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Voorwoord  

Leuk dat  je  deze  bundel h ebt  opengeslagen.  Wij  hebben  de  
verhalen  in  dit  boekje  met  heel ve el p lezier opgeschreven,  
bijgeschaafd  en  herschreven.  Wij vi nden  namelijk dat  deze  verhalen  
het  waard  zijn  om te  vertellen.  Omdat  ze  gaan  over zorgen  voor 
elkaar.  Omdat  ze  gaan over onze  gemeente.  Maar bovenal  omdat  
deze  verhalen  gaan  over mensen:  ónze  inwoners,  collega’s en  
hulpverleners,  in  het  hart  van  het  sociaal d omein.  

De  meeste  van  deze  23  verhalen  zijn  gebaseerd  op  echte  verhalen,  
hier en  daar geanonimiseerd  en  geromantiseerd.  Sommige  verhalen  
zijn  ‘wensverhalen’ e n  gaan  over hoe  wij h et  willen.  Dat  lukt  nog  niet  
altijd.   

Door  een  aantal van  die  verhalen  te  bundelen g even  we  je  een  
beeld  van  wat  er allemaal g ebeurt  in  het  veelomvattende  sociaal 
domein.  Want  cijfers en  statistieken  alleen  vertellen  niet  het  hele  
verhaal.  Natuurlijk blijven  er  verhalen  on-verteld.  Die  komen  hopelijk 
in  een  volgende  bundel w ant  wij h ebben  de  schwung  te  pakken.   
 
Veel l eesplezier!  
 
Alies Bakker 
Eric van  Berkel  
Marga  Buiter  
Ricco  de  Goede   
Stella L emmens   
Annemarthe W ijnen  
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1   Zorgzame  ontvangst  
Ik heb  haar vaker  achter de  balie  zien  zitten,  wanneer ik ’s ochtends 
het  gebouw b innenloop.  Nu  spreek ik haar voor het  eerst.   

‘Wat  doe  jij e igenlijk precies?’ vra ag  ik nadat  ik me  aan  haar 
heb  voorgesteld.  ‘Ik ontvang  bezoekers  en  wijs ze  de  weg.  Ik  hoop  
vooral o p  leuke  en  aardige  mensen’,  antwoordt  Journey.  ‘Dat  vind  ik 
het  fijnst.  Natuurlijk help  ik andere  mensen  ook wel’,  zegt  ze  met  
een  knipoog.  ‘En  elke  dag  is het  weer een  verrassing  waar mensen  
voor komen’.  ‘Gebeurt  er wel e ens iets  bijzonders?’ vra ag  ik.  ‘Of  iets
speciaals?’   

Journey aarzelt  geen  moment  en  vertelt  meteen  over een  mevrouw  
die  hier vorige  week was.  

‘Ze  zag  zo  pips en  zat  stilletjes op  haar stoel.  Ik ben  op  haar 
afgestapt  en  toen  zei h aar man  dat  ze  zich  niet  lekker voelde.  
Meteen  ben  ik naar de  catering  gelopen  en  heb  een  bolletje  met  
kaas voor haar gehaald.  Daar knapte  ze  echt  van  op!’  ‘Wat  lief  van  
je’,  zeg  ik.   

‘Ja,  ik heb  echt  een  zwak voor oudere  mensen.’  Journey 
glimlacht  en  haar ogen  twinkelen.  ‘Zij ku nnen  me  alles vragen.  Voor 
hen  doe  ik alles.  Nou  ja,  bijna  alles’,  voegt  ze  met  een  lachje  toe.  
Dan  verstilt  de  lach  op  haar gezicht  en  worden  haar ogen  serieus.  
‘Dat  komt,  denk ik’ ze gt  ze  zachtjes,  ‘omdat  ik zelf  geen  ouders 
meer heb.’  
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2   Buiten  de  lijntjes  
‘Wat  fijn  dat  jullie  er  bij ku nnen  zijn  vandaag,’ ze gt  Alexander.  ‘Ik 

wil h et  met  jullie  heel g raag  hebben  over  meneer  X.  Hij  woont  in  het  
buitengebied,  op  een  afgelegen  plek.  Zijn ri jbewijs is afgenomen  
nadat  hij me t  drank op  achter  het  stuur  is betrapt.  Doordat  hij g een  
vervoer  meer  heeft,  is  hij zi jn  baan  kwijtgeraakt,  zijn  er  schulden  
ontstaan  en  heeft  hij e en  huurachterstand  opgelopen.  Allemaal  
dikke  ellende.’  

Na  afloop  van  de  bijeenkomst  stapt  Alexander  op  zijn  fiets.  Het  zou  
toch  wel su pertof  zijn  als dit  gaat  lukken,  denkt  hij b ij zi chzelf.   
Plotseling  rinkelt  zijn  telefoon.   

‘Shit,  niet  handig  op  de  fiets’,  verzucht  hij.  Hij b ekijkt  het  
nummer  en  neemt  toch  op.  Het  is zijn  collega  van  het  sociaal  
wijkteam.   

‘Hoi Al ex’,  zegt  Sandra  in  zijn  oor,  ‘hoe  ging  het  casusoverleg?’  
‘Erg  goed!,’ antwoordt  hij.  ‘Was er  nog  iemand  die  riep  “eigen  schuld  
dikke  bult”?’ ‘ Nee,  niemand.  Het  was tof  hoor.  We  hebben  met  
elkaar  een  mooi vo orstel ku nnen  bedenken  om  aan  meneer  voor  te  
leggen.  Dat  regelarme  budget  is hierin  echt  goud  waard.’  ‘Mooi man!  
Heb  je  tijd  om  nog  iets over  het  plan  te  vertellen?’  ‘Ja,  dat  kan  nog  
wel e ven.  Over  een  paar  minuten  ben  ik bij mi jn  volgende  afspraak’,  
antwoordt  Alexander.  ‘Al p ratende  kwamen  we  op  het  idee  om  de  
kosten  voor  het  opnieuw h alen  van  meneer  X’s rijbewijs te  betalen.  
Het  gaat  al g auw o m  zeshonderd  tot  zevenhonderd  euro.  Een  groot  
bedrag  voor  hem,  een  kleine  investering  voor  ons.’  ‘Investering?’,   
vraagt  Sandra.  ‘Ja,  we  kunnen  het  hem  lenen,  niet  schenken.’  

Twee maanden later.  

Meneer  X  heeft  zijn  rijbewijs gehaald.  Zijn  uitkering  kon  binnen  een  
paar  weken  worden  stopgezet  omdat  hij w eer  werk  had  gevonden.  
Schuldhulpverlening  is niet  nodig  geweest.  Van  sociaal i solement  is 
geen  sprake  meer.  Helaas bleek het  regelvrij b udget  niet  echt  
regelvrij.  Er  waren  intern  de  nodige  barrières te  overwinnen  om  dit  te  
realiseren.  
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3   Alles  gaat  goed  
‘Hoi An ke!  Kom  maar  binnen!  Zo  lief  van  Laura  dat  ze  jou  van  

het  wijkteam  heeft  gevraagd.  Zo  lief!  Mijn  papieren  zijn  een  zooitje.’   

Yvette  woont  samen  met  haar  zoons en  is  fulltime  schoonmaakster.  
Laura  - de  voogd  - vroeg  me  om  haar  te  bezoeken.  

‘O,  wat  gezellig!’,  kakelt  ze.  ‘De  jongens gaan  naar  school e n  ik 
naar  ‘t  werk.  Gaat  toch  best  goed,  zo?’  Trots  tovert  Yvette  twee  
verkreukelde  foto’s uit  haar  handtas en  zet  resoluut  een  halfvolle  
fles op  tafel.  

‘Kijk.  Dit  is Rob:  mijn  oudste.  Op  school g aat  alles goed:  de  
leraar  belt  nooit.  Al vi nd  ik wel d at  hij t ot  laat  op  school  moet  blijven.  
Is dat  tegenwoordig  normaal?  Jammer  dat  hij n iet  met  Laura  praat.  
Zij ma akt  zich  zorgen.  Ach,  pubers nietwaar?  Ik vind  het  zo  knap  
van  hem,  dat  hij zu lke  mooie  kleren  koopt  met  het  kleine  beetje  
zakgeld  dat  hij kri jgt.  Hij kw am  laatst  thuis in  de  nieuwste  broek van  
de  Coolcat!  En  dat  allemaal si nds hij zi jn  nieuwe  vrienden  heeft.  Ik 
vind  het  zo  fijn  dat  hij ma atjes heeft.’   

Nerveus babbelt  Yvette  wat  in  de  rondte.  De  schemering  valt.  Een  
spookachtig  silhouet  verschijnt  voor  het  kleine  raampje  van  de  
schuur  in  de  achtertuin.   

‘O,  daar  zul j e  Rob  hebben’,  verklaart  Yvette  de 
spookverschijning.  ‘Daar  trekt  hij zi ch  graag  terug.’  Snel w ijst  ze  met  
haar  wijsvinger  naar  de  foto’s.  ‘Kijk,  dat  is mijn  jongste,  Jeroen.  Ik 
ben  zó  blij d at  hij co ntact  heeft  met  zijn  vader.  Dat  doet  hem  goed.  
Hij zi t  zelfs op  de  Havo,  kun  je  het  je  voorstellen?  Of  ik nog  contact  
heb  met  zijn  pa?  Nee,  die  man  hoef  ik niet  meer  te  zien.’    

Haar  ogen  kolken  van  emoties terwijl ze   even  zwijgt.  Een  zweem  
van  radeloosheid  trekt  over  haar  gezicht,  gevolgd  door  een  grimas,  
een  frons en  een  nerveus lachje.  Tot  slot  lees ik radeloosheid  en  is 
de  cirkel ro nd.  Een  moment  staren  we  elkaar  aan.  Dan  zegt  ze,  met  
een  gedwongen  glimlach  om  haar  lippen:  ‘Zó  gezellig.  Ik neem  een  
borreltje,  jij o ok?’ D e  fles is leeg.  
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4   Een  duik i n  het  diepe  
‘Wat  zeg  je  nou?,’ v raagt  Heleen. ‘Een deep  dive?  Wat  is dat?’  

Het  tuintje  van  Heleen  ligt  er  keurig  bij.  Ze  leunt  op  haar  hark.  
Ondanks de  nonchalante  houding  spuwen  haar  ogen  vuur.  Daar  sta  
ik dan.  Samen  met  een h andvol co llega’s zijn  we  de  buurt  ingegaan.  
We  hebben  de  mouwen  opgestroopt,  de  stoute  schoenen  
aangetrokken  en  wat  we  ophaalden  ging  niet  in  de  koude  kleren  
zitten.  

‘Kijk Anke,  ik word  gewoon  helemaal g ek.  Iemand  moet  
verantwoording  nemen. Wanneer gaan  de  woningbouwstichting  en  
de  gemeente  iets doen?  De  oudste  van  hiernaast  zit  altijd  in  dat  
schuurtje.  Luister  dan!  En  die  geur!  Weet  je  wat  dat  is?  Dat  is stuff. 
Die  jongelui va n  tegenwoordig  zitten  allemaal a an  de  stuff.’  

Ritmisch  gebonk stijgt  op  vanachter  het  huis van  haar  buurvrouw.  

‘De  zoons maken  de  dienst  uit.  Aan  die  jongste  ligt  het  niet  
hoor.  Die  zit  altijd  op  zijn  kamer.  Ze  zeggen  dat  hij o p  de  Havo  zit,  
maar  dat  kan  bijna  niet  met  zo’n  familie.  Die  oudste,  dat  is de  
relschopper.  Hij h eeft  geen ma nieren.  Hoe  kan  zo’n  asociaal g ezin  
in  onze  wijk wonen?’  

Het  vuur  in  Heleen’s ogen  maakt  plaats voor  medelijden.  

‘Arme  Yvette.  Die  vrouw h eeft  het  zwaar.  Ze  moet  het  
helemaal  alleen rooien.’  

In  de  verte  nadert  Yvette  met  vrolijke  tred.  Het  getik van  glazen 
flessen  klinkt  in  haar  boodschappentas.  

‘Dag  buurvrouw!’,  roept  ze  opgetogen.  

‘Dag  hoor.’  
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5   Achttien  jaar  
‘Hans,  het  voelt  toch  een  beetje  wrang,’ ze g  ik  terwijl i k 

verwoed  blader  door  het  dossier  op  mijn  computer.  Op  het  scherm  
lees ik een  gespreksverslag  door.  Cliënte  Yvette  van  Maarssen,  
leeftijd:  53  jaar.  De  diagnose:  licht  verstandelijk beperkt  met  een  IQ  
van  55.  Mevrouw h eeft  het  traject  bij d e  Jellinekkliniek succesvol  
afgerond  en  krijgt  wekelijks ambulante  begeleiding.  Het  advies van  
collega  Hans  die  het  dossier  van  me  overnam  en  de  huisarts is om  
haar  bij Al trecht  te  laten  begeleiden.  Dat  vindt  mevrouw  een  beetje  
spannend.  Zoon  Jeroen  woont  via  co  ouderschap  nu  bij h aar  én bij  
zijn  vader.  Hij zi t  in  zijn  eindexamen  jaar.  Het  contact  tussen  vader  
en  moeder  is goed.  Een  schuldbemiddelingstraject  is een  welkome  
maatregel.  Ik  lees niets over  zoon  Rob  Zuchtend  draai i k me  om  
naar  Hans.  

‘Hoe  zit  het  nu  met  Rob?’  Hans blijft  even  stil.  Ik zie  de  
frustratie  op  zijn  gezicht.   ‘Open  het  dossier  onder  cliëntnummer  
2456  even,  dan  zal j e  het  zien’ a ntwoordt  hij.  

Ik klik en  klik in  het  ingewikkelde  systeem  en  scan  het  dossier:  
opgepakt  voor  drugsbezit  en  drie  maanden  geleden  vrijgekomen.  
Zijn  vermoedelijke  diagnose:  licht  verstandelijk beperkt,  verslaafd  
en  schulden.  Een  moment  kan  ik mijn  ogen  niet  geloven  en  ik verslik 
me  in  mijn  koffie.  Terwijl i k gebrande  koffiebonen  uit  m’n  luchtwegen  
hoest,  vallen  mijn  ogen  op  zijn  geboortedatum:  19-11-2000.  Rob  is 
achttien  jaar  oud.  Zijn  reclasseringstraject  is gestopt,  hij heeft  geen  
voogd  meer  en  staat  er  alleen  voor.  Nu  is  het  aan  hem  om  zijn  eigen  
route  te  bepalen.  

‘Anke!’ ze gt  Hans over  zijn  beeldscherm  heen.  ‘Raad  eens wat  
ik net  binnenkrijg?  Een  hulpvraag  van  Rob. Hij wil graag hulp bij het 
vinden  van  een  huis.  Laat  dat  nu  net  een  ding  zijn  waar  we  hem  niet  
bij ku nnen  helpen.’  

Ik kuch  nog  een  beetje  en  vul  mijn  longen  met  het  bittere  nieuws.  
Alhoewel  we  Rob  niet  direct  kunnen  helpen  aan  een  huis,  gloort  er  
toch  een  beetje  hoop  aan  de  horizon.  We  hebben  nu  tenminste  nog 
contact  met  hem.  Een  eerste  stap  is gezet.  
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6   Mensen  en  cijfers  
‘Alles wat  je  kunt  meten  is te  gebruiken  om  iets te  voorspellen.  

Dat  is een  kwestie  van  kansberekening,  mits je  meetbare  materiaal  
maar  omvangrijk genoeg  is.  Hoe  meer  data,  hoe  groter  de  kracht  
van  je  voorspelling.’  

Zo  begon  Tom  een  jaar  geleden  zijn  presentatie  Datagestuurd  
werken.  Nu,  eind  2019,  viert  hij h et  resultaat.  

Tom  heeft  twee  grote  liefdes:  mensen  en  cijfers.  Mensen:  zijn  
onvoorspelbaar  en  fascinerend  in  al h un  facetten.  Cijfers:  geven  
absolute  zekerheid  en  zijn  bovendien  ontzettend  sexy.  Twee  
werelden,  Yin  en  Yang.  Het  is  Toms  missie  om  deze  twee  samen  te  
brengen.   

Afgelopen  jaar  heeft  hij b ewezen  dat  dit  kan.  Data  had  de  gemeente  
immers meer  dan  genoeg.  De  uitdaging  lag  in  het  kunnen  sturen  op  
basis van  cijfers.  Elke  afdeling  heeft  verschillende  gegevens van  
dezelfde  mensen.  De  afdeling  Schuldhulpverlening  heeft  lijsten  met  
dreigende  afsluitingen,  huisuitzettingen  en  loonbeslagen.  De  
collega’s bij Je ugd  kennen  probleemgezinnen.  Het  team  Participatie  
heeft  de  bekende  kaartenbak,  weet  precies waar  de  
hulpbehoevenden  wonen  en  wat  hen  mankeert.  

Het  begon  allemaal e en  jaar  geleden:  de  Utrechtse  Data  School  
leverde  negen  studenten –   van  filosoof  en artiest  tot  hardcore  data  
scientist. De  data-savvy  minds  verzamelden  alle  geanonimiseerde  
data  en  verbonden  deze  aan  elkaar.  Er  werden  risico-indicatoren  
opgesteld,  gewogen  en  bediscussieerd.  Zo  ontstond  er  een  simpel  
schema  met  plussen  en  minnen.  Daarna  was het  bijna  kinderspel  
om  de  optelsom  van  kansen  met  variabelen  te  berekenen.   

Natuurlijk is het  zo  dat  niemand  de  toekomst  kan  voorspellen,  maar  
de  eerste  stap  om  een  model me t  een  voorspellend  karakter  te  
realiseren,  was gezet.  Dankzij d e  gecombineerde  data  is het  
vandaag  de  dag  mogelijk een  profiel va n  risicogroepen  op  te  stellen,  
zodat  we  tijdig  kunnen  voorspellen  welke  hulp  iemand  uit  de  
betreffende  groep  nog  gaat  hebben,  nog  vóórdat  iemand   
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daadwerkelijk in  de  problemen  is gekomen.  Met  de  inzet  van  lichte  
hulpmiddelen,  wordt  vervolgens erger  voorkomen.  

Trots  vertelt  Tom  zijn  succesverhaal a an  zijn  collega’s.  In  Yin  en  
Yanneke  taal.  Je  moet  analist  zijn  om  alles te  begrijpen.   

‘Gaat  het  nou  écht  werken?’ vra agt  een  slimme  tante  ‘Ik ben  
ervan  overtuigd  dat  het  een  onmetelijk  succes  wordt,’  antwoordt  
Tom  met  een  glimlach,  ‘en  dat  maakt  het  vervolgtraject  totaal  
onvoorspelbaar.  Laten  we  zeggen:  een  stapje  in  de  datagestuurde  
richting?’  
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7   Baas  
‘Rowan!  Kom  op  man!  Sta  op!’  Een  klein  klam  handje  sjort  aan 

mijn  arm.   ‘Laat  me  met  rust  Freek,  ik wil g ewoon  nog  effe…’  Freek 
gooit  de  deken  op  de  grond  en  een  enkel d onsveertje  vliegt  mijn  
keelgat  in.  Ik  hoest  als een  ouwe  vent.  ‘Mama  vermoordt  je  als je  
niet  opstaat,  sukkel!’ ‘ Hé!  Wie  noem  jij e en  sukkel?’,  bits ik terug.  
Freek rent  giechelend  weg.   ‘Shit,  verrekte  kleuter!’  

Beneden  staat  het  ontbijt  al  klaar.  Ik bedek mijn  oren.  Cindy hangt  
krijsend  in  mama’s armen.  

‘Kom  op  Rowan.  Eet  je  boterham.  Nog  één  keer  te  laat  op  
school e n  ik kan  weer  bij me neer  Hendriks verschijnen’,  foetert 
mama.  

De  wekelijkse  walk of  shame  noemt  ze  dat.  Ik  prop  de  boterhammen  
naar  binnen  en  stap  even  later  het  klaslokaal b innen.  

‘Goed,  dames en  heren  van  vmbo  3b,  jullie  hebben  nu  een  
half  uur  de  tijd  om  een  landkaart  te  maken  van  Zuid-Amerika.  Neem  
jullie  Ipads en…’   

Monotoon  geneuzel va n  meneer  Peters tijdens blokuur  drie.  Zuid-
Amerika  zal me   een  worst  wezen.  Ik  kijk door  het  raam.  Een  groot  
grasveld  lonkt  naar  me,  dauw g linstert  en  er  schijnt  een  waterig  
zonnetje.  De  vlag  van  de  school w appert  amper.  Een  groepje  
vrouwen  ligt  puffend  en  zwetend  op  het  gras.  Ze  worden  vergezeld  
door  Pieter  en  Tim.  Tim  blaast  op  zijn  fluitje  en  klapt  in  zijn  handen.  
De  dames kijken  elkaar  vermoeid  aan,  terwijl ze   de  moed  
verzamelen  om  te  starten  met  de  volgende  oefening.  Pieter  en  Tim  
zijn  echte  spierbundels en  wonen  in  Breukelen.  Ze  trainen  iedere  
dag  bij e en  soort  klimrek.  Wat  een  bazen.  Boven  m’n  Ipad  droom  ik 
weg.  Pieter  en  Tim  hebben  vast  en  zeker  geen  last  van  vervelende  
broertjes.  Even  later  klinkt  de  schoolbel.  Ik pak m’n  tas in  en  loop  
naar  buiten.  

‘Hoi,  Pieter,  hé  Tim,’  zeg  ik zo  nonchalant  als ik kan.  ‘Alles 
goed?’  ‘Echt  wel’,  zegt  Tim  met  een  brede  lach  op  zijn  gezicht.  We  
hebben  bij d e  gemeente  een  aanvraag  gedaan  voor  een   
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calisthenicstoestel i n  Broeckland.’ ‘ Een  wat  voor  ding?’  
‘Calisthenics.   

Da’s een  soort  klimrek waarmee  je  kunt  trainen.’ ‘ O  ja’  zeg  ik snel.  
‘Wist  ik  wel.  En…’  vervolg  ik,  ‘mag  iedereen  zo’n  klimrek dan  
gebruiken?’ Pi eter  lacht.  ‘Als de  gemeente  ja  zegt  tegen  onze  
aanvraag’,  zegt  hij,  ‘dan  gaan  we  samen  sporten. Wij, jij  en  je  
vrienden  uit  Broeckland.’ ‘ Echt  waar?  Meen  je  dat?’ ro ep  ik uit.  

Pieter  en  Tim  zijn  echte  calisthenics-goden.  En  dat  word  ik ook.  Een  
baas.  
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8   Twee  goden  
‘Kalinestiks.  Kali-nog-wattes.  Aha!  Calisthenics!  Marjo,  weet  je  

waar  dat  vandaan  komt  volgens Google?  Uit  het  Grieks.  Kalos 
stenos,  dat  betekent  mooie  kracht.’ Gert  hinnikt.  ‘We  hebben  een  
aanvraag  van  twee  Goden  binnengekregen.  Marjo  snap  je  hem?  
Goden?’  

‘Heel l euk Gert’ mo mpelt  Marjo  terwijl ze   op  haar  
computerscherm  kijkt  naar  de  aanvraag  voor  een  calisthenics-
toestel i n  Broeckland.  ‘Pieter  en  Tim  zijn  bekenden  van  Tilly die  bij  
het  sociaal w ijkteam  werkt.  Zij g aat  altijd  bij d ie  jongens  sporten  met  
een stel vri endinnen  –  bootcampen.’ O p  het  beeldscherm  verschijnt  
de  reden  van  aanvraag.   ‘De  goden  willen  de  jongeren  in  de  buurt  
graag  helpen,’ ze gt  Gert.  ‘Moet  je  horen  wat  de  goden  schrijven:’  

‘Alstublieft  gemeente!  Help  de  jongens,  dus help  ons!  Geef  hen  
een  plek waar  hangen  niet  betekent:  roken,  fikkies stoken  en  
gangsterrap  luisteren.  Geef  hen  een  plek waar  ze  letterlijk hangen,  
namelijk klauteren  en  klimmen.  Bovendien  werken  ze  tegelijkertijd  
aan  hun  conditie.  Jongerenwerk is al o m!  Beste  gemeente,  plaats 
een  calisthenics-toestel!’  

Marjo  zucht  en  tuurt  door  het  raam  naar  buiten.  Wat  moet  ze  hier  nu  
mee?  Buiten  hoost  het  en  de  parkeerplaats ligt  vol me t  plassen.  
Gert grapt: ‘We  zijn  aan  de  Goden  overgeleverd  Marjo!’  
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9   Hangen  en… wurgen  
‘Oehhhh….  Ahhhhh…’ st ijgt  er  op  uit  het  publiek.  Er  vliegt  een  

jonge  gespierde  knul va n  stuk staal n aar  stuk  staal.  Hij ma akt  een 
salto  en  doet  een  handstand.   Rowans ogen  volgen  de  jongeman  
aandachtig  en  langs zijn  ruggengraat  loopt  een  rilling.  The  crowd  
goes wild!  

‘Dat  was Hendri va n  de  Bar  Brothers  uit  Amsterdam  mensen!  
Geef  hem  een  hartelijk applaus’,  zegt  Pieter  door  de  luidspreker  
terwijl d e  gespierde  knul zi chzelf  na  wat  onnavolgbaar  geslinger  uit  
het  calisthenics-toestel b evrijdt.   

‘Een  combo  van  een  muscle-up, front-lever  én  natuurlijk de  
human flag!  Geef  me  een  jaar  gozer,  dan  weet  je  niet  wat  je  ziet!’ 
roept  Rowan  tegen  zijn  vriend  Joost.  

De  wethouder  brengt  zichzelf  in  positie.  ‘Wij  willen  Pieter  en  Tim  
bedanken  voor  hun  tomeloze  inzet  voor  de  jongeren  van  Broeckland  
en het  jongerenwerk voor  de  samenwerking.  Zij b rachten  de  
ambtenaren  van  het  gemeentekantoor  uit  alle  hoeken  samen.  De  
mensen  van  team  Jeugd  en  team  buiten hebben  elkaar  nog  niet  
eerder  zo  vaak bij d e  koffiecorner  ontmoet  voor  verhitte  discussies 
over  verordening  zus en  wet  zo’,  grapt  ze.  
Marjo  perst  haar  toch  al d unne  lippen  samen.  De w ethouder  moest  
eens weten.  

‘Een  jaar  heeft  het  gekost’ f luistert  ze  tegen  haar  collega  Tilly.  
‘Het  was hangen  en  wurgen.  Eerst  trok  de  biljartclub  aan  de  bel  
vanwege  geluidsoverlast,  vervolgens wilden  de  bewoners natuurlijk 
inspraak.  Daarna  wist  niemand u it  welk potje  dat  rek moest  worden  
betaald.’   

‘Het  is een  calisthenics-toestel Ma rjo.’ a ntwoordt  Tilly koeltjes.  
‘En  wist  je  dat  er  een  aanvraag  is binnengekomen  voor  nog  zo’n  
geval i n  Kockengen?’ Ma rjo  trekt  een  beetje  wit  weg.  Gert  en  zijn  
gezwam  over  goden:  het  komt  allemaal w eer  terug.  Alsof  de  duvel  
ermee  speelt.   
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10   Oudgedienden  
‘Snap  jij d at,  Willem?’ vra agt  mevrouw Ve rveen  vanachter  haar  

rollator.  ‘Ze  nemen  het  winkelcentrum  op  de  schop  en  ze  vergeten  
de  stoep  recht  te  trekken.  Ik kom  daar  niet  meer,  straks  breek ik een  
been.’   Willem  trekt  zijn  schouders op,  zet  de  boodschappentas 
tussen  zijn  voeten  en  haalt  een  pakje  shag  tevoorschijn.  

‘Ik had  vanochtend  mensen  van  de  gemeente  aan  de  deur.  Ze  
vroegen  aan  me  wat  ik van  de  wijk vind.  Het  is niet  meer  zoals 
vroeger,  zei i k,  maar  het  is oké.’  Mevrouw Ve rveen  knikt.  Ze  knoopt  
haar  jas dicht  en  neemt  het  grasveldje  tussen  de  lage  flatgebouwen  
aan  de  Schepersweg  in  zich  op.  Langs de  kant  van  de  weg  ligt  een  
wasmachine  op  zijn  zij.  Een  vergeeld  bankstel st aat  ernaast.  

‘Toen  mijn  man  nog  les gaf  op  het  Broklede  speelden  onze  
kinderen  hier.  Weet  je  nog  Willem?’ ‘ Jazeker.  We  pasten  allemaal  
op  mekaar  hè?  Samen  koffie  drinken  en  een  praatje  maken.’ ‘ En  we  
hadden  altijd  de  gordijnen  open’,  vult  mevrouw Ve rveen  aan.  ‘s 
Avonds kon  je  iedereen  aan  tafel zi en  zitten.  Net  als  in  een  
kijkdoos.’  

Willem  grinnikt.  

‘Trouwens’ ze gt  hij n a  een  likje  aan  zijn  vloeitje,  ‘op  nummer  
115  wonen  nieuwe  mensen.’ ‘ O  ja?’ ‘ Uit  Syrië  geloof  ik.  Vriendelijke  
mensen  hoor,  ze  groeten  altijd  beleefd.’ ‘ Hè?  Daar  woont  De  Keyzer  
toch?’ ‘ Meissie,  De  Keyzer  is vier  jaar  geleden  overleden.  Een  jong  
stel kw am  voor  hem  in  de  plaats en  daarna  een  alleenstaande  man.’  
Mevrouw Ve rveen  legt  haar  hand  op  Willems schouder.  

‘Ik houd  het  allemaal n iet  meer  bij j ochie.  Het  loopt  hier  in  en  
uit.  Ik  ga  naar  de  slager,  want  dadelijk komt  m’n  zoon.’  Willem  pakt  
de  boodschappentas bij d e  hengels beet.  ‘Is goed.  Zeg,  ga  jij b ellen  
voor  dat  grof  vuil,  of  doe  ik het?’ ‘ Doe  jij ma ar,  als het  zin  heeft.’  
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11   Nieuwkomers  
‘Kom!  kom!’,  zegt  Aisha  in  het  Engels tegen  de  twee  vrouwen  

voor  haar  neus.  ‘Kom  binnen.’ D e  twee  vrouwen  kijken  elkaar  een  
ogenblik vertwijfeld  aan.  Waarom  zijn  de  gordijnen  gesloten?  lijken  
ze  allebei t e  denken.   

‘Oké..’,  zegt  de  voorste  vrouw e n  ze  stapt  over  de  drempel va n  
huisnummer  115.  De  andere vro uw vo lgt  in  haar  voetsporen.  
‘Koffie?’ ‘ Ja,  graag.’ ‘ Mijn  man  en  ik zijn  heel d ankbaar  voor  alle  hulp
die  we  krijgen’,  zegt  Aisha  terwijl ze   twee  eetlepels koffie  in  een  
kopje  schept.  Het  is hier  prettig  wonen.  Ga  zitten,  alstublieft.’  

‘Hier  wonen  mooie  mensen’,  lacht  Ibrahim.  Hij t rekt  twee  
stoelen  naar  achteren  en  de  twee  vrouwen  nemen  plaats aan  de  
keukentafel.  ‘De  kinderen  gaan  weer  naar  school.  Ze  hebben  
vriendjes en  vriendinnetjes in  de  wijk.  Onze  oudste  had  laatst  snoep  
gekregen  van  een  opa  uit  de  buurt.  Het  is geen  Syrië,  maar  het  is 
oké.  

Aisha  schenkt  kokend  water  in  en  zet  vier  kopjes koffie  op  tafel.  

‘Hebt  u  contact  met  de  buren?’,  vraagt  de  vrouw  met  bruine  
krullen.  ‘Jazeker,’ a ntwoordt  Aisha.  ‘En  hoe  is het  contact  met  
andere  wijkbewoners?’ ‘ Goed.  We  eten  ieder  weekend  bij a ndere  
Syrische  en  Arabische  gezinnen.  Dat  is  heel g ezellig.’  ‘We  lopen  
dan  door  de  wijk en  met  mooi w eer  zitten  de  Nederlandse  mensen  
op  hun  terrasjes van  de  avondzon  te  genieten,’ vu lt  Ibrahim  aan.  
‘Mooie  mensen.’  

‘Ik zag  aan  de  straatkant  een  kapotte  wasmachine  en  
afgeleefd  bankstel st aan’,  merkt  de  andere  vrouw o p.  Vindt  u  de  
rommel o p  straat  niet  vervelend?’ I brahim  trekt  zijn  schouders op.  
‘Dat  wordt  toch  opgehaald?’  

Plotseling  trekt  de  vrouw me t  bruine  krullen  een  vies gezicht  en  ze  
duwt  het  koffiekopje  van  zich  af.  De  andere  vrouw g rinnikt.  ‘Dat  is  
Turkse  koffie,  joh!’  
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12   Rituelen   
‘Aaah!  Aa,  iiie!’ Mijn  oren  vangen  vrolijk gegil o p  uit  de  kamer  

van  Maarten:  hij i s wakker.   

‘Goeiemorgen  Maarten!’ ze g  ik terwijl i k mijn  slaaphoofd  om  de  
deurpost  steek.  Zoals elke  morgen  mag  hij e erst  zijn  borsteltje  uit  
het  laatje  pakken.  

‘Ik ga  vast  het  ontbijt  maken’,  zeg  ik  tegen  mijn  vrouw.  Ze  veegt  
een  warrige  haarlok van  haar  voorhoofd e n  gespt  Maarten  vast  in  de  
lift  om  hem  in  bad  te  tillen.  Onze  handen  voeren  elke  beweging  op  
de  automatische  piloot  uit:  ’s  ochtends badderen,  dan  aankleden  en  
een bammetje.   

‘Weer  pindakaas erop,  Maarten?’ vra ag  ik als hij  met  natte  
haren  en  een  fris geschoren  gezicht  aan  tafel zi t.  Maarten  bromt  
tevreden.  Dat  is  goed.   

Een u ur  later  gaan w e n aar  Dennendal,  de  dagopvang.   

‘Zo,  zit  je  goed  vast  jongen?’ I k trek zijn  gordels stevig  aan.  
Maarten  frommelt  met  zijn  borsteltje.  Ik  denk aan  gisteren  toen  hij  
zijn  speeltje  had  laten  vallen  en  driftig  werd.  Ik  was blij d at  hij g oed  
vast  zat,  anders zou  hij o veral t egenaan  zijn  gebonkt.  Door  de  auto  
klinkt  Willeke  Alberti:  Samen  in  de  regen.  We  houden  van  dat  liedje.  

‘Daar  zijn  we  weer!’ I k draai h et  busje  het  terrein  van  
Dennendal o p.  Maarten  laat  met  een  luide  kreet  van  zich  horen.  Hij  
heeft  zijn  begeleider  in  het  vizier.  ‘Hé,  Peter,  jullie  zijn  lekker  vroeg  
vandaag!’,  roept  zijn  begeleider  ons tegemoet.  ‘Dag  Maarten  hoe  is 
het  met  jou?  Kom,  ik  help  jullie  even.’   

Maarten  vindt  het  fijn  hier  en  hij i s dol o p  zijn  begeleider.  Gelukkig,  
want  sinds twee  jaar  logeert  hij h ier  om  de  week.  Ons voorschot  op  
de  toekomst  noemen  mijn  vrouw e n  ik dat.  Als  wij e r  niet  meer  zijn,  
is er  altijd  een  plek waar  Maarten  terecht  kan.  

De  begeleider  is druk bezig  om  Maarten  los te  maken  terwijl i k –  
heel e ven  –  mijn  moment  grijp,  iets  dieper  in  mijn  autostoel za k en  
luister  naar  de  laatste  noten  van  Willeke  Alberti.  
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13   Sok   
‘Ik denk niet  dat  ik me  moet  schamen’,  zegt  Viggo.  ‘Ik  heb  

besloten om  dat  niet  te doen.’  Viggo  leidt  mij ro nd  in  de  zogeheten  
tussenopvang,  die  is gesitueerd  in  een  vierkante  flat  aan  een  
doorgaande  weg.  Hier  wonen  mensen  die  vroeger  op  straat  leefden.  

‘Ze  oefenen  met  zelfstandig  wonen’,  licht  zijn  begeleidster  toe.  
‘Terugkeer  in  de  maatschappij.  Dat  kan  jaren  duren.’   

Viggo w oont  al  half-zelfstandig.  Het  gaat  goed  maar  hij  maakt  zich  
ook zorgen  hoe  het  gaat  wanneer  hij o ver  een  jaar  of  twee  helemaal  
op  zichzelf  woont.   

‘In  elk geval g een  woning  in  Hoograven  of  Zuilen,’  zegt  hij  
stellig.  ‘Het  liefst  blijf  ik  in  de  buurt,  dan  kan  ik hier  nog  langskomen.’  

De  begeleidster  en  ik volgen  hem  de  trap  op  naar  zijn  verdieping.  
Het  ruikt  een  beetje  zurig  in  het  trappenhuis.  Niet  te  diep  inademen,  
piept  een  stemmetje  in  mijn  hoofd.  Aan  de  gasbetonmuren  hangen  
foto’s van  een  band.  Een  van  de  bandleden  blijkt  Viggo  te  zijn.  ‘We  
waren  echt  heel g oed.  Maar  de  band  bestaat  nu  niet  meer.’  

Ik mag  even  in  zijn  woning  kijken:  een  soort  studentenkamer  met  
een  keukentje.  De  tv  staat  nog  aan.  Op  de  salontafel l igt  een  pakje  
shag  en een  glazen  pijpje  met  iets bruins erin.  Ernaast  staan  
gebruikte  bekers.  In  de  hoek bij h et  raam,  bovenop  een  stoel,  staat  
zijn  gitaar.    

We  dalen  de  trap  af  naar  het  washok.  De  lichtbak zet  de  
wasmachines in  een  grijzig  licht.  De   zure  geur  is  hier  sterker.  
Linksboven  de  wasmachine  hangt  een  bordje:  cameratoezicht.  
Wanneer  ik me  omdraai zi e  ik  inderdaad  een  zwart  apparaat  met  
een  knipperend  lampje.  We  zijn  in  beeld.   

‘Die  camera  hangt  er,  omdat  er  vaak  ruzie  is over  de  was.  Dan  
heeft  een  bewoner  ineens de  spijkerbroek van  een  ander  aan’,  
vertelt  de  begeleidster.  Op  de  grond  tussen  de  wasmachines ligt  
een  eenzame  sok.  Die  wil ze ker  niemand  dragen.  
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14   Nee  
‘Nee,  ik ga  helemaal n iet  opruimen.  Dat  doe  ik na  het  

schoonmaken  en  niet  ervoor.  Je  hebt  niet  gezegd  waar  ik moet  
beginnen,  dus ik kan  niet  eens beginnen.  Ik ben  geen  autist,  ik  ben  
juist  ontzettend  slim.’  

Henk weet  precies wat  hij s traks gaat  zeggen  tegen  zijn  begeleider.  
Hij b egint  met  nee  en  eindigt  met  slim,  want  dat  is hij.  Veel sl immer  
dan  de  rest.  Dat  was hij vro eger  ook  al,  alleen  begreep  de  rest  dat  
niet.  Hij h erinnert  het  zich  nog  goed.    

‘Henk,  begin  je  met  schrijven?’,  had  zijn  juffrouw g evraagd.  
Het  was maandagochtend,  15  maart  2001,  twintig  over  tien.  ‘De  rest  
is allang  begonnen,  kom  op!  Ik zei  toch  dat  je  mocht  beginnen?  

Ze  had  dat  helemaal n iet  gezegd.  We  mochten  onze  pen  oppakken  
en  dat  is heel w at  anders.  Voorbeelden  als dit  zijn  er  nog  meer.  Veel  
meer.   

‘Je  diagnose  is autisme’,  had  de  psychiater  later  met  
stelligheid  geconstateerd.  ‘Dat  betekent  dat  je  de  wereld  anders ziet  
dan  de  meeste  mensen.  En  je  geeft  een  andere  betekenis aan  
woorden.  Je  hebt  moeite  met  beeldspraak.  Waar  ik iets  figuurlijk 
bedoel,  neem  jij h et  letterlijk.  Daarom  begrijpen  we  elkaar  vaak niet’.   

Hij h ad  ook gezegd,  dat  ik makkelijk afdwaal va n  het  onderwerp:  
vanwege  de  chaos in  mijn  hoofd  kan  ik mijn  gedachten  moeilijk bij  
één onderwerp houden.   

‘Je  trekt  conclusies die  ik niet  trek  en  die  voor  mij g een  
logisch  verband  houden  met  de vra ag  die  ik stel’,  had  de  psychiater  
zijn  diagnose  toegelicht.  ‘Weet  je  nog  toen  ik vroeg  of  je  thee  wilde?  
Je  antwoordde  dat  het  buiten  koud  was.  Je  wilde  wél g raag  thee,  
maar  ik begreep  je  niet.  Dat  soort  misverstanden  bedoel i k.’  

Goed  dan.  Van  de  psychiater  moet  ik bij h et  onderwerp  blijven. Dus  
weet  ik wat  ik  over  enkele  seconden  tegen  mijn  begeleider  ga  
zeggen.  Tring! De deurbel gaat. ‘Nee,  ik ga  helemaal n iet  opruimen’  
zeg  ik,  nog  voor  de  deur  goed  en  wel o pen  is.  
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15   De  orde  der  dingen  
‘O  mijn  god,  daar  gaan we weer’,  zucht  ik.  ‘Tijd  om  naar  Henk 

te gaan.’   

Met  lood  in  m’n  schoenen  stap  ik  op  de  fiets.  Het  is 
maandagochtend,  9  uur.  Een  zorgvuldig  gepland  tijdstip.  Ik  heb  al  
mijn  aandacht  en  energie  nodig  voor  Henk,  dus ik plan  mijn  
huisbezoek aan  hem  als eerste  actie  van  de  week.  De  rest  van  de  
week wil i k hem  niet  zien  of  horen:  één  gesprek is meer  dan  
genoeg.  

Henk is een  echte  autist.  Ik begrijp  niets van  zijn  opmerkingen,  hij  
springt  van  de  hak op  de  tak en  geeft  nooit  op  normale  wijze  
antwoord op mijn  vragen.  

‘Wil j e  een  kopje  thee?’ vro eg  ik hem  laatst.  ‘Het  is koud 
buiten’,  was zijn  antwoord.  Ik  wachtte  op  een  nadere  toelichting,  
maar  die  kwam  er  niet.  Die  gaat  er  ook nooit  komen.  En  dát  gaat  het  
hele  gesprek zo  door.   

Ik bijt  op  m’n  onderlip.  Het  ligt  niet  aan  hem.  Autisme  is  gewoon  te  
moeilijk voor  me.  Ik  stel d e  verkeerde  vragen,  overvraag  hem  en  in  
het  proces overvraag  ik mezelf.  Uiteindelijk heeft  niemand  er  wat  
aan  en  komt  er  niets van  de  grond.   

Het  doel va n  deze  week is dat  hij zi jn  huis opruimt.  Voor  mij i s het  
een  puinhoop,  maar  voor  hem  is alles geordend.  Ik  heb  een  prachtig  
stappenplan  in  mijn  tas,  gemaakt  met  een  collega.  Zij i s data  analist:  
hopelijk begrijpen  die  twee  elkaar  beter  dan  dat  ik Henk begrijp.  

Twintig  minuten  later  sta  ik voor  Henks’ vo ordeur.  Ik check het  rijtje  
nog  even.  Fiets  aan  de  lantaarnpaal me t  dubbel sl ot.  Wiel n aar  
rechts,  zodat  de  postbode  de  deur  kan  bereiken.  Precies zoals Henk 
het  graag  ziet.  Ik kijk op  mijn  horloge:  klokslag  9  uur.  Daar  kan  het  
deze  keer  niet  aan  liggen.  Vol g oede  moed  bel i k aan.  Nog  voor  de  
deur  helemaal o pen  is,  zinkt  de  moed  me  alweer  in  de  schoenen.  

‘Nee,  ik ga  helemaal n iet  opruimen’ kl inkt  het  resoluut.  
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16   Het  ideaalplaatje  
‘Jemig  Henk,  wat  een  mooi o pgeruimd  huis!  Alles schoon,  alles 

precies waar  het  hoort.  Zo  netjes is het  bij mi j t huis niet!’   

‘Wil j e  thee?’,  vraagt  Henk met  een  trotse  blik in  zijn  ogen.  ‘Het  
is koud  buiten’,  antwoord  ik.  Henk loopt  naar  de  keuken  en  zet  de  
ketel o p.  

Leni l acht  me  toe  vanaf  de  bank en  steekt  haar  duim  omhoog.  Zij  
heeft  dit  voor  mekaar  gekregen,  mét  Henk.  Leni w erkt  bij h et  
centrum  voor  autisme  als vrijwilliger.  Twaalf  maanden  geleden  ben  
ik daar  in  een  staat  van  pure  wanhoop  na  het  zoveelste  debacle  bij  
Henk thuis,  naar  binnen  gelopen.  Leni st ond  in  de  hal  en  keek me  
vrolijk aan.   

‘Jij h ebt  hulp  nodig’,  waren  haar  legendarische  woorden.  Het  
bleek een  gouden  ontmoeting.  Leni i s met  pensioen  en  heeft  een  
leven  lang  ervaring  met  het  werken  met  mensen  met  autisme.  
Uiteraard  ging  ze  met  me  mee  naar  Henk.  Ze  gebruikte  weinig  
woorden  en  tekende  vooral.  Henk gaf  betekenis aan  de  tekeningen.  
Na  twee  gesprekken  had  ze  de  woonkamer  van  Henk  op  papier  
staan,  zoals hij h et  zag.  Zo  gaven  ze  een  plek aan  alles en  
veranderde  een  rommelig  huis in  een  geordend  plaatje.  

‘Ik zag  vroeger  alleen  de  pen  en  niet  de  stapel p apieren  
eronder.  De  pen  ruimde  ik op,  de  papieren  bleven  liggen.  Nu  krijgen  
ook de  papieren  een  plekje’,  legt  Henk uit.  Leni n ummerde  elke  plek 
en  vanaf  die  dag  ruimt  Henk elke  dag  een  vaste  plek op.  Gewoon  
het  lijstje  af.  Ik doe  niet  veel me er:  het  loopt  goed  genoeg.  Zijn  
geldzaken  doet  de  bewindvoerder.  Wat  Henk niet  zelf  kan  is uit  
handen  gegeven  en  dat  brengt  rust.  Inmiddels helpt  hij o nze  afdeling  
Data  twee  dagen  in  de  week met  een  nieuwe  monitor  voor  het  
sociaal d omein.  Helemaal zi jn  ding.   

‘Lekker  bakje  Henk’,  zeg  ik bij d e  deur.  ‘Ja,  het  is  koud  buiten,’  
antwoordt  hij.  Warm  van  binnen  stap  ik  op  de  fiets.  
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17   Het  verschil  maken  
‘Goedemiddag,  gemeente  Stichtse  Vecht.  Wat  kan  ik  voor  u  

doen?’  ‘Ik wil g raag  een  bestelling  doen’,  zegt  een  krakerige  stem.  
‘Met  wie  spreek ik,  als ik vragen  mag?’  ‘Een  kop  koffie  alstublieft’,  
klinkt  het  kordaat  aan  de  andere  kant  van  de  lijn.  ‘Dat  is gratis hier’,  
zeg  ik met  een  glimlach.  ‘Klaar  terwijl u   wacht.  U ko mt  langs en  
vertelt  aan  ons welke  vraag  u  heeft.  Wij zo rgen  voor  koffie  en  de  
juiste  consulent.’ ‘ Nee,  dank u,  alleen  een  kop  koffie.  En  ik wil h et  
gewoon  thuis.’ ‘ Natuurlijk mevrouw,  waarom  ook niet.  Heeft  u  een  
klein  momentje?’  

Volgens protocol ze t  ik haar  netjes  in  de w acht  en  kijk zuchtend  mij
collega  aan.   

‘Heb  ik weer,  een  oudere  dame  die  koffie  bestelt.  Heb  jij e e
goed idee?’  ‘Echt  waar,  is ze  er  weer?  Ik heb  haar  deze  week al d ri
keer  aan  de  lijn  gehad.  Telkens leg  ik netjes uit,  dat  ze  met  de  
gemeente belt.  Ze  blijft  maar  volhouden  en  hangt  tot  slot  boos op.  
Geen  idee  wat  ik ermee  aan  moet.  Helemaal i n  de  bonen  als je  het  
mij vra agt.’  

Ergens begint  een  vaag  belletje  te  rinkelen,  ver  weg  in  mijn  hoofd.  I
zie  een  beeld  voorbijkomen  van  mijn  eigen  oma,  die  er  niet  meer  is.
Die  belde  mij o ok elke  dag  op  toen  ze  ouder  werd  en  steeds meer  
vergat.  Ze  stelde  steeds dezelfde  vraag,  welke  weet  ik niet  meer.  
Oma  dementeerde  wisten  we.  

In  een  opwelling  pak ik de  telefoon  weer  op.  

‘Dag  mevrouw,  daar  ben  ik weer.  Heeft  u  er  iets  in?’  
‘Vroeger  wel,  nu  niet  meer.’ ‘Bent  u  de  enige  die  koffie  wil,  of  heeft  
toevallig  nog  visite  in  huis?’  

Er  valt  een  veelzeggende  stilte.  

‘Wat  is uw  adres mevrouw?’ ve rvolg  ik.  ‘We  komen  de  koffie  
vandaag  nog  bij u   brengen.’  

n  

n  
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18   De  nominatie  
‘Toch  wel sp annend,  zo’n  verkiezing!’ t ettert  Ans.  ‘Had  jij d at  

gedacht?  Schuldhulpgemeente  van  het  jaar!’  ‘Nee  joh!’ roept  
Marianne  terug.   

Haar  gedachten  dwalen  af  naar  een  jaar  geleden.  Een  glimlach  
verschijnt  op  haar  lippen.  Een  vreemde,  vrolijke  jongen  liet  zich  
ineens overal b innen  de  gemeente  zien  en  riep  steeds optimistisch:  
“We  gaan  doen  wat  nodig  is.  Elke  dag,  keer  op  keer.  Let  op  m’n  
woorden  en  je  weet  nooit  waar  we  over  een  jaar  zullen  staan.”   

Nou,  hier  dus,  denkt  Marianne.  Het  jaarcongres Nederland  
Schuldenvrij.  Ans zit  naast  haar.  Ook zij  zit  zichtbaar  te  mijmeren.  

‘Hij h eeft  ons wel e en  verschrikkelijk druk jaar  bezorgd,’  zegt  
Ans ietsje  rustiger,  ‘met  zijn  project  Schouders Eronder.’  ‘O,  dat  
zeker,’ a ntwoordt  Marianne.  ‘Veranderen  is hard  werken.  Met 
resultaat,  dat  wel.  Weet  je  nog,  dat  Syrische  gezin?  Begreep  de  taal  
gewoon  niet.  Als we  daar  niet  op  tijd  hadden  aangebeld,  hadden  ze  
nu  in  een  lang  en  duur  schuldhulpverleningstraject  gezeten.’  

Vroegsignalering  heet  dat.  Eigenlijk ben  je  altijd  te  laat  wanneer  je  
vroeg  signaleert,   desalniettemin  is het  succes van  het  vroege  
signaleren  reden  nummer  één  dat  we  hier  zitten.  We  hebben  het  
goed  gedaan,  denkt  Marianne  tevreden.  We  zijn  nu  structureel i n  
een  eerder  stadium  bij d e  problemen.  Maandelijks worden i nwoners 
met  beginnende  problemen  bezocht  en  direct  geholpen.  In  beginsel  
werden  er  veertig  huishoudens per  maand  aangemeld,  nu  meestal  
nog  maar  een  handvol.   

De  grote  vraag  om  hulp  vereiste  een  nieuw mo del vo or  
hulpverlening:  dichtbij me nsen  thuis,  in  de w ijken,  waar  de  hulp  
nodig  is.  Eerst  kwamen  de  schuldhulpverleners.  Raar  volk,  maar  
met  ontzettend  veel ke nnis.  Erna  organiseerden  steeds meer  
afdelingen  spreekuren  in  de  wijk.  Alle  afdelingen  kwamen:  Inkomen,  
Werk en  Jeugd.  Zo  ontstonden  Sociale  Pleinen  waar  alle  partijen  
dicht  bij e lkaar  werken.  Dat  heeft  het  hele  maatschappelijke  
voorveld  ontschot.  Heerlijk en  meteen  reden  nummer  twee  voor  de   
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nominatie.  Inwoners kunnen  met  al h un  vragen  terecht  bij d eze  
pleinen.   

Problemen  komen  immers nooit  alleen,  samenwerken  moet  altijd  en  
bleek nog  nooit  zo  simpel.  Integraal w erken:  reden  nummer  drie.  

Marianne  schrikt  op  uit  haar  over  gedachten.  Voor  haar  ogen  stapt  
de  voorzitter  van  de  jury het  podium  op.  Ze  grijpt  de  microfoon,  
ademt  diep  in  en  wacht  tot  het  muisstil i s in  de  zaal.  

‘De  winnaar  is…’  
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 19   De  regisseur  
‘Nou  even  goed  opletten,  dan  leg  ik het  nog  één  keer  uit.  Jony  

helpt  ons met  de  kinderen.  Jodie  helpt  mij me t  de  financiën,  Jopie  
helpt  mijn  man.  Corrie  doet  de  schulden.  Bij e en  scheiding  is dat  
nogal  ingewikkeld.  Ik zoek nu  een  andere  woning.  Daar  is Jolie  voor.  
Omdat  mijn  jongste  in  een  rolstoel zi t,  helpt  Jorien  bij h et  zoeken  
naar  een  benedenwoning.  Je  snapt  de  stress.  Daar  zijn  Dorien  en  
Corien  voor.’   

Ik zit  met  knalrode  wangen  tegenover  mevrouw  Boer  in d e  
spreekkamer.  Als  een  tornado  vliegen  de  verschillende  afdelingen  
en  wetten  om  me  heen.  Participatiewet,  Wmo,  Wet  gemeentelijke  
Schuldhulpverlening,  Privacywet,  Zorgverzekeringswet,  Wet  
Langdurige  Zorg,  Wonen,  Jeugdwet… ik  word  er  duizelig  van.  

Als een  doorgewinterde  en  goedgetrainde  generalist  vat  ik haar  
toelichting  kort  en  krachtig  samen:  ‘Ik ben  de  tel  kwijt  mevrouw.’ Z e  
zucht.  Er  steekt  een  storm  op  achter  de  ogen  van  mevrouw Bo er.  

‘Wat  is nu  eigenlijk uw vra ag  aan  mij me vrouw?’ Z e  zucht  
harder.  Ik zie  de  storm  in  kracht  toenemen.  ‘U zi t  hier  bij mi j a an  
tafel’,  vervolg  ik.  ‘Hoe  kan  ik u  helpen  mevrouw?’ D e  storm  barst  los.  

‘Het  is niet  voor  mij,  knurft,  maar  voor  al d ie  hulpverleners!  Van  
Jodie  moet  ik meer  gaan  werken,  maar  Jony  zegt  dat  ik  juist  meer  
thuis moet  zijn.  Corrie  vindt  allebei g oed,  mits ik  maar  een  stabiel  
inkomen  heb.  Jolie  heeft  een  bovenwoning  voor  me  gevonden,  maar  
Jorien  snapt  daar  geen  snars van  en  wil d at  ik in  bezwaar  ga.  En  
Dorien  en  Corien  praten  helemaal n iet  met  elkaar,  in  verband  met  
privacy en  beroepsgeheim!’  

Tijdens de  uitbarsting  neemt  de  storm  af  en  uiteindelijk gaat  de  wind  
liggen.  We  kijken  elkaar  zwijgend  aan.  

‘Alstublieft’,  verzucht  ze,  ‘praat  met  hen.  Ze doen allemaal  
hun  best  voor  me  en  ik ook,  maar  zo  komen w e  nergens’.   

Eindelijk begrijpen  we  elkaar.  
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20   De  olievlek  
Stephan  kijkt  over  de  toonbank heen  de  winkel i n  en  zijn  ogen  
worden  zo  groot  als schoteltjes.  

‘Is hij e r  nog  steeds?  Het  lijkt  wel a lsof  hij e en  heel ra ar  feest  
voor  de  hele  buurt  gaat  geven’,  zegt  hij g rinnikend  tegen  Saskia,  
terwijl h ij d e  kaas snijdt  en  zij d e p lakjes in  cellofaan  verpakt.  ‘Ik vind  
het  knap  hoe  hij a lles in  zijn  boodschappenkar  heeft  gekregen’,  
antwoordt  ze  grinnikend.  ‘Moet  je  eens zien,  het  is een  hele  berg  
geworden!  Twee  kratten  bier,  een  pak luiers,  zeker  twaalf  potten  
pindakaas en  die  dozen  waterijsjes zijn  inmiddels vast  en  zeker  
gesmolten.’  

‘Ongelooflijk’,  stamelt  Stephan.  ‘Volgens mij i s  dat  
achtergelaten  mandje  ook nog  van  hem.’ Me t  zijn  neus wijst  hij i n  de  
richting  van  de  groenteafdeling,  waar  een  blauw w inkelmandje 
verlaten  op  de  grond  staat.  ‘Ik  ga  wel e ven  naar  hem  toe’,  zegt  hij  
resoluut.  

Alle  supermarktmedewerkers staan  in  een  kring  om  Stephan  heen.  
Allemachtig,  wat  een  opkomst  en  wat  een  drukte,  denkt  hij.  Hij vo elt  
hoe  de  zenuwen  door  zijn  lichaam  gieren.   

‘Ik ben  vanavond  voor  deze  training  naar  het  werk  gekomen,  
want  mijn  opa  is ook dement’,  zegt  een  jongen  met  een  petje  op  zijn  
hoofd  tegen  zijn  buurman.  Stephan  kijkt  op  zijn  horloge.  Tijd  om  te  
beginnen.  

‘Welkom  allemaal!’ ro ept  Stephan.  ‘Fijn  dat  jullie  er  zijn!’  Het  
wordt  stil.  Stephan  slikt.  Hij h eeft  de  aandacht  te  pakken.  Tijd  voor  
zijn  eerste  training.  ‘Jullie  zijn  hier  voor  de  training  Samen  
Dementievriendelijk.  En  jullie  verwachten  het  misschien  niet,  maar  
wij p ersoneelsleden  komen  iedere  dag  verwarde  of  demente  
mensen  tegen.  Hier  in  onze  eigen  supermarkt!  Daarom  ga  ik jullie  
vertellen  hoe  je  dementie  herkent  en  hoe  je  ermee  om  kunt  gaan.  
Mijn  kennismaking  met  dementie  was ongeveer  drie  jaar  geleden,  
toen  ik op  de  kaasafdeling  werkte.  Ik  zag  een  man  hamsteren  alsof  
de  oorlog  opnieuw w as uitgebroken.  In  zijn  karretje  had  hij t wee  
kratten  bier,  een  pak  luiers,  tenminste  twaalf  potten  pindakaas en  
heel ve el d ozen  gesmolten  waterijsjes.’  
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21   Vlekken  
‘63  kaarsen  waren  te  veel’ ze gt  Ruud.  ‘Dus heb  ik  er  maar  drie  

gepakt  voor  op  de  rijstevlaai.  Dat  ziet  er  leuk uit,  toch?  Op  dit  kleed?  
Weet  je,  dit  kwam  echt  alléén  op  tafel w anneer  er  iets te  vieren  viel.  
Met  Kerst,  Nieuwjaarsdag  en  natuurlijk altijd  met  mijn  verjaardag.  Ik 
heb  hem  daarom  vandaag  ook maar  op  tafel g elegd.’ Me t  zijn  hand  
strijkt  hij za cht  een  vouwtje  uit  het  kleed.  

‘Iedereen  kwam  samen  om  dit  kleed.  Vroeger  bij mi jn  opa  en  
oma.  Toen  zij e r  niet  meer  waren,  bij mi jn  ouders.  En  ook mijn  
kinderen  zaten  hieraan.  Marieke  heeft  inmiddels zelfs ook al t wee  
kinderen.  Dan  zit  die  hele  tafel w el vo l!’  

De  blik van  Ruud  dwaalt  over  het  kleed.  ‘Het  heeft  door  de  jaren  
heen  nogal w at  vlekken  gekregen.  Die  bruine  is van  de  jus van  toen  
we  stoofvlees hadden  gemaakt.  En  er  zit  nog  een  donkerrode  
wijnvlek in,  daar  links,  van  toen  het  iets té  gezellig  werd.’ H ij l acht.  

‘Dat  was nog  eens een  goede  tijd.  Sinds Sonja  weg  is,  zijn  er  
eigenlijk ook geen  vlekken  meer  bijgekomen.  Nu  al me er  dan  een  
jaar  niet  meer.  Geen  kinderen,  geen  vrouw,  geen  vlekken.  
Rijstevlaai w as haar  favoriet.’ R uud  kijkt  naar  de  deur.  ‘Dat  is 
natuurlijk niet  meer  genoeg  om  haar  terug  te  halen.’  

‘Zal i k je  nog  wat  water  geven?’ vra agt  hij.  Geen  antwoord.  
Stilte.  Ruud  staat  moeizaam  op  uit  zijn  stoel,  blaast  de  drie  kaarsen  
uit  en  pakt  de  gieter.  
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22   Participation  Statement  Process  
You  are  cordially invited  to  participate  in  the  Participation  Statement  
Process.  Nogmaals lees ik  de  zin  hardop  en  probeer  deze  te  
begrijpen.  Ik heb  alweer  een  brief  van  de  gemeente  ontvangen,  
maar  mijn  Nederlands is nog  niet  goed  genoeg.  Google  Translate  
vertelt  mij d at  ik ben  uitgenodigd  voor  een  Participation  Statement  
Process.  Geen  idee  wat  dat  is.  Zondag,  wanneer  ik naar  de  kerk ga,  
zal i k aan  mijn  Eritrese  vrienden  vragen  of  ze  mij w illen  helpen.   

Daarnaast  moet  ik niet  vergeten  mijn  loonstrook deze  maand  in  te  
leveren  bij d e  gemeente.  Ik werk  namelijk sinds kort  als  afwasser  in  
de  keuken  van  een  restaurant.  Ik  ben  zo  blij me t  deze  baan!  Nu  kan  
ik eindelijk meer  Nederlanders  ontmoeten!  O,  wat  is het  spannend,  
dat  ik op  mijn  fiets naar  mijn  werk  ga!  Sinds de  fietstraining  gaat  het  
tegenwoordig  een  stuk beter,  al b lijft  fietsen  langs de  Vecht  uitkijken  
geblazen,  want  ik kan  niet  zwemmen.  Ook dat  wil i k graag  leren,  
maar  voor  het  zover  is,  wil i k eerst  mijn  inburgeringscursus halen.   

Dankzij mi jn  fiets kan  ik ook  vaker  afspreken  met  mijn  taalmaatje,  
dat  ik via  de  Taalkamer  in  Maarssen  heb  ontmoet.  Zij l eert  mij n iet  
alleen  de  Nederlandse  taal,  maar  vertelt  mij o ok meer  over  de  
Nederlandse  cultuur.  Ik vind  het  bijvoorbeeld  zo  vreemd  dat  
iedereen  hier  al o m  zes uur  ‘s avonds eet  en  dan  ook nog  eens 
bloemkool me t  een  sausje.  Dankzij h aar  voel i k me  een  stuk minder  
eenzaam.   

Mijn  vrouw e n  kinderen  verblijven  nog  in  het  buitenland  en  andere 
familie  heb  ik niet  meer.  Ik  hoop  dat  ze  snel n aar  Nederland  mogen  
komen.  Mijn  dochtertje  heb  ik  zelfs nog  nooit  gezien.  Mijn  vrouw i s 
vlak na  mij g evlucht  en  mijn  dochtertje  is  geboren  in  een  
vluchtelingenkamp.  Mijn  droom  is om  haar  in  mijn  armen  te sl uiten  
en  ervoor  te  zorgen  dat  zij i n  Stichtse  Vecht  een  veilige  toekomst  
mag  opbouwen.   

Voordat  het  zo  ver  is,  blijf  ik hard  werken  als afwasser,  misschien  
word  ik op  een  dag  zelfs wel ko k!  
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23   Dag  en  nacht  
‘Zo  gek is dat  toch  niet?’ vra agt  hij mi j ve rontwaardigd  en  

enigszins retorisch.  Zijn  stem  slaat  net  niet  over.  

‘Sommige  periodes ben  ik ’s nachts wakker  en  slaap  ik 
overdag,  andere  periodes is het  precies andersom.  Men  vindt  dat  
maar  raar.’ R ick kijkt  me  hulpeloos aan.  Ik kan  hem  eigenlijk alleen  
maar gelijk geven.  

‘In  mijn  eentje  ver  reizen  vind  ik niet  fijn.  Dat  is misschien  
lastig’,  vervolgt  hij,  ‘maar  ik  wil h éél g raag  mijn  school a fmaken  en  af  
en  toe  met  mijn  vrienden  op  stap  kunnen.’  

Ik zou  hem  zo  graag  vertellen  dat  we  het  voor  hem  gaan  regelen,  
maar  in  mijn  functie  als consulent  bij  het  team  Werk  en  Inkomen,  
weet  ik helaas wel b eter.  Hoe  kun  je  nou  aan  een  jongen  uitleggen  
dat  zijn  ouders,  zijn  school,  zijn  stageplek,  de  gemeente  en  ook 
ikzelf,  allemaal h et  beste  met  hem  voor  hebben,  maar  dat  we  er  niet  
samen  uit  komen?  Zoveel g oede  wil e n  zoveel o nvermogen...Ik  
zucht  en  beantwoord  zijn  blik met  een  knikje  van  mijn  hoofd.  

‘Van  school mo et  ik naar  een  BBL-plek,  maar  het  lukt  me  
gewoon  niet  om  die  te  vinden.  Of  beter  gezegd:  heb  ik eindelijk een  
stageplek,  betalen  ze  niks!  Daar  kan  je  toch  niets mee?  Ik krijg  aan  
de  kassa  m’n  boodschappen  toch  ook niet  gratis  mee?’ Z ijn  moeder  
kijkt  naar  mij,  alsof  ik het  verlossende  woord  kan  geven.  Ricks 
ouders hebben  bovendien  nogal mo eite  om  de  rekeningen  te  
betalen.   

‘Rick moet  zijn  school a fmaken’,  zegt  zijn  moeder,  ‘dat  is het  
voornaamste.  En  een  normaal d ag- en  nachtritme  krijgen.  Een  
beetje  geld  zou  ook niet  misstaan:  kan  hij o ok af  en  toe  eens wat  
leuks met  zijn  maatjes  ondernemen.  Ja  toch?  ‘t Is belangrijk om  jong 
te  kunnen  zijn.  Maar  niemand  kan  ons écht  helpen’,  zucht  zijn  
moeder.  Ik  zucht  met  haar  mee.   

‘Rick moet  géén  uitkering,’ ze gt  ze  plotseling  met  vuur  in  haar  
stem.  ‘Ik wil h em  uit  dat  circus houden!’   

Ik knik en  zoek naarstig  naar  uitwegen  die  ik Rick en  zijn  
moeder  zou  kunnen  aanbieden.  Helaas blokkeren  mijn  gedachten.   
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Bij d e  gemeente  zit  mijn  teamleider  ook  met  de  situatie  in  zijn  maag.  
Mijn  gedachten  voelen  als een  kluwen  wol:  enerzijds willen  we  
graag  preventief  optreden,  zodat  minder  mensen i n  lastige  situaties 
terechtkomen  en  terugvallen  op  een  uitkering.  Anderzijds raken  de  
Wet,  de  regels van  school e n  die  van  de  arbeidsmarkt  met  elkaar  
verstrikt  
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1  De  zorgzame  ontvangst:  door  Alies Bakker.  Dit  verhaal sch reef  
Alies na een  gesprek met  een  medewerker  van  onze  receptie.  
2  Buiten  de  lijntjes:  door  Alies Bakker.  Alies baseerde  dit  verhaal  
op  een  casus,  die  aan  haar  werd  verteld  door  een  medewerker  van  
het  sociaal w ijkteam.  
3  Alles  gaat  goed:  verhaal 3 ,  4  en  5 zi jn  geschreven  door  
Annemarthe  Wijnen.  Zij b aseerde  deze  verhalen o p  een  fictieve  
casus die werd ingebracht  door  een  collega  van  het  sociaal  
wijkteam.   
4  Een  duik i n  het  diepe:  zie  verhaal 3 .  
5  Achttien  jaar:  zie  verhaal 3 .  
6  Mensen  en  cijfers: door  Ricco  de  Goede  met  aanvullingen  van  
Annemarthe W ijnen.  Dit  verhaal sp eelt  zich  eind  2019  af.  Nog  
toekomstmuziek op  het  moment  van  verschijnen  van  deze  bundel.  
Voor  dit  toekomstverhaal  liet  Ricco  zich  inspireren  door  gesprekken  
met  data-analisten  en studenten  die  meewerkten  aan  de pilot  van  de  
Utrechtse  Data  School b ij g emeente  Stichtse  Vecht.   
7  Baas:  verhaal  7,  8 en 9  zijn  geschreven  door  Annemarthe  Wijnen.  
Zij g ebruikte  hiervoor  haar  eigen  ervaringen. De  plaatsing  van  een 
calisthenics-toestel  in  Maarssenbroek  is de  inspiratie  voor  dit  fictieve  
verhaal.  
8  Twee  goden:  zie  verhaal 7 .  
9  Hangen en…  wurgen:  zie  verhaal 7 .  
10  Oudgedienden:  door  Eric van  Berkel.  Eric  schreef  verhaal  10  en 
verhaal  11  na de deep  dive  die  op 1  en  2  november  2018  
plaatsvond  in  Breukelen  Noord.   
11  Nieuwkomers:  zie  verhaal 1 0.  
12  Rituelen: door  Marga Buiter.  Marga liet  zich  voor  dit  verhaal  
inspireren  door  een Maarssense  mantelzorger  die  samen  met  zijn  
vrouw vo or  hun  verstandelijk beperkte  zoon  zorgt.   
13  Sok: door  Marga Buiter.  Dit  verhaal sch reef  Marga  na  haar   
werkbezoek aan  Leidsche  Maan,  het  hostel va n  het  Leger  des Heils 
in  Leidsche  Rijn. Leidsche  Maan  is een  instelling  voor  beschermd  
wonen  voor  dak- en  thuisloze  mensen  met  een  verslaving.  
 

Verantwoording  
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14  Nee: Verhaal  14,  15 en 16  zijn  opgesteld  door  Ricco  de  Goede  
vanuit  zijn  eigen  ervaring  en  op  basis van  een g esprek met  een  
specialist  in  het  werken  met  mensen  met  autisme.  
15  De  orde  der dingen: zie  verhaal 1 4.  
16  Het  ideaalplaatje: zie  verhaal 1 4.  
17  Het  verschil  maken: door  Ricco  de  Goede.  Ricco  baseerde  dit 
verhaal o p  een  gesprek dat  een  medewerker  van  het  Telefonisch  
Informatiecentrum  van  gemeente  Stichtse  Vecht  had met  een 
inwoner.  
18  De  nominatie: door  Ricco  de  Goede.  In  dit  verhaal b eschrijft  
Ricco  zijn  wensgedachten  voor  de  toekomst.  Misschien  worden  ze 
ooit  werkelijkheid  De  prijs voor  de  Schulphulpgemeente  van  het  jaar  
bestaat  overigens  niet.  
19  De  regisseur: door  Ricco  de  Goede.  Ricco  baseerde  dit  verhaal  
op casuïstiek en  zijn  eigen  ervaringen.   
20  De  olievlek:  door  Stella  Lemmens.  Dit  verhaal b erust  op een 
gesprek met  een  vrijwilliger.  In  Stichtse  Vecht  zijn  verschillende  
organisaties,  waaronder  supermarkt  Albert  Heijn,  aangesloten  bij d e  
aanpak Samen  Dementievriendelijk.  
21  Vlekken: door  Stella  Lemmens.  Stella  liet  zich  voor  dit  verhaal  
inspireren  door  haar  eigen  ervaringen.  
22  Het  Participation  Statement  Process: door  Stella  Lemmens.  Zij  
baseerde  dit  verhaal o p  een  casus die  haar  werd ve rteld  door  de 
gemeentelijke  coördinator  statushouders.  
23  Dag  en  Nacht: door  Stella  Lemmens.   Zij b aseerde  dit  verhaal  
op een casus, die werd verteld  door  een betrokken  projectleider  en  
consulent.  
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Normaal ko sten  boeken  geld.  Dit  boek is gratis omdat  we  het  
belangrijk vinden  om  de  verhalen  laagdrempelig  te  verspreiden.  Heb  
je  jezelf  laten  raken  door  een  van d e  verhalen?  Geef  dan  een  
waarde  aan  dit  boek door  een  bijdrage  te  leveren  aan  een  goed  doel
in  Stichtse  Vecht.  In  geld  of  in  persoon,  dat  is  ons even  lief.  Zo  is er  
winst  voor  iedereen.   

Ben j e  - net  als  wij  - geïnspireerd  geraakt  door  de  verhalen  van  onze
inwoners,  collega’s en  hulpverleners in  gemeente  Stichtse  Vecht?  
Heb  je  ook een  bijzonder  verhaal t e  vertellen?  Of  weet  jij h oe  het  
verhaal ve rder  kan  gaan?  Wij h oren  het  heel g raag.   

Stuur  ons je  opmerkingen,  vragen  en  verhalen!  Dat  kan  naar:  
info@stichtsevecht.nl.   

 

Naschrift  
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