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         Van
 betekenis zijn

B E S C H E R M D  W O N E N
Op 1 januari 2018 is De Heem 

formeel onderdeel geworden 
van Leger des Heils Midden-
Nederland. Deze beschermde 
woonvorm – gevestigd op locaties 
in Utrecht en Woerden – vormt 
een prikkelarme omgeving en 
een plek voor mensen met zeer 
complexe problemen. Omdat ze 
in de hulpverlening vaak nergens 
meer terecht kunnen, is het 
moeilijk voor hen een plek in 
de samenleving te vinden en te 
houden. Via De Heem kunnen 
we ook voor deze mensen van 
betekenis zijn. 

V E R B O U W I N G 
M E R E N H O E F

Woonzorgvoorziening 
Merenhoef in Maarssen is 
bezig met een groot schalige 
verbouwing. In de loop van 
vorig jaar zijn hiervan de eerste 
resultaten zichtbaar geworden. 
De eerste verbouwde verdieping 
is feestelijk opgeleverd en 
bewoners konden terug verhuizen 
naar hun vertrouwde plek. 
Merenhoef is onderdeel van het 
in aanbouw zijnde Merenpark, 
waar diverse voorzieningen 
en woon vormen gebundeld 
zijn. De verbouwing geeft een 
enorme kwaliteitsimpuls die, 
gecombineerd met de inzet van 
onze zorg, een positief effect zal 
hebben op het welzijn van de 
bewoners. 

H E R S T A R T  G E O P E N D
In december is Herstart 

geopend, het centrale loket in 
Utrecht van waaruit diverse 
zorgpartijen samenwerken 
om nieuwe daklozen zo snel 
mogelijk op een plek te krijgen 

die bij hen past (zie ook de 
reportage op pagina 4). Het was 
indrukwekkend om te zien hoe 
alle betrokkenen zich in het 
afgelopen jaar hebben ingezet om 
de snelle verbouwing en het bij 
elkaar krijgen van alle partijen 
te realiseren. Het interieur van 
de Nieuwegracht is mooi en 
eigentijds vormgegeven, omdat 
we geloven dat ook mensen aan 
de onderkant van de samenleving 
een mooie, schone plek 
verdienen. 

U I T D A G I N G E N
In 2019 staan we voor een 

aantal uitdagende aanbestedings-
trajecten. Ons doel blijft goede 
kwalitatieve zorg verlenen. De 
basis onder onze hulpverlening 
is en blijft herstelgericht werken. 
Ervarings deskundigheid zal 
verder worden uitgebouwd en 
ingezet. Onze teams worden 
getraind in de samenwerking 
met ervaringsdeskundigen. Ten 
aanzien van jeugdzorg blijven 
we inzetten op het vormen van 
gezinshuizen, omdat we geloven 
dat opgroeien in een gezins-
setting belangrijk is voor de 
ontwikkeling van jongeren. Met 
blijdschap stellen we vast dat 
het aantal gezinshuisouders, dat 
zich voor dit betekenisvolle werk 
beschikbaar stelt, toeneemt. 

Ik dank onze collega-
instellingen, opdracht gevers, 
subsidie verleners, zorg-
kantoren en over heden voor het 
vertrouwen dat ze in ons hebben. 

J A N  J A N S , 
algemeen directeur  

Leger des Heils Midden-Nederland

Mensen die geen helper hebben, worden bij het 
Leger des Heils gezien en gehoord. We geloven dat 
ieder mens waardevol is, ongeacht iemands situatie 
of omstandigheden. Daarom hebben we ons ook in 

het afgelopen jaar ingezet om voor deze mensen van 
betekenis te zijn.

V O O R W O O R D

1  J A N U A R I 
Leger des Heils neemt de locaties 

Heijcopperkade Utrecht en Veldwijk 

Woerden van stichting de Heem over 

samen met alle medewerkers en 35 

cliënten. Op de Heem wonen mensen 

met een lichtverstandelijke beperking, 

vaak in combinatie met verslaving en/of 

psychische problemen. 

1 1  J A N U A R I 
Het Leger des Heils krijgt 

de nieuwe gecombineerde 

inloopvoorziening toebedeelt 

van de Gemeente Utrecht. In 

deze inloopvoorziening wordt 

een inloop, hulpverlening, 

medische zorg, activering 

en een aantal noodplaatsen 

ondergebracht. De voorziening 

zal zich vestigen aan de 

Nieuwegracht 92. 

1  A P R I L
Beschermd woonvoorziening Cederhorst 

in Amersfoort opent haar deuren. 

Cederhorst biedt een warm thuis aan dak- 

en thuislozen voor wie het wonen in de 

wijk teveel prikkels veroorzaakt. Bewoners 

kampen met zware psychiatrische 

problemen, soms in combinatie met 

middelengebruik. Er is 24 uur per dag 

begeleiding aanwezig en er is veel ruimte 

voor dagactiviteiten en recreatie.

3  A P R I L
De Laagdrempelige Opvang verhuist 

naar de Maliebaan in verband met de 

verbouwing aan de Nieuwegracht. 

6  M E I 
Woonzorgcentrum 

Merenhoef bestaat 40 

jaar en viert dit met een 

feestelijke dankdienst. 

5  J U L I 
Tivoli Utrecht geeft 

tijdens Talenten on 

Stage deelnemers, 

medewerkers en 

bezoekers van het 

Leger des Heils hun 

jaarlijkse podium om 

hun creatieve talenten 

te laten zien. 

7  J U N I 
Brandpunt+ maakt een reportage 

over ‘Hoe de ervaringsdeskundige de 

hulpverlening verrijkt’, en bezoekt Marlis 

op haar werk bij de Laagdrempelige 

Opvang om in gesprek te gaan met Marlis 

en bewoners.

1 4  J U N I
De start van de bouw 

van woonzorglocatie 

Merenhoef in Maarssen 

is officieel geopend. Het 

bestaande verpleeghuis 

en 32 aanleunwoningen 

worden gerenoveerd. 

Eind 2019 moet 

de eerste fase van 

het project worden 

opgeleverd. 

2018 
in het  
kort

1  A U G U S T U S 
50|50 coffee opent 

in een kerk aan de 

Noordewierweg 131 

in Amersfoort haar 

eigen koffietent. Bij 

50|50 coffee krijgen 

deelnemers nieuwe 

kansen, werkervaring, 

structuur en plezier. 

Bovendien leren ze de 

fijne kneepjes van het 

baristavak. Het doel is 

dat deelnemers zoveel 

mogelijk herstellen, 

zelfvertrouwen krijgen 

en hun dromen 

nastreven.

2 2  S E P T E M B E R 
Op burendag 

verwelkomt het Leger 

des Heils op diverse 

locaties van Midden 

Nederland haar buren 

voor koffie, thee, gebak 

en poffertjes.

1 9  D E C E M B E R 
De Toevlucht bestaat 5 jaar. 

Toevlucht is begonnen onder 

protest onder het motto van: 

‘Geen mensen op straat’. 

Inmiddels is Toevlucht 

verplaatst naar een mooi 

gebouwtje op het terrein van 

het Leger des Heils en wordt 

er samengewerkt met veel 

verschillende organisaties.

1 8  O K TO B E R 
Raad Utrecht gaat op werkbezoek bij 

hostels de Hoek en Leidsche Maan. Samen 

met politie, omwonenden, bewoners 

en de woningbouw wordt het gesprek 

aangegaan over de opvang van een 

kwetsbare en soms moeilijke doelgroep en 

overlast in de wijk. 

1  N O V E M B E R 
In samenwerking met de 

Gemeente  Amersfoort en diverse 

organisaties wordt locatie 

Lichtpenweg geopend. Hier wonen 

zowel jongeren als studenten 

als reguliere bewoners. Wat dit 

woonproject uniek maakt is dat de 

jongeren begeleiding ontvangen 

van studenten.

3  D E C E M B E R
De nieuwe gecombineerde inloop-

voorziening Herstart opent haar deuren 

voor bezoekers aan de Nieuwegracht 92 in 

Utrecht. Hiermee sluit het Catharijnehuis 

na 29 jaar haar deuren. 

3  D E C E M B E R
De Soepfiets deelt tijdens haar ronde 

door Utrecht Hema-pakketten uit met 

producten zoals shampoo, tandpasta, 

een muts en drinken. Dit naar aanleiding 

van het geld dat opgehaald is tijdens het 

Flinke Soep Festival. 

1 5  M A A R T 
Negen cursisten behalen, na het 

volgen van de training, hun certificaat 

Ontwikkeling Ervarings deskundigheid. 
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Bob (56) kwam vanuit de gevangenis naar De Heem. Na 
een bedrijfsongeval dat zijn enkel verbrijzelde, werd de 
metaalarbeider beveiliger in een coffeeshop, hartstikke leuk 
werk. ‘Als er stampij kwam, moest ik ze eruit donderen. Dealen 
deed ik niet, ik wist best dat dat verkeerd zou aflopen. Maar 
als er dan eens iemand aan de deur kwam… Ze hielden me 
gewoon met camera’s in de gaten. Op een dag stapten er twee 
meisjes uit een auto. Ze waren 16 jaar en op die leeftijd mag je 
ze geen drugs geven. Mogen die wel autorijden dan, zei ik nog 
tegen de politie.’

Ik ben gewoon genaaid
‘In de gevangenis was ineens mijn geld op, de huur 

kon niet worden betaald. Ik stond al zeventien jaar onder 
bewindvoering, ik ben dus gewoon genaaid. Al m’n spullen 
hebben ze verbrand. Toen ik na een jaar uit de gevangenis 
kwam, stond ik op straat. Ik mocht beschermd gaan wonen 
in Epe, maar omdat ik een ambtenaar in functie bedreigde, 
ging dat niet door. Als ik je tegenkom, ruk ik je kop eraf, had 
ik gezegd. Ik ben nog steeds boos op die man, en ook op de 

rechter. Die heb ik twee keer ‘paardenlul’ 
genoemd omdat hij me zat uit te 
dagen. ADHD’ers vertellen altijd de 
waarheid. Daar moest ik ook weer voor 
voorkomen.’

Ik moet alles zelf oplossen
In De Heem is woonunit nummer 

7 Bobs hut, daar moeten ze niet meer 
aankomen. Hij wil graag naar een 
volgende plek, want hier wordt hij maar 
tot op zekere hoogte geholpen, vindt 
hij. ‘Ik kreeg 331 euro zak- en kleedgeld 
per maand, maar hoe moest ik weten 
dat je daar zelf je ziekenfonds van moet 
betalen? Dus binnen een jaar stond 
die bewindvoerder weer op de stoep. 
Ik ging van pissebed naar kakkebed en 
nog dieper. Ik moet alles zelf oplossen. 
Ik wil graag weer op m’n eigen. Als ik 

‘Ik wil graag 
weer op m’n 

eigen’

‘ De enige  
die normaal  
is hier’

    C O L O F O N

Leger des Heils Midden Nederland is onderdeel 

van Stichting Leger des Heils Welzijns- en 

Gezondheidszorg. 

Voorzitter stichtingsdirectie   Envoy drs. C. Vader

Stichtingsdirecteur   Kapitein Harm Slomp RA

M A N A G E M E N T T E A M 

Algemeen directeur Midden Nederland   Jan Jans

Directeur bedrijfsvoering   Marjo Septer 

Manager regio Oost   Carla Smedema 

Manager regio West   Gerard Harskamp 
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Tekst   Jeanet van der Linden

Beeld   Lode Greven, Renée Oosthoek

Vormgeving   TinekeWerkt.nl

Druk   Libertas Pascal

voor de omgeving. Het gaat hier om onder andere een 
restaurant, ontvangstruimte, vergaderruimte en dag-
verzorging. Daarnaast  worden er een aantal eerstelijns 
dienstverleners gehuisvest in het service centrum zoals 
een huisarts, fysiotherapeut en apotheker. 

Het woonzorgcentrum sluit door de bouw en ver-
bouw van Merenpark aan bij de wensen en behoeften 
van de bewoners en omgeving als het gaat om een 
eigentijds en aantrekkelijk centrum voor wonen, zorg 
en welzijn met alle faciliteiten binnen handbereik.  

hier ergens een leeg boerderijtje tegenkom, kraak ik het zo. Ik 
heb me nu al zo lang aan de regels gehouden. Waarom naait 
iedereen me zo? Waarom blijven ze me maar straffen? Ik heb 
nog geen tien cent op de bank staan.’

Wel veel gezelligheid hier
Bob is in De Heem de tuinman. Soms neemt hij van de 

supermarkt een plantje mee voor op de bar. ‘Die vijver heb 
ik in twee maanden uitgegraven met een schep. Straks ga ik 
het gras maaien en ik ben chef over de afwas. Ik heb wel veel 
gezelligheid op De Heem, maar het ligt er net aan hoe mensen 
zich voelen. Er loopt van alles rond, borderline en schizofrenie. 
Ik voel me de enige die normaal is.

Aan m’n verslavingen heb ik wel twee miljoen uitgegeven, 
zeiden ze laatst. Amfetamine, cocaïne. Maar van dat laatste 
ben ik al dertien jaar volledig clean. Wiet mag ik hier roken om 
rustig te blijven. Anders heb ik helemáál geen leven! Ik moet 
het wel zelf kunnen betalen, en anders vraag ik het gewoon bij 
een ander. Dat loopt wel goed hier hoor.’   

W oonzorgcentrum Meren hoef in Maarssen wordt compleet ver-
nieuwd. De afdelingen van het zorgcentrum worden verbouwd en 
geoptimaliseerd naar levensloopbestendige appartementen die 

geschikt zijn voor zwaardere zorg. Zo zijn op de PG- en de verpleegafde-
ling de badkamers vergroot en hebben zoveel mogelijk appartementen een 
aparte slaapkamer. 

Naast de revitalisatie van het zorgcentrum worden de 32 aanleun-
woningen gerenoveerd tot eigentijdse zorgtoegankelijke appartementen. 
Daarnaast worden er 54 appartementen en 14 zorgtoegankelijke grond-
gebonden woningen in verschillende uitvoeringen gebouwd. 

In het vernieuwde servicecentrum komen nieuwe ondersteunende voor-
zieningen voor de zorg van Merenhoef en het organiseren van activiteiten 

Van Merenhoef 
naar Merenpark

D E  R E A L I S A T I E  V A N  E E N  E I G E N T I J D S  E N 
A A N T R E K K E L I J K  C E N T R U M  V O O R  W O N E N , 

Z O R G  E N  W E L Z I J N .
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et is of je een schilderij 
binnenstapt op deze 
koude januarimorgen. De 
Nieuwegracht is een plaatje, 
met z’n mooie bruggetjes, 
fietsen her en der, mensen 
die hun hond uitlaten en een 
bestelbusje dat over de gracht 
ronkt. Op nummer 92, het 

voormalig centraal Israëlitisch weeshuis, is het nu 
nog rustig, maar straks om tien uur zullen de eerste 
gasten in de inloop arriveren. 

T R A N S P A R A N T I E
Het interieur van het pand heeft in 2018 een totale 

metamorfose ondergaan. Ferdinand van de Velde, 
manager Herstart, geeft een rondleiding. Vanbinnen 
oogt het pand industrieel, met veel glas en staal. ‘De 
transparantie die dat oplevert is een bewuste keuze’, 
lacht hij, ‘hoewel niet iedereen even gecharmeerd is 
van de mate waarin je naar binnen kunt kijken.’ 

Op Nieuwegracht 92 was jarenlang de 
laagdrempelige opvang van het Leger des Heils 
gevestigd. Nu zijn er een inloop, ruimten voor 

H E R S T A R T  A A N  
D E  N I E U W E G R A C H T

Stadsteam Herstel 
– dat de spil is 

in de Utrechtse daklozenzorg -, 
en vijftien bedden voor tijdelijke 
opvang. Ook is er nog een 
verdieping bestemd voor de 
Laagdrempelige opvang en de 
ziekenboeg. De inloop van Herstart 
drijft op één betaalde kracht en 
werkt verder met vrijwilligers en 
ervaringsdeskundigen. Allemaal 
zijn ze erop getraind contact te 
maken met de gasten, zodat die 
zich gezien en gehoord voelen. 

B L I K V A N G E R
Het is halftien en Menno staat 
klaar om aan zijn ronde te 
beginnen. Hij is in het dagelijks 
leven kerkbeheerder in de 
Singelkerk iets verderop én 
ervaringsdeskundige. Tijdens een 
moeilijke periode in zijn leven 
raakte hij dakloos en verslaafd. Die 
tijd ligt gelukkig achter hem. Hij is 
nu één van de drie buurtwerkers 

In december 2018 is Herstart 
geopend; een centraal loket 

waarin Leger des Heils Midden-
Nederland en diverse Utrechtse 

hulpverleningsorganisaties 
samenwerken om dakloos 

geraakte mensen te begeleiden 
naar een nieuwe start.

in Herstart en voornamelijk buiten te vinden, om 
een veilige zone rondom nummer 92 te creëren en 
overlast te voorkomen. Maar eerst neemt hij een 
kijkje in de inloop. 

Daar druppelen de eerste gasten binnen. Het 
notitieboekje van schrijver dezes trekt argwanende 
blikken. Het is koud vandaag, dus de warme soep 
en koffie die stagiair Shakila en haar collega 
serveren, vinden gretig aftrek. Voor iedereen is 
er een vriendelijke opmerking en een praatje. De 
ruimte oogt als een restaurant, met gezellige zitjes, 
comfortabele banken en hippe lampen. Blikvanger is 
een eeuwenoude bakstenen muur. 

N E R G E N S  V E I L I G
In de hoek bij het raam zit Gregg met zijn rug tegen 
de muur achter zijn laptop. De voormalig beveiliger 
van prostituees zit hier elke dag, vertelt hij. Hij staat 
op de wachtlijst voor de LDO en hoopt daar in juni 
van dit jaar een plek te krijgen. Tot die tijd slaapt hij 
in de nachtopvang en overal en nergens. Overdag is 
hij in Herstart waar hij vrouwenfiguren tekent met 
behulp van het computerprogramma Corel Draw. 

Nadat Gregg z’n baan en z’n huis was kwijtgeraakt, 
trok hij bij zijn ouders in. Maar zijn alcoholistische 
vader bleek nog dezelfde patronen te hanteren als 

Gezien &
gehoord 
worden Menno (links) en Gregg (rechts)

4
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‘Ik struggle, jij ook?’ 
S U P P O R T G R O E P E N  W E Z E N L I J K  
O N D E R D E E L  I N  H E R S T E L

Bij herstellen van een verslaving 
ligt de focus vaak op middelenvrij 

leven, een huis, kunnen omgaan met 
geld en een netwerk. De emotionele 
kant van herstel krijgt doorgaans 
minder aandacht maar is minstens 
zo belangrijk, vindt het Leger des 
Heils. Vandaar het introduceren van 

supportgroepen.  

‘Wie verslaafd 
is, ontwikkelt 
overlevings-
patronen, die niet 

aansluiten op het normale en isolerend 
werken. Aan drugs en alcohol komen is 
als het ware het doel in je leven’, vertelt 
Augus Lumalessil, ervaringsdeskundige 
bij het Leger des Heils. Hij weet hoe 
het is om vanuit de ontwrichting in de 
herstelfase te komen en dan een gevoel 
van vervreemding te ervaren: ‘Wie ben ik 
eigenlijk? Wat is mijn identiteit?’ 

Om die kant van herstel aandacht 
te geven, introduceerde hij in het 
afgelopen jaar de supportgroepen 
en ontwikkelde hij een manier van 

 Er zijn in Utrecht momenteel 

twee support  groepen actief, in 

Amersfoort worden ze opgestart. 

De supportgroepen worden vanuit 

ThuisBest/ Herstart georganiseerd en 

komen twee keer per week samen. De 

avonden volgen een vaste werkwijze. 

Aan de hand van de letters van het 

woord ‘herstel’ wordt vrij geassocieerd. 

Vervolgens kiest de gespreksleider een 

woord uit en vraagt een deelnemer iets 

meer te vertellen over wat dit woord 

voor hem of haar betekent. Iedereen mag 

er aankloppen. 

Meer weten? Mail met Augus:  

augus.lumalessil@legerdesheils.nl.

vroeger. Toen er bij Gregg iets 
knapte en hij zijn eigen agressie 
op de man botvierde, wist hij 
dat het niet goed voor hem was 
daar te blijven. Het dakloos zijn, 
is hem echter niet in de koude 
kleren gaan zitten. Hij voelt zich 
nergens veilig en zit daarom altijd 
op deze plek. Met overzicht en 
rugdekking. Het wachten duurt 
lang maar hij blijft optimistisch. 
‘Het is nu gewoon een kwestie van 
volhouden tot juni.’ Ferdinand 
adviseert hem in de tussentijd de 
banden met het Voortraject weer 
eens aan te halen. 

W A C H T L I J S T
Nieuwe daklozen kunnen twee 
weken in de tijdelijke opvang in 
Herstart blijven. ‘Vanuit Herstart 
leiden we mensen toe naar een 
passende plek’, vertelt Lotte van 
het Stadsteam. ‘Nu alles vanaf 
één adres geregeld wordt, merken 
we dat de zorg beter op elkaar 
afgestemd raakt. Dat is in ieders 
belang.’ Vanuit Herstart wordt ook 
geprobeerd het aantal daklozen in 
Utrecht in kaart te krijgen en te 
monitoren. Daarbij wordt intensief 
samengewerkt met de buurtteams 
voor het geval dakloosheid 
dreigt. Feit is dat het aantal 
schrijnende situaties toeneemt, 
aldus Lotte. ‘Belangrijke oorzaak 
is het ontbreken van voldoende 
plekken voor begeleid en 
beschermd wonen en betaalbare 

huurwoningen. Daardoor kunnen 
mensen niet snel genoeg in- en 
uitstromen, waardoor ze langer op 
straat moeten blijven.’ 

F C  U T R E C H T
In de inloop meldt coördinator 
Anja zich bij Ferdinand met ‘iets 
heel leuks’. Ze is gebeld door de 
trainer van FC Utrecht met de 
vraag of we kunnen helpen met 
het in elkaar zetten van 1.000 
vlaggen. Wie meedoet krijgt een 
gratis kaartje voor de wedstrijd. 
Het Leger des Heils heeft 
activering hoog in het vaandel 
staan en dit is een leuke kans 
voor de bezoekers en bewoners 
van Herstart. Alleen zijn duizend 
vlaggen wel wat veel. ‘We gaan 
eerst voor 750 exemplaren’, 
beslist Ferdinand. Terwijl Anja 
wegsnelt om de deal rond te 
maken, arriveert de fotograaf. Een 
notitieboekje en een statief in de 
inloop zijn tot daaraantoe, maar 
zodra er geflitst gaat worden, 
maken een paar bezoekers zich 
geruisloos uit de voeten. Die wordt 
het wat al te transparant.  

‘Transparantie  
en kwaliteit zijn  

een bewuste  
keuze’

werken. Lotgenoten komen samen 
om ervaringen te delen, bewust 
zonder hulpverleners, om mensen te 
ontmoeten in hun mens-zijn, niet in hun 
problemen. Augus: ‘In de supportgroep 
vind je erkenning en herkenning bij 
mensen die in hetzelfde schuitje zitten 
of hebben gezeten. Die ook struggelen 
en daar gewoon over praten. De een is al 
verder dan de ander in het herstelproces 
en dat inspireert. Je kunt je aan anderen 
optrekken en leert hoe je verder kunt 
komen in je herstel.’ 

H O E  W E R K T  H E T ?
De supportgroepen worden op dit 

moment nog geleid door Augus, maar 
binnenkort worden andere ervarings-

deskundigen van 
het Leger des 
Heils ingezet, 
die hiervoor een 
speciale training 
krijgen. Het 
Leger des Heils is 
overtuigd van de 
helende werking 
van lotgenoten-
contact. Er wordt 
dan ook hard 
aan gewerkt om 
deelnemers het 
belang ervan te 
laten inzien. Augus: 
‘Erheen gaan is 
confronterend, 
mensen willen 
graag de ellende 
vergeten en 
wat pijn doet 
ontvluchten. Maar 
als je jezelf serieus 
neemt, moet je 
ook je herstel 
serieus nemen 
en daar hoort die 
emotionele kant 
bij. Ik zeg: gaan.’   

‘Je leert hoe  
je verder kunt  

komen in je  
herstel’

Het is een feest van herkenning. Ja, er 

komt verdriet naar boven, maar dat is 

het niet alleen. Je wordt ook gesteund. 

Zo’n supportgroep is heel anders 

dan therapie. Daar gaat het over hoe 

ingewikkeld je in elkaar zit, maar hier 

over je herstel en wat je daarvoor 

nodig hebt. Ik vind het weldadig, het 

beurt me iedere keer weer op. En soms 

hoor je dingen van anderen waardoor 

je denkt: shit, waarom heb ik dat zelf 

niet verzonnen!’

Martin Buizer (53) is uitstroomcoach bij ThuisBest. Hij is sinds 

een jaar depressievrij en bezoekt elke week een bijeenkomst van 

de supportgroep. ‘De gesprekken gaan diep, er komt van alles 

naar boven. Sommigen vinden dat een drempel, maar ik vind dat 

positief. Ik ben zwaar depressief geweest, zat van ’s morgens 

vroeg tot ’s avonds laat te blowen en te drinken. Dan ben je blij 

dat je weer kunt voelen! In mijn slechte tijd isoleerde ik mezelf, 

maar nu moet ik weer relaties opbouwen. Dat is best dubbel en 

daar hebben we het dan over in de supportgroep. Dat je heel 

graag op mensen wilt durven rekenen, maar ook bang bent dat 

het fout gaat en dat je ze weer verliest. Iedereen deelt zijn eigen 

ervaringen en vertelt wat dit onderwerp met hem of haar doet. 

‘Waarom heb ik dat zelf niet verzonnen!’
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B E M O E I Z O R G  V O O R 
Z O R G W E K K E N D E  Z O R G M I J D E R S

Kleine gesprekjes   
& engelengeduld

Het is maandagmorgen, 
halftien. Een groepje 
mensen verzamelt zich 
voor de ingang van 

Leidsche Maan. Berry met de bakfiets 
en Angela op de scootmobiel. In de 
door het Rabobank Dichtbijfonds 
gesponsorde bakfiets liggen de gele 
hesjes, de prikstokken en een grote 
thermoskan met koffie. Die heeft 
bewoner Abdel eerder die ochtend 
klaargemaakt, het is zijn vaste taak. 

D I E P  G A T
Na een rumoerig kwartiertje is 

iedereen present en vertrekt de groep 
richting het park. Het is nu al bloedheet, 
maar ‘gaat niet, bestaat niet’, zegt Frits 
wijzend op het 50|50 T-shirt dat hij 
draagt. ‘We hebben een naam hoog 
te houden.’ JWP gaat vandaag voor 
het eerst mee, vertelt hij even later. Je 
ziet het niet aan deze goedgemutste 
veertiger, maar de week ervoor zat hij 
nog met serieuze zelfmoordgedachten 
in zijn flat. Het is te danken aan zijn 

ij Bemoeizorg hebben we te maken met zorg-
wekkende zorgmijders, die de weg naar hulp verlening 
niet hebben gevonden, niet kennen of over grenzen 
en mogelijkheden van hulpverleners zijn gegaan. Ze 
leven vaak als ‘kluizenaar’ en in de meeste gevallen 
zit er een heftig verhaal achter de persoon. Mensen 

kunnen problemen hebben op verschillende 
gebieden zoals zelfzorggebied, verslavingen, 
psychiatrie of soms zelfs maatschappelijke 
teloorgang. We willen deze mensen, maar ook 
hun omgeving helpen en beschermen.’

N E T W E R K 
‘Vaak komen we in contact met deze 

mensen door hun netwerk. Het zijn dan 
familieleden, vrienden of buren, maar ook 
huisartsen, woningbouwcorporaties en 
wijkagenten die zich bij ons melden.’ 

P R E S E N T I E M E T H O D E
‘Na signalering  is het allereerst een hele 

kunst om überhaupt binnen te komen en het 
gesprek aan te gaan. Ergens wil ieder mens contacten hebben, want we 
zijn niet gemaakt om alleen te zijn. Mensen hebben alleen onderweg hun 
vertrouwen verloren en zijn wantrouwend naar iedereen. Het is daarom 
van belang om rustig contact te leggen. Eén van de methodieken die 
wij hanteren is de presentie methode van Andries Baart. Deze methode 
gaat ervan uit dat als je maar daar bent waar de mens je nodig heeft, er 
vanzelf iets groeit. Aanwezig zijn is dus belangrijk, vaak langsgaan en 
engelengeduld hebben.’ 

H O O P  A F G E V E N
‘Vooral dat geduldig zijn is belangrijk. Voorzichtig en stapje voor 

stapje te werk gaan. Het wordt al snel een overkill aan informatie. 
Soms moet je een behoorlijk beroep op je creativiteit doen. Het is altijd 
zoeken naar ingangen, zodra deze er zijn en het contact is gelegd gaat 
het gemakkelijker. Op het moment dat iemand zorg wil accepteren is 

het snel schakelen en actie ondernemen. 
Daarbij kijk ik wel wat de persoon aan 
kan. Soms maken we meteen een afspraak 
bij bijvoorbeeld de huisarts, in andere 
gevallen doen we dat de volgende keer dat ik 
langskom. Zodra je hoop kan afgeven ben je 
vaak de volgende keer ook weer welkom.’ 

E N G E L E N G E D U L D
‘Ik bezoek een man die op zichzelf woont 

en al jaren weduwnaar is. Hij is aangemeld 
door het wijkteam die zich zorgen over hem 
maken en aangeven dat hij zich vervuild en 
zeer chaotisch is. Hulpverleners heeft meneer 
de afgelopen periode eigenhandig de deur uit 
gezet. Hij hecht aan zijn zelfstandigheid en is 
behoorlijk autoritair. Ik mocht binnen komen 
bij meneer en geregeld langskomen voor een 
bakje koffie, onder het mom van: ‘Anders ben 
ik ook maar zo alleen’. Langzaamaan door 
kleine gesprekjes en met engelengeduld heb 
ik meneer kunnen helpen door samen naar 
de huisarts te gaan voor medicijnen voor 
zijn psychotische klachten. Via de huisarts 
hebben we ook samen huis houdelijke hulp 
in kunnen schakelen. Zo ben ik steeds aan 
het masseren om mensen in beweging te 
krijgen. Deze meneer moest weer vertrouwen 
krijgen in de mensen en ontdekken dat ze 
het beste met hem voor hebben. Van deze 
contacten met mensen geniet ik. Het gaat 
mij niet zozeer om maatstaven, maar om 
echt contact. Kan je de mens achter de 
problemen zien.’  

‘De ambulantisering van de zorg gaat door. Ook 
in Amersfoort wonen steeds meer mensen met 
meervoudige problemen in een reguliere woning. 
Voor de mensen die dit betreft is dat vaak een goede 
ontwikkeling, waar vanuit de samenleving over het 
algemeen positief op wordt gereageerd. Maar ondanks 
goede begeleiding is het niet altijd te voorkomen dat 
mensen met verward gedrag overlast veroorzaken. 
Daarom is een goede spreiding over de stad belangrijk. 
Is de problematiek te groot, dan blijven residentiële 
woonvormen noodzakelijk.’ 

Maatschappelijke opvang
‘We zien de druk op de maatschappelijke opvang 

toenemen. Dat is een behoorlijke uitdaging voor een 
centrumgemeente als Amersfoort. Voor 2019 en 
komende jaren ligt de uitdaging in het op gang brengen 
en op peil houden van de uitstroom van de opvang naar 
een woning of naar begeleid wonen. Ook in Amersfoort 
staat de woningmarkt enorm onder druk. Er wordt veel 
gebouwd, maar het is lastig om voldoende betaalbare 
huurwoningen te hebben voor de doelgroep die dit het 
meest nodig heeft, zoals jongeren en mensen die zorg 
en ondersteuning nodig hebben. Uit een gehouden 
inventarisatie blijkt dat de behoefte aan woningen 
aanzienlijk is. Met zorgorganisaties en woningcorporaties 
zijn we hierover in gesprek. Vorig jaar hebben we met 
ruim 20 partners in de stad een statement vastgesteld 
om hier samen vorm en inhoud aan te geven.’ 

Innovatie en samenwerking
‘Vorig jaar is de jeugdzorg opnieuw ingekocht met 

grote zorgpartijen, waaronder het Leger des Heils. 
De verschillende partijen en de wijkteams hebben 
daarbij sterk ingezet op samenwerking, met als doel 
de juiste zorg zo snel mogelijk beschikbaar te krijgen 
bij de persoon die de zorg behoeft. Daar hopen we in 
2019 de vruchten van te plukken. De transformatie 
van de zorg, die in 2015 is ingezet, is nog volop gaande. 
Van zorgpartijen wordt verwacht dat zij daarin een 
innovatieve rol spelen. Betaalbare zorg, met behoud van 
kwaliteit, is de grote uitdaging waar we gezamenlijk voor 
staan.’ 

Aan de slag
‘De gemeente kan niet zonder partners als het Leger 

des Heils als het gaat om maatschappelijke opvang en 
ondersteuning. Soms komen mensen op eigen kracht 
hun problemen niet te boven. Ik vind het mooi te zien 
hoe er voor verschillende doelgroepen verschillende 
programma’s worden ontwikkeld, die zeer behulpzaam 
zijn. En dat het Leger des Heils openstaat voor iedereen. 
Onlangs was ik op werkbezoek in de Cederhorst – een 
beschermde woonvorm in Amersfoort - en zag ik hoe 
uitermate complex de problematiek van deze doelgroep 
is. Maar het Leger des Heils draait zich daar niet voor om, 
integendeel! Jullie gaan aan de slag.’   

‘Leger des Heils 
draait zich nergens 

voor om’ 

Wat speelt er op sociaal gebied in 
Amersfoort? Wethouder Menno Tigelaar 

blikt terug én kijkt vooruit. 

 Peter is werkzaam als 
specialistisch ambulant 
hulp verlener bij het 
Leger des Heils in Amers-
foort. Sinds het na jaar 
is hij betrokken bij een 
nieuw bemoei zorgteam, 
team BAS (Bemoeizorg 
Amersfoort Stad). Samen 
met GGZ Centraal, ver-
slavings zorg Jellinek, de 
Tussenvoorziening, Kwintes 
en het Leger des Heils 
hebben zij een groot scala 
aan kennis en expertise 
om zich in te zetten voor 
zorgwekkende zorgmijders. 

Bemoeizorg is het opzoeken, 
motiveren en toeleiden naar 
reguliere hulp van mensen waar 
wel zorgen over zijn, maar die 
geen hulp willen, geen hulpvraag 
stellen of de weg naar hulp niet 
weten te vinden.  Bemoeizorg 
heeft een lange adem en blijft 
in de nabijheid van de burgers 
totdat de situatie stabiel genoeg 
is om bemoeizorg te stoppen.

Een groep bewoners van 
Leidsche Maan zet zich 

in voor het net houden van 
de buurt. Twee keer per 
week nemen ze met hun 

prikstokken het Máximapark 
onder handen. 
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vertrekt omdat hij een woning toegewezen heeft gekregen. 
De ex-vracht wagenchauffeur heeft zijn schulden afbetaald en 
diverse examens gehaald, waaronder z’n inburgeringsexamen. 

Hij is nu officieel Nederlander. Abdel wil z’n oude beroep weer 
oppakken. ‘Gewoon een rondje om de kerk hoor, niet 

meer internationaal’, zegt hij. Want dan wordt de 
verleiding cocaïne te gebruiken weer veel te groot. 

K O M T  G O E D  M E I S J E
Frits neemt de bakfiets van Berry over en de 

groep gaat weer verder, richting het trekpontje. 
Angela vindt het spannend om er met scootmobiel 

op en af te rijden, maar Abdel en JWP stellen haar 
goedmoedig gerust. ‘Dat komt best goed meisje’. Met 
vereende krachten trekken ze even later de bonte verzameling 
mensen naar de overkant. Daar is de fotograaf inmiddels 
gearriveerd. Het loopt tegen halfeen, het is bloedheet en de 
dame van het gezelschap 
wordt belaagd door 
wespen. Niettemin zetten 
ze voor de foto hun beste 
beentje voor. Maar dan is 
de koek ook op. Bovendien 
heeft Frits haast om thuis 
te komen. De vijftiger gaat 
boodschappen doen met 
zijn ambulant begeleidster. 
Hij legt nog even uit 
waarom. ‘Ik weet niet of 
je het kent, maar ik heb 
een gat in mijn hand. In de 
supermarkt kies ik altijd 
de dure dingen. En dan 
zegt zij: “Je kunt ook dit 
nemen, is net zo lekker, 
maar de helft goedkoper”. 
Dat heb ik wel nodig, 
snap je.’  

 Bewoners van Leidsche 
Maan worden gestimuleerd 
zo veel mogelijk actief te zijn. 
‘Daarbij wordt per persoon 
gekeken naar wat haalbaar 
is’, zegt werkcoach José de 
Haan. ‘Voor sommigen is het 
al heel wat om bijvoorbeeld 
dagelijks de vaatwasser 
leeg te halen, anderen 
kunnen buitenshuis aan de 
slag. Deelnemers worden 
arbeidsmatig geactiveerd 
via 50|50, een onderdeel van 
het Leger des Heils. Voor hun 
inzet krijgen ze een kleine 
vergoeding. Ze werken onder 
meer in de horeca en in de 
groenvoorziening, altijd met 
een vaste werkbegeleider.’ 

Cijfers
van 

2018

 2018 2017 2016

ZvW-WLZ 20.151  16.446  16.208
Gemeenten 23.227  21.303  18.410
Forensiche Zorg 2.068  1.328  1.359
Overige opbrengsten 2.939  909  2.427
Eigen bijdragen clienten 731  852  632

Bedrijfsopbrengsten 49.116  40.838  39.036

Personeelskosten 35.386  28.759  27.090
Afschrijvingen 1.326  1.481  1.831
Overige bedrijfskosten 13.843  10.829  9.410

Bedrijfskosten 50.555  41.069  38.331

Financiele baten en lasten -687  -452  -642

Bijdragen LdH middelen 484  446  533

Resultaat -1.642 * -237  596 

ambulant begeleider dat hij nu weer 
onder de mensen is. Het leven van JWP 
liep fout nadat zijn zwangere vriendin 
verongelukte. Bij het Leger des Heils 
kickte hij af en schopte het 
zelfs tot gecertificeerd 
ervaringsdeskundige. 
Maar door een 
nieuwe tegenvaller op 
liefdesgebied viel hij recent 
weer terug. Vrienden heeft 
hij niet – ‘alleen gebruikers, 
maar dat zijn geen vrienden’ – en 
dan val je zomaar weer in een diep gat. 

T E M P E R A M E N T
In de achterhoede breekt tumult 

uit. Een bewoner probeert een sigaretje 
te bietsen van een stel hoveniers. 
Dat is echter not done, horen we 
uit diverse monden in niet mis te 
verstane bewoordingen. ‘Ja, met het 
temperament zit het wel goed’, grijnst 
begeleider Koen als hij de rust weer 
heeft hersteld. Een vader met drie jonge 
kinderen fietst vriendelijk groetend 
voorbij. ‘Hallo meneer koekepeer’, roept 
Abdel tegen een jongetje. 

Aangekomen in het park is het tijd 
voor de eerste stop. Angela parkeert 
haar scootmobiel midden op het pad. Ze 
heeft weinig energie omdat haar longen 
naar de knoppen zijn. Het sigaretje dat 
JWP haar aanbiedt, weigert ze maar vijf 
minuten later wordt de verleiding toch 
te groot. 

Abdel vertelt dat hij de komende 
maand na vier jaar uit Leidsche Maan 

 ‘We hebben 
een naam hoog 

te houden’

 In verband met een drietal (ver)nieuwbouwprojecten wordt een groot 
deel van het negatieve resultaat (ca 1,4 mln) veroorzaakt door frictiekosten 
samenhangend met deze nieuwbouw. In 2019 zullen de (ver)nieuwbouwprojecten 
worden afgerond. Het resultaat voor 2019 wordt eveneens negatief beinvloed 
door frictiekosten. Veel aandacht gaat in 2019 uit naar het versterken van de 
bedrijfsvoering. De groei in omzet in 2018 wordt grotendeels veroorzaakt door de 
overname van twee locaties van voormalig stichting De Heem. De personeels-
kosten zijn hierdoor ook toegenomen. Een tweede reden voor de toename van de 
personeelskosten is de krappe arbeidsmarkt waardoor meer (duurder) personeel 
niet in loondienst is ingezet

758

418

Aantal deelnemers 
doorgestroomd naar 

regulier werk / opleiding:
28

Aantal  
medewerkers:

Aantal  
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51

Aantal 
hulpvragers:
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Aantal deelnemers 
aan de slag via  

50|50 workcenter: 
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vrijwilligers: 

350‘Gaat niet 
bestaat niet’
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In de wijk
Ambulante begeleiding 
(specialistisch, alle leeftijden)

Inloophuis Woerden
Hogewoerd 3 A 1
3441 BE Woerden
0348 – 434053

Inloop voor iedereen
Laan van Vollenhove 1835 A
3706 GK Zeist

Pitstops
Nieuwegein, Woerden, Zeist

 BUURTSTEUNPUNTEN 
Bij Bosshardt Nieuwegein 
Sluyterslaan 533 
3431 BL Nieuwegein 

Volwassenen
De Heem (Domus plus)
Veldwijk 8
3446 HB Woerden
0348 – 43 34 44

Jeugd
Gezinshuizen,  
gezinsgroepen en  
kortverblijf gezinnen
Diverse Locaties  
Midden Nederland
030 – 274 91 21

Verpleging en 
verzorging
 WOONZORGCENTRUM

Merenhoef
Merenhoef 1
3601 AC Maarssen
088 – 065 74 00

OGGZ Wijkverpleging
Zandvoortlaan 211
3741 BE Baarn
035 – 541 23 30

Werk
50|50 workcenter
Havenstraat 6
3441 BJ Woerden
06 - 11 28 66 71

In de wijk
 Ambulante begeleiding 
(specialistisch, alle leeftijden)

 BUURTSTEUNPUNTEN
Bij Bosshardt Soesterkwartier
Noordewierweg 131 
3812 DD Amersfoort 
06 – 46 61 29 94

Bij Bosshardt Kruiskamp
Neptunusplein 66 – K
3814 BR Amersfoort
06 – 15 29 74 96 

Pitstops
Amersfoort

Volwassenen
 DOMUS

Hirundo
De Sneeuwuil 1
3815 XS Amersfoort
033 – 470 21 29 
088 – 090 10 00

Cederhorst 
Utrechtseweg 266 
3818 EW Amersfoort 
088 – 065 27 00 

Jeugd
 GEZINSGROEP

Springplank 
Mathias Withoosstraat 63 
3812 SR Amersfoort 
033 – 467 13 00  

Gezinshuizen, gezinsgroepen  
en kortverblijf gezinnen
Diverse Locaties  
Midden Nederland 
030 – 274 91 21  

 ZELFSTANDIGHEIDSTRAINING
De Cromwijk  
Matthias Withoosstraat 63 
3812 SR Amersfoort 
033 – 480 14 83  

De Sterren (locatie Amersfoort)
Utrechtseweg 236  
3818 ET Amersfoort  
06 – 46 26 62 49

 GEMENGD WONEN
Lichtpenweg 
p/a Matthias Withoosstraat 63 
3812 SR Amersfoort 
033 – 480 14 83  

Verpleging en  
verzorging
 VERPLEEGAFDELING

De Blinkert
Zandvoortweg 211
3741 BE Baarn
035 – 541 23 30

OGGZ Wijkverpleging
Zandvoortlaan 211
3741 BE Baarn
035 – 541 23 30

Werk
50|50 workcenter
Neonweg 9 
3812 RG Amersfoort 
033 – 463 32 08 

50|50 Coffeebar
Noordewierweg 131 
3812 DD Amersfoort

Aanmelden
Bureau Traject  
Management 

088 - 890 79 00

In de wijk
Ambulante begeleiding 
(specialistisch, alle leeftijden)

 BUURTSTEUNPUNTEN
Bij Bosshardt Zuilen
Pr. Margrietstraat 22
3554 GE Utrecht
030 - 244 06 76

Bij Bosshardt Kanaleneiland
Marco Pololaan 115
3526 GB Utrecht
06 – 25 76 55 04
06 – 51 42 16 64

Bij Bosshardt Ondiep
Acaciastraat 42
3526 GB Utrecht

Volwassenen
Verkeerd verbonden /  
   Soepfiets
Nieuwegracht 92
3512 LX Utrecht

Herstart
Nieuwegracht 92
3512 LX Utrecht
030 – 230 60 36 

Laagdrempelige 
24- uursopvang
Oudwijkerveldstraat 120
3581 JP Utrecht 
030 – 251 36 04

 SOCIAAL PENSION
Adelante I  
Royaards v/d Hamkade 4 
3552 CM Utrecht 
030 – 242 28 09

Adelante II   
Harpstraat 3 - 13 
3513 XA Utrecht 
030 – 234 21 26  

 DOMUS
De Hoek (Domus Plus)
Kögllaan 25
3571 PZ Utrecht
030 – 272 12 18  

Leidsche Maan
Willem Frederik  
   Hermansstraat 200
3544 KP Utrecht
030 - 214 46 91

De Heem (Domus plus)
Heijcopperkade 2-B 
3545 NL Utrecht 
030 – 662 83 25

Jeugd
 BEHANDELGROEP

De Wissel 
Goeree 18 
3524 ZZ Utrecht 
030 – 287 40 56

Gezinshuizen, gezinsgroepen  
en kortverblijf gezinnen
Diverse Locaties  
Midden Nederland  
030 – 274 91 21  

 ZELFSTANDIGHEIDSTRAINING
Enkeltje Zelfstandig 
Kanaalweg 96  
3533 HH Utrecht 
030 - 284 05 60 
 
De Sterren (locatie Utrecht) 
Pythagoraslaan 121 
3584 BB Utrecht 
06 – 10 30 16 40

 GEMENGD WONEN 
Place2BU
Kanaalzichthof
3541 EW Utrecht
06 – 28 44 88 80

Verpleging en  
verzorging
OGGZ Wijkverpleging
Zandvoortlaan 211
3741 BE Baarn
035 – 541 23 30

Werk
50|50 workcenter
Zeehaenkade 30 
3526 LC Utrecht 
088 – 090 11 22

Loods 13
Zeehaenkade 30
3526 LC Utrecht
06 – 12 58 19 60

Regio stad

Regio west Regio oost

Woerden
Zeis

t

Baarn

Nieuwegein

Amersfoort

Veenen daal

Stich
tse 

Vecht

Regio 
oost

Regio 
west

Regio stad 
Utrecht
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