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“Een weltrustenkus van
haar moeder én een van
haar begeleidster.”
Lees meer over het unieke Tweede Thuis in Altena

Mijn dochter is echt thuis in
Syndions Tweede Thuis in
Altena”

Rina van de Heuvel is de moeder van bewoonster
Jiska. “Niet haar mama, want mama is bij Jezus. Ik
ben wel al heel lang haar moeder”, glimlacht Rina.
“Mijn man Leo en ik zijn de initiatiefnemers van
ouderinitiatief Tweede Thuis in Altena, in het dorp
Werkendam. Onze dochter heeft een meervoudige
beperking. Ze heeft heel lang bij ons thuis gewoond,
wij wilden dat graag en het gaf Jiska rust en ritme.
Echter, op een dag zei de neuroloog tegen ons:
Jiska kan best 60 jaar oud worden. Toen wisten wij
dat we iets moesten regelen voor haar toekomst.”
Bij alles betrokken
Rina en Leo van de Heuvel zochten een tweede
thuis voor hun dochter. Een warme plek waar
steeds dezelfde begeleiders rondlopen, want hun
dochter gedijt zo goed bij herkenning. Rina: “Veel
organisaties haakten af bij de zware zorgvraag van
Jiska, alleen bij Syndion snapte men onze diepe
wens en na veel verkennende gesprekken ontstond de structuur van dit bijzondere ouderinitiatief.” Naast de dochter van echtpaar Van de Heuvel
zijn zeven bewoners met een vergelijkbare financiering en zorgvraag gevonden, die allen al in deze
omgeving woonden. Iedere bewoner heeft een afvaardiging in het bestuur dat tegelijkertijd een locatieraad is, en Syndion levert de zorg. “We zijn
betrokken bij alles,” bevestigt Rina. “Bij de bouw,
de inrichting en zelfs bij de sollicitatiegesprekken.”
Onze huisouderparen zijn uniek
“Een vast begeleidingsteam bieden is organisatorisch een uitdaging,” vertelt clustermanager Henriette van der Pijl. De betrokken ouders hadden de wens om twee
echtparen als begeleiding in te zetten, en zodoende het concept van de huisouderparen bedacht.
Dit is een functie voor mensen die écht intrinsiek
gemotiveerd zijn om te zorgen voor de bewoners.

Twee echtparen wonen, eventueel met hun kinderen, in ruime appartementen boven het Tweede
Thuis in Werkendam. Om de week leveren zij met
aanvullende begeleiders de zorg aan de bewoners. In de week dat ze ‘aan de beurt zijn’ starten
ze op met de bewoners tot zij naar hun dagbesteding gaan. Daarna is er ruimte voor administratie
en overige werkzaamheden. Aan het einde van de
dag vangt het huisouderpaar alle bewoners weer
op. Dan wordt er gezamenlijk gegeten en zijn er ook
momenten van ontspanning. Bijvoorbeeld door
spelletjes te spelen of met bewoners te fietsen.
Het huisouderpaar geeft in overleg een stabiele
invulling aan hun functie, en in feite draait het hele
gezin, ook als zij kinderen hebben, hierin mee. Dit
doen ze een week lang, totdat zij vrij hebben en het
andere huisouderpaar een week lang hun dienst
draait. Op deze manier is de vertrouwensbasis
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heel sterk, want er is heel weinig overdracht. En
dat is zelfs bij ouderinitiatieven echt uiterst uniek!”
Om de week zijn we een groot gezin
“Het is een jaar of twee geleden dat ik geattendeerd werd op deze vacature”, zo vertelt Jorien, huisouder en persoonlijk begeleider van
vier van de acht bewoners bij Tweede Thuis in
Altena. “Mijn man en ik hadden al lang het verlangen iets te doen met een samenwoonhuis.
Omdat we ook verpleegkundige kennis hebben
bleken we de perfecte match. We namen ons
hele gezin mee bij deze ommekeer, maar iedereen stond achter de keuze. De jongste twee
kinderen zijn meeverhuisd naar Werkendam.”
“Anderhalf jaar later zijn we allemaal dol op de
bewoners. Het was echt pittig om met ons gezin
te wennen aan zoveel nieuwe impulsen, maar inmiddels heeft iedereen zijn draai gevonden. Voor
de bewoners zijn we om de week echt een ge-

zin. Het is de gewoonste zaak van de wereld dat
we hier spelletjes doen met elkaar, of nagels lakken. Onze dochter Hanne, van 8 jaar oud, is een
ware begeleidster in spe geworden. Ze houdt van
de bewoners, en zij van haar. Ze brengt ook onbewust een prachtige verbinding in de directe
omgeving, want ook vriendinnetjes van school
komen langs en leren de bewoners kennen.
Ik gun echt iedereen met een verstandelijke beperking een plek met zoveel structuur en waar
steeds dezelfde gezichten te zien zijn. Het geeft
ze vertrouwen, en dat geeft zelfs groei aan
mensen met een meervoudige beperking.”
Het vereist lef om zo nauw met elkaar op te trekken
De nauwe betrokkenheid van het bestuur bij de
begeleiding is geen vanzelfsprekendheid. Syndion
werkt vanuit de
driehoekskunde
“Het is hard
en deze methodiek is leidend in
werken , ook
verstandhoulichamelijk , maar de
ding tussen het
steeds ontroert het bestuur, de ouders
me weer als ik zie en de begeleiding.
hoe gek de bewo- “Deze betrokkenheid van ouders
ners zijn op onze past bij de visie
dochter. ”
op zorg die we bij
Syndion hebben.
We willen met elkaar optrekken en maatwerk leveren, maar het vereist echt lef, van alle betrokkenen,” licht Henriette
van der Pijl toe. “In de driehoekskunde zijn drie relaties gelijkwaardig: client-ouder, client-begeleider
en ouder-begeleider. Steeds als ergens in relationele sfeer een moeilijkheid de kop opsteekt, dan
bekijken we het weer vanuit deze driehoek. Het erkennen van deze drie relaties helpt ons allemaal.”
Driehoekskunde helpt te visualiseren
Ook Rina van de Heuvel beaamt dit: “Als ouders vinden we dat we ons kind het beste kennen, maar ze
woont nu wel in Tweede Thuis. Dat betekent dat we
zorg niet meer over moeten nemen van de begeleiding, maar wel nauw mee kunnen denken door rapportages die we in het cliëntportaal kunnen lezen.”

Jorien Terluin

“Pas zaten we in de woonkamer bij elkaar omdat
een van de bewoners jarig was. Het was bedtijd
voor Jiska en ik bracht haar mee naar haar kamer.
Ik vertelde Jiska: ‘Ik bid voor je en dan ga je lekker
slapen.’ “Jorien!”, riep ze. Eerst moest ook Jorien
een kus komen brengen, anders wilde ze niet gaan
slapen. Ik moest diep van binnen even schakelen,
en besefte toen hoe fijn het was dat Jiska, die tijd
nodig heeft om aan mensen te wennen, nu een
band met de huisouder heeft opgebouwd. Door
de driehoek te visualiseren realiseerde ik me dat
Jiska’s band met haar begeleidster die van mij als
ouder niet overschrijft en wist ik dit te omarmen.”
Vacature voor huisouderpaar
Op dit moment zoekt Syndion een tweede huisouderpaar voor Tweede Thuis in Altena. Jorien, de
huidige huisouder deelt: “Voor deze functie moet
je bijzonder veel passie voor mensen hebben. De
toevoeging van ons gezin aan het Tweede Thuis
is voor iedereen een rijkdom. Het is hard werken, ook lichamelijk, maar steeds ontroert het
me weer als ik zie hoe gek de bewoners zijn op
onze dochter. Het is zo puur als ze elkaar knuffelen, dan kun je me echt opvegen. Dit is echt de
bezinning die ik iedereen mee zou willen geven.”
Spreekt dit verhaal jou aan, en wil je meer weten
over deze vacature? Klik dan door naar
www.syndion.nl/tweedethuis hier staat ook een
geweldig wervingsfilmpje voor deze locatie.
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