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Gek op vrijwilligers, gewapend tegen amateurisme

De transities in de zorg zijn niet uit de lucht komen vallen. De behoefte in de maatschappij was al

aanwezig. En de voorbereidingen waren natuurlijk ook al een aantal jaren in volle gang. In 2013 werd

bijvoorbeeld Chapeau Woonkringen aangewezen als ‘proeftuin hervorming langdurige zorg’ door het

ministerie. Dit project startte namelijk in 2011 al vanuit de maatschappelijke behoeftes waar de latere

Wmo op gebaseerd is.

Chapeau Woonkringen is gestart vanuit de behoefte naar geschikte woonvoorzieningen voor mensen

met psychische problematiek. Ouders en vrijwilligers zochten een woonvorm waarin mensen wel
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begeleid worden, maar ook onderdeel zijn van de maatschappij. Bij gebrek aan een geschikte

mogelijkheid werd er besloten zelf deze woonvoorzieningen te starten. De eerste woonkring van

Chapeau werd in Uden werkelijkheid.

Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Want nieuwe ideeën worden vaak met argwaan beschouwd. Wat

gaat er gebeuren? Gaat dat goed met de omgeving? Is de kwaliteit wel voldoende? Jos van Oyen,

directeur van Chapeau Woonkringen: “Om succesvol te kunnen zijn denken wij dat het van groot belang

is dat je in staat bent om in een zo vroeg mogelijk stadium duidelijkheid en zekerheid te geven.

Gemeenten staan in het algemeen positief tegenover burgerinitiatieven, maar ze zijn terughoudend

voor de risico’s die dat kan meebrengen. Je kan ook zeggen: ‘gek op vrijwilligers, als de dood voor

amateurisme’.”

Van Oyen: “Een ander groot obstakel was de onzekerheid die ontstond door de aankondiging van de

nieuwe Wmo. Zolang de nieuwe wet niet was vastgesteld, hielden alle partijen (gemeente,

woningcorporatie, zorgaanbieders) zich op de vlakte. Gelukkig is hun houding veel positiever en actiever

geworden, nu duidelijk is geworden wat de nieuwe taken van de gemeente zijn. We blijven doorgaan

met onze activiteiten en krijgen nu ook serieus voet aan de grond. Chapeau werkt inmiddels met 6

lokale uitvoerende stichtingen. Een nieuw project is in aanbouw, drie andere zijn in de ontwerpfase.”

Inmiddels lijkt Chapeau Woonkringen te draaien als een geoliede organisatie. De opstartproblemen zijn

overwonnen, en de Woonkringen hebben succes. Dat succes willen ze graag delen, want iets goeds moet

je niet voor jezelf houden. Ze nodigen andere organisaties daarom graag uit om met hen samen te

werken en gebruik te maken van de informatie die op hun site te vinden is. Want, zoals ze bij Chapeau

hebben ondervonden, een goed begin is het halve werk.

Door Anne van Barlingen

Meer weten
Lees ook de rapportage ‘Proeftuinen Hervorming langdurige zorg’ op de website van In voor zorg!
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