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Parousie is een christelijke organisatie
die 24-uurs zorg en begeleiding biedt
aan cliënten met een psychiatrische
diagnose en een Wmo-indicatie.
Daarnaast biedt Werk & Training
een programma van activiteiten die
cliënten helpen bij het ontwikkelen van
vaardigheden in het wonen, werken en
in de sociale omgeving.

Binnen en buiten Parousie vinden er
vele ontmoetingen plaats.
Ont - moeten = jezelf ontmoeten,
anderen ontmoeten, mensen
opzoeken omdat men iets kan
betekenen voor elkaar. In deze
uitgave leest u over een kleurrijk
palet aan ontmoetingen.

Ontmoeten, het lijkt zo eenvoudig, je
moet niets, je mag je open stellen
voor de ander.
Luisteren, in een ontmoeting je
verbinden met de ander. Vanuit je
hart, van mens tot mens.
Een ontmoeting rond een bordspel,
zichtbaar!
Veel vrijwilligers zetten zich op
velerlei manieren in, ook binnen
Parousie.
Er zijn ook ontmoetingen die minder
zichtbaar zijn, zoals ontmoetingen
met vertegenwoordigers van
gemeente Ede en Scherpenzeel.
U leest over een ontmoeting met de
wethouder en beleidsmedewerkers.
Zij geven o.a. de volgende woorden
aan deze ontmoetingen:
onderscheidend, identiteit,
toegankelijk en wendbaar.
Vanuit Parousie geven wij een Pluim
en een Duim aan allen die onze
bewoners en medewerkers, op
diverse terreinen willen ontmoeten,
en spreken de wens uit dat ook in het
nieuwe jaar vele mooie, kleurrijke
ontmoetingen mogen plaatsvinden.
Bovenal dat de lezer de Ontmoeting
in Hem mag vinden.
Tanny Gunter,
bestuurder Stichting
Parousie
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Stampottenbuffet

MEDITATIE

Mijn God, op U vertrouw ik, laat
mij niet beschaamd worden.
Psalm 25:2
In deze tekst wordt God genoemd of beter gezegd aan
geroepen door een mens. Wat vertrouwen betekent beseft
iedereen wel: een klein kind, zelfs een baby, die nog niets
kan zeggen, kan nog vertrouwen aanvoelen.

Was het voor onze (groot)ouders nog exotisch als er macaroni op tafel kwam, inmiddels zijn de meeste buitenlandse
keukens in onze supermarkt te vinden. Tacoschelpen, roti met
kip, quinoa, hummus, noedelsoep, pitabroodjes of shoarmavlees: geen wereldkeuken is te ver weg. Maar hoe mondiaal
onze gerechten ook zijn geworden, af en toe is zo’n gewone
Hollandse stamppot met heerlijke rookworst niet te versmaden. Vindt u ook niet?
De bewoners van Parousie dachten daar ook zo over. Toen
de temperaturen buiten langzaam maar zeker daalden,
organiseerden zij een heus stampottenbuffet en nodigden
hun familieleden, vrienden en kennissen uit. Op vrijdag 19
oktober 2018 was het daardoor een drukte van belang aan
de Vlieterweg. Alle genodigden schoven aan voor genoemde
oer-Hollandse maaltijd die de bewoners zelf hadden gekookt.
Op groep 19 hielp een moeder de bewoners bij het koken van
een overheerlijke, ouderwetse boerenkoolstamppot. Er werd
zichtbaar genoten door zowel bewoners als genodigden.
Terwijl familieleden en naastbetrokkenen aan het smullen
waren van de stamppotten, vertelden de bewoners zelf aan
hen over het reilen en zeilen op Parousie. Ook vertelden de
cliënten de aanwezigen wat zij allemaal hebben ontwikkeld in
de afgelopen jaren. Op groep 15 en groep 21 werd dit gedaan
aan de hand van een PowerPoint Presentatie. Na afloop
kregen de bewoners louter positieve reacties te horen over
het heerlijke eten en de prachtige PowerPoint.

ER WERD ZICHTBAAR GENOTEN DOOR ZOWEL
BEWONERS ALS GENODIGDEN.
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Zo’n kind voelt zich veilig of vertrouwd bij zijn of haar moeder.
Dit is te merken aan het gedrag: onrust is er dan niet meer te
merken en het huilen stopt wanneer het bij moeder is en deze
het troost. Soms al door de stem te horen, de baby of het kind
is vertrouwd met de moeder omdat het er bekend mee is.
De tekst begint met mijn God: de dichter van deze bekende
Psalm van David was bekend, vertrouwd met God.
Dat kunnen we hier op vele en andere plaatsen in Gods Woord,
vooral in de Psalmen van David en andere plaatsen lezen.
David vertrouwde dus niet op zichzelf, maar op God: omdat hij
“mijn God” kon zeggen mocht hij laten volgen; op U vertrouw
ik. Bij U was hij -David- thuis/veilig. God was een bekende van
hem. Dat bleek uit het hele leven van David: hij was de man
naar Gods hart, de lieflijke in Psalmen.
En Davids zonden dan, ook de zonden van zijn jonkheid. Dat
is ook zijn oude natuur. Dus de zonden van zijn jeugd zoals
verder in deze Psalm wordt gezegd, Hij mocht ervaren dat zijn
zonden waren vergeven. Lees maar eens Psalm 51.
Hij vluchtte na verkeerde daden niet van God af, maar hij wilde
dan in Gods handen en niet in de handen van mensen vallen.
In dit vers Psalm 25:2 is verder Davids bede: “laat mij niet
beschaamd worden.” Zoals ook hier mensen bedrogen
worden; teleurgesteld worden. David begint deze Psalm met:
“Tot U, o HEERE, hef ik mijn ziel op.” David geeft zich geheel
aan Hem over en dan is zijn vertrouwen oprecht.
David was oprecht gemaakt. Hij kende zichzelf als zondaar,
doelmisser. Daarom volgt: “laat mij niet beschaamd worden”.
Tot wie zou hij anders moeten gaan? De Heere kan toch beter
troosten dan een moeder kan troosten?
Het is dus geloofstaal, die David ook hier mocht uiten en vaak
mocht vertolken met snarenspel en zelfs mocht juichen voor
de ark. Hij mocht zijn hulp en vertrouwen verwachten van God
alleen. Saul zocht zijn hulp tenslotte bij een tovernares en
vond daarin geen heil, geen veiligheid. Wat een onderscheid.

DHR. A.C. VAN RINSUM

David was zelf niets, ja was niets voor God geworden en
daarom zocht hij zijn hulp buiten zichzelf: in God. Hij werd niet
teleurgesteld in dit vertrouwen. Zijn zonden zijn hem vergeven
en hij mocht zich veilig en geborgen weten. Ja hij mocht een
thuis vinden in God: onuitsprekelijk groot.
Dit was voor David ook een eeuwig thuis en is in zijn leven
bekend gemaakt. Door Gods Geest heeft hij geprofeteerd
en ervaren: de geboorte, het lijden en sterven, maar ook de
opstanding en de hemelvaart van Christus.
Het is een zegen wanneer we een thuis mogen hebben in ons
leven, zoals ook in Parousie. Een thuis waar we bekend, vertrouwd zijn en terug mogen komen. Velen missen dit op deze
wereld. Het is nog veel groter, ja onuitsprekelijk, wanneer we
bij God een thuiskomen mogen hebben gekregen. Dan kunnen
we in waarheid met David zeggen: mijn God
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INTERVIEW

Meeleven van mens tot mens
In gesprek over vrijwilligerswerk
“Hé Ria, waarom ben jij hier?” roept een bewoner die de vrijwilligster ziet staan
bij Werk & Training. “Ik heb een gesprek!” antwoordt ze met een armzwaai over
haar schouder. Vlug volgt ze vrijwilligerscoördinator Petra Barten de trap op. Op
de schuurzolder vertellen de twee vrouwen over het vrijwilligerswerk bij Parousie.
Maar liefst 50 vrijwilligers komen trouw één tot meerdere keren per week of maand
bij Parousie. Ria: “Ik kom elke vrijdagochtend. Ze waren net helemaal verbaasd
dat ik hier op donderdag ineens ben!” “Bewoners en vrijwilligers hebben een vaste
indeling bij de activiteiten, dus ze zijn gewend aan die structuur,” legt Petra uit.

PERSONALIA
Ria Schipper, 50 jaar. Ik woon in
Scherpenzeel met mijn man en twee
kinderen van 19 en 17 jaar. Ik werk in
de kinder- en jeugdpsychiatrie (12-17
jaar); de 24-uurszorg met slaapdiensten. Sinds een jaar ben ik
vrijwilliger bij Parousie.
Petra Barten, 45 jaar. Ik woon in
Woudenberg met mijn man en drie
kinderen van 21 (tweeling) en 16 jaar.
Inmiddels werk ik 2,5 jaar bij Parousie
als vrijwilligerscoördinator.
Voorheen was ik werkzaam als verpleegkundige.
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Vrijwilligers worden ingezet bij Werk & Training en Wonen. Voor Werk & Training
geven ze een-op-eenbegeleiding bij de trainingsarrangementen. “Eten koken, wassen en strijken, schoonmaken, in de tuin werken, hout bewerken, administratietaken,
creatieve activiteiten,” somt Petra de lange lijst met mogelijkheden op. Wat betreft
Wonen zijn vrijwilligers vaak maatje of doen ze iets op de groep. “Ze gaan met bewoners zwemmen, wandelen of naar een evenement. Het is maar net wat de wens
is van een bewoner. Ook worden er spelletjesavonden gedaan.” Als derde groep zijn
er nog de vrijwilligers die voor vervoer zorgen. “Zij rijden bewoners naar het zieken
huis, naar familie of naar de kerk.” Wat doet Ria? “Ik doe van alles: appeltaarten
bakken op bestelling en werken in de tuin. Een andere keer help ik bij Kopietje met
inbinden. Wat ik zo leuk en afwisselend vind aan dit werk is het contact met de
bewoners. Lekker samen bezig zijn en een praatje maken. Ik merk verschillen
tussen bewoners; de één heeft langer de tijd nodig om te wennen dan de ander. Dat
is het leuke aan dit werk!”
Goed geregeld
Petra: “Ik vraag altijd: hoeveel tijd heb je beschikbaar? Aan de hand daarvan bekijken
we wat iemand voor taak kan oppakken.” Ook daarna blijft Petra in gesprek.
“Meestal vraag ik even hoe het gaat. Dan kun je afstemmen op elkaar en dat geeft
verheldering. Een vrijwilliger die zich inzette voor de spelletjesavonden vroeg zich op
een gegeven moment af: willen ze deze avonden nog wel? Dan ga ik dat aankaarten,
want misschien zijn de behoeften van bewoners veranderd. Er is vervolgens
besloten om minder spelletjesavonden te doen. De vrijwilligers kon ik zo weer
inzetten voor een andere taak.”
Ria: “De procedure voor vrijwilligers is goed geregeld. Tijdens het eerste gesprek
met Petra merkte ik dat je als vrijwilliger echt een verbinding aangaat met Parousie.”
Petra: “Ik vind het mooi als het me lukt om een goede match te krijgen tussen een
bewoner en een vrijwilliger. Iemand zoekt een maatje, bij wie zou hij of zij passen?
Pas zei een bewoner die op stap was geweest met een vrijwilliger: “We hebben zo´n

“HET IS FIJN OM IETS TE BETEKENEN VOOR EEN ANDER.
BEWONERS ZIJN MENSEN NET ALS JIJ EN IK”

fijne avond gehad!” Dat vind ik heel mooi om terug te horen.
Een vrijwilliger kan gewoon het verschil maken. Vrijwilligers
brengen een stukje ontspanning en een stukje plezier voor
bewoners.”
Mens tot mens
Ria: “Het is een mooie ervaring om hier deel uit te maken van
de gemeenschap. Als ik in het dorp ben, dan kom ik bewoners
tegen: ´Hé Ria´, is het dan. Je betekent iets voor mensen. Bij
sommige bewoners mag je wat dichterbij komen, dan is het
de vraag hoe ik hen kan helpen. Soms zit iemand niet lekker
in z´n vel. Inmiddels mag ik dan vragen stellen hoe het gaat.”
Petra: “Ja, je hebt wat opgebouwd samen.” Ria: “En het is
ook mooi, zoals net, dat ze merken dat ik er op donderdag
in plaats van vrijdag ben. Dat merken ze dus wel op!” “De
vrijwilligers zijn onmisbaar voor Parousie.” Als Petra iets wil
benadrukken, dan is het dat wel. “Begeleiders hebben een
professionele blik. Bewoners hebben behoefte aan contact
van mens tot mens, zonder dat de ander een ziektebeeld of
beperkingen in het achterhoofd heeft.”
Grote projecten
Bij een aantal grote projecten zijn extra vrijwilligers betrokken
en zetten vrijwilligers zich extra in. Twee keer per jaar is er
een verkoping; de zomerfair en de winterfair. Deze markten
organiseert Stichting Vrienden van Parousie. Petra: “Het is
een drukke week. De bewoners helpen ook mee. Naast dat we
hopen op een goede opbrengst, is het tegelijk een stukje PR.”
Parousie neemt daarnaast deel aan NLdoet, een landelijke
vrijwilligersdag die één keer per jaar plaatsvindt. “Deze dag
is intensief voor bewoners, omdat er dan van alles aanwezig
is op het terrein. Bedrijven werken mee en supermarkten
sponsoren ons.” Als vrijwilligerscoördinator is Petra blij met
het event. “Juist mensen die toch een drempeltje ervaren,
komen dan kijken. Het levert soms nieuwe vrijwilligers op. En
het is erg fijn dat na zo´n dag sommige grote klussen in één
keer gedaan zijn.”
Voelsprieten uitstaan
Ria: “De buurt moest wennen toen Parousie hier kwam. Het

werd afgehouden, ze waren angstig bijna. Nu mogen bewoners
de hond uitlaten voor omwonenden en werken ze bij hen in de
tuin. Je ziet dat ze er echt bij horen.” Petra: “Door de winkel,
de tuin en het drukwerk is er veel contact met bewoners, het
is hier heel open.” Ria knikt bevestigend. “Ik heb met verbazing gekeken hoe goed het hier geregeld is. Parousie heeft
echt een plekje in Scherpenzeel.” Zijn er genoeg vrijwilligers?
Petra: “Dat is wisselend. Mensen willen wel, maar ze zijn erg
druk en de meesten doen al veel vrijwilligerswerk. Mensen
persoonlijk benaderen, werkt het beste is mijn ervaring. Vaak
melden nieuwe vrijwilligers zich aan via de vrijwilligers die er
al werken. Bijvoorbeeld een zus of een buurvrouw die er over
horen vertellen en zich ook aanmelden. Maar ik heb altijd mijn
voelsprieten uitstaan. Soms staan vacatures lang open. Het
gebeurt wel dat ik iemand zie terwijl ik door het dorp fiets en op
dat moment bedenk: ´jou ga ik vragen´. En dan bel ik diegene op.”
Plezier geven
Als je iemand zou willen aansporen om vrijwilliger te worden
bij Parousie, wat zou je dan zeggen? Ria: “Het is fijn om iets
te betekenen voor een ander. Bewoners zijn mensen net als
jij en ik, die misschien iets meer bergen en hobbels hebben te
nemen. Kom eens kijken, zou ik zeggen! Het is geweldig om
een beetje plezier te kunnen geven. De één houdt van grapjes,
de ander houdt van plagen. Nu ik er een jaar ben, plaag ik
natuurlijk nog veel harder terug!” lacht Ria. “Het is zo
boeiend en interessant,” vervolgt ze. “Samen de gewone
dagelijkse dingen doen, daar kom ik nu op af.” Petra vult
aan: “Vrijwilligers halen er zelf veel voldoening uit. Er zijn
hier een paar moeders die komen bloemschikken één keer
per maand. Ze regelen oppas voor hun jonge kinderen om
hier vrijwilligerswerk te komen doen. Deze vrouwen hebben
er zoveel plezier in dat ze dat er voor over hebben.” Als het
gesprek afgerond is, blijft Petra nog even een moment zitten.
Nadenkend zegt ze: “Leuk om er zo eens bij stil te staan.
Normaal gesproken doe ik hier gewoon mijn werk, maar nu
realiseer ik me weer hoe mooi en bijzonder het is wat we
allemaal mogen doen.”
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Ontmoeting rond
een bordspel

ONZICHTBAAR EN ONMISBAAR
Ontmoeting tussen Parousie en de gemeente

“Gooi 1 Jesse,” moedigen Gert-Jan en Johan hem aan.
Mijn pion staat één vakje voor de zijne. Prompt gooit Jesse
1. De jongemannen genieten. Mens erger je niet: vanavond
word ik op de proef gesteld.

hij zich in het spel. Maar het is hard tegen hard. “Ik gooi je er
gewoon af!” zegt Gert-Jan zonder medelijden. En hij slaat de
eerste pion van Daan weer terug naar af. Toch verschijnen de
blauwe pionnen van Daan nu ook met regelmaat op het veld,
dat met recht een slagveld mag worden genoemd. Niemand
wordt ontzien.
Het is een prachtige en warme septemberdag geweest.
Terwijl het spel in volle gang is, komt beOp een bankje voor Werk & Training tref
geleidster Henriëtte een kijkje nemen. “Hé,
ik vrijwilliger Daan samen met bewoners
zal ik een foto maken van jullie?” Nadat
Jesse en Johan. Ze zijn nog even aan het
iedereen haar fotografeerkunsten heeft
uitblazen van de warme dag, vertelt Daan.
“ONGELOFELIJK, JE goedgekeurd, is het tijd voor koffie. Daar
Even later komt ook Gert-Jan tevoorschijn
zorgt Johan voor. Henriëtte gaat koeken
uit zijn appartement. “Dag mevrouw
KRIJGT HET NOG
halen. De vaart van het spel gaat onver
Schouten” zegt hij. Ik hoef me niet meer
minderd door. Johan houdt het bord goed
voor te stellen; hij heeft me gegoogeld.
VOOR ELKAAR OOK!” in de gaten. Als het zijn beurt is, loopt hij
Alhoewel de zoekactie geen geschikte foto
naar de tafel om dobbelsteen en pion te
opleverde, klaagt hij. “Nou, nu kan je haar
bedienen. Als de koeken en cola gearritoch zien?” zegt begeleidster Henriëtte die
veerd zijn, voorziet Johan iedereen van
net langsloopt met een stofzuiger.
voldoende brandstof om door te gaan.
Met ons vijven lopen we de woonkamer
Het lukt me mondjesmaat om met mijn
binnen. Aan de eettafel stalt Gert-Jan het
paarse pionnen door de gevarenzones te komen. Als eerste
speelbord uit en verdeelt hij de pionnen. Het spel start als
breng ik een pion ´binnen´. Jesse volgt. Na een moeilijke start,
vanzelf. Johan gaat als een speer. Zijn pionnen komen in rap
loopt hij nu mee aan kop. “Doen jullie ook weleens een ander
tempo het bord op. “Hardlopers zijn doodlopers,” beweert
spel?” Er komt nauwelijks een reactie op mijn vraag. Dat zegt
Gert-Jan. Daan en Jesse hebben
genoeg. “Weet je nog de vorige keer?” herinnert Henriëtte.
minder geluk. Vooral Daan blijft
“Ja,” valt Johan haar bij, “toen zaten we hier om half 11 nog
maar wachten op die zes die
steeds en niemand had nog gewonnen.” “Ze vinden dit erg
hem toegang geeft tot het spel.
leuk,” zegt Henriëtte ten overvloede.
Ik word geregeld van het
Als de koffie op is, vraagt Gert-Jan de begeleidster om nog
bord geveegd. Altijd tot groot
een keer proviand te halen. Even later is ze terug met groene
genoegen van Gert-Jan en
flesjes en een zak chips onder haar arm: “Het lijkt wel vrijdag,”
Johan. Dan begint Jesse van
lacht Henriëtte. Als ik denk dat het bierflesjes zijn, krijg ik het
tijd tot tijd zes te gooien.
etiket onder mijn neus: “Nee, geen alcohol. Dit is Radler.”
En met dezelfde gang
Johan wil mijn opmars een halt toeroepen. Het gaat te goed
verdwijnen zijn pionnen ook
met paars. “Ik gooi zes en daarna vijf,” kondigt hij aan. En inweer uit de
derdaad, dat lukt hem precies. Iedereen lacht. “Ongelofelijk, je
race, terug
krijgt het nog voor elkaar ook!” Zijn pionnen staan inmiddels
naar het
alle vier met regelmaat op het thuishonk. Gert-Jan lijkt gelijk
beginpunt.
te krijgen. Maar daar kom ik niet meer achter. Nadat mijn derde
De spanning
pion ´binnen´ is (Jesse: “Hé dat zijn er drie precies op een
neemt toe.
rij!”), stap ik uit het spel om weer op tijd thuis te komen. Het is
Eindelijk kijkt
inmiddels donker, als ik naar de auto loop op het parkeerterrein
Daan niet
van Parousie. Gezelligheid kent geen tijd!
meer vanaf
de zijlijn mee
en mengt ook
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PAROUSIE IS GROOTS
HET ZOU VEEL BETER
ZIJN ALS GEMEENTE
SCHERPENZEEL DE

OPGEZET EN DAARMEE
ANDERS DAN DE MEESTE
AANBIEDERS

TREK AAN DE BEL,
ALS JE DENKT DAT DE

ZORG DIRECT ZOU

GEMEENTE IETS KAN

REGELEN.

BETEKENEN.

WETHOUDER
VREESWIJK

BELEIDSMEDEWERKER
ERIK PLOMP

BELEIDSMEDEWERKER
PAULINE VAN
GELDER

Goede contacten met de gemeente zijn onmisbaar voor Parousie. Achter de schermen is er voortdurend overleg tussen de
stichting en de twee gemeenten Scherpenzeel en Ede. Meestal is dat niet direct zichtbaar voor bewoners, vrijwilligers en
bezoekers van Parousie. Tijd om deze ontmoetingen een beetje zichtbaar te maken. In dit drieluik vragen we Wethouder Henk
Vreeswijk, beleidsmedewerker Pauline van Gelder (Scherpenzeel) en beleidsmedewerker Erik Plomp (Ede) naar hun beeld van
Parousie en de rol van de gemeente.
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1

WETHOUDER
VREESWIJK

Henk Vreeswijk (59) woont in
Dodewaard en is getrouwd met
Dora. Het echtpaar heeft drie
kinderen en twee kleinkinderen.
Vreeswijk stond ruim 20 jaar
voor de klas in het
basisonderwijs. Sinds 2002 is hij
wethouder, eerst in gemeente
Neder-Betuwe en sinds 2011 in
Scherpenzeel.

Parousie, als u die naam hoort, welke
woorden komen er dan het eerste bij
u op?
“Mooie instelling die hulp biedt aan
mensen die zelf hun leven niet kunnen
inrichten, warm en gezellig. Ik ben blij
dat Parousie er is gekomen, zodat deze
doelgroep een plek heeft waar ze naar
toe kan. Positief vind ik het om te zien
dat de Scherpenzeelse gemeenschap
de bewoners opneemt. En daar doet
Parousie zelf ook van alles aan. Ik sprak
nog iemand die tegenover Parousie
woont en hij zei: `Ik ben blij met Parousie,
want nu komt de overbuurjongen steeds
mijn tuin doen´. Dat is mooi toch?”
Kan Parousie meekomen met de ont
wikkelingen van de nieuwe Wmo?
“Een paar jaar terug werd dat gezien als
een lastig onderwerp: Parousie wilde
vasthouden aan wat ze hadden. Als ik
de organisatie nu zie, dan beweegt ze
volledig mee met de nieuwe Wmo en
zien we de stichting als één van de gesprekspartners van de gemeente. Ik zie
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bij Parousie steeds meer participatie in
de samenleving en meer samenwerking
met andere organisaties als Kwintes
en Huis ter Wheme. De transitie is nog
niet klaar. Dat het verblijf tijdelijk is bij
Parousie, daar ligt nog een spanningsveld. Aan de ene kant moeten mensen
doorstromen naar zelfstandigheid,
aan de andere kant zal de voorziening
voor sommigen langdurig of permanent nodig blijven en wil je niet dat de
instelling wordt opgeheven. Het is nog
zoeken naar financiering. Er komt nog
een regionale verdeling van plaatsen
voor Beschermd Wonen en het is
spannend hoeveel Scherpenzeel er
dan krijgt. Parousie kan zich daar op
voorbereiden door samen te werken
met andere organisaties en door zich
te onderscheiden.”
Waarin onderscheidt Parousie zich
volgens u?
“Doordat Parousie niet alleen plaatselijk,
maar ook regionaal opereert. Ze integreert daarnaast goed in de samenleving
- daarin is Parousie koploper - als we
kijken naar de groentewinkel, de
printerij, etc. Ik zou het mooi vinden als
de bewoners ook buiten de locatie werk
konden vinden. De doelstelling blijft, in
aansluiting op de landelijke Wmo: naar
buiten toe.”
Er is een publieksbijeenkomst geweest
afgelopen juni waarop feedback is
gegeven a.d.h.v. een jubel-, klaag-,
en inspiratiemuur. Kunt u - concreet aangeven wat er gedaan is met deze
input?
“Nog niets, want de nieuwe nota Sociaal
Domein zijn we nu aan het schrijven.
De concepttekst wordt gedeeld met
de deelnemers van de bijeenkomst én
de bevolking. Er komt ook een informatieavond. Er staat dus een actieve
terugkoppeling gepland. Ik vind het
heel belangrijk dat de nieuwe nota voluit
wordt gedragen door de zorginstellingen
en de bevolking.”
Er is behoefte aan voldoende huis
vesting, zodat eventuele uitstroom van
cliënten vloeiend verloopt. Wat zijn de
mogelijkheden van de gemeente voor
nieuwbouw?
“De doorstroom op de woningmarkt is

nodig om te houden wat we hebben,
maar de doorstroom is in Scherpenzeel
laag: mensen verhuizen hier niet. Doordat Parousie een regionale stichting is,
kunnen ook niet alle cliënten doorstromen in Scherpenzeel. Er zijn maar
liefst drie organisaties voor Beschermd
Wonen in Scherpenzeel. Mogelijk dat
een aantal appartementen van Parousie
in aanmerking komt voor zelfstandige
woonruimte, dat is een optie. Integreren
in een buurt is het allermooist, desnoods samen met ouderen. Ook kan er
in overleg gegaan worden met andere
gemeenten in de regio. Het is een vraag
waar ik nog niet over uit ben.”
Te veel bureaucratie. Het blijft een
terugkerende klacht vanuit de zorg
sector. Wat doet de gemeente om zorg
op maat te waarborgen?
“Dat is een landelijk probleem. Er is
sprake van verschillende systemen,
omdat de zorg naar de gemeente is
gekomen. Kleine gemeenten kunnen het niet zelf regelen, dus zijn er
centrumgemeenten aangesteld als
tussenstap (voor Parousie is dat Ede).
Het zou veel beter zijn als gemeente
Scherpenzeel de zorg direct zou regelen.
Dat zou veel rompslomp schelen voor
Parousie. Het is de bedoeling dat dat
ook gaat gebeuren, maar deze stap
wordt steeds uitgesteld. Gemeente
Scherpenzeel heeft nu een pilot op
gezet samen met gemeente Barneveld,
om dat moment naar voren te schuiven.
Als het van bovenaf op zich laat wachten,
dan moeten we het zelf oppakken.”
Hoe gaat de gemeente om met burger
initiatieven?
“Heel positief, alhoewel we het nog niet
zo gewend zijn. Het kan best lastig zijn
om andere ideeën te beoordelen en aan
te vullen. Ambtenaren zijn gewend om
alles zelf uit te denken. De overgang
kost gewoon tijd. Daarom beginnen
we klein. En via de wethouder gaat het
sneller dan via ambtenaren! Dan is er al
zoveel van gevonden. Burgerinitiatieven
roepen wel de vraag op: wie is er verantwoordelijk? Die verantwoordelijkheid
moet duidelijk worden vastgelegd, zodat
we werkelijk profijt kunnen hebben van
burgerinitiatieven.”

Parousie, als u die naam hoort, welke
woorden komen er dan het eerst bij u
op?
“Vriendelijk, open, mooie locatie en
omgeving, prettig in de samenwerking,
altijd welkom. Parousie is groots opgezet en daarmee anders dan de meeste
aanbieders van Beschermd Wonen.

Er is behoefte aan de bouw van vol
doende huisvesting, zodat eventuele
uitstroom van cliënten vloeiend ver
loopt. Wat zijn de mogelijkheden van
de gemeente voor nieuwbouw?
“Aan de ene kant is er zelfstandig wonen
met begeleiding en aan de andere kant
is er 24/7 Beschermd Wonen. Het is
belangrijk om daar tussenin nog iets te
Kan Parousie meekomen met de ont
ontwikkelen, dan zou de uitstroom al
wikkelingen van de nieuwe WMO?
beter gaan. Voor zulke tussenvormen
“Verbazingwekkend goed! Parousie is
is het goed om ook regionaal beleid te
een kleine zorgaanbieder met één vesontwikkelen. De wachttijd hier in Ede
tiging op één locatie en wat dat betreft
voor de sociale huursector staat op 5
is ze een vreemde eend in de bijt. Toch
jaar. Iemand die voor Beschermd Wonen
doet de organisatie gelijkwaardig mee
naar Scherpenzeel is gegaan, houdt
ten opzichte van grote aanbieders. Met de
de rechten als Edenaar: wij hadden
trainingsarrangementen spelen ze goed
die voorziening niet en je kan daarna
in op de WMO-gedachte dat men vroeg of
dus weer terugkomen. Er bestaat een
laat weer zelfstandig gaat wonen. Bewourgentieregeling, daar zijn afspraken
voor gemaakt, maar
de voorwaarden zijn
streng. Als de urgentie
regeling breed wordt
“DE ÉÉN HEEFT EEN IDEE,
gemaakt, dan krijg je
DE ANDER HEEFT ERVARING
namelijk een langere
wachttijd. In AmsterEN WIJ PROBEREN HEN
dam bijvoorbeeld is de
wachttijd 14 jaar, want
TE KOPPELEN. ”
44% gaat via de urgentieregeling. Het is wel
de grootste vraag op dit
ners worden getraind in vaardigheden
moment, hoe we de uitstroom kunnen
om dat mogelijk te maken. De samenregelen. Uiteindelijk komt dat gewoon
werking met andere partijen kan beter.
op de stenen aan.”
Maar dat komt doordat Scherpenzeel
een kleine gemeente is, waardoor er
Te veel bureaucratie. Het blijft een
minder vrijwilligers en minder werk
terugkerende klacht vanuit de zorg
gevers zijn. Hier in gemeente Ede staan
sector. Wat doet de gemeente om zorg
er bij wijze van spreken dertig werk
op maat te waarborgen?
gevers in de rij als er een aanvraag is, in
“In de wet is vastgelegd aan welke
Scherpenzeel misschien drie of vier. Ik
regelgeving de gemeente moet
heb namelijk wel het beeld dat Parousie
voldoen. Daar hebben wij weinig
zoekt naar samenwerking, maar er is
invloed op. Wel proberen we binnen
gewoon minder.“
de wet coulant met regels om te gaan.
Een voorbeeld is de aanvraag voor
Waarin onderscheidt Parousie zich
Beschermd Wonen. De wet bepaalt
volgens u?
dat de aanvraag pas geldig is als er
“Door de christelijke identiteit. Cliënten
een handtekening van de indiener
kiezen daarom voor Parousie. De
onder is gezet. Met de doelgroep van
trainingsarrangementen zijn onderBeschermd Wonen kan het dan zo acht
scheidend. Die zijn echt gericht op
weken duren en ondertussen heeft zo
wat men moet kunnen om zelfstandig
iemand geen hulp. Wij rekenen het als
te wonen. En als kleine organisatie is
een aanvraag als de aanvrager heeft
Parousie ook toegankelijk en wendbaar.”
aangegeven akkoord te gaan met het
plan, zodat er meteen hulp kan komen.”

2

BELEIDSMEDEWERKER

ERIK PLOMP

Erik Plomp (32) woont in Ede en
is getrouwd met Lonneke. Sinds
anderhalf jaar is hij beleidsmedewerker bij de gemeente
Ede. Zijn beleidsterrein is de
Wmo, met name Beschermd
Wonen. Erik heeft voorheen
gewerkt in andere gemeenten en
op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Hoe gaat de gemeente om met
burgerinitiatieven?
“Op persoonlijke titel ben ik daarvan
groot voorstander. Wel is het de vraag
wanneer je iets steunt en wanneer je
iets overneemt. Daar zit een dunne
scheidslijn tussen. Een praktijkvoorbeeld. We hadden een jongen die
achttien werd en van de Jeugdwet naar
de Wmo overgezet moest worden. Hij
kwam in aanmerking voor Beschermd
Wonen. De problematiek van deze
jongere sloot echter niet aan bij de
aanbieders, waardoor hij geen geschikte plek kon vinden. Zijn moeder wilde
daarom een initiatief starten voor een
woonvorm, omdat er meer jongeren
waren als haar zoon, gaf ze aan. Op
zo´n moment zeg ik: wij gaan niet de kar
trekken, maar we kunnen wel handjes
regelen die de kar helpen duwen. De
moeder hebben we in contact gebracht
met een zorgaanbieder. De één heeft
een idee, de ander heeft ervaring en wij
proberen hen te koppelen. ”
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BELEIDSMEDEWERKER

PAULINE VAN
GELDER

Pauline van Gelder woont in
Nijmegen en is sinds vier jaar
beleidsmedewerker bij
gemeente Scherpenzeel. Haar
beleidsterrein is het Sociaal
Domein, met name de Wmo (o.a.
beschermd wonen en Wmobegeleiding). Pauline heeft
voorheen gewerkt in andere
gemeenten en bij de Radboud
Universiteit Nijmegen.

Parousie, als u die naam hoort, welke
woorden komen er dan het eerst bij u
op?
“Het is een prachtige locatie, dat is het
eerste wat in me opkomt. Met de werkplaats en de tuinen er omheen is het
ruimtelijk een rijkgeschakeerd geheel.”
Kan Parousie meekomen met de ont
wikkelingen van de nieuwe WMO?
“Als identiteitsgebonden instelling
trekt Parousie landelijk mensen aan.
Nu zitten we in de fase van verdere
decentralisatie en is het de vraag: wat
doe je met de in- en uitstroom? Voor
de toekomstbestendigheid zouden
hierover afspraken moeten komen.
Iemand die bijvoorbeeld uit Ermelo
komt, gaat ook weer terug naar Ermelo.
Dit geldt voor alle organisaties, omdat
de Wmo gericht is op een zo kort
mogelijk verblijf en mensen weer verder
kunnen. Er zullen bewoners zijn die zorg
blijven houden, maar dat gaat binnenkort over naar de Wet Langdurige Zorg
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(Wlz). De schatting is dat dit geldt voor
ongeveer 20% van de bewoners. De
toekomstbestendigheid hangt dus ook
samen met de doelgroep.”
Waarin onderscheidt Parousie zich
volgens u?
“Ze onderscheiden zich uiteraard met
de identiteit. Mensen kiezen niet alleen
voor Parousie omdat ze zorg nodig
hebben, maar ook omdat ze zich thuis
voelen bij de identiteit. Mijn persoonlijke mening is, overigens zonder
andere zorgaanbieders tekort te willen
doen, dat Parousie door haar locatie
een voordeel heeft als het gaat om
dagbesteding. Ze zijn in staat om veel
verschillende modules aan te bieden.”
Er is een bijeenkomst geweest waarop
feedback is gegeven a.d.h.v. een
jubel-, klaag- en inspiratiemuur. Kunt
u - concreet - aangeven wat er gedaan
is met deze input?
“Het was een leuke bijeenkomst. Bewoners waren aanwezig met begeleiders.
Wij vonden dat cliënten erbij hoorden,
daarom hebben we gezegd dat zorg
organisaties een aantal uren mochten
declareren. Dat maakte het makkelijker
om ook begeleiding in te plannen. Het
was fijn geweest als er meer publiek
was gekomen, maar wellicht is dat nog
onwennigheid. En jongeren leveren
hun input misschien liever digitaal. De

zogenoemde sociale kaart. Ook gaven
aanwezigen aan dat ze het gesprek
van de overheid met de burgers erg
belangrijk vonden. Op 10 oktober 2018
zal er een tweede publieksbijeenkomst
gehouden worden over gezondheid in
brede zin.
Daarvoor nodigen we gezondheidsfunctionarissen uit: de thuiszorg, fysiotherapeuten, etc.; maar ook de leverancier
van hulpmiddelen bijvoorbeeld. Op deze
bijeenkomst zijn we ook van plan een
thematafel in te richten over eenzaamheid. We willen aan de slag met het
actieprogramma ‘ Een tegen eenzaamheid’. Daarvoor moeten we te rade gaan
bij de doelgroepen: waar is behoefte
aan bij de mensen zelf?
Want er wordt hier in Scherpenzeel
van alles aangeboden, maar het gaat
erom dat dit vervolgens ook aansluiting
vindt.”

Er is behoefte aan voldoende huis
vesting, zodat eventuele uitstroom van
cliënten vloeiend verloopt. Wat zijn de
mogelijkheden van de gemeente voor
huisvesting?
“Er is een huisvestigingsordening waarin is vastgelegd wanneer iemand een
urgentieverklaring kan krijgen. Er zit een
grens aan de beschikbaarheid van huurwoningen voor specifieke doelgroepen.
In Scherpenzeel zijn er in verhouding
weinig huurwoningen. Vroeg inschrijven
als woningzoekende,
wellicht in verschillende
MENSEN KIEZEN NIET ALLEEN
gemeenten in de regio,
is een goed idee.
VOOR PAROUSIE OMDAT ZE
Het streven is om
cliënten zo snel mogeZORG NODIG HEBBEN, MAAR
lijk uit te laten stromen,
maar niet iedereen die
OOK OMDAT ZE ZICH THUIS
uitstroomt kan in
Scherpenzeel blijven.
VOELEN BIJ DE IDENTITEIT.
Het vraagstuk is: waar
kan iemand gaan
bijeenkomst heeft bijgedragen aan
wonen die doorstroomt? Als gemeente
samenwerkingsrelaties tussen organihopen we daar goede afspraken over te
saties.
kunnen maken, eventueel met regio
Tijdens die morgen kregen we ideegemeenten. De uitstroom is nu nog
ën aangereikt waar we soms al mee
geen probleem, maar we anticiperen er
bezig waren. Dat was voor ons een
wel op. Er zijn ook mensen die al erg
bevestiging. Na deze bijeenkomst is er
lang wonen in Scherpenzeel vanuit het
een nieuwsbrief gepubliceerd. Onder
oude systeem; stromen zij alsnog uit
andere werd genoemd het belang van
dan is het tot nu toe gelukt om hen te
een goede informatievoorziening, de
huisvesten in Scherpenzeel.”

Te veel bureaucratie. Het blijft een
hun eigen codes en prijzen hanteerden.
terugkerende klacht vanuit de zorg
Zorgaanbieders hadden toen ook wel
sector. Wat doet de gemeente om zorg
wat om te klagen. Inmiddels is er het
op maat te waarborgen?
digitale systeem iWmo, waarin steeds
“Voor een deel doen we
dat al. De ambulante beTREK AAN DE BEL, ALS JE
geleiding (dagbesteding)
kopen we gezamenlijk in
DENKT DAT DE GEMEENTE
met gemeente Barneveld.
Zo hoeft de aanbieder maar
IETS KAN BETEKENEN. OF HET
één keer in te schrijven, één
bijeenkomst te bezoeken,
NU GAAT OM EEN KLEIN IDEE
etc. Voor de landelijke
accountantscontrole
OF EEN GROOT IDEE.
volgen we het protocol
zonder aanvullende eisen,
dat is overzichtelijk voor
de zorg. Voorheen ging alles via het
meer wordt geautomatiseerd. Dit leidt
Zorgkantoor en hadden zorgaanbieders
tot meer uniformiteit van de adminismet één loket te maken. Na de decentratieve en financiële zaken. Ik denk
tralisatie hadden organisaties soms
dat we redelijk veel ruimte geven aan
te maken met twintig gemeenten die
de aanbieders om samen het plan

op te stellen. En vergeet niet: ook de
gemeente heeft zich aan regelgeving te
houden.”
Hoe gaat de gemeente om met
burgerinitiatieven?
“Laat ik hopen dat ze er komen. Er is
een burgerinitiatief geweest: Samen
in Scherpenzeel. Daardoor is het
project Buurtgezinnen ontstaan. Dit
punt over burgerinitiatieven hadden
we op de agenda staan en komt in het
nieuwe beleidsplan zeker terug. Er ligt
het voorstel voor een laagdrempelige
subsidieregeling. Soms hebben mensen
een paar honderd euro nodig om met
iets te starten. Dat zou je als gemeente
kunnen faciliteren. Maar ook nu al: trek
aan de bel, als je denkt dat de gemeente iets kan betekenen. Of het nu gaat
om een klein idee of een groot idee.”

GEDICHT

GEDICHT
ONTMOETEN...

Ontmoeten is
kijken en zien,
luisteren en horen,
verbazen en verwonderen

Ontmoeten is de ander
het beste van jezelf laten zien
en het beste in de ander willen
ontdekken

Echt zien en echt horen,
horen wat de ander zegt
in plaats van wat je zou willen horen

Ontmoeten is de ruimte krijgen
en de ander de ruimte geven,
zodat je allebei de wereld kunt
ontdekken

Ontmoeten is een avontuur,
open staan voor de ander,
open staan voor je omgeving
Ontmoeten is jezelf tegenkomen
in de ogen van een ander,
die een spiegel zijn voor jezelf

Ontmoeten is jezelf kunnen zijn,
samen groeien
Elke ontmoeting een nieuw begin…

Auteur: Feijer en Van IJzendoorn
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WINTERFAIR 2018
De winterfair van zaterdag 1 december
is druk bezocht. Er is een opbrengst
behaald van ongeveer 4.600 euro.
Een geweldig bedrag waarmee we
voor onze bewoners het nodige
kunnen doen! De sfeer was erg
gezellig en er waren veel onderlinge
contacten. Ook werd veel gebruik
gemaakt van een gevarieerd aanbod
aan etenswaren. Voor gezinnen was
het een leuke gelegenheid om bij
Parousie een hapje te eten.
De datum van de zomerfair kunt u
alvast reserveren in uw agenda.
Deze zal gehouden worden op D.V.
25 mei 2019.

GME ZINGT VOOR STICHTING
VRIENDEN VAN PAROUSIE.
Opnieuw organiseert de stichting vrienden van Parousie samen met
Gelders Mannen Ensemble een concert. Dit concert wordt gehouden op
D.V. 30 maart in de Koepelkerk te Renswoude.
Verder hoopt het meisjeskoor “Zanglust” o.l.v. van Ton Burgering uit Barneveld haar medewerking te verlenen. Het gevarieerde programma zal bestaan
uit bekende en minder bekende muziekstukken, psalmen en gezangen.
Diverse koorsolisten zullen zijn/haar steentje bij dragen. Appelwoord door de
heer Bergeijk, voorzitter van de Raad van Toezicht.
De opbrengst van de collecte is bestemd voor Stichting vrienden
van Parousie. Entree is gratis.
Aanvang concert: 19.30 uur.
Kerk open: 19.00 uur.

VRIEN DEN VA N

STICHTING

19 - 0

9 - 20

18

In beeld

Kopietje
Uw drukwerk met zorg bedrukt
Bij Kopietje werken we voor de klant aan het mooiste drukresultaat.
Het druk- en printwerk is zeer uiteenlopend:
• Kerkbladen
• Nieuwsbrieven
• Visitekaartjes
• Brochures

• Folders en flyers
• Jaarverslagen
• Liturgieën
• Cadeaukaarten

• Geboortekaarten
• Kerst- en nieuwjaarskaarten
• En veel meer

Druk- en printservice Kopietje biedt aan mensen met psychiatrische
problematiek een veilige omgeving om hun draai in het werkleven te
vinden. De betekenis van werk is groot voor hen!
Vlieterweg 17 Scherpenzeel

Kopietje

E: kopietje@parousie.nl W: www.kopietje.net T: 033 3037 339

PAG. 14 | PAROUSIE MAGAZINE | ONT-MOETEN

PAROUSIE MAGAZINE | ONT-MOETEN | PAG. 15

Wij wensen
u goede
kerstdagen en
een gezegend
nieuwjaar toe.
VAN MAANDAG 24 DECEMBER TOT EN
MET VRIJDAG 4 JANUARI IS WERK &
TRAINING GESLOTEN.

STICHTING PAROUSIE
VLIETERWEG 17, 3925 GA SCHERPENZEEL
WWW.PAROUSIE.NL

