
‘Eindelijk normaal 
wonen, wat een feest’
Acht interviews over herstellen en erbij horen.

Beschermd wonen



Inleiding

Een waardevol leven leiden

Mensen met een psychische en sociale kwetsbaarheid horen erbij in de 
samenleving. We willen als gemeenten alles in het werk stellen om hen 
in de wijk zo te ondersteunen dat ze greep op hun leven houden.

Het kan een tijd lang heel erg slecht gaan met mensen. Niemand 
verwacht dat ze het nog zelfstandig kunnen redden, en toch lukt het 
vaak wel. Met behandeling, begeleiding en ondersteuning. En met de 
gedachte van herstel als vertrekpunt. De Wmo is een goed kader voor 
het merendeel van de cliënten van beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang; gemeenten kunnen een breed palet aan 
voorzieningen bieden, gericht op herstel.

Maar het gaat niet altijd goed; sommige mensen kunnen nooit meer 
zelfstandig wonen. De VNG is het eens met het advies uit 2015 van 
Zorginstituut Nederland (ZiN) om een deel van de mensen die nu 
verblijven in een beschermde woonvorm, toegang te geven tot de Wet 
langdurige zorg. Tegelijk willen we ervoor waken dat mensen onnodig 
de rest van hun leven wonen in een niet-zelfstandige woonvorm. Het is 
essentieel dat gemeenten kunnen blijven beschikken over genoeg 
middelen om kwetsbare mensen passende zorg en ondersteuning te 
bieden. Dat ze kunnen wonen in de wijk, dat ze meedoen en een 
waardevol leven leiden.

Met deze publicatie laten we u graag kennismaken met de doelgroep 
van beschermd en begeleid wonen. Sommige van de geportretteerden 
wonen niet zelfstandig, anderen staan (weer) op eigen benen. Een 
ding hebben ze gemeen: ze vinden allemaal dat het behoorlijk goed 
met hen gaat.
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Biografie

Naam:   Rianne Lekkerkerker
Leeftijd:   49 jaar
Woonplaats:  Rheden
Burgerlijke staat:  Alleenstaand
Kinderen:  Twee kinderen
Beroep was: Verkoopster (groenteman, slager, schoenen), telefoniste Belastingdienst
Nu ben ik:   Bezig met een opleiding tot vrijwilliger in de wijk, bij Vitale 
  Verbinding in Arnhem.

Rianne Lekkerkerker heeft moeilijke tijden gehad. Haar vader is jong overleden, met haar 
moeder en broer heeft ze geen contact meer. Haar ex-partner was verslaafd aan drugs en 
alcohol, haar kinderen werden uit huis geplaatst. Rianne liep in 2002 een hersenbeschadiging 
op door een virus in het hersenvocht, ze leidt daardoor aan geheugenverlies, 
stemmingswisselingen en prikkelbaarheid. Nadat ze zes jaar geleden struikelde op haar hoge 
hakken, raakte ze ook fysiek beperkt en verslaafd aan pijnstillers. Vanaf dat moment kon ze 
niet meer zelfstandig wonen. Ze krijgt nu methadon en behandeling van IrisZorg 
(verslavingszorg). Rianne woont in een instelling voor beschermd wonen. 

’Hé Lekkerkerker, sámen zijn   
we honderd procent!’
Hoe is het nu?
Hier bij beschermd wonen krijg ik hulp als ik het nodig heb. Het is belangrijk voor mij dat een 
begeleider me goed begrijpt, als iemand me een zetje in de rug geeft, stap ik wel in. Zelf voel ik me 
soms onmachtig, fijn als ik wat duidelijkheid krijg. Ik kan goed opschieten met de begeleiders, er 
was er een met wie ik echt een klik had. Die zei altijd: ‘Hé Lekkerkerker, sámen zijn we honderd 
procent!’ 

Wat gaat er goed?
Ik leer hier steeds meer mensen kennen door Vitale Verbindingen (coaching gericht op herstel), in 
buurthuis De Nieuwe Hommel help ik bijvoorbeeld mee met een knutselgroep. Fysiek gaat het ook 
wat beter. Hoge hakken draag ik niet meer, alleen nog als ik er niet mee hoef te lopen.  

Ben u wel eens bang dat het weer slechter met u zal gaan?
Ja, ik ben wel eens bang om nog een keer te vallen, en dat ik dan weer moet revalideren. Maar als ik 
mijn medicatie blijf gebruiken, gaat het over het algemeen goed met me. Ik zal altijd wel medicijnen 
en medische hulpmiddelen nodig hebben. 

Wat zijn uw dromen voor de toekomst?
Dat het zo blijft als nu, ik ben blij met mijn plek, en met mijn vrijwilligerswerk. In het dagelijks leven 
merk ik wel eens dat mensen me niet serieus nemen. Dat ze tegen mijn begeleider praten, in plaats 
van tegen mij. Dat stoort me. Mensen denken dat je gek bent als je beschermd woont. Maar ik heb 
de beschikking over mijn eigen leven en over mijn geld. En als ik hulp nodig heb, dan vraag en krijg 
ik het. Mijn droom is dat ik evenveel respect en  waardering krijg als andere mensen. Stop met de 
stigma’s, niet over mij praten, maar met mij.

Rianne Lekkerkerker

‘Mijn droom is dat ik 
evenveel respect krijg 
als een ander’
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Biografie

Naam:  Mohammed Boulji
Leeftijd:  45
Woonplaats:  IJsselstein
Woonsituatie:  Alleenstaand
Kinderen: Nee
Beroep was:  Geen 
Ik ben nu:  Veel op de dagbesteding

Mohammed Boulji (45) is 16 jaar als hij na paar avonden blowen en gamen met vrienden 
stemmen hoort van mensen die er niet zijn. Het crisiscentrum van het toenmalige 
Overvechtziekenhuis verwijst hem naar de Willem Arntz Hoeve in Den Dolder, psychiatrisch 
ziekenhuis en onderdeel van Altrecht Geestelijke Gezondheidszorg. Diagnose: schizofrenie.  
Na 29 jaar stapte hij daar vorig jaar naar buiten en woont nu zelfstandig aan de Neptunus in 
IJsselstein.

‘Ik moet bezig blijven, dan word 
ik moe en kan ik lekker slapen’
Hoe is het gelukt om zelfstandig te gaan wonen?
Op de Willem Arntz Hoeve heb ik op meerdere afdelingen gewoond en de laatste acht jaar binnen 
de Hoeve zelfstandig. Mijn familie, vooral mijn zus Fatima dacht: als hij hier zelfstandig kan wonen, 
waarom dan niet buiten de instelling? De orthopedagoog en verschillende broeders hebben 
geholpen om het voor elkaar te krijgen. In mei kreeg ik een rustige flat, waar ik eigen baas kan zijn, 
in de buurt van mijn moeder en zus. Ik heb een persoonlijk begeleider, Lisette, die ik geregeld zie. 
Zij zorgde er direct voor dat ik bij Lister kon meedoen met de kookgroep zodat ik wat mensen 
leerde kennen. 

Hoe gaat het nu?
Het gaat goed ik heb een druk programma. Op maandag komt mijn zus Fatima langs en ga ik langs 
bij Ontwikkelpunt Lister. Dan maak ik graag een praatje aan de pooltafel. Op dinsdag ga op de fiets 
of met de taxi naar WIJ 3.0 in Nieuwegein, daar doe ik meubelbewerking. Ik heb het fietsen opnieuw 
moeten leren van mijn begeleider Lisette. Eerst fietsten we samen, maar nu kan ik zelf de weg 
vinden. Op woensdag en donderdag doe ik creatieve dingen bij Reinaerde en na afloop ga ik 
boodschappen doen met een begeleider van Lister. Op vrijdag heb ik fitness bij Lister. Ik moet bezig 
blijven, want dan word ik moe en kan ik lekker slapen. 

Wat is uw droom voor de toekomst?
Die is al uitgekomen, het is gelukt om terug te komen in de echte wereld. Ik heb een goede band 
met mijn zus die alleen maar sterker wordt en ik zit nu eindelijk tussen de normale mensen, wat een 
feest.

Mohammed Boulji

‘Eindelijk normaal 
wonen, wat een feest’
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Biografie

Naam:  Agnes de Korte
Leeftijd:  47
Woonplaats:  Gouda
Woonsituatie:  Alleenstaand
Kinderen: Geen kinderen, wel een hondje
Beroep was:  Door mijn ziekte heb ik geen diploma’s kunnen halen en nooit betaald gewerkt
Ik ben nu:  Mantelzorger voor mijn moeder, en ik laat elke dag een ‘oppashondje’ uit

Agnes heeft een verleden van ernstige psychiatrische problemen. In haar jongvolwassen jaren 
woonde ze de meeste tijd in een psychiatrische instelling. Lang leek het erop dat ze als 
chronisch psychiatrisch patiënt nooit in de samenleving zou kunnen functioneren. Met vallen 
en opstaan ging het uiteindelijk toch beter. Sinds drie maanden woont Agnes zelfstandig. 

‘Mijn begeleiders zien aan me 
als het slechter met me gaat’
Wat heeft u geholpen om zover te komen?
Ik heb zeven jaar in beschermd wonen gezeten, je had een eigen appartement, maar er was in het 
gebouw 24 uur begeleiding aanwezig. Door de veranderde regels was het op een bepaald moment 
niet meer zeker of ik nog in aanmerking zou komen voor beschermd wonen. Daar had ik heel veel 
moeite mee, het ging juist weer een beetje goed met me. Uiteindelijk ben ik samen met mijn 
begeleiders gaan kijken of en hoe ik zelfstandig zou kunnen wonen.

Wat had u nodig om dat aan te durven?
Ik vond het belangrijk om in de buurt te blijven van de beschermde woonvorm waar ik eerst 
woonde, en dat ik genoeg begeleiding zou krijgen. De gemeente en alle zorginstellingen hadden 
een werkgroep opgezet over zelfstandig wonen: Gewoon Thuis. Daar ben ik in gegaan om aan te 
geven wat belangrijk is voor bewoners. Na verloop van tijd kwamen er appartementen beschikbaar, 
midden in de stad in het omgebouwde oude stadskantoor. Daar kreeg ik een woning. Ik ga elke dag 
langs bij de begeleiding van beschermd wonen, een keer per week heb ik een gesprek met mijn 
persoonlijk begeleider en een keer in de week krijg ik woonbegeleiding. Ik ben ook nog in 
behandeling bij de GGZ. Ik ben snel moe, ga over mijn grenzen en dan kan ik terugvallen. Ik vind het 
zelf lastig om hulp te vragen, maar mijn begeleiders zien het aan me als het slechter gaat. Dan gaan 
we in gesprek over hoe ik eruit kan komen.  

Wat gaat er goed nu?
Ik ben blij met het huis, het uitzicht op de Singels en op de oude kazerne is prachtig. Ik heb mooie 
rode gordijnen die ik altijd al heb willen hebben. Ik heb momenten dat ik best tevreden kan zijn met 
mijn leven. Een keer per week ga ik klaverjassen en ik doe mee aan activiteiten bij het beschermd 
wonen. Lange tijd heb ik gedacht dat ik de rest van mijn leven opgenomen zou blijven, nu heb ik 
een eigen plek. Ik doe zelf boodschappen, ga bij mijn moeder langs en laat de hondjes uit. Ik zoek 
afleiding van mijn eigen gedachten, dat heb ik nodig.

Agnes de Korte

‘Soms ben ik best 
tevreden met mijn leven’
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Biografie

Naam:  Henri Vlieger
Leeftijd:  43
Woonplaats:  Nunspeet
Woonsituatie:  Alleenstaand (gescheiden)
Kinderen: Nee
Beroep was:  Stratenmaker
Ik ben nu:  Aan de slag bij de dagbesteding van Woonzorgnet in Nunspeet

Henri groeide op in een onveilig gezin op de Veluwe, al jong ging hij werken. Hij trouwde in 
2003. Het huwelijk ging mis, Henri vond zijn vrouw in bed met de buurman. Hij zocht een 
uitweg voor zijn woede en verdriet in drugs en alcohol en raakte zo ernstig verslaafd dat hij in 
het ziekenhuis moest worden opgenomen in 2006. Drie jaar lang werd hij vervolgens 
opgenomen in de GGZ, daarna ging hij naar een beschermde woonvorm. Vorig jaar kreeg 
Henri de kans om zelfstandig te gaan wonen in Proeftuin Eperweg, 31 appartementen in een 
voormalig zorggebouw. Hij krijgt daar ambulante begeleiding. 

‘Betaald werk, dat zou 
fantastisch zijn’
Hoe gaat het nu met u?
Het gaat op dit moment erg goed met mij. Ik kan met goed redden, ondanks de lichte vorm van 
Korsakov die ik heb. Ik heb geleerd om vast ritme in mijn leven te brengen en dat helpt me om mee 
te doen in de maatschappij. Soms heb nog wel eens een dwarse kop, maar dat heeft iedereen wel 
eens. Ik voel nu echt dat ik een thuis heb, en dat ik niet meer in een instelling woon. Maar het 
beschermd wonen heeft me veel geleerd en gebracht. 

Bent u wel eens bang dat het weer misgaat?
Eigenlijk niet, ik heb één keer een terugval gehad. Dat is nu vier jaar geleden. Ik heb toen een 
goede correctie van de begeleiders gehad en daar ben ik nu erg blij mee.

Waar kunt u terecht als u voelt dat het slechter gaat?
Ik kan altijd naar  Woonzorgnet gaan, daar heb ik in de beschermde woonvorm gewoond en 
Woonzorgnet voelt voor mij als familie. Nu heb ik nog steeds wekelijks een gesprek met mijn 
ambulante begeleider. Voor mij was het een mooie manier om door te stromen van beschermd 
wonen naar een eigen appartement met begeleiding van de organisatie waar ik eerst woonde. Dat 
ik kan terugvallen op ambulante hulp is voor mij belangrijk. Nu heb ik niet veel meer te wensen, 
misschien kan ik ooit nog eens betaald aan het werk. Dat zou fantastisch zijn.

Henri Vlieger

‘Soms heb ik nog wel 
eens een dwarse kop’
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Rita Maris

’We maken ook  
veel grappen’’

Biografie

Naam:  Rita Maris
Leeftijd:  65
Woonplaats:  Rheden
Woonsituatie:  Alleenstaand
Kinderen: Geen
Beroep was:  Au pair (België), rechtenstudent (afgehaakt), schoonmaakster en oppas
Ik ben nu:  Veel in het klei-atelier van het Dorpshuis, en ik ga af en toe naar de inloop

Rita woonde in haar jeugd in een gehucht waar iedereen elkaar kent. In haar familie waren er 
een paar mensen met een dubieus oorlogsverleden, dat achtervolgde Rita en haar broers. De 
jongste broer pleegde zelfmoord. Rita had nachtmerries over de oorlog, ze kreeg 
verscheidene malen depressies en psychoses. Drie maal is ze voor langere tijd opgenomen in 
de GGZ, tussendoor woonde ze zelfstandig. Sinds twee jaar zit ze in een voorziening voor 
beschermd wonen. 

‘Ik luister goed naar de jongeren 
die me begeleiden’
Hoe gaat het nu met u?
Ik woon in beschermd wonen omdat mijn familie en mijn directe omgeving niet meer alles kon 
opvangen. Drie keer in de week krijg ik thuiszorg en van de begeleiders krijg ik hulp bij de 
lichamelijke verzorging. Ook komen ze met me praten. Ik heb een ‘Wellness Recovery Action Plan’, 
daar leer ik dingen die me helpen bij mijn herstel. We maken er ook veel grappen. Ik heb wat meer 
afstand genomen van mijn broer, we hebben nu allebei ons eigen leven en het contact gaat beter. Ik 
luister goed naar de jongeren die me begeleiden. Als ik geen zin heb, geef ik mezelf een schop 
onder m’n kont.

Bent u wel eens bang dat het weer misgaat?
Ja, als ik gestrest ben. We wonen met meer mensen in een huis, heel verschillende types, met 
verschillende achtergronden. Dat geeft me wel eens stress en ik kan zelf ook scherp reageren. Als er 
dingen uit de hand dreigen te lopen, grijpen de begeleiders in. Dat geeft   rust. We kunnen ook 
goed discussiëren met elkaar. 

Kunt u ergens terecht als het slechter met u gaat?
Ik kan altijd terug naar de Braamberg (GGZ-instelling) en ik weet ook welke medicijnen ik nodig heb. 
Ik kan ook naar de praktijkondersteuner van de huisarts. Er is een scenario gemaakt met de WRAP-
methode. Daarin staat wie van mijn begeleiders beslissingen mogen nemen en met wie uit mijn 
persoonlijke levenssfeer contact moet worden opgenomen. Dat is mijn broer. 

Wat zijn uw dromen voor de toekomst?
Ik heb al best veel leuke en speciale dingen gedaan, zoals een toneelcursus, ik wil blijven werken in 
het klei-atelier. Creatief zijn vind ik belangrijk, ik wil graag een iets minder scherpe tong, en lief zijn 
voor anderen én voor mezelf.
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Biografie

Naam:  Freek Oostayen
Leeftijd:  61
Woonplaats:  Gouda
Woonsituatie:  Alleenstaand (gescheiden)
Kinderen: Een zoon (30) en een dochter (24 )
Beroep was:  Hovenier bij de gemeente Den Haag
Ik ben nu:  Vrijwilliger, chauffeur op een bus voor het vervoer van oudere mensen van  
  Stichting Vervoerspunt.nl, Buurtbus en klussendienst bij Kwintes

Freek heeft een psychiatrische ziekte. Hij heeft angsten, is zeer gevoelig voor veranderingen 
en hij kan in de ban raken van niet-reële negatieve gedachtes. Door de ziekte kon hij in zijn 
gezin niet meer functioneren. Zeven jaar woonde hij in een instelling voor beschermd wonen. 
Sinds anderhalf jaar woont hij weer zelfstandig. Als hij voelt dat het slechter met hem gaat, 
kan hij altijd iemand bellen. ’s Nachts is de slaapwacht bereikbaar van de instelling waar hij 
vroeger beschermd woonde. Dit is zo geregeld door het Goudse project Gewoon Thuis. 

‘Als het slechter gaat hoef ik niet 
meer langs loketten’
Waardoor kon u weer zelfstandig gaan wonen?
Het beschermd wonen heeft me rust in mijn hoofd gegeven. Als er problemen waren, kon ik naar de 
begeleiders toe. Ik kon daardoor weer dingen oppakken: naar mijn werk en boodschappen doen. 
Op een bepaald moment kon het CIZ de beschermd wonen-indicatie bij mijn instelling niet meer 
verlengen. Ik heb toen besloten dat ik wel wilde proberen zelfstandig te wonen, ook omdat ik eraan 
toe was. Twee keer in de week komt de woonbegeleider, en mijn persoonlijk begeleider komt een 
keer per week. Verder heb ik nog hulp bij financiën door een budgetcoach. Beschermd wonen heeft 
me geholpen zelfstandig verder te kunnen. Dankzij de begeleiders werden mijn angsten minder en 
kreeg ik meer vertrouwen in mezelf. Het verhuizen naar een zelfstandige woning was evengoed een 
hele grote stap, ik raakte in een crisis, toen kreeg ik tijdelijk extra ondersteuning van Kwintes, van 
mijn huisarts en van de GGZ. 

Wat gaat er goed nu?
Ik ben nu stabiel en ik heb het naar mijn zin in mijn eigen woning. Samen met de woonbegeleider 
heb ik mooie meubels uitgezocht. Vroeger had ik heel veel spullen, maar die heb ik weggedaan. Het 
huis is nu ruim en overzichtelijk. Het lukt beter om mijn huishouden bij te houden en met mijn geld 
om te gaan. Ik vind het heel fijn om weer een eigen plek te hebben, zelfstandig wonen was een 
goede stap. Ik heb veel voldoening van mijn werk als buschauffeur. Ik heb nu eindelijk werk 
gevonden dat ik echt leuk vind. Vroeger wilde ik eigenlijk al buschauffeur worden, maar de opleiding 
was te zwaar voor me. Toen ik vorig jaar met de VUT ging,  kon ik het als vrijwilliger twee keer in de 
week gaan doen.

Bent u wel eens bang dat het weer slechter met u kan gaan?
Ik weet dat dit kan gebeuren. Dat hoort bij de ziekte, een angststoornis kan altijd terugkomen. Het is 
belangrijk dat ik goed voor mezelf zorg. De begeleiding helpt daarbij met gesprekken en met een 
planning maken. Maar het belangrijkste is dat ik weet dat ik altijd kan terugvallen op hulp, er is een 
directe lijn en ik hoef niet langs allerlei loketten. 

Freek Oostayen

‘Zelfstandig gaan wonen 
was voor mij een goede 
stap’
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Dirk van Gelderen

‘Ik kijk naar wat ik wel 
kan, en dat voelt goed’

Biografie

Naam:  Dirk van Gelderen
Leeftijd:  28
Woonplaats:  Nunspeet
Woonsituatie:  Alleenstaand 
Kinderen: Nee
Beroep was:  Medewerker Post NL
Ik ben nu:  Vrijwilliger ouderenwerk, ga naar dagactiviteitencentrum De Stee

Dirk heeft sinds zijn puberteit last van geestelijke spanningen. Hij is opgeleid voor financieel-
administratief werk, en werkte parttime bij Post NL. Op z’n 23ste kreeg hij een zware 
depressie, hij zocht hulp en kreeg toen de diagnose autisme. Dirk ging wonen bij een 
beschermde woonvorm. Na verloop van tijd kreeg hij de mogelijkheid om door te stromen 
naar een klein, zelfstandig appartement in Nunspeet. 

‘Goed voorbeeld inspireert me 
om ook aan de slag te gaan’
Wat heeft u geholpen om het zelfstandig weer te redden?
Eerst leefde ik in de beschermde woonvorm vrij geïsoleerd. Ik kreeg behandeling en 
slaapmedicatie. Af en toe ging ik naar de galerie die ze hadden als dagbesteding. Na drie jaar ging 
het beter met me. Toen het appartement beschikbaar kwam, was het probleem dat ik schulden had 
en niet zelfstandig kon huren. Met hulp van GGZ Centraal is een schuldbemiddeling opgestart en is 
het geregeld, zo lukte het toch.

Hoe gaat het nu met u?
Het gaat nu goed. In principe ga ik elke dag naar dagbesteding, op de plek waar ik woon is er een 
mix van bewoners uit de zorg en reguliere bewoners die de hele dag werken. Voor mij is het 
belangrijk dat ik goede voorbeelden om me heen heb, dat inspireert me om ook aan de slag te 
gaan.

Bent u wel eens bang dat het weer misgaat?
Ja geregeld. Maar ik weet dat ik altijd terecht kan bij mijn ambulante begeleider, daarnaast krijg ik 
nu nog behandeling voor mijn angststoornis. 

Wat zijn uw dromen voor de toekomst?
Ik droom ervan mijn rijbewijs te halen, ik ben begonnen met rijlessen. Als het lukt kan ik misschien 
aan het werk als koerier. Om greep op het leven te houden, moet ik mijn verleden een plek geven. 
Laatst heb ik via de gemeente een cursus gedaan over ‘kwaliteiten’ en ‘valkuilen’, daar heb ik veel 
aan: handvatten om te herstellen. Dat je niet moet zoeken naar excuses voor wat je niet kunt, maar 
moet kijken naar de mogelijkheden. Ik heb nu meer dan ooit het gevoel dat ik de touwtjes in 
handen heb en dat wil ik zo houden.
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Biografie

Naam:  Cees Metselaar
Leeftijd:  65
Woonplaats:  Ugchelen
Woonsituatie:  Alleenstaand (gescheiden)
Kinderen: Twee zoons (34 en 35 jaar)
Beroep was:  Ondernemer (verkeersschool en assurantiekantoor)
Ik ben nu:  Vrijwilligr op gebied van sociaal-maatschappelijke en financiële    
  (schuld)hulpverlening en lid landelijke en lokale cliëntenraad Leger des Heils

Cees leidde met vrouw, kinderen en een eigen zaak, een welvarend leven. Toch bekroop hem 
altijd het gevoel dat alles slechts van tijdelijke aard was. Zijn alcoholgebruik liep als een rode 
draad door zijn leven. ‘Drinken uit plezier’ veranderde in ‘drinken uit onvrede’. Maar in 2012 
zorgden problemen in de relationele sfeer voor een ommekeer in zijn leven. Cees liet zich 
opnemen voor een behandeltraject bij het Leger des Heils. Zijn herstel kende een terugval maar 
Cees is nu al ruim vier jaar nuchter. Hij woont zelfstandig op het terrein van het Leger der Heils 
(Huize Nova Statera), krijgt ambulante begeleiding en doet vrijwilligerswerk. 

‘Voor balans heb ik dagbesteding 
en een klankbord nodig’
Wat gaat er goed nu?
Een verslavingsarts concludeerde dat ik, mits in de juiste omgeving, iemand ben die de knop omzet 
en geen behoefte meer heeft aan drank. Zij kreeg gelijk. Sinds ik beschermd woon, en ook nu bij 
Nova Statera, heb ik geen druppel meer gedronken. Ook leid ik eindelijk een zinvol leven. Dat 
betekent natuurlijk af en toe balen als ik bijvoorbeeld in de regen naar een afspraak fiets. Maar het 
betekent ook dat ik later met een goed gevoel naar huis fiets, als ik iemand heb geholpen.  

Bent u wel eens bang dat het misgaat?
De gedachte ‘Ik drink vandaag niet’ is inmiddels een vanzelfsprekendheid in mijn leven. Ook op 
moeilijke dagen. Maar omgaan met emoties blijft lastig. Alle emoties waren voor mij vroeger immers 
een reden om te drinken. Een andere valkuil is dat ik te veel hooi op mijn vork neem. Als ik dat doe 
dan raak ik sneller geïrriteerd en daardoor zou ik in de gevarenzone kunnen komen. Ik voorkom dat 
door tijdig druk van de ketel te halen.

Waar kunt u terecht als het misgaat?
Mijn huurovereenkomst is gekoppeld aan een zorgovereenkomst met het Leger des Heils. Ik krijg 
persoonlijke begeleiding en groepsbegeleiding. Drie keer per week drinken de andere huurders en 
ik, bijvoorbeeld samen met een ambulant begeleider een bakje koffie. En een keer per week eten we 
samen. Dit klankbord en de sociale controle die hieruit voortvloeit vind ik prettig. Stel dat ik toch de 
fout in ga dan weet ik dat er direct actie wordt ondernomen door mensen om mij heen.

Wat heeft u nodig om greep op uw leven te blijven houden?
Balans is voor mij het toverwoord en een paar elementen zijn hierin belangrijk. Als eerste is dat een 
nuttige dagbesteding met voldoende structuur. En ten tweede is dat een klankbord om mijn emoties 
te delen. Daarom is een kleinschalige groepswoonvorm, met scheiding wonen en zorg voor mij 
perfect. Mijn buren, met hun ervaring, signaleren het namelijk razendsnel als ik uit balans dreig te 
raken. Dit is voor mij geruststellend en zelfs essentieel om nuchter in het leven te blijven staan.

Cees Metselaar

‘Sociale controle is voor 
mij essentieel om 
nuchter te blijven’’
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