaar

overmaat van ramp sloeg het noodlot toe. Inmiddels

had een van hun zoons zelfmoord gepleegd. Hij liet twee

heeft Johan zijn leven weer op de rit.

kinderen achter. Hun moeder kon niet voor hun zorgen want
zij was psychisch labiel. Vandaar dat Johan en zijn vrouw de

Ruzie

kleinkinderen hebben opgevangen. Hun eigen kinderen waren

Ad: “Johan en ik hebben voor het eerst kennis gemaakt in het

toen al het huis uit maar zij hadden ook allerlei problemen en

ziekenhuis. Door de gevolgen van suikerziekte moest zijn

kwamen regelmatig langs om hun hand op te houden bij pa

been worden geamputeerd. Het maatschappelijk werk van het

en ma omdat ze geen geld hadden.

ziekenhuis had naar Zorg voor elkaar Breda gebeld met het

Over de dood van de zoon werd totaal verschillend gerouwd.

verzoek of ik Johan wilde verhuizen naar de Gaarshof, een

De vrouw deelde haar verdriet met hun dochter, zij vonden

woonvoorziening voor mensen met complexe problemen.

veel steun bij elkaar. Johan ging anders met zijn gemis om:

Johan had namelijk ruzie thuis en zijn vrouw wilde hem niet

Hoe meer ik van me af duw, hoe minder ik hoef te rouwen,

meer binnen laten. Daarom moest er met spoed gezocht

dacht hij.

worden naar opvang want hij kon uiteraard niet in het

Maar hij deed alles voor zijn kleinkinderen, het waren zijn

ziekenhuis blijven.

oogappeltjes. De kleinkinderen waren dol op hun opa. Hij

Ik trof een man aan die niet helemaal zelfredzaam was, maar

ging hij met ze wandelen, deed een spelletje en als hij merkte

niet zo erg dat hij nergens toe in staat was. Zijn vrouw regelde

dat ze verdrietig waren maakte hij warme chocomelk.

thuis het gezin - ze hebben vier kinderen - en hij bracht het

In de ogen van zijn vrouw had Johan geen verdriet om het

geld. Johan is een man die moeite had met leren. Na de

verlies van zijn zoon.

lagere school is hij op de vrachtwagen geklommen waar hij

Want hij ging ook nog gewoon naar het café en naar zijn

veertig jaar heel Europa mee door is gereden, van ‘s ochtends

vrienden. Die maalstroom van ellende zorgde voor veel

vroeg tot ‘s avonds laat. Daar had hij prima oud mee kunnen

spanningen. Toen Johan in het ziekenhuis lag kwam er voor

Johan
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zijn vrouw eindelijk weer een beetje meer rust in huis en zette

Om het probleem duurzaam op te lossen was het verhaal van

ze andere sloten op de deur. Als hij er niet meer in kon had ze

Johan’s vrouw ook heel belangrijk. Er was nog niemand van

-in haar ogen- weer de controle. Er moest dus met spoed

de hulpverlening met haar gaan praten dus ben ik zelf bij haar

opvang worden geregeld voor Johan, zodoende ben ik in

langsgegaan. Ik heb gewoon aangebeld en gezegd wie ik

beeld gekomen.”

was. Vervolgens ging de deur wagenwijd open; eindelijk
iemand die eens naar háár verhaal kwam luisteren. Mevrouw
was een scherp mens. Recht voor haar raap, hard en stellig.
Daaronder zat wel een verhaal. Haar kinderen waren niet echt
gestabiliseerd en ze had haar zoon af moeten geven. De zorg
voor de kleinkinderen was erbij gekomen en ze had een zieke
man die in haar pad liep. Bovendien waren er forse schulden.
Mevrouw was totaal uit balans en kon de boel niet meer
managen. Door haar verhaal aan te horen en begrip te tonen
kwam er ruimte zodat Johan toch terug naar huis mocht
komen. Maar ze wilde wel scheiden.”
In beweging brengen

Duurzaam oplossen

“Johan was nét thuis toen er iets heel triest gebeurde: zijn

“Thuis werd er altijd voor Johan gedacht. Dat wil niet zeggen

vrouw overleed plotseling. De huisarts, wijkagent en ik

dat hij niet wist wat hij wel of niet wilde. De hulpverlening

dachten, oh jee, wat is daar gebeurd, maar na onderzoek

rondom het ziekenhuis had bedisseld dat meneer naar de

bleek ze gelukkig een natuurlijke dood te zijn gestorven.

Gaarshof moest. De Gaarshof is in principe een goed

Door haar plotselinge dood werd Johan’s situatie totaal

doorstroomhuis, om vandaaruit te kijken hoe kwetsbare

anders. De kleinkinderen werden bij zijn zoon ondergebracht

mensen hun leven weer kunnen opbouwen. In die zin geen

want hij kon niet voor hen zorgen. Broer Adrie en ik zijn de

slechte optie dus, maar daar dacht Johan anders over. Toen ik

post en administratie door gaan nemen want daar had Johan

vroeg of hij daar naartoe wilde bleek dat niet het geval. Johan

geen verstand van. Toen we die op orde hadden bleken er

wilde het liefst zo snel mogelijk naar huis en als zijn vrouw dat

bakken met schulden te zijn. Tot overmaat van ramp moest

niet wilde moesten ze maar scheiden.

Johan koud een paar weken later terug naar het ziekenhuis.

Hij wilde in Tuinzicht blijven, zijn hele netwerk kwam uit die

Zijn andere been was ook door de suiker aangetast en moest

wijk. Bovendien had hij juridisch het recht om thuis te wonen.

eraf.

‘Goed’, zei ik, ‘dan gaan we daar op inzetten’.

Na zijn revalidatie kon Johan niet meer thuis blijven wonen. De

Ondersteunen en bemiddelen

woning moest hij verkopen, met de opbrengst zou hij de

“De zoon van Johan zat inmiddels ook in de problemen

schulden kunnen afbetalen. Daarom moest ik op zoek naar

waardoor zijn huis gedwongen verkocht moest worden. Hij

een aanleuningwoning in Tuinzicht die hij kon huren. Door het

was getrouwd, had een kindje maar geen onderdak. ‘Ga maar

goede netwerk binnen allerlei instanties hebben we de boel in

in mijn huis’, zei Johan. Niet verstandig want zo creëer je

gang kunnen zetten. Zo hadden we een indicatie voor

alleen maar meer problemen. Dat heb ik hem gezegd, maar

noodzakelijk verhuizen nodig van de Wmo en de kredietbank

het was zijn kind en hij moest hem helpen, vond Johan.

voor het saneren van de schulden. Door samen te werken

Uiteindelijk heeft deze beslissing een zware wissel getrokken op

konden we de zaak snel in beweging brengen zodat Johan

het hele proces. De zoon betaalde de vaste lasten niet,

kon verhuizen.

waardoor Johan met dubbele woonlasten kwam te zitten.

De kredietbank is snel afgevallen omdat we de schulden zelf

Zodoende zakte hij alleen maar dieper in de schulden. De andere

sneller konden saneren.

kinderen kwamen ook regelmatig met opgehouden hand bij pa

Eerst deed ik samen met Adrie de boekhouding, die zou hij later

op bezoek. Het voelde niet goed en toch gaf Johan geld.

overnemen. Een budgetcoach wilde Johan niet want hij had al

Ik heb dit met hem besproken: je kunt het niet missen maar

zoveel hulpverleners.

toch geef je het. Hoe kun je dit probleem met een goed

Wat is het probleem en wat is daarvoor nodig? De broers

geweten oplossen? Door hem vijftig euro per week te geven,

moesten overal zelf achteraan. Zorg op maat bij de gemeente

daar kwam hij zelf mee. Door hem op een subtiele manier

bijvoorbeeld, moest Johan zelf aanvragen. Achter de gordijnen

bewust te maken, heeft hij zelf deze oplossing gevonden.

konden wij, de hulpverleners, alles met elkaar afstemmen en

De schulden hebben we stap voor stap kunnen saneren. Ik

sluitend maken.

ondersteunde de broers, maar Johan en Adrie hebben al het

Ik liet Johan bellen. Daar zat ik wel naast, anders liep het fout,

werk gedaan.

maar zo heeft hij stap voor stap een heleboel zelf kunnen

Zo hebben we bijvoorbeeld samen naar de ziektenkosten

regelen.”

verzekeraar gebeld om te vragen wat mogelijk was. CZ wilde
schikken maar niet via de klant, er moest hulpverlening achter
zitten. Omdat ik achter de coulissen heb bemiddeld heeft CZ
uiteindelijk een groot deel van de schulden kwijtgescholden.
Daar hebben Johan en Adrie geen weet van, voor hun gevoel
hebben het zelf voor elkaar gekregen, wat in de hoofdlijnen
klopt natuurlijk.”

Johan
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Schuldvrij

Open communiceren

“Na de revalidatie heeft Johan via de Wmo een scootmobiel

“Door allerlei omstandigheden wonen de kleinkinderen van

en thuiszorg gekregen. Die aanvragen hebben we snel kunnen

Johan niet meer bij de zoon. De jongen zit inmiddels in een

regelen omdat we samenwerken en elkaar allemaal kennen.

pleeggezin en het meisje staat onder toezicht van Jeugdzorg

We zaten alleen nog steeds met de woning. De zoon stond

maar ze komen gelukkig nog steeds elke woensdag bij opa op

wel ingeschreven bij Klik voor Wonen maar had geen

bezoek.

inkomen en dat zorgde voor problemen. Gelukkig heeft hij

Er is geen contact meer tussen Johan en zijn kinderen. Zijn

uiteindelijk toch een huis gekregen. De woning van Johan was

dochter zit met een stuk pijn waardoor ze ruzie hebben

één grote puinhoop en totaal uitgeleefd. Daarom heb ik hem

gekregen. Ze heeft haar broer af moeten geven, ma is

in contact gebracht met stichting De Helpende Hand. Zij

overleden maar pa gaat in haar ogen door alsof er niks is

hebben het huis helemaal leeggehaald en geverfd, met als

gebeurd. Dat is niet waar maar zij ziet het anders. Zijn dochter

resultaat dat het huis nu verkocht is. Met de opbrengst

ziet niet dat Johan zijn verdriet juist aan de kant schuift om

konden eindelijk alle openstaande zaken afgewikkeld worden

zelf overeind te blijven. De ruzie met Johan’s dochter is nog

en is Johan binnenkort schuldvrij. Al met al heeft het twee

niet bijgelegd en door het hele gedoe met de woning ziet hij

jaar geduurd. Lang vind ik, maar ik ben nogal ongeduldig,

zijn zoon ook niet meer. De andere zoon heeft veel geholpen,

normaal duurt zoiets vijf jaar. Wat veel belangrijker is: het

met de administratie bijvoorbeeld, maar heeft inmiddels ook

heeft de gemeenschap geen geld gekost. Wel hebben we de

afstand genomen omdat hij geplet werd tussen de onderlinge

Wmo moeten aanspreken op de deeltaxi, een scootmobiel,

ruzies. Ik hoop dat alle kinderen uiteindelijk hun pijn een plek

een noodzakelijke verhuizing en huishoudelijke hulp maar die

kunnen geven zodat het contact kan worden hersteld.

ondersteuning was nodig. Die kosten kun je afzetten tegen de

In de loop der tijd heb ik Johan goed leren kennen. De broers

kosten die er anders geweest waren.

en ik hebben vaak als maten onder elkaar zitten praten.

Ik weet wat de dagprijs is op de Gaarshof en wat een

Maar er zijn ook momenten geweest dat we letterlijk op

kredietbanktraject kost. Geloof me, daar word je niet vrolijk

elkaar hebben zitten vloeken. Zoals die keer toen Johan zijn

van. Zulke prijzen heb ik in mijn achterhoofd, maar het is

zoon weer eens geld had gegeven bijvoorbeeld. Ik zei ‘Wat

belangrijker dat een cliënt gehoord wordt en een antwoord

doe je nou?! Je geeft hem honderd euro terwijl je zelf

vindt op zijn eigen problemen.”

nauwelijks geld hebt om brood te kopen, ben je besodemieterd?’
‘Jij snapt er niets van!’, riep Johan. ‘Leg het me dan uit’, vroeg
ik hem. De volgende dag konden we er weer rustig over
praten. Deze open manier van communiceren past bij deze
mensen. Prachtig.”

Resultaat bereikt
“Als hulpverleners zullen wij altijd moeten blijven zoeken: wat
kunnen mensen zelf en wat niet. Daar moeten we vervolgens
op balanceren. Wanneer Johan zijn boekhouding alleen moet
doen maakt hij er een puinhoop van, dat moeten we dus niet
laten gebeuren. De administratie zou een vrijwilliger ook
prima op zich kunnen nemen maar Johan heeft meer
vertrouwen in zijn eigen broer. Daarom doet Adrie nu zijn
administratie.
Uit alle oplossingen heeft Johan zelf de beste gekozen. Dat
heeft hij goed gedaan want eigen familie is altijd duurzamer.
Een verandering van mensen moet vanuit hun eigen kracht en
regie komen. Zij moeten hun eigen antwoorden vinden. Een
proces waar we al heel lang mee bezig zijn maar in de praktijk
lastig blijkt. Toen ik Johan in 2013 leerde kennen zat ik meer
als de oude hulpverlener in mijn vel dan nu. Johan zal altijd
zorg nodig hebben. Daarom heb ik de optie begeleid wonen
met hem besproken.
Daar moest hij wel eerst een psychologische test voor doen en
dat wilde Johan niet.
Toen kwam bij mij het licht: dit was mijn oplossing. Ik moest
naar zijn ideeën luisteren, niet andersom.
Johan heeft veel meer eigenwaarde gekregen, als mens is hij
enorm gegroeid. Hij erkent en herkent zijn beperkingen. Hij
heeft samen met zijn broer echt keihard gewerkt en daardoor
hebben ze dit gigantisch mooie resultaat bereikt.”

Johan
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“Gedurende het vernieuwingsproces is veel vertrouwen
ontstaan tussen de professionals”

Jan Raijmakers
Jan Raijmakers was klantmanager van de Wmo. Door de

vanwege zijn handicap niet terug naar huis. Ik heb meteen

goede samenwerking met -onder andere- Ad Taks heeft

een indicatie opgesteld zodat Johan voorrang kreeg op een

hij met spoed een woning, rolstoel en huishoudelijke

gelijkvloerse woning, waar hij ook heel snel in kon.

hulp kunnen regelen voor Johan. Jan vindt de nieuwe

De huishoudelijke verzorging en de scootmobiel die hij nodig

manier van werken heerlijk en merkt duidelijk het

had waren ook binnen een vloek en een zucht geregeld.

verschil in werkwijze sinds hij betrokken is bij het

Wanneer professionals beoordelen dat iets met spoed

gedachtengoed van Zorg voor elkaar Breda. Toch proeft

geregeld moet worden, pakken wij die zaak meteen op, wij

hij af en toe nog wantrouwen bij organisaties, een punt

vertrouwen op hun beoordeling.”

waar aandacht aan besteed moet worden.
Teamspeler
Onderling vertrouwen

„Het eerste gezamenlijke huisbezoek kan ik me nog goed

“In 2014 zijn wij begonnen met een experiment: kantelen en

herinneren. We waren bij een klant waar al snel duidelijk werd

samenwerken met alle professionals in Breda Zuid-West. Een

dat meneer huishoudelijke verzorging nodig had . Ad Taks zat

keer per maand kwamen in een leergang alle maatschappelijk

daar ook bij, we kenden elkaar toen nog niet heel lang, en hij

werkers, wijkverpleegkundigen, klantmanagers van de Wmo

vroeg wanneer dit besluit genomen kon worden. ‘Dat besluit

en vrijwilligers uit deze wijk bij elkaar. Er ontstond al heel snel

neem ik nu, bij deze wordt huishoudelijke hulp ingezet’, zei ik.

een band tussen deze mensen. Samen zaken aanpakken,

Dat was een eye-opener, ook voor de aanwezige wijkver-

zoals gezamenlijk op huisbezoek gaan bij de klant om ter

pleegkundige. ‘Wanneer?’ was de volgende vraag. ‘Volgende

plekke knopen door te hakken.

week’, luidde mijn antwoord, want wanneer ergens spoed

Gedurende het vernieuwingsproces is veel vertrouwen tussen

achter zit kan de gemeente snel besluiten en voorzieningen

de professionals ontstaan. Wanneer iemand vindt dat iets

inzetten. Een heerlijke manier van werken, vind ik.

nodig is, dan is het zo, we wijzen immers allemaal met onze

Belangrijk is wel hoe je hier als persoon in staat, je moet er

neus in dezelfde richting. Eerst kijken we of het probleem van

wel voor open staan.

de klant opgelost kan worden via familie, vrienden en buren

Wanneer je iemand benadert uit een team maar je hoort

bijvoorbeeld. Als dat niet kan wordt de Wmo ingeschakeld.

weken niks terug, dan heb je de volgende keer zoiets; deze

Johan was zo’n klant. Omdat Ad Taks zijn probleem al

moet ik dus niet hebben. Daarom benader ik de mensen

helemaal in kaart had gebracht kon ik meteen aan de slag.

waarvan ik weet dat ze een zaak meteen oppakken, want zij

Johan had twee onderbeenprotheses en had een rolstoel

koppelen het terug en houden mij op de hoogte wanneer iets

nodig. Ook moest er met spoed een andere woning geregeld

verandert met betrekking tot de klant. Op deze manier krijg je

worden want Johan kwam uit het revalidatiecentrum en kon

vertrouwen in elkaar, daarom zou iedereen mee moeten gaan

Johan
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in het gedachtengoed van Zorg voor elkaar Breda.
Je moet een teamspeler zijn, om met andere mensen samen
te werken die op dezelfde manier denken als het gaat over de
kanteling.”
Concurrentiegevoel
“Er lopen nog altijd mensen in de zorgwereld rond die hun
eigen ding doen en meer niet. Die mensen zijn nog van de
oude stempel en staan niet open voor samenwerken met
anderen. Zij zullen op den duur de boot missen.
Toen we bezig waren met het experiment hadden we het over
samenwerken. Bij die gesprekken waren ook wijkverpleeg
kundigen van verschillende organisaties aanwezig. Die meiden
vonden het allemaal hartstikke leuk en stonden helemaal
open voor de nieuwe ontwikkelingen. De organisaties waar zij
voor werken zijn echter marktpartijen, in feite zijn ze dus
concurrenten van elkaar. Dat proef je wel eens, maar volgens
mij komt dat gevoel meer van het management van bovenaf
en niet van de meiden zelf. Ze doen allemaal precies hetzelfde, en toch blijft dat concurrentiegevoel er een beetje boven
hangen. Dat is een gevolg van marktpartijen in de zorg en dat
is jammer, vind ik.
Dat stuk verdient dus nog de nodige aandacht. Als klantmanager van de Wmo heb ik het vernieuwingsproces vanaf het
begin meegemaakt. Sinds kort werk ik als juridisch medewerker bij de Wmo. Maar af en toe pak ik er een zaak bij vanuit
mijn oude vakgebied. Ik heb namelijk moeite met afscheid
nemen van al die fantastische wijkcollega’s.”

Johan
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“Waarom is er niet eerder
aan de bel getrokken?”

Susanne Baars
Susanne Baars is sociaal werker bij Zorg voor elkaar

ander huis moet die schuld eerst afgelost worden. Maar dat

Breda. Afgelopen augustus is zij aan de slag gegaan met

kan helemaal niet, omdat er naast de Wajong uitkering niks

de situatie van Raymond en Kirsten. Het stel woont met

binnenkomt. Dat gaan ze dus nooit redden.”

hun dochtertje van twee jaar bij de moeder van Raymond,
maar zij heeft de huur opgezegd omdat ze gaat samen

Geen melding

wonen. Raymond en Kirsten hebben hoge schulden,

“Ik vind het ongelooflijk dat er destijds bij ons geen melding

waaronder een forse huurschuld, komt het gezin niet in

binnen is gekomen toen Raymond en Kirsten uit hun vorige

aanmerking voor een andere woning en dreigen ze

woning werden gezet. Normaal gesproken geeft de woning-

dakloos te worden.

bouwcorporatie het door als er dreiging van uithuisplaatsing
is. Zo kan de hulpverlening kijken of ze iets kunnen doen.

Susanne: “Raymond heeft niet zelf naar Zorg voor elkaar

Kennelijk is er in februari even hulp in beeld geweest bij

Breda gebeld om aan te geven dat hij problemen had. Het

Raymond en Kirsten en is er toen ook een aanmelding binnen

reïntegratiebureau wat hem begeleidde en ondersteunde een

gekomen bij schuldhulpverlening. Dat dossier is blijkbaar weer

passende baan te vinden, heeft naar het aanmeldpunt van

afgesloten.

Zorg voor elkaar Breda gebeld met de vraag of deze mensen

Schuldhulpverlening wist niet beter dan dat het gezin hulpver-

hulp konden krijgen, aangezien er van alles mis ging in dat

lening had. Hieruit blijkt dat de professionals niet echt goed

gezin. Er zijn grote schulden en weinig inkomsten.

hun werk hebben gedaan, de betrokken partijen communi-

Raymond heeft een Wajong uitkering. Waarom hij die krijgt

ceerden allemaal langs elkaar heen. Hoe heeft dit kunnen

mag ik helaas niet benoemen, in verband met zijn privacy.

gebeuren? Daarbij is het ook typisch dat Raymond en Kirsten

Naast zijn beperking heeft hij gedragskenmerken van ADHD

zelf niet hebben ingezien dat ze hulp nodig hadden, ondanks

en agressie. Raymond woont samen met zijn vriendin Kirsten

de hoge druk dat ze hun huis uit moesten. Daarom is het

en hun dochtertje van twee jaar, bij zijn moeder. Zij heeft

maar goed dat er bij het reïntegratiebureau alarmbellen zijn

echter de huur opgezegd omdat ze gaat samenwonen,

gaan rinkelen.

daarom zou het gezin het huis uit moeten en op straat komen

Iemand met ADHD heeft niet altijd hulpverlening nodig. Het is

te staan. Voordat ze bij Raymond’s moeder introkken woonde

voor Raymond echter wel een kenmerk waarom hij niet goed

het stel in het centrum van Breda. Toen Raymond zijn baan

weet hoe hij zijn leven op moet pakken. Als je zóveel schulden

verloor kon hij de huur niet meer betalen. Daardoor is er een

maakt maar er niks aan doet, ze niet bespreekt en gewoon

flinke huurschuld ontstaan en moesten ze eruit. Zijn moeder

maar doorleeft, dan is dat een signaal voor de hulpverleners.

stopt het stel af en toe wat geld toe, maar heeft het zelf ook

Wij moeten deze mensen vertellen dat ze ons ‘nodig’ hebben.

niet breed. Als ze nu in aanmerking willen komen voor een

Toen ik dit met Raymond besprak drong het pas tot hem door.

Raymond
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Waarom hij zelf niet eerder aan de bel heeft getrokken kan hij

bouwcorporatie maar zijn geen hoofdhuurder van de woning.

moeilijk uitleggen.”

Wettelijk gezien hoeft Laurentius dus helemaal niks. Aangezien
het toch een maatschappelijk probleem is hebben zij toegezegd

Maatschappelijke houding

dat Raymond en Kirsten een half jaar in de woning mogen

“Zorg voor elkaar Breda geeft de handvaten, maar klanten

blijven. Fijn, want nu is er meer rust om te kijken hoe dit gezin

moeten hun problemen zoveel mogelijk zelf oplossen. De

zo snel mogelijk in een stabiele situatie kan komen”.

vraag is of dat lukt bij Raymond. Ik had geen tijd om dat te
ontdekken want er moest snel gehandeld worden in verband

Tijdelijke oplossing

met de dreigende uitzetting. Daarom heb ik eerst een

“De schulden moesten in kaart komen, maar welke stappen

zorgconferentie georganiseerd bij Laurentius, de woning-

moeten we verder ondernemen en hoe gaan ze ervoor zorgen

bouwcorporatie. Daar ben ik samen met Raymond en zijn

dat ze een nieuwe woning krijgen? Door de huurschuld

moeder naartoe gegaan, de klantmanager van de Wmo was

komen ze niet in aanmerking voor een andere woning bij Klik

ook aanwezig. Het is heel prettig dat zij bij een zorgconferentie

voor Wonen en zijn ze dus aangewezen op een makelaar.

aanschuiven. Daarna kunnen we met elkaar overleggen; zit ik

Maar makelaars vragen hele hoge huurprijzen, dus dat gaat

wel goed, hebben zij misschien nog ideeën? Op deze manier

het niet worden. Ik vind het heel mooi dat Laurentius met

kunnen wij, de professionals, elkaar ondersteunen en helder

deze tijdelijke oplossing is gekomen. Het geeft ons tijd om te

houden. Een zorgconferentie geeft ons bovendien de

kijken welke stappen prioriteit hebben. De huurschuld bij Klik

mogelijkheid heel snel te schakelen met de woningbouw

voor Wonen staat er nu nog. Die moet weg, maar hoe?

corporatie, de Wmo en de klant. Raymond moest zelf

Schuldhulpverlening zegt dat ze daar niet zomaar geld voor

vertellen wat zijn probleem was. Hij had verwacht dat wij dat

geven, logisch, maar als ze niks doen verandert er niks. Dan

voor hem zouden doen. Niet dus. Ondanks zijn beperking

komen Raymond en Kirsten op straat te staan en zullen ze bij

heeft hij het heel goed gedaan. Daarna konden wij zijn

de gemeente geregistreerd worden als dakloos. Dat kán niet

verhaal toelichten. Als je met elkaar gaat zitten kun je zeggen:

met een kindje van twee jaar. Dan kun je als schuldhulp

dit probleem is van ons allemaal. Vervolgens kunnen we

verlening toch niet zeggen dat je niet gaat helpen? Als zij

samen kijken hoe we het naar een hoger level kunnen tillen.

minimaal de helft van de huurschuld van Raymond en Kirsten

Door partijen bij elkaar te brengen kan ik duidelijk maken dat

zouden aflossen wordt de blokkade op Klik voor Wonen

we voor mensen moeten zorgen. En zij zullen een maatschap-

opgeheven en kunnen ze op zoek naar woonruimte. Voor de

pelijke houding aan moeten nemen. We hebben Laurentius

onderhandeling met de woningbouwcorporatie heb ik de

gevraagd wat zij in deze casus zouden kunnen betekenen.

Wmo nodig. Waarom kan dit gezin niet in het huis blijven

Raymond en Kirsten hebben een huurschuld bij de woning-

waar ze nu wonen? ‘Daar beginnen we niet aan’, zei Laurentius.

Inmiddels zijn ze wel naar de staat van de woning gaan kijken,

Streng optreden

die was keurig netjes. Ze hebben nu met eigen ogen gezien dat

De houding van Raymond en Kirsten komt vrij passief over.

Raymond en Kirsten geen mensen zijn die de boel afbreken.

Maar lui zijn ze zeker niet. Ze hebben gewoon niet het

Dat geeft hoop. Het zou een prachtige oplossing zijn als ze daar

vermogen om zelfstandig achter bepaalde zaken aan te gaan.

mogen ze blijven wonen. Dan krijgen ze tenminste een kans

We hebben samen gekeken of we het netwerk om hen heen

om uit dit diepe dal te klimmen.”

kunnen inzetten, dat is beperkt mogelijk, de ouders hebben
zelf problemen en wonen niet in de buurt.

Duidelijk zijn

De afgelopen tijd hebben we ons daarom vooral op Raymond

“Raymond en Kirsten geef ik heel sec opdrachten. Als ik

gericht. Zo was er bijvoorbeeld loonbeslag gelegd op zijn

alleen zou zeggen dat ze hun schulden in kaart moeten

uitkering, waardoor er helemaal geen geld meer binnen

brengen is dat veel te basaal. Ik moet duidelijk bespreken wat

kwam. Dat kan natuurlijk niet, maar het gebeurt wel. Kirsten

ze per week moeten doen. Zo moest Raymond eerst de dozen

werkt niet en heeft geen uitkering. Die heeft ze wel een keer

met administratie ophalen bij zijn vader, maar een afspraak

aangevraagd, maar dat is niet goed gegaan. Waarom lukt dat

maken lukte niet meteen. ‘Ik kijk volgende week wel’ zei hij.

niet, dat is toch bizar? Samen kijken we waarom het niet

‘Nee’ zei ik, ‘je moet deze week bij hem langs.’ Toen dat

gelukt is. Dan kan ik wat ‘streng’ overkomen, maar gelukkig

gelukt was moesten ze alle papieren doornemen om er achter

ervaren zij dit niet zo. Kirsten kan alleen de problemen

te komen bij wie ze schulden hadden en wat de actuele stand

oplossen als ze innerlijke motivatie heeft en de wil om er aan

van zaken was. Dat moesten ze vervolgens opschrijven. Om ze

te willen werken. Dan zal ze zien dat het beter kan worden.

daarin te ondersteunen heb ik een vrijwilliger van Zorg voor

Aan dat inzicht werken we nu, want waarom wil iemand niet

elkaar Breda ingeschakeld. Deze budgetcoach gaat regelmatig

geholpen worden? Wat zijn de achterliggende redenen of

bij Raymond en Kirsten langs en legt duidelijk uit wat ze

blokkades?

moeten doen: wie moeten ze bellen, wat ze moeten vragen

De reden waarom ik de zaak van Raymond en Kirsten heb

en wat daarop het antwoord was. De budgetcoach doet heel

uitgekozen voor dit informatieboekje is om te laten zien dat

veel, hij is echt een topkerel. Dankzij hem leren we dit stel

het soms ook fout kan gaan vanuit de hulpverlening, Tevens

steeds beter kennen. Hoe gaan ze om met opdrachten,

wil ik laten zien wat er nodig is om mensen inzicht te geven

snappen ze wat ze aan het doen zijn?

en duurzaam te helpen zodat ze verder komen. We moeten

Het heeft heel veel tijd gekost om alle schulden in kaart te

veel beter in de gaten houden als klanten aangeven dat ze het

brengen voor het schuldsaneringstraject met de Kredietbank.

zelf wel weer kunnen. Klopt het wat zij zeggen? Op die vraag

Maar door de inzet van Raymond en Kirsten en de ondersteu-

kun je pas antwoord geven als je mensen wat langer hebt

ning van de budgetcoach is het gelukt.

gevolgd en zeker weet dat ze hun leven weer op de rit hebben.

Raymond
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Pas dan kunnen we een zaak afsluiten. Ook moeten we beter

Het consultatiebureau heeft geconstateerd dat het dochtertje van

met schuldhulpverlening communiceren als we eruit zijn. Dan

Raymond en Kirsten moeizaam praat, eigenlijk niet. Daarom gaat

weten zij dat ze aan de bel moeten trekken, als een klant zijn

ze binnenkort twee á drie dagen per week naar een medische

betalingsafspraken niet nakomt bijvoorbeeld.”

opvang, zodat ze getraind kan worden in haar communicatie. Er
komt opvang, die bovendien vergoed wordt; een mooie ingang

Mooie ingang

voor Kirsten om aan het werk te gaan.

“Als Raymond en Kirsten straks een huis hebben zullen ze allebei

De komende tijd zullen we Raymond en Kirsten goed in de gaten

aan het werk moeten. Kirsten zou het liefst een opleiding willen

houden. Hoe lang durf ik niet te zeggen. Zo gaan we bijvoor-

volgen, maar dat is helemaal niet aan de orde als je schulden

beeld bekijken of we hun administratie moeten overnemen en

hebt. Ze zullen allebei keihard aan de slag moeten om die op te

zo ja, hoe. Met een ondersteunende vrijwilliger of een bewind-

lossen. Raymond geeft aan dat hij moeite heeft om voor een

voerder? Geen idee nog, het is op dit moment nog een

baas te werken. Dat begrijp ik heel goed maar er zijn heel veel

zoektocht. Maar we gaan er samen met Raymond en Kirsten

mensen die een baas hebben, dat zal hij moeten accepteren.

voor zorgen dat alles uiteindelijk goed komt. Daar heb ik het

Er is nog een punt waar we op dit moment aandacht aan geven.

volste vertrouwen in.”

Raymond

27

“ Het stomste wat je kunt doen
		is niks van je laten horen”

Jacco Middendorp
Jacco Middendorp is wijkconsulent bij woningbouw
corporatie Laurentius. Zijn zorg gaat uit naar de mensen
in de woningen waar hij sociaal beheerder van is.
Susanne Baars heeft hem gevraagd wat hij zou kunnen
betekenen voor Raymond en Kirsten. De hoofdhuurder,
in dit geval de moeder van Raymond, was al uitgeschreven en vertrokken uit de huurwoning, maar haar zoon
verbleef er nog, samen met zijn vriendin en hun kindje.
Systeem en wetten

Heleboel trajecten

Jacco: “Deze situatie is echter niet in overeenstemming met

“Raymond en Kirsten zijn een zogenaamd multiprobleem

de wettelijke voorschriften waar wij ons aan moeten houden.

gezin. Ze hebben elders al huurschulden opgebouwd, wat

Het zou namelijk betekenen dat potentiële huurders buiten

betekent dat ze drie jaar lang niet in aanmerking komen voor

Klik voor Wonen om een huis kunnen bemachtigen en dat

een nieuwe woning en dat ze hulp nodig hebben om dit

mag niet. Daar ging het gesprek met Susanne over: het mag

probleem te tackelen. Daar moet de Wmo naar kijken. Het

niet, maar hoe gaan we dit oplossen?

gezin moet een heleboel trajecten door, zoals schuldhulp

Ik begrijp dat er tijd nodig was dingen te regelen voor dit

verlening. Dat brengt veel stress met zich mee, daarom

gezin en dat het dus niet handig was om hen direct in een

moeten we met elkaar proberen de rust te bewaren voor dit

noodopvang te plaatsen met hun dochtertje. Daar wilden wij

gezin en helpen waar we kunnen.

als woningbouwcorporatie graag in meedenken.

Vandaar dat Laurentius hen een half jaar de tijd heeft gegeven

Mijn voorstel: Laurentius wil wél een huuropzegging van de

in de woning te verblijven, zodat ze hun zaken op orde

hoofd- en medehuurder, maar die plannen we over een half jaar.

kunnen brengen. Op deze manier hebben ze niet de druk van

Zo geven wij de hulpverlening en het gezin de mogelijkheid

een ontruiming boven hun hoofd hangen, want zonder

de nodige acties op te starten en tot uitvoering te brengen.

huuropzegging ben ik genoodzaakt de ontruiming bij de

Maar wij moeten ons ook aan een systeem en wetten

rechter in gang zetten. Maar dat is ook weer niet wenselijk;

houden, vandaar dat we ook duidelijk hebben besproken dat

een ontruiming is een enorme belasting voor een gezin.

het gezin na dit half jaar geen recht heeft op de woning. Ze

Bovendien kost het alleen maar geld en energie. Die energie

moeten niet de hoop hebben dat ze daar kunnen blijven.”

kunnen ze beter in positieve zin gebruiken, door samen met
de hulpverlening op zoek te gaan naar een duurzame
oplossing. Laten we op een prettige en normale manier lijnen
uitzetten en kijken naar mogelijkheden.”
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Bel ons
“Wat er de komende tijd met dit gezin gaat gebeuren wordt
opgepakt door instanties van schuldhulpverlening. Raymond
en Kirsten hebben hier zelf ook een grote rol in uiteraard. De
huurschuld is enigszins te verklaren; een Wajong uitkering is
heel erg laag. Als je daarmee een huis moet betalen en een
gezin moet onderhouden is dat heel lastig. Dan zit je eigenlijk
al meteen in een probleemsituatie. Daarom is het noodzaak
direct aan de bel te trekken als het dreigt mis te gaan.
Raymond was zichtbaar blij met mijn voorstel en is dankbaar
voor de hulpverlening. Ik zeg het eerlijk, als deze jongen
alleen was geweest had ik hem uit de woning gezet. Maar
omdat het een gezin betreft willen we de hulpverlening de tijd
geven om met een duurzame oplossing te komen.
Tot slot een belangrijk punt: Heb je geldproblemen: neem
contact met ons op!
Wees niet bang, wij weten heus wel dat het allemaal geen
kwade opzet is. Het is niet slim om niks van je laten horen,
dan komen er alleen maar schulden bij. We komen er altijd
samen uit want een woningbouwcorporatie is echt bereid om
mee te denken. Geef het ook aan wanneer je je zorgen maakt
om iemand anders in je netwerk. Help elkaar waar nodig.”

Klant in de regie
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Rob van der Klaauw

”Op den duur moeten ze het 		
zelf kunnen”
Rob van der Klaauw is budgetcoach en werkt op

zelf de rest van de schuldeisers gebeld hebben en dat heeft hij

vrijwillige basis voor Zorg voor elkaar Breda. Op

keurig gedaan. Ik merk dat Raymond moeite heeft geconcen-

verzoek van Zorg voor elkaar Breda ondersteunt hij

treerd te blijven, nadat hij een paar uur intensief bezig is

Raymond en Kirsten een paar uur per week met hun

geweest verliest hij zijn focus. Daar zal hij aan moeten wennen

financiën. Hoe hoog zijn hun schulden, wat zijn de

als hij gaat werken.

inkomsten en hoe geven ze die uit? Dankzij Rob is het
gelukt de schulden volledig in kaart te brengen en kan

Traject Kredietbank

het gezin eindelijk beginnen aan het schuldsanerings-

“Inmiddels zijn alle schulden in kaart gebracht. Dat overzicht

traject met de Kredietbank.

hebben we nodig voor het schuldsaneringstraject met de
Kredietbank. Er zijn nog een aantal punten waar Raymond en

Administratie compleet

Kirsten aan moeten voldoen voordat ze daarmee kunnen

Rob: ”Om een beter beeld te krijgen hoe groot de financiële

starten. Zoals hun vaste lasten consequent betalen bijvoor-

problemen waren van Raymond en Kirsten zijn we samen

beeld, en een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

gaan kijken naar de inkomsten en uitgaven. Dat was redelijk

Het grote punt is nu dat Raymond en Kirsten een tijdelijke

snel in kaart, maar met de schulden zijn we zeker een paar

woonplek hebben. Voor een succesvol schuldsaneringstraject

weken bezig geweest, want hun administratie bleek bij

is een stabiele woonsituatie zeer gewenst. Ik heb dit samen

Raymond’s vader te liggen. Ze hadden zelf al zoveel mogelijk

met Raymond en schuldhulpverlening besproken. Alle

uitgezocht en daarna zijn we samen door de enorme stapel

betrokkenen moeten hierover communiceren. Er zal beweging

met papieren heen geworsteld. Eerst hebben we gekeken

moeten komen, iemand moet iets voor dit gezin gaan doen.”

hoeveel brieven er per instantie waren en hoe actueel die
waren. Welke brieven konden weg, welke moesten bewaard
worden? Uiteindelijk bleef er een stapel over; dat waren de
schuldeisers. Een paar hebben we samen gebeld. Zo wist
Raymond wat hij moest vragen, wat er open stond en of hij
daar een bevestiging van kon krijgen. De week erop moest hij

Raymond

33

Oplossingsgericht werken
“Het is een heel mooi gebaar van Laurentius dat Raymond en
Kirsten een half jaar in hun huidige woning mogen blijven, ik
denk dat er geen een woningcoöperatie is die zoiets doet. Het
is alleen niet voldoende.
Inmiddels is er door Susanne een tweede zorgconferentie
georganiseerd voor alle betrokkenen. Het doel daarvan is om
te kijken of Raymond en Kirsten in hun huis kunnen blijven
wonen. Een andere optie is dat schuldhulpverlening een
bedrag voorschiet, maar eigenlijk mag dat pas als het gezin
toegewezen krijgt. Iemand moet voorbij gaan aan wat
formeel mag; óf Laurentius, óf de Kredietbank. Zij zijn de
enigen die iets kunnen doen.
Raymond en Kirsten zullen nog langdurig begeleiding nodig
hebben. Minimaal een jaar, gok ik, misschien zelfs langer. Het
moet zo zijn dat ze het op den duur zelf kunnen. Het zal veel
tijd kosten, maar naar mijn idee moet het op termijn zeker
lukken. Ze hebben de wil om iets van hun toekomst te
maken. Daar zijn ze slim genoeg voor.”

Klant in de regie
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“De klant is zelf regisseur van 				
zijn probleem”

Barry op den Kamp
Barry op den Kamp is klantmanager bij de Wmo. Hij komt

financiën omdat diegene zijn administratie niet goed kan

in beeld wanneer mensen met een hulpvraag naar Zorg

bijhouden en waarbij tevens sprake is van psychosociale

voor elkaar Breda bellen. Heeft iemand een specifieke

problematiek, kan ik een organisatie inzetten waar de Wmo

voorziening nodig? Is er een vraag over beschermd

een beschikking voor afgeeft. Bij de besturing van Zorg voor

wonen, of naar een dagbesteding voor dementerende

elkaar Breda gaan we uit van onze visie: Samensturing, in een

ouderen? Om die vragen zo goed mogelijk te beantwoor-

netwerk van vrijwilligers en professionals, rekening houdend

den gaat Barry bij cliënten op huisbezoek. Zorg voor

met elkaars behoeften, mogelijkheden en beleving.”

elkaar Breda is een groot netwerk waarin burgers,
vrijwilligers en professionals volop samenwerken. Zo

Positief gedachtengoed

zorgen ze ervoor dat mensen als Raymond en Kirsten

“Voor het schuldsaneringstraject met de Kredietbank zijn

kunnen rekenen op goede hulp en zorg.

inmiddels de schulden in kaart gebracht, maar de woonsituatie
is nog niet stabiel. Raymond en Kirsten mogen van woning-

Begeleiding inzetten

bouwcorporatie Laurentius een half jaar in hun huidige

Barry: “De casus van Raymond en Kirsten is een casus die op

woning blijven, maar ze eisen wel een huuropzegging. Deze

z’n kop lag en waar we meters in moesten maken. Op dit

oplossing lijkt tegenstrijdig. Vanuit het gedachtengoed van

moment ben ik nog niet echt betrokken, maar ik kan mij voor-

Zorg voor elkaar Breda, denken in mogelijkheden in plaats van

stellen dat dit gezin in de nabije toekomst meer ondersteu-

onmogelijkheden, moeten we dit soort oplossingen zien te

ning nodig heeft. Vandaar dat ik door Susanne Baars

doorbreken. Deze gedachte is nog onbekend bij het grotere

benaderd ben alvast mee te gaan kijken. Op deze manier kan ik

publiek, maar daar wordt hard aan gewerkt. Op dit moment

met haar meedenken en kunnen we samen sparren; welke kant

zijn we druk bezig achter de schermen om de juiste fakkeldra-

kunnen we op en welke mensen moeten we benaderen.

gers te vinden. Deze mensen worden in het nieuwe positieve

Binnenkort komt er een tweede zorgconferentie voor

gedachtengoed van Zorg voor elkaar Breda door middel van

Raymond. Daar kan ik deze keer niet bij zijn, maar daarna

cursussen getraind, zodat zij alle mensen uit het sociale

zullen Susanne en ik weer met elkaar in gesprek gaan om te

domein van de gemeente kunnen besmetten. We moeten

kijken hoe de zaak er dan voor staat.

namelijk echt af van het gekaderde denken. Dit soort

Mijn rol als klantmanager wordt pas groter als Raymond en

karakteristieken moeten doorbroken worden, anders gaat het

Kirsten een plek hebben gevonden waar ze kunnen blijven

de maatschappij alleen maar nóg meer geld kosten.”

wonen, maar de klant is de regisseur van zijn probleem.
Maar wanneer iemand bijvoorbeeld hulp nodig heeft met de

Raymond
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Nooit klaar
“Het is niet zo dat Zorg voor elkaar Breda de zorgen van
cliënten overneemt. Zo van, ‘Oh wat zielig, wij pakken het wel
op want dan kun jij weer verder’. Er wordt écht iets van de
cliënt gevraagd, tenzij er sprake is van ernstige psychische
problematiek of een verstandelijke beperking. Deze doelgroep
heeft vanzelfsprekend meer behoefte aan hulp, waar nodig
zetten we altijd professionele hulp in, passend bij wat de klant
zelf al kan en doet.
Kijken naar mogelijkheden, daar staan we voor bij Zorg voor
elkaar Breda. Vanuit de Wmo proberen we dat al zoveel
mogelijk te doen; muren doorbreken en gebruik maken van
ons netwerk, samen met een Kredietbank bijvoorbeeld. Het
traject wat nu is ingezet met Raymond zullen we moeten
blijven evalueren. Zijn de resultaten behaald die we voor ogen
hadden? Daarnaast is ook belangrijk dat we contact onderhouden met alle begeleiders. We moeten elkaar op de hoogte
houden als er bijzonderheden of veranderingen zijn. Ik kan
alleen maar hopen dat deze golfbeweging blijft rollen. Klaar
zijn we nooit, we moeten juist altijd blijven zoeken wat er beter
kan. Kritisch kijken dus, en elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden en taken. Net zo belangrijk; vertrouwen in elkaar en
een goede onderlinge communicatie. Daarom ben ik de laatste
tijd een groot fan van mailings. Alle betrokken partijen in één
mailgroep, zodat iedereen up-to-date blijft. Op deze manier kun
je meters maken zodra er veranderingen of nieuwe ontwikkelingen zijn. Kortom; samen bruggen slaan en verantwoording
nemen. Daar komt het, wat Zorg voor elkaar Breda betreft, in
de toekomst op neer.”
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“We hebben eindelijk weer hoop”

Raymond en Kirsten
Tot slot het verhaal van Raymond en Kirsten. Hoe

Afleiding zoeken

hebben zij de afgelopen tijd beleefd? Ze zijn niet trots

Raymond: “Nadat we uit ons huis zijn gezet ben ik samen met

op hun schulden, maar schamen zich er niet voor. Ze zijn

Kirsten en Cataleya, ons dochtertje, bij mijn moeder ingetrokken.

dankbaar voor alle hulp die ze krijgen. Hoe kijkt het

Mijn vader was geen optie want wij zijn samen geen goede

gezin naar de toekomst?

combinatie, we kampen met dezelfde problemen. Dat is olie
op het vuur gooien. De band met mijn moeder verliep ook

Dieptepunt

stroef, maar na de verhuizing is die gelukkig versterkt.”

Raymond: “Toen Kirsten en ik in het centrum van Breda

Kirsten: “Je kan het goed vinden met de nieuwe partner van

woonden, werkte ik voor een schildersbedrijf. In de winter

je moeder, Dat is fijn want je hebt geen makkelijke jeugd

periode is er minder werk in de schildersbranche, vandaar dat

gehad.”

ik thuis kwam te zitten. Ik was ervan overtuigd dat het tijdelijk

Raymond: “Er was altijd wel iets aan de hand thuis. Mijn

zou zijn en dat de lente weer werk zou opleveren, maar tegen

vader had last van agressie, daarom ben ik op mijn 18de het

mijn verwachting in werd ik niet meer opgeroepen. Ik had

huis uit gegaan. Eigenlijk was ik daar nog niet volwassen

recht op Wajong, een uitkering van 940 euro per maand. Bij

genoeg voor want ik was ook geen makkelijke jongen. Naast

het schildersbedrijf verdiende ik 2000 euro per maand. Dat

ADHD had ik, net als mijn vader, ook agressieproblemen. Uit

verschil leverde veel problemen op, ik kon de huur niet meer

frustratie heb ik regelmatig mijn kamer gesloopt.”

betalen. Door mijn werkloosheid kreeg ik, naast ADHD, last van

Kirsten: “Een partner met ADHD is niet altijd even makkelijk.

psychische klachten. Ernstige straatangst was daar een van,

Maar ik weet precies wanneer ik je met rust moet laten, we

vreselijk. Niet veel later bereikte onze huursituatie een

zijn al zo lang samen, ik ken jou door en door.”

dieptepunt en werden we uit onze woning gezet.”
Kirsten: “Voordat we ons huis uit moesten is een maatschap-

Goede coaching

pelijk werkster langsgekomen. Maar zij heeft uiteindelijk niks

Raymond: “Van agressie heb ik geen last meer, ik werd zo

voor ons gedaan.”

moe van al die negatieve energie. Tegenwoordig sta ik veel

Raymond: “Later hoorde ik dat ons dossier nooit afgesloten

positiever in het leven. Als ik voel dat ik kwaad word zoek ik

had mogen worden.”

afleiding. Gamen, of een serie kijken op tv werkt dan goed.

Kirsten: “Dat wisten wij niet. Als de hulpverlening zegt dat ze

Voor mijn ADHD slik ik geen medicijnen. Dat wil ik niet want

niet kunnen helpen geloof je dat.”

daar geloof ik niet in. Ik wil niet als een zombie ronddwalen.

Raymond: “Oké, laat maar zitten, denk je dan”

Goede coaching helpt veel beter, dat merk ik heel goed, zeker
nu Susanne en haar netwerk ons helpen. ”
Kirsten: „Dankzij hun hebben we eindelijk weer hoop dat we

Raymond

41

uit de problemen zullen komen.”

Toekomst zonder zorgen

Raymond: “De meeste schulden zijn ontstaan toen ik

Raymond: “Dankzij de hulp van Susanne en allerlei andere

werkloos was. Spullen kopen op afbetaling was heel dom,

instanties, komen we stapje voor stapje vooruit. Maar we zijn

uiteindelijk komt de rekening toch binnen. Het was een

er nog lang niet; eerst moeten we onze schulden afbetalen.”

verkeerde manier om me goed te voelen.”

Kirsten: “Daarvoor zullen we allebei aan het werk moeten. Ik

Kirsten: “In rotsituaties doen mensen domme dingen.”

ben ooit begonnen aan de studie Zorg en Welzijn, maar die

Raymond: “Daar schaam ik me niet voor, ik heb van mijn

heb ik niet afgerond. Het liefst wil ik met kinderen werken,

fouten geleerd. De belangrijkste les? Geluk komt uit jezelf,

maar daar moet je allerlei papieren voor hebben. Maar ik zie

niet uit dure spullen.”

mezelf niet achter de kassa zitten van een supermarkt. Niet

Kirsten: „Ik heb geleerd om meer verantwoording te nemen

omdat ik dat te min vind, maar ik kan niet zo goed rekenen.

en aan de te bel trekken.”

Werken in een dierenwinkel, misschien is dat iets?”

Raymond: “Inmiddels hebben we al onze schulden op een

Raymond: “Dat vind ik wel bij je passen. Banketbakker, dat

rijtje voor de Kredietbank. Om dat voor elkaar te krijgen moet

vak lijkt mij super leuk. Vroeg opstaan is geen probleem,

je de stappen weten die je moet nemen, daar heeft de

langer dan twee uur per nacht slaap ik niet, daar is het te

budgetcoach ons heel goed bij geholpen.”

druk voor in mijn hoofd. Voor het vak van banketbakker moet

Kirsten: “Voordat we in aanmerking komen voor schuldsane-

je leren. Als ik een praktijkopleiding zou kunnen volgen; dan

ring moet er eerst een oplossing komen voor onze woonsitua-

ben ik aan het werk én aan het leren toch?”

tie. Het liefst zouden we in dit huis blijven, het is een fijne

Kirsten: “Maar waar ligt je hart echt?”

woning en de buurt is leuk.”

Raymond: “Bij professioneel tatoeëren. Wie weet. Ooit.”

Raymond: “Of dat mag is nog onzeker.“

Kirsten: “Een toekomst zonder zorgen, daar willen we
naartoe.”
Raymond: “Als we dat bereikt hebben willen we trouwen.
Dan gaan we op huwelijksreis naar Curaçao of Colombia, die
landen zou ik graag willen zien.”
Kirsten: “En een tweede kindje.”
Raymond: “Een mooier doel om naartoe te werken bestaat
niet, daar gaan we voor.”
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