OP KAMERS

‘We gaan uit van de kracht van de bewoner. De bewoner ontdekt, leert en
ontwikkelt. Met de hulp van de maatjes en zijn omgeving.’
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VOORWOORD

Namens Wendy Saes, wijkmanager ORO

‘We gaan uit van de kracht van de bewoner. De bewoner
ontdekt, leert en ontwikkelt. Met de hulp van de maatjes
en zijn omgeving.’
Veel jongeren met een beperking zien hun

terecht bij Op Kamers. Er is nauw contact

broer/zus op kamers gaan en hebben zelf

tussen de maatjes, bewoners, en ouders of
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‘BIJ OP KAMERS HETEN DE BEGELEIDERS
MAATJES. DIT OM NADRUK TE GEVEN AAN
DE GELIJKWAARDIGE RELATIE.’
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Namens de moeder van Jesse , één van de bewoners

‘Als hij vastloopt, heeft hij een maatje dichtbij om te
helpen, hoe fijn is dat?’
Mijn zoon Jesse woonde hiervoor in een

Sommige ouders komen wekelijks op bezoek,
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boodschappen en kookt hij zijn eigen kostje.

En hoe komen we daar eigenlijk achter?’

Zo krijgt hij steeds meer controle over zijn
eigen leven. En als hij vastloopt, heeft hij een
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hen meest passende manier van wonen.

ver hij is in zelfstandig worden. Dan zullen we

Op Kamers doet daarmee recht aan de

ook kijken waar hij kan gaan wonen. Voor nu

ontwikkeling van het individu. Ik kan deze

leert hij in een veilige omgeving volwassen

waardevolle zorgvernieuwing dan ook

worden en verantwoordelijkheid te nemen
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het is om onderdeel te zijn van een leefgroep,
maar ook hoe hij voor zichzelf moet zorgen.
De maatjes kijken naar wat hij al weet en kan
en kijken wat er nog te leren valt. Daar hoort
ook fouten maken bij.
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HOE WERKEN WIJ BIJ ORO?
De uitgangspunten bij Op Kamers in het volgende hoofdstuk komen uit de methodiek
Supportgericht Werken. Dit is de methode waar alle begeleiders bij ORO mee werken. Met
Supportgericht Werken richten we ons op kwaliteit van leven en geluk bij de bewoner.
Hierdoor ervaart de bewoner meer regie over zijn leven. De vier kernhandelingen van
Supportgericht Werken zijn:

1

Verbinden: opbouwen van een relatie. De bewoner zien we als een volwaardige en
gelijkwaardige gesprekspartner. Hierbij luisteren we oprecht, zonder daar een eigen
mening bij op te leggen. Het er-zijn voor de ander staat centraal.

2

Verstaan: onderzoeken wat iemand helpt om de kwaliteit van leven te vergroten.
Hierbij staat voorop wat de bewoner onder geluk verstaat. Medewerkers
onderzoeken dit samen met de persoon en zijn naaste.

3

Verzekeren: met de nodige en gewenste ondersteuning. De organisatie vormt
de basis voor deze samenwerking. Wanneer iedereen vanuit dezelfde gedachte
(samen)werkt, kan de beste steun aan iemand worden gegeven.

4

Versterken: het ontwikkelen en benutten van kansen, mogelijkheden en talenten.
We bijten onze tanden niet stuk in wat niet kan, maar doen wat wel kan. We zoeken
naar of maken mogelijkheden en versterken die. Onder andere bij de bewoner,
diens omgeving en in de buurt. We vieren hierbij vooral de successen.

LEES MEER OVER SUPPORTGERICHT WERKEN.
Meer weten? Bekijk het filmpje over Supportgericht Werken van ORO
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Uitgangspunten
Op jezelf gaan wonen vanuit je ouderlijke huis. Voor veel jongvolwassenen met een licht
verstandelijke beperking is dat een te grote stap. Op Kamers biedt deze jongeren daarom
de kans om zelfstandiger wonen uit te proberen. Met begeleiding om op terug te vallen. Zo
ontdekken ze wat voor hen de beste manier van wonen is. Bij Op Kamers werken we vanuit de
volgende uitgangspunten:

1

Werken vanuit gelijkwaardigheid en onvoorwaardelijkheid.
Bij Op Kamers heten de begeleiders maatjes. Dit om nadruk te geven aan de
gelijkwaardige relatie. Ook onvoorwaardelijkheid is belangrijk. Bewoners kunnen
met alles bij een maatje terecht. Emoties mogen er allemaal zijn en maatjes luisteren
en vragen zonder oordeel. Indien dat nodig is voor de veiligheid, worden bewoners
begrensd.

2

Vaardigheden ontwikkelen.
Voor zelfstandig wonen heb je bepaalde vaardigheden nodig die veel jongeren pas
leren als ze uit huis gaan, zoals zelf de was doen of zelf koken. Bij hun ouders kunnen
ze niet alles leren. Bij Op Kamers doen ze veel meer zelf. Hierdoor ontdekken ze waar ze
tegenaanlopen. Hun leerdoelen worden hierdoor duidelijk.

3

Experimenteren en ontdekken.
Op Kamers hoeft niet te betekenen dat de bewoner uiteindelijk zelfstandig gaat wonen.
De bewoner krijgt ruimte om te experimenteren. Zo ontdekt diegene wat een prettige
manier van wonen voor hem/haar is. Een manier van wonen die aansluit bij wensen
en mogelijkheden. Denk aan: met of zonder huisgenoten, veel dingen zelf doen, of juist
nog wat meer hulp krijgen.

4

Veilige leeromgeving.
Op Kamers biedt een optimale en veilige leeromgeving. Er zijn maatjes aanwezig die de
bewoners ondersteunen met vragen. Ze helpen hen op weg, geven tips en geven hen
de vrijheid om zelf te ontdekken. Bij een fijne ervaring vieren maatjes en bewoners dit
succes, bij een teleurstelling leren maatjes de bewoners hoe hiermee om te gaan én het
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opnieuw te proberen. Bewoners kunnen leren met huisgenoten om zich heen, maar
kunnen zich ook terugtrekken op hun kamer. Fouten maken mag bij Op Kamers. Dat is
onderdeel van het leerproces.

5

Werken vanuit de driehoek.
Bij Op Kamers werken we samen vanuit de driehoek: bewoners, ouders, andere
belangrijke naasten en maatjes. Hierin zijn de hulpvragen en wensen van de bewoner
leidend. We maken samen het plan om de leerdoelen van de bewoners te realiseren en
stemmen af wie hierin wat kan doen.

6

Eigen keuzes leren maken.
De thuisomgeving is voor veel jongeren een beschermde omgeving. Bij Op Kamers
doen jongeren ervaringen op in het maken van eigen keuzes. Daar horen soms ook
mindere ervaringen bij. Ervaringen die zich bevinden binnen grenzen in wat acceptabel
en veilig is. Zelf ervaren, hoort immers bij eigen regie. De maatjes begeleiden hen in het
omgaan met deze ervaringen.

7

Sociale contacten opdoen.
Veel bewoners hebben een beperkt sociaal netwerk. Op Kamers biedt ze de kans om
meer sociale contacten op te doen doordat ze met leeftijdsgenoten in een huis wonen.
Maatjes ondersteunen hen hoe deze nieuwe contacten aan te gaan en onderhouden.
Huisgenoten kunnen echte vrienden worden. Ook als het contact met huisgenoten
minder makkelijk gaat, begeleiden de maatjes hen hoe hiermee om te gaan.

8

Groei in zelfvertrouwen.
Voor jongvolwassenen gaat er een nieuwe wereld open. Bewoners spiegelen zich vaak
aan een broer of zus en willen dat ook. Uit huis gaan, nieuwe vrienden maken, zoeken
naar werk/dagbesteding, het aangaan van een relatie, ‘loskomen’ van ouders. Dit kan
spannend zijn en onzekerheid met zich meebrengen. Bij Op Kamers kunnen bewoners
leren en ervaren, opnieuw beginnen en successen opdoen. Bewoners helpen ook
elkaar. Als bewoner kan je worden gevraagd om andere bewoners iets uit te leggen. Dit
draagt allemaal bij aan meer zelfvertrouwen.
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MIJN PAD
Weggaan bij Op Kamers

Passende woonomgeving
STAP 4: IK GA WEG BIJ OP KAMERS

STAP 3: IK LEER BIJ OP KAMERS

STAP 2: IK WEN BIJ OP KAMERS

STAP 1: IK START BIJ OP KAMERS

Thuis met naasten
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Start bij Op Kamers

1.
HET VERHAAL
VAN BENJAMIN
Een kei in de huishouding en koken, maar
zelfvertrouwen kost tijd.
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STAP 1. ‘IK START BIJ OP KAMERS’

‘DIT WAS DE BESTE KANS
DIE IK KON GRIJPEN.’
Benjamin
‘Via een andere organisatie ben ik vanuit België in Nederland komen wonen. Door hen ben
ik opgelicht. Toen ben ik opgevangen bij Stichting MEE. Zij verwezen me naar Op Kamers.
Er waren op dat moment niet veel andere mogelijkheden. Het appartement trok me aan. Ik
vond het fijn dat er mensen zouden komen wonen van mijn eigen leeftijd. Ik kon tijdelijk bij
mijn collega wonen van het studentenhotel waar ik in de huishouding werkte. Ik wilde haar
alleen liever niet belasten. In mijn situatie was dit de beste kans die ik kon grijpen. Ik had er wel
vertrouwen in door de grootte van de organisatie.’

‘MIJN BROER WAS ONRUSTIG
EN HAD HEEL VEEL ZORGEN.’

Benjamins zus
‘Benjamin kwam naar Nederland als onrustige jongen met heel veel zorgen. Hij was vooral op
zoek naar een dak boven zijn hoofd. Hij wilde graag op zichzelf wonen, maar ook begeleiding
krijgen. Via Stichting MEE vond hij Op Kamers.’
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‘BENJAMIN HEEFT HIERVOOR OP VEEL
VERSCHILLENDE PLEKKEN GEWOOND.’

Benjamins maatje
‘Benjamin is een jongeman van 24 jaar en komt wat onzeker op me over. Hij vraagt zich af of
mensen hem wel zullen accepteren omdat hij homoseksueel is. Benjamin denkt al snel dat
mensen hem niet mogen of hem raar vinden als ze in zijn ogen chagrijnig naar hem kijken.
Verder is Benjamin een vrolijke, charmante en beleefde jongen. Hij vertelt dat hij geen ouders
meer heeft omdat deze helaas zijn overleden. Vanuit een pleeggezin is hij verhuisd naar zijn
oudere broer. Vervolgens heeft hij op verschillende plekken gewoond. Benjamin laat zichzelf
zien als een zelfstandig persoon die weinig begeleiding nodig heeft. Hij heeft het altijd zelf
moeten doen, dus dat kan hij bij Op Kamers wel voortzetten.’
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STAP 2. ‘IK WEN BIJ OP KAMERS’

‘MIJN ONZEKERHEID PROBEERDE IK ACHTER
MIJN UITERLIJK TE VERBERGEN.’
Benjamin
‘Soms had ik wat onenigheid met huisgenoten. Toch vond ik het ook fijn om in een groep te
wonen. Hierdoor heb ik meer vrienden gekregen en de maatjes vind ik allemaal leuk. In het
begin deed ik erg mijn best om er goed uit te zien. Mijn onzekerheid probeerde ik achter mijn
uiterlijk te verbergen. Ik was ook bang, ik kwam in een nieuw dorp en kende niemand. Ik vond
het lastig om om aandacht te vragen. Ik dacht dat anderen de maatjes harder nodig hadden.
Soms dacht ik dat mensen boos waren. Later leerde ik dat dit niet altijd zo was. Ik kon best al
heel veel zelf toen ik bij Op Kamers kwam. Vooral qua huishoudelijke dingen en gewoon zelf
naar mijn werk kunnen gaan. Wat ik lastig vond? Afspraken nakomen, ik vergat heel veel. En
voor mezelf opkomen. Ik had ook moeite om aan Nederland te wennen. Nederlanders zijn
directer dan Belgen.’

‘MIJN BROER WIL GRAAG DAT
ANDEREN TROTS OP HEM ZIJN.’

Benjamins zus
‘Benjamin is veel bezig is met wat anderen van hem denken. Hij is gevoelig en trekt dit zichzelf dan erg
aan. Hij wil graag dat anderen trots op hem zijn. Hij verbergt hierbij zijn emoties waardoor het hem
soms te veel wordt en hij “uit de bocht vliegt”. Wat hij moeilijk vindt? Durven inzien dat hij fout zit en
goed met geld omgaan. Hij geeft te veel weg als hij denkt dat hij hierdoor iemands vriend kan worden.
Benjamin wil bepaalde dingen bereiken. Maar hij beseft niet altijd dat daar soms meer tijd voor nodig is
dan hij denkt.’
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‘BENJAMIN ZOEKT VOORAL CONTACT
MET ONS EN VERTELT VEEL EN OPEN
OVER ZIJN VERLEDEN.’

Benjamins maatje

Vertrouwen
‘Benjamin vindt het lastig om hulp te vragen, is bang voor teleurstelling en doet het dan
liever zelf. Ook is hij bang voor conflicten, in het verleden is hij weleens agressief geworden.
Benjamin voelt zich door belangrijke mensen in de steek gelaten. Bijvoorbeeld door zijn
oom en tante die wel zijn zus in hun gezin hebben opgenomen. Zijn zus is dan ook heel
belangrijk voor hem. Zij is er wel altijd voor hem geweest.’

Contact met de maatjes
‘Na zijn kookbeurt blijft Benjamin meestal in de keuken om uitgebreid op te ruimen en
schoon te maken. Ondanks de uitnodiging van zijn huisgenoten om gezellig te komen eten,
komt hij pas aan tafel als iedereen bijna klaar is. Na veel doorvragen wordt duidelijk dat hij
bang is commentaar te krijgen en dit liever vermijdt. Benjamin zoekt vooral contact met
ons en vertelt veel en open over zijn verleden. Hierdoor komen enkele onderwerpen naar
voren waar Benjamin graag aan wil werken. Zoals: vriendschappen aangaan, contacten
onderhouden en verschillen herkennen in relaties.’

Contact met huisgenoten
‘Benjamin is erg beïnvloedbaar en kan moeilijk “nee” zeggen. Hierdoor komt hij in situaties
terecht waar anderen misbruik van hem maken. Ook vindt hij het lastig echt contact te
maken met zijn huisgenoten. Hij ziet zichzelf als de sterkste. Toch ontstaat er een mooie
vriendschap tussen hem en een huisgenote. Iemand die goed kan spiegelen en nuchter in
het leven staat. Wanneer Benjamin alle kanten op schiet, weet de huisgenote hem weer op
het rechte pad te krijgen door heel direct haar normen en waarden uit te spreken.’
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STAP 3. ‘IK LEER BIJ OP KAMERS’
‘ZE HELPEN ME TE
ACCEPTEREN WIE IK BEN.’
Benjamin
‘Mijn doelen bij Op Kamers gaan over zelfvertrouwen, het hebben van een goede vriendenkring
en voor mezelf leren opkomen. Verder: boodschappen doen, niet te gierig zijn, maar ook niet te
veel uitgeven. Ook wil ik mijn rijbewijs halen. De maatjes helpen me hier goed bij door met mij
de theorie te leren. Ze helpen me te accepteren wie ik ben. Daar hoort ook mijn homoseksuele
geaardheid bij. Ik heb meer vriendschappen opgebouwd en kan ze beter onderhouden. Door
mijn geaardheid zelf te accepteren, kan ik dit ook overbrengen op mijn (nieuwe) vrienden. Het
vertrouwen in mensen is nog steeds moeilijk voor me, maar bij de maatjes is het wel gegroeid.
Ik merk dat ze echt om me geven, me het beste gunnen en me willen ondersteunen. Wat ik
moeilijk vind is hoe sommige huisgenoten een grote mond hebben en maatjes of ouders
gaan uitschelden. Ik zou graag zien dat mensen hier strenger op reageren. Aan de andere kant
begrijp ik dat het ook een stukje professionele houding kan zijn. Verder worden gesprekken met
maatjes soms verstoord door andere bewoners. Dit kan meer begrensd worden, zodat je echt
merkt dat een maatje de tijd voor je neemt.’

‘MIJN BROER IS MINDER IMPULSIEF, DOELGERICHTER
GEWORDEN EN GEEFT MINDER SNEL OP.’

Benjamins zus
‘Benjamin wil graag zijn zelfstandigheid bevorderen. Naar mijn gevoel is het niveauverschil groot
in vergelijking tot zijn huisgenoten. Hier kan Benjamin wel eens mee zitten. Hij wil graag bij een
vriendengroep van een huisgenoten horen, maar door het leeftijdsverschil is er geen goede match. Hier
kunnen de maatjes hem wel meer bewust in maken. Ik zie al snel veel groei bij Benjamin. Hij verzorgt
zichzelf en zijn appartement goed en komt meer tot rust. Zijn onzekerheid is minder, hij is opener en
praat over zijn gevoelens. Hij is minder impulsief, doelgerichter geworden en geeft minder snel op. Hij
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heeft iemand nodig bij wie hij zijn verhaal kwijt kan en die echt naar hem luistert. Dat heeft hij kunnen
vinden bij zijn maatjes. Ik geef Benjamin advies wanneer hij even niet weet hoe nu verder. Dan noem
ik de voor- en nadelen en help hem de juiste keuze te maken. Ik luister en ondersteun Benjamin in zijn
wensen en doelen. De maatjes werken de doelen met hem uit.’

Benjamins maatje

Zo stellen we ons op in relatie tot Benjamin
‘Benjamin schiet vaak in de negativiteit en maakt anderen hiervoor verantwoordelijk. Door
hem te laten inzien dat hij de enige is die verandering in de situatie kan brengen, helpen
we Benjamin. Zo nemen we een directieve rol aan door te benoemen wat wij zien bij
Benjamin. We zeggen bijvoorbeeld: “Ik ken jou wel, jij reageert nu weer op deze typische
manier.” Vervolgens vragen we of Benjamin dit herkent. Zo ja, dan is Benjamin weer terug
in het gesprek en voelt hij zich begrepen. Soms is het lastig om Benjamin op andere
gedachten te brengen. We vragen dan aan Benjamin hoe zijn zus erover denkt. Als dat
overeenkomt met wat wij zeggen, is hij overtuigd. Als Benjamin de regels van niet binnen
roken overtreedt, treed ik streng en directief op. Ik blijf (letterlijk) voor Benjamin staan
als hij tegen me ingaat of een boze bui heeft. Ik wijs hem niet af, blijf staan en laat hem
vertellen.’

Relaties leren aangaan
‘Benjamin vindt het lastig om relaties met vrienden, familieleden en andere mensen aan te
gaan. Daarom spreken we af dat Benjamin twee keer per week herinnerd wordt om contact
met hen op te nemen. Dit doet Benjamin via een appje: hij vraagt hoe het met hen gaat,
of geeft antwoorden op vragen uit een eerder gesprek. Benjamin gaat ook regelmatig bij
mensen op bezoek. Hij komt voor zichzelf op en gaat conflicten op een volwassen manier
aan. Door de vriendschap met een jongere medebewoonster leert en durft Benjamin vaker
“nee” te zeggen. Waar hij eerst vooral wegloopt en alle contact mijdt, vertelt hij nu hoe hij
zich voelt zonder te oordelen over anderen. Dit leert hij ook door de gesprekken met ons.
Hierin erkennen wij zijn gevoelens en vragen wij zonder oordeel waar ze vandaan komen.’

‘WIJ ERKENNEN ZIJN GEVOELENS
EN VRAGEN ZONDER OORDEEL
WAAR ZE VANDAAN KOMEN.’
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Omgaan met geld
‘Benjamin wil leren om met geld om te gaan. Toen hij zelf een pasje bezat, maakte hij het
geld ook op. De afspraak is daarom dat wij het pasje van Benjamin op kantoor bewaren en
één keer per week met hem doornemen wat hij nodig heeft. Vaak vraagt hij of er iemand
meegaat om zijn koopdrang voor andere lekkernijen en leuke dingen te onderdrukken. Dit
doen we door te vragen: “Heb je dit echt nodig?”’

Bijtijds om hulp vragen
‘Benjamin vindt de ochtend erg fijn, hij zit dan aan tafel en vertelt wat hem bezighoudt. In
de avonden vindt hij dat zijn huisgenoten meer hulp van de maatjes nodig hebben. Soms
ervaart hij ook dat ze aandacht van hem afpakken. Dan moppert hij in zichzelf, voelt zich
ongelukkig en gaat hardhandig schoonmaken. We spreken met hem af dat hij drie keer per
week een gesprek met ons heeft waarin hij vertelt wat hem bezighoudt en hoe er samen
voor te zorgen dat hij met deze situaties om kan gaan. Dit omdat Benjamin pas om hulp
vraagt als hij “overloopt”. We stimuleren Benjamin om succeservaringen op te doen in hulp
vragen. Vaak vult hij voor anderen in dat ze geen tijd of zin hebben. Door anders te ervaren,
leert Benjamin vaker om hulp te vragen.’

Weerbaarheid
‘Een jongere vriendin van Benjamin hangt veel op straat met haar vriendengroep en eist
al zijn aandacht op. Zijn middelengebruik (blowen) neemt toe en zijn eerlijkheid hierover
neemt af. Deze vriendin vraagt hem haar niet te verraden. Benjamin heeft er moeite mee
dat hij zich zo laat “commanderen” door een veel jonger iemand en laat dan ook weinig
ondersteuning toe. Door gesprekken met ons en met hulp van huisgenoten weet Benjamin
zichzelf weerbaarder te maken.’
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Tijd verdelen
‘Benjamin wil niet alleen zijn rijbewijs halen, maar ook regelmatig sporten. We maken een
plan om samen met hem zijn theorie te leren. Dit gaat redelijk goed, al is het voor Benjamin
lastig zijn tijd te verdelen: vriendschappen en contacten onderhouden, sporten en leren.
We bewegen hierin vooral met hem mee.’

Boodschappen doen en koken
‘Benjamin wil graag leren om zelfstandig te koken en boodschappen te doen. Hij
maakt een menulijst voor de hele week en doet op zijn vrije dag met één van ons de
boodschappen. Benjamin kan de waarde van producten niet goed inschatten en vindt het
lastig om niet boven het bedrag van zijn voedingsgeld uit te komen. Na enkele keren leert
Benjamin dat hij ook voor gezonde maaltijden kan kiezen en binnen het budget blijft. We
herinneren hem ook aan wat er per dag op het menu staat om bederf te voorkomen.’
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STAP 4. ‘IK GA WEG BIJ OP KAMERS’

‘BIJ OP KAMERS WAS ALTIJD EEN MAATJE
BESCHIKBAAR, HIER WERKT HET OP AFSPRAAK.’
Benjamin
‘Door corona vond ik het minder gezellig bij Op Kamers. Ik wilde iets anders en heb dat
aangegeven. Toen er een plek vrijkwam bij de Kromme Haagdijk, dacht ik: “Wauw mijn eigen
plekje! Dit wil ik!” In het begin had ik het moeilijk, ik miste iedereen van Op Kamers, mijn
vrienden en de maatjes. Het vertrouwen in mijn nieuwe begeleiders was er nog niet. Ook
wilde ik het verhaal over mijn verleden niet opnieuw vertellen. Bij Op Kamers was er altijd een
maatje beschikbaar, hier werkt het op afspraak. Dat vond ik eerst best lastig. In het begin had ik
dezelfde houding als bij Op Kamers: “Ik hoef geen hulp, ik doe het zelf wel.” Inmiddels heeft de
begeleiding mij geholpen deze “hulp” wel te accepteren. We hebben goede afspraken gemaakt,
zodat we elkaar beter leren kennen. En ik heb nu een betere klik met andere bewoners.’

‘BENJAMIN MOET HET NU ZELF
DOEN. EN DAT KAN HIJ OOK!’

Benjamins zus
‘Hij vindt dit een fijne woonplek, is erg blij met zijn eigen plekje en is er trots op! Het is goed dat
Benjamin nu meer zelf het initiatief moet nemen. Bij Op Kamers was het heel veilig, hier moet
hij het zelf doen. En dat kan hij ook!’
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Benjamins maatje
‘Benjamin vindt onverwacht snel een nieuwe woonplek, terwijl hij nog midden in het
leerproces zit. Op dat moment komt er veel op Benjamin af: boodschappen doen, leren
voor theorie, opbouwen van vriendschappen én verhuizen. Toch is hij erg blij om een
eigen plekje met vrijheid te hebben. Benjamin mist ons en de ondersteuning. Hij ontmoet
andere begeleiders en woont in een nieuwe omgeving. We proberen hem te ondersteunen
wanneer het onveilig voor hem voelt. De eerste periode komt Benjamin nog regelmatig
bij ons op bezoek. Er is tijd nodig om te wennen en vertrouwen te krijgen in de nieuwe
mensen om hem heen.’

‘ER IS TIJD NODIG OM TE WENNEN
EN VERTROUWEN TE KRIJGEN IN DE
NIEUWE MENSEN OM HEM HEEN.’
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MIJN PAD
Weggaan bij Op Kamers

Passende woonomgeving
STAP 4: IK GA WEG BIJ OP KAMERS

STAP 3: IK LEER BIJ OP KAMERS

STAP 2: IK WEN BIJ OP KAMERS

STAP 1: IK START BIJ OP KAMERS

Thuis met naasten
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Start bij Op Kamers

2.
HET VERHAAL
VAN WILLEM
Veel lieve mensen om hem heen, maar omgaan
met huisgenoten blijkt een uitdaging.
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STAP 1. ‘IK START BIJ OP KAMERS’
‘IK HEB SAMEN MET MIJN OUDERS
EN MEDEBEWONERS MIJN NIEUWE
KAMER INGERICHT.’

Willem
‘Ik kende al veel mensen toen ik naar Op Kamers ging. Denk aan familie, vrienden en collega’s.
Ik werkte in die tijd ook al bij lunchroom Welkom Thuis. Mensen met een beperking runnen die
samen met de begeleiding. Ik heb er van alles geleerd. Meestal sta ik in de keuken om gerechten
te bereiden voor onze gasten. Zo nu en dan sta ik achter de bar. Een collega ging naar Op
Kamers en was enthousiast. Daardoor raakte ik ook enthousiast. Vooral het idee van op jezelf
wonen sprak mij aan. Het leek mij erg leuk en gezellig om dit samen met andere jongeren te
doen en nieuwe dingen te leren. De eerste dag bij Op Kamers? Ik herinnering het me nog goed.
Ik heb toen samen met mijn ouders en huisgenoten mijn nieuwe kamer ingericht.’

‘WILLEM GROEIDE ALS PERSOON DOORDAT
HEM DEZE KANS WERD GEBODEN.’

Willems moeder
‘Willem was toe aan een nieuwe stap in zijn leven. Zeker omdat zijn broer ook op kamers ging.
Toen Op Kamers van start ging, was hij direct enthousiast. Hij wilde heel graag zelfstandiger
worden. Denk aan: leren koken, opruimen, problemen zelf proberen op te lossen en afspraken
nakomen. Hij is gegroeid als persoon doordat hem deze kans is geboden.’
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‘WILLEM HEEFT AL EEN REDELIJK
GROOT NETWERK DAT HEM EEN
STABIELE BASIS BIEDT.’

Willems maatje
‘Als ik Willem leer kennen, is hij al een paar maanden bij Op Kamers. Hij komt op mij over als
een zorgzaam, sportief, spontaan en introvert persoon. Willem trekt zich terug in zijn kamer
wanneer hij het te druk vindt in de woonkamer. Dit doet hij ook als hij zich verveelt of veel
dingen aan zijn hoofd heeft. Willem heeft al een redelijk groot netwerk dat hem een stabiele
basis biedt. Waar nodig helpen zij hem als hij daarom vraagt.’
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STAP 2. ‘IK WEN BIJ OP KAMERS’
‘SOMS HEB IK EEN SCHOP
ONDER MIJN KONT NODIG.’
Willem
‘In de weekenden ga ik vaak logeren bij mijn ouders. Ook spreek ik af met mijn vriendengroep,
die ik al vanaf de basisschool ken. Ik vind het wel lastig om uit mezelf af te spreken. Als ik heb
afgesproken, ga ik meestal. Ook als ik eigenlijk geen zin of tijd heb of te moe ben. Ik ben dan
bang dat vrienden zeggen: “Willem is er weer niet.” Ik heb ervoor gekozen om naar vrienden toe
te gaan in plaats van ze te uit te nodigen, omdat ze bij Op Kamers op mijn slaapkamer komen. In
de woonkamer zijn ook andere huisgenoten en maatjes, waardoor mijn vrienden en ik het gevoel
hebben ons aan te moeten passen. Bij Op Kamers merk ik dat ik best veel al zelf kan. Wassen,
koken, aankleden, boodschappen doen. Om er vanuit mezelf mee te beginnen, vind ik wel lastig.
Ik heb vaak geen zin en blijf het dan maar uitstellen. Dan heb ik een schop onder mijn kont nodig.
Sommige bewoners kunnen luidruchtig zijn. Dan zoek ik de rust op door me op mijn kamer terug
te trekken. Soms zet iemand het geluid van de televisie te hard voor mij. Het valt me ook op dat
er bewoners zijn die roddelen over anderen. Bijvoorbeeld over onvrede over de kookkunsten
van bewoners en maatjes. Dan moet ik me echt inhouden om er niks van te zeggen. Ik bedoel:
Zint iets je niet? Dan kun je dit toch op een normale rustige manier tegen de ander zeggen? Ik
ontdek dat sommige dingen heel normaal voor me zijn, maar voor anderen niet. Zo maak ik na
het douchen de ruimte schoon. Soms zie ik dan haren van andere bewoners in het doucheputje
liggen. Dat roept dan wel irritatie bij me op.’
Willems moeder
‘Willem kan eigenlijk best veel. Maar het grote probleem is voor hem om een begin te maken. Hij
kan het niet overzien. Hij heeft het gevoel dat dit bij anderen allemaal vanzelf gaat. Willem vindt
het moeilijk om voor zichzelf op te komen. Hij komt daardoor in vervelende situaties terecht.
Volwassenen die hem kennen weten dit en vragen wat hij echt wil. Hij vindt het alleen moeilijk
om dit te ontdekken en aan te geven. Hij heeft nu twee keer een “vriendinnetje” via een datingsite
gehad. Hij doet dan precies wat dat vriendinnetje zegt, ook al kost hem dat bijvoorbeeld zijn
vrienden.’

‘HIJ HEEFT TWEE KEER EEN VRIENDINNETJE
VIA EEN DATINGSITE GEHAD.’
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‘ALS WILLEM ZICH ERGERT
AAN HUISGENOTEN, KOMT HIJ
BIJ ONS ZIJN BEKLAG DOEN.’

Willems maatje

Voor jezelf opkomen
‘Ik heb Willem leren kennen als een jongen die vrij rustig is. Soms heeft hij ook drukke
momenten waarin hij zijn enthousiasme de vrije loop laat. Hij vindt het lastig om het
te benoemen als hij het ergens niet mee eens is. Hierdoor gaat hij soms aan zichzelf
voorbij. Ik herken het aan signalen. Soms reageert hij dan kortaf, zit veel op zijn kamer
en is hij erg stil. Ik probeer dit dan met hem te bespreken. Hierdoor leert Willem dit ook
eerder bij zichzelf herkennen. De volgende stap voor hem is om er ook iets mee te doen.
Hij komt nu vaker voor zichzelf op door te zeggen wat hij van iets vindt. Hij kan nog leren
om dit netter doen, want nu komt het er vaak nog uit op een botte, te directe manier.
Toch zijn er nog steeds situaties waarin hij geen “nee” durft zeggen. Dit blijft dan ook
een aandachtspunt.’

Omgaan met huisgenoten
‘Willem moet wennen aan het samenwonen met huisgenoten. Als zij klagen over het
avondeten, roept dat irritatie bij hem op. Hij komt dan bij ons zijn beklag doen. Ik
bespreek met hem op een rustige plek dat het belangrijk is dat hij hier de huisgenoot
zelf op aanspreekt. Ik ondersteun Willem door erbij te zijn als hij hiermee oefent. We
evalueren regelmatig hoe het gaat.’

Huishoudelijke taken
‘Willem kan al enkele huishoudelijke taken zelfstandig, maar heeft daar wel
ondersteuning bij nodig. Hij vergeet het regelmatig of stelt het uit, of doet het te snel
en te oppervlakkig. Hij stofzuigt bijvoorbeeld alleen snel, in plaats van alles te doen.
Om hem hierin te ondersteunen, hebben we samen op papier gezet welke stappen er
allemaal nodig zijn. Vindt hij stappen moeilijk? Dan doe ik ze voor. Daarna doet hij het
en kan ik bijsturen als het stroef loopt.’
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STAP 3. ‘IK LEER BIJ OP KAMERS’

‘IK TEL NU TOT TIEN
VOORDAT IK REAGEER.’
Willem
‘Door de drukte bij Op Kamers ontdek ik dat ik eigenlijk een eigen appartement wil. Zo kan ik
goed tot rust komen. Voor nu leer ik dat ik soms even voor mezelf moet kiezen. Bijvoorbeeld
door twee weken naar huis te gaan om tot rust te komen. Ik wil leren om voor mezelf op te
komen. Daar hoort ook “nee” zeggen bij wanneer ik eigenlijk iets niet wil. Ik had een keer in
de hockeyapp een berichtje gestuurd dat ik niet kwam trainen. Toen haalde iemand me over
en ben ik alsnog gegaan. Maar eigenlijk was ik te moe en had ik liever thuis willen blijven. Ook
moet ik eerder aan de bel trekken wanneer er iets aan de hand is. Het maatje ziet het nu aan
me als het minder gaat en vraagt dan of we op mijn kamer kunnen praten. Ik kan ook naar
het maatje toegaan en zeggen dat er iets is. Door de maatjes heb ik ervaren dat het fijn is om
te kunnen praten over dingen die ik niet leuk vind. Zo kan ik ermee geholpen worden. Ook
leer ik omgaan met bewoners die een grote mond opzetten. Dan tel ik tot tien en wacht even
met reageren. Klaagt een bewoner over het avondeten? Dan geef ik gewoon rustig aan dat ik
het niet fijn vind. Schoonmaken en opruimen lukt wel, maar vaak heb ik geen zin. De maatjes
herinneren me eraan. Ook heb ik samen met hen een schema gemaakt met vaste dagen
om schoon te maken en op te ruimen. Koken gaat goed. Maar ik vind het nog wel lastig om
gezonde ingrediënten uit te zoeken. De maatjes laten me zien welke stappen ik daarvoor moet
doorlopen.’
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Willems moeder
‘Zelfstandig worden voor Willem betekent dat hij het op zijn manier mag doen. Willem kan
zeker veel, maar wordt ook vaak door anderen overschat. En dat is jammer want dan verliest
hij zijn zelfvertrouwen als het fout gaat. Willem heeft iets beter geleerd om voor zichzelf op te
komen. Hij vond het niet kunnen wat sommige bewoners allemaal zeiden. Ik vind het knap
dat hij heeft geleerd om er iets van te zeggen. Zo droeg hij ook bij aan de rust bij Op Kamers.
Willem heeft gemerkt dat het ook belangrijk is om aan anderen te denken. Dit blijft voor Willem
moeilijk. Het initiatief naar anderen komt eigenlijk nooit van hem. Zijn kamer poetsen op een
vaste dag werkt goed voor hem. “Nee” zeggen blijft lastig. Soms gaat het niet goed en kan hij
het niet meer oplossen. Dan heeft hij zijn ouders, zussen of beste vriend Tim echt nog even
nodig.’

‘IK VIND HET KNAP DAT HIJ HEEFT
GELEERD OM ER IETS VAN TE ZEGGEN.’
Willems maatje

Regelmatig contact
‘Willem wil leren om volledig zelfstandig te koken, de was te doen, op te ruimen en
schoon te maken. Ook wil hij leren om voor zichzelf op te komen. Hij wil graag straks
naar een eigen appartement met ambulante begeleiding. Door het drukke weekschema
van Willem is het alleen lastig om gesprekken te plannen. Willem laat vaak op het
laatste moment weten dat onze afspraak toch niet door kan gaan. Samen met Willem
kijk ik naar zijn weekschema en laat hem twee momenten kiezen waarop we sowieso in
gesprek gaan. Ook als Willem niets te melden heeft. Dan houden we het gewoon kort.
Willem is geen prater. Toch zorgen deze momenten er wel voor dat Willem zijn verhaal
en vragen durft te delen. We kunnen hem daardoor beter ondersteunen. Wekelijks
kijk ik terug met hem op de afgelopen week. Hoe is deze voor hem verlopen? Welke
vooruitgang heeft hij gemaakt? Elke drie maanden bespreek ik met hem zijn leerpunten
(doelen). Haalt hij een leerpunt niet? Dan kijken we samen hoe dit anders op te pakken
en wat hij hierin zelf kan doen en wat hij van de maatjes nodig heeft.’
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Tijdsindeling
‘Willem werkt vijf dagen in de week, gaat op woensdagavond naar de fanfare en
op dinsdag en zaterdag speelt hij hockey. Hij gaat eigenlijk bijna altijd, ook al is dat
eigenlijk te druk voor hem. Na zijn werkdag spreek ik Willem regelmatig over hoe hem
met hem gaat. Ik luister naar zijn verhaal en kijk ook naar zijn lichaamshouding. Zijn
lichaamshouding zegt soms wat anders dan dat hij vertelt. Door dit te benoemen, krijgt
Willem meer inzicht en dit leidt ertoe dat hij soms besluit om niet naar hockey te gaan.
Achteraf zoekt hij mij dan op om te vragen of ik denk dat hij de goede beslissing heeft
gemaakt.’

Behaalde leerpunten
‘Willem heeft steeds minder ondersteuning van maatjes nodig. Af en toe herinneren we
hem nog aan afspraken en taken op zijn agenda. Soms pak ik gewoon de stofzuiger om
Willem te motiveren om op te ruimen. Zijn moeder doet nog steeds de was voor hem.
Hierdoor voelt Willem nu niet de noodzaak om dit zelf te leren. We proberen hem te
motiveren, maar als dat niet lukt, laten we dit leerpunt zitten. We richten ons liever op
de dingen waar hij wel motivatie voor voelt. Willem leert goed omgaan met anderen.
Hij ontdekt dat hij een keuze heeft in het wel of niet reageren op anderen. En vooral
ook in hoe je dat doet. Zo ontdekt hij dat schreeuwen en boos worden niet leidt tot het
gewenste resultaat. Tot slot leert hij wat hij moet doen om een gezonde (avond)maaltijd
op tafel te zetten.’

‘SOMS PAK IK GEWOON DE
STOFZUIGER OM WILLEM TE
MOTIVEREN OM OP TE RUIMEN.’
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STAP 4. ‘IK GA WEG BIJ OP KAMERS’
‘IK HEB STIEKEM TOCH
VEEL GELEERD.’
Willem
‘Ik ben heel blij met mijn appartement. Het fijnste vind ik dat het er rustig is. Wanneer ik drukte
wil, kan ik dat opzoeken door naar de algemene ruimte te gaan. Dagelijks komt er om zeven
uur ’s avonds iemand van de begeleiding voor een gesprekje. Daarnaast kan ik aankloppen
op kantoor wanneer er iets aan de hand is. Ik vermaak me prima in de avonden met tv kijken,
boodschappen doen of wandelen. Regelmatig ga ik op bezoek bij mijn vrienden en ouders. Ik
weet nog niet of ik hier voor altijd wil blijven wonen, maar voor nu zit ik hier op mijn plek! Bij Op
Kamers heb ik stiekem toch veel geleerd. Ik had soms het gevoel dat er over de maatjes heen
werd gelopen. De afspraken hadden strenger gekund. Je wilt liever geen ruzies, confrontaties
en vloekende bewoners. Ik heb een leuke tijd meegemaakt met zo nu en dan wat minpuntjes.
Zoals de flinke discussies die door huisgenoten in de woonkamer werden gevoerd. Maar ik heb
ook veel gelachen en nieuwe vrienden gemaakt.’

Willems moeder
‘Willem heeft het super naar zijn zin. Hij heeft ruimte om hem heen en daardoor rust. Al die
prikkels, waaronder soms het harde geluid van televisie of harde stem van huisgenoten, bij Op
Kamers waren wel moeilijk. Ik had het fijn gevonden als de maatjes nog wat meer ondersteund
hadden in het schoonmaken van zijn kamer. Ik ken niet alle maatjes persoonlijk die bij Willem
betrokken zijn geweest. Maar van Willem begreep ik dat het allemaal fijn en goed was. Dus dan
zijn wij ook tevreden.’

‘VAN WILLEM BEGREEP IK DAT HET ALLEMAAL FIJN
EN GOED WAS. DAN ZIJN WIJ OOK TEVREDEN.’
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‘IK HOOR EN LEES ALLEEN
MAAR POSITIEVE VERHALEN
VAN DE NIEUWE BEGELEIDERS.’
Willems maatje
‘Willem heeft het erg naar zijn zin in zijn appartement. Ik hoor en lees alleen maar positieve
verhalen in de rapportage van de begeleiders van zijn nieuwe woonlocatie. Als ik aan Willem
vraag of er ook minpunten zijn, kan hij er geen noemen. Ook zijn moeder bevestigt dat hij het
ernaar zijn zin heeft. Wanneer ik aan Willem vraag of hij zich weleens eenzaam voelt in zijn
appartement, geeft hij aan de rust juist heel fijn te vinden. De rust doet hem goed.’

Op Kamers | ORO 35

WAT MAAKT OP KAMERS NOU BIJZONDER?

Bij Op kamers kun je je
eigen interesses en hobby’s
blijven doen. Ondanks dat
je bij Op kamers komt om te
leren is er ook nog genoeg
tijd voor ontspanning!

‘TIJD VOOR
ONTSPANNING’

‘CONTACT MET
JE HUISGENOTEN’

Bij Op kamers helpen we elkaar, omdat
je bij Op kamers een gezamenlijke
woonkamer hebt, kun je gemakkelijk
contact leggen met je huisgenoten. Zo
sta je sneller voor elkaar klaar en leer je
zonder maatjes het ook voor elkaar te
krijgen.

Bij Op kamers
mag je een
klein huisdier
hebben in goed
overleg met de
maatjes en je
huisgenoten.

‘JE MAG EEN KLEIN HUISDIER HEBBEN’
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‘BEWONERS, OUDERS
EN MAATJES’

Bij Op kamers doen we alles samen! We werken vanuit de driehoek: Bewoners/ouders/maatjes. Hieruit is al
een werkgroepje ontstaan voor groepsactiviteiten en hebben we een moeder die als vrijwilliger elke week komt
koken met een van onze bewoners!

‘VRIENDEN EN FAMILIE
ZIJN ALTIJD WELKOM!’

Bij Op kamers kijken we naar
je wensen en hoe we hierbij
kunnen ondersteunen, niet
alleen huishoudelijke taken
maar bijvoorbeeld ook
het halen van je rijbewijs,
zelfstandig leren koken enz.
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3.
ZO WERKEN DE
MAATJES BIJ
OP KAMERS
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STAP 1. ‘IK START BIJ OP KAMERS’
Op Kamers is een ontdekkingstocht voor de bewoner, zijn ouders, andere belangrijke
naasten en maatjes. Wat wil de bewoner leren? En op welke manier lukt dat?
Experimenteren mag en moet zelfs. Bij deze stap kan de bewoner onzeker of
afwachtend zijn. Zijn de maatjes er wel echt voor me? Kan ik ze vertrouwen? Andere
bewoners storten zich juist vol in het nieuwe avontuur. Wat de behoeftes ook zijn,
de maatjes sluiten aan bij ieders tempo. Ze maken daarbij gebruik van de volgende
uitgangspunten:
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TIPS:
•

Neem bij de start de tijd en ruimte om naar iemands levensverhaal te luisteren.
Leer de bewoner eerst goed kennen. Vraag door zonder oordeel.

•

Overleg hoe iemand wil wennen bij Op Kamers. Neem in het zorgplan doelen op
die laten zien wat de bewoner zelf wil en kan welke steun nodig is.

•

Gebruik tools uit Support Gericht Werken, zoals het Krachtenprofiel. Dat helpt
om nieuwe doelen van bewoners vast te stellen.

•

Neem binnen drie weken contact op met de ouders of een belangrijke naaste
van de bewoner. Stem met de bewoner af of dat kan en of de bewoner hierbij
aanwezig wil zijn.

•

Probeer te achterhalen waar gedrag van een bewoner vandaan komt. Dit doe je
door:
1. Het gedrag te benoemen en met de bewoner te onderzoeken.
2. Aan collega’s te vragen op welke momenten zij dat gedrag ook bij de
bewoner zien. En te vragen welke aanvullende informatie zij hebben. Zo kun
je samen tot een verklaring komen.
3. Het gedrag waar nodig te bespreken met ouders, gedragskundige en/of
andere disciplines.
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STAP 2. ‘IK WEN BIJ OP KAMERS’
Bewoners leren in deze stap de maatjes en huisgenoten beter kennen. Daar hoort
het ontdekken van leuke dingen bij. Zo is Op Kamers bijvoorbeeld een plek waar je
gewoon je vrienden mag uitnodigen. Heeft de bewoner een nieuw idee? Dan bewegen
de maatjes daar gewoon in mee. Maar bewoners komen ook ongemakkelijke dingen
tegen. Bijvoorbeeld gefrustreerd zijn omdat huisgenoten schelden tegen iemand. Of
ontdekken dat huisgenoten andere normen en waarden hebben dan jij. De maatjes
helpen bewoners in hoe hier mee om te gaan. In deze stap gaan zij uit van de volgende
uitgangspunten:
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TIPS:
•

Ga samen op zoek naar de wensen en behoeften van de bewoner door informatie
te ‘sprokkelen’:
1. Observeer welk gedrag de bewoner laat zien. Bespreek dit gedrag met de
bewoner. Dit kan namelijk leiden tot inzicht in wensen en behoeften.
2. In gesprek gaan en blijven met de bewoner: Wat wil jij? Waar wil je zijn over
bijvoorbeeld vijf jaar? Wat is nodig om daar te komen? Wat vind je moeilijk?
Vraag zonder oordeel door.

•

Ook bij deze stap ga je na waar gedrag van een bewoner vandaan komt. Zie
hiervoor ook de mogelijkheden onder stap 1.

•

Bouw verder aan het vertrouwen van de bewoner door:
1. Echt om de bewoner te geven.
2. De bewoner het beste te gunnen.
3. De bewoner te ondersteunen in het behalen van zijn doelen.

•

Als je samen in een huis woont, nemen bewoners een bepaalde rol aan.
Verzorgend, sociaal, behulpzaam, onruststoker, noem het maar op. Kijk naar
welke rol iemand kan passen. Kies samen met de bewoner de bijbehorende
taken. Hier kan een bewoner voordeel uit halen in zijn ontwikkeling.

•

Maak de bewoner bewust van zijn gedrag. In welke situaties is dit wel helpend
en in welke situaties niet? Doe dit op rustige momenten als de bewoner hiervoor
open staat. Ondersteun de bewoner door erbij te zijn als hij nieuw gedrag oefent.

•

Heb regelmatig korte gesprekken waarin je met de bewoner terugkijkt naar hoe
het gaat. Plan hier vaste momenten voor in.

•

Plan na zes weken een evaluatiegesprek met bewoner, maatje, zorgcoördinator,
ouders of andere belangrijke naasten. Hoe gaat het, waar staan we, waar willen
we naar toe?
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STAP 3. ‘IK LEER BIJ OP KAMERS’
In deze stap leren maatjes bewoners en naasten elkaar nog beter kennen. Er is actief
contact. De leerdoelen worden steeds duidelijker. Er is meer inzicht in het gedrag van
de bewoner. De bewoners leren ook van elkaar. Een bewoner kan bijvoorbeeld nogal
eens boos of teleurgesteld worden. Door te zien hoe andere huisgenoten hiermee
omgaan, zie je ook hoe het anders kan. De maatjes blijven goed aansluiten bij het
tempo van de bewoner. Is iemand nog niet toe aan nieuw gedrag? Dan wachten de
maatjes gewoon totdat iemand er wel klaar voor is. In deze stap gaan de maatjes uit
van de volgende uitgangspunten:

TIPS:
•

Stel vaste momenten voor begeleiding vast. Deze kan de bewoner alleen in overleg
afzeggen. Benadruk dat Op Kamers betekent dat iemand wil leren en ontwikkelen.
Daar horen nu eenmaal begeleidingsafspraken bij.

•

Betrek de bewoner actief bij het maken van het zorgplan. Laat een bewoner
meedenken hoe hij een bepaald doel kan bereiken. Geef hiervoor ook bedenktijd.
Een plan hoeft niet in één dag geschreven te worden.

•

Werk samen met de personen in de omgeving die belangrijk zijn voor de bewoner. Dit
kunnen bijvoorbeeld familieleden zijn, vrienden of huisgenoten. Belt een naaste of
komt die op bezoek? Zoek dan even contact en vraag hoe het met diegene is.

•

Laat je in een gesprek met de bewoner niet storen door andere bewoners. Neem echt
de tijd voor iemand.

•

Daag de bewoner uit om zelf kleine problemen op te lossen. Vraag: En nu? Hoe kun je
dit oplossen?

•

Toon interesse bij buitensporig koopgedrag, blowen, drankgebruik, gokken.
Bijvoorbeeld door te vragen: Wat blow je? Wat drink je? Wat maakt dat je dat doet?

•

Ondersteun de bewoner in het erkennen en benoemen van zijn gevoelens. Check bij
de bewoner wat je ziet. ‘Ik zie tranen in je ogen. Klopt het dat je verdrietig bent?’ of
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‘Ik zie je mondhoek omhoog gaan. Ben je aan het lachen?’ Onderzoek samen waar dit
gevoel vandaan komt. Wat betekent het gevoel? Wat wil je ermee?
•

Zijn er doelen behaald? Blijf hier aandacht voor houden door dit steeds weer te
benoemen. Motiveer de bewoner om zijn vaardigheden te leren aan andere bewoners.
Dat werkt heel goed voor iemands zelfvertrouwen. Stel ook weer nieuwe doelen, zodat
iemand zich kan blijven ontwikkelen. Evalueer de doelen regelmatig.

•

Veroordeel het gedrag of negatieve uitspraken van een bewoner niet. Dan bestaat
namelijk de kans dat de bewoner zijn gevoel niet meer uit. Probeer het in plaats daarvan
te begrijpen. Bijvoorbeeld door er op een later moment op terug te komen en vragen te
stellen.

•

Gedraagt een bewoner zich negatief naar andere bewoners? Bijvoorbeeld door te
schelden of een grote mond op te zetten? Reageer dan direct door een grens te stellen.
Voorkom dat andere bewoners zich onveilig gaan voelen.

•

Merk je dat een bewoner het lastig vindt om om hulp te vragen? Benader deze persoon
dan actief. Spreek bijvoorbeeld een vast moment af waarop de bewoner zijn verhaal
kan delen. Sta stil bij positieve ervaringen in hulp vragen. Hoe heeft dat iemand in het
verleden geholpen? Hoe zou het nu weer kunnen helpen? Nodig de bewoner uit om
hierin te oefenen.
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STAP 4. ‘IK GA WEG BIJ OP KAMERS’
Bij Op Kamers verloopt de overgang naar een andere manier van wonen veelal geleidelijk.
Zodat oude bewoners altijd weer kunnen terugvallen op de maatjes. De maatjes
ondersteunen bij het omgaan met de nieuwe situatie. Bijvoorbeeld door na de verhuizing
interesse te tonen in hoe iemand nu woont en hoe de ouders dit ervaren. In deze stap
gaan de maatjes uit van de volgende uitgangspunten:

TIPS:
•

Wees er ook voor iemand als die niet meer bij je woont. Hiermee laat je de
onvoorwaardelijkheid van het contact goed zien. Onderhoud waar nodig minimaal
contact. Bijvoorbeeld door een appje te sturen en te laten weten dat iemand altijd
welkom is.

•

Ondersteun de bewoner in het maken van een thuis op zijn nieuwe woonplek.
Bijvoorbeeld in hoe hij wil communiceren met de nieuwe begeleiders. Wat wil de
bewoner wel of niet aan hen vertellen?

•

Neem na een tijdje contact op met de ouders of een belangrijke naaste om te
checken hoe het gaat. Vraag of de overstap fijn is verlopen en of ze nog tegen
dingen aan lopen.
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