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“Het is een afgesloten
hoofdstuk,ik kijk liever
vooruit”

D
irk is net terug van zijn werk
en steekt een shaggie op. Hij
schuift de asbak naar zich
toe en kijkt naar de bomen
en huizen buiten, even bijko-
men. De tijd gaat langzaam

voorbij. Tamarinde ligt in een bosrijke omge-
ving. Dirk heeft een redelijk grote woning,
met douche en toilet. De keuken deelt hij met
tien medebewoners. Aan de wand hangen
foto's van zijn kinderen en vijf kleinkinderen.
Uit de eikenhouten kast pakt hij enthousiast
een bouwtekening van zijn toekomstige
woning in Veenendaal. "Het is prachtig om
hier te wonen maar Tamarinde gaat binnen-
kort verhuizen. Iedereen is er vol van. We krij-
gen grotere woningen die meer aangepast
zijn aan deze tijd."  

Als hij eenmaal op zijn praatstoel zit, begint
hij langzaamaan te vertellen over hoe hij in
de financiële en geestelijke problemen is
geraakt. Over zijn gezin, artrose, drankversla-
ving en zijn vroegere installatiebedrijf. Je kunt
zien dat Dirk een harde werker en een door-
zetter is. "Het klopt, ik heb me kapot gewerkt,
één van de redenen waarom ik het op een
gegeven moment niet meer aan kon. Ik kon

moeilijk 'nee' zeggen tegen opdrachten, het
werk stapelde zich op."  Daarbij komt dat zijn
gezondheid hem na jarenlang hard werken
in de steek liet. "Mijn vrouw ook", zucht hij.
Het kost hem moeite om aan die periode
terug te denken. 

Toen zijn vrouw hem zeven jaar geleden ver-
liet, belandde hij in een diepe crisis en raakte
hij aan de pillen en de drank. In die tijd com-
bineerde hij het zelfstandige ondernemer-
schap met een vaste baan als vrachtwagen-
chauffeur. "Het was fantastisch om een eigen
installatiebedrijf te hebben, maar juist in mijn
branche moet je werk verrichten dat veel van
je lichaam vraagt. Ik nam te veel klussen aan
totdat ik op een gegeven moment werd 
afgekeurd vanwege een gescheurde ruggen-
wervel. Toentertijd ben ik ook als vrachtwa-
genchauffeur gaan werken, ik reed heel
Nederland door." 

Op straat, vrouw weg en einde eigen zaak
Later werd definitief artrose vastgesteld waar-
door hij niet meer kon voldoen aan het strakke
vrachtschema. Zijn angst om in de wao te
belanden, werd werkelijkheid. "Ik heb thuis
als een klein kind gejankt, dat mag je best
weten." Dirk stond op straat, vrouw weg en
einde eigen zaak. Zijn wilskracht en doorzet-
tingsvermogen lieten hem in de steek. "Het
werd me allemaal teveel, ik raakte overspan-
nen en aan de pillen en de drank." 

Na een lange, donkere periode, gaat het nu
weer redelijk goed, vertelt hij. Sinds twee jaar
woont hij bij Kwintes en hij drinkt al maanden

niet meer. In het begin kon hij bij Tamarinde
nog geen eitje bakken, biecht hij op. "Tja,
mijn vrouw kookte altijd. Eten koken is mijn
hobby niet, maar ik kom uit een gezin van
harde werkers waardoor ik heb geleerd om
niet snel op te geven. Veel mensen zeggen al
gauw dat ze iets niet kunnen, het valt me
echter vaak op dat ze het sodemieters goed
zelf kunnen." Na een tijdje kreeg Dirk het

koken onder de knie. "Nu bereid ik één keer
per week het avondeten voor de hele groep."
Schoonmaken stond vroeger ook niet in zijn
boekje: "Ik hoef het op zich niet te doen,
maar ik vind het belangrijk om zoveel moge-
lijk zelf te doen." 

De cliënten van Tamarinde ziet hij voorname-
lijk tijdens etenstijd. "Ik zit ook in de bewo-
nerscommissie waardoor ik vaak een praatje
maak met mensen van het wooncomplex. 
Er is tevens een lunch en er zijn verschillende
dagactiviteiten, maar daar heb ik niet echt
behoefte aan." Zijn woning in het complex
van Tamarinde past goed bij Dirk. Om hier te
kunnen wonen, moet je je redelijk goed zelf-
standig kunnen redden. Zijn persoonlijk

begeleider komt wekelijks langs om over de
dingen te praten die hem op dat moment
bezighouden. "Precies zoals ik het wil en van
tevoren heb aangegeven. Ik red me goed
zelfstandig, meer begeleiding heb ik niet
nodig." 

'Nee' leren zeggen
Als ik zo naar mijn weekindeling kijk, heb ik
eigenlijk geen tijd voor hobby's of andere din-
gen, grinnikt hij. "Ik werk hier een aantal uur
per week in het dagactiviteitencentrum en
doe klusjes tussendoor voor anderen zoals
boren of lampen vervangen. Voordat ik met
een klus aan de slag ga, overleg ik eerst met
de begeleiding omdat ik anders misschien de
neiging heb weer teveel hooi op de vork te
nemen. Ik leer steeds beter 'nee' te zeggen,
het geeft me een goed gevoel als dat lukt."
Het weekend zit ook al gauw vol omdat zijn
kinderen regelmatig langskomen. Daarbij
komt dat hij sinds kort weer een vriendin
heeft waar ook de nodige tijd in gaat zitten,
grapt hij. 

Toch gaat hij het liefst weer terug naar zijn
oude woning die nu al een tijdje te koop
staat. "Maar het lukt me helaas niet meer om
alleen te wonen. Het is een afgesloten hoofd-
stuk, ik kijk liever vooruit",  gaat hij door. "De
artrosepijn gaat helaas nooit weg, maar ik
krijg voldoende afleiding van mijn werk en
kinderen. Behoefte aan drank, heb ik geluk-
kig niet meer. Als mijn vriendin komt eten,
neem ik af en toe alleen voor de gezelligheid
nog een wijntje."  

Dirk van Lent is net de 60 gepasseerd en staart met een kalme blik naar bui-
ten. In zijn huis bij Tamarinde in Leersum verhaalt hij over zijn gezin, artrose,
drankverslaving en zijn vroegere installatiebedrijf. Een doorkijkje in de psyche
van een harde werker en doorzetter die op een gegeven moment in de finan-
ciële en geestelijke problemen is geraakt.
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‘ Ik nam te veel
klussen aan totdat
ik werd afgekeurd
vanwege een
gescheurde rug-
genwervel’

U
overweegt om bij
Kwintes in begeleiding
te gaan en u wilt meer
weten over wat Kwintes
precies doet en belang-
rijker nog – voor u kan
betekenen. Kwintes kijkt

samen met u welke zorg het beste bij u
past, want niemand is hetzelfde. Over wat
wij u te bieden hebben, gaat deze krant.  

Ieder mens is uniek in zijn ontwikkeling met
eigen mogelijkheden en onmogelijkheden.
Daarom biedt Kwintes zorg op maat. In een

samenleving die steeds meer van ons vraagt,
is het voor mensen met psychische proble-
men niet vanzelfsprekend om te leven als
ieder ander. De één heeft moeite om bood-
schappen te doen, de ander vindt het lastig
om een administratie bij te houden.

Kwintes biedt ondersteuning bij alles wat bij
wonen en leven komt kijken. Deze krant gaat
over de mogelijkheden voor cliënten die
beschermd willen wonen of begeleiding aan
huis willen krijgen. U leest meer over de
ondersteuning die Kwintes op diverse gebie-
den biedt zoals dagbesteding, wonen, werk,

geestelijk en lichamelijk welzijn, financiën,
sociale contacten en persoonlijke verzorging.

Sterk in de samenleving
De mogelijkheden zijn er, de zorg is heel
breed en wordt aangepast aan uw vraag.
Misschien heeft u intensieve begeleiding in
een beschermende woonvorm nodig of kan u
zich zonder al teveel ondersteuning juist zelf-
standig thuis goed redden? Kijk eens naar
het woningaanbod of vind een antwoord op
praktische vragen over financiën en begelei-
ding. Lees ook de interviews met cliënten
waarin zij hun dagelijks leven beschrijven,

maar ook terugkijken naar vroeger.
Op de vraag wat de begeleiding precies
inhoudt, biedt deze krant ook antwoord.
Uitgangspunt in de begeleiding is dat de
wens van de cliënt centraal staat. Hierbij kijkt
u samen met een persoonlijk begeleider naar
welke zorg het beste bij u past zodat u weer
sterk in de samenleving leert staan. In deze
krant leest u ook meer over hoe de medezeg-
genschap van cliënten is geregeld. Of wilt u
weten wat er in uw buurt op het gebied van
dagbesteding te doen is? Samen met u kijkt
Kwintes waar u zich het meest prettig en
thuis voelt. 

Kwintes
Postbus 31
3700 AA Zeist
www.kwintes.nl 
info@kwintes.nl

Colofon: Advies: Werkgroep Communicatie Cliëntenraad Kwintes, Ontwerp  en opmaak: DOKS ontwerpburo, Arnhem, Tekst: Judith Kuneken, [Tkst & Meer], Amsterdam, Fotografie: Liesbeth Dinnissen, Lou Wolfs, Hans Veenhuis

en Hans Niezen, Drukwerkbegeleiding: Team Communicatie Kwintes, Druk: Drukkerij De Rijn, Velp. Opmerkingen, ideeën of aanvullingen over deze krant zijn van harte welkom. Neem contact op met een van de communicatiemedewer-

kers van Kwintes. Telefoonnummer: 0800 – 5946837.

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten
over Kwintes? Bel ons gratis: 
0800 - 5946837 of stuur een 
e-mail naar info@kwintes.nl

Telefoonnummer Zuidoost Utrecht: 0343 – 451329

Kwintes is werkzaam in de provincies Flevoland,
Utrecht en Zuid-Holland
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Hier en nu
met Sergio Lopes 
de Oliveira

M
et trots laat Sergio
Lopes de Oliveira zijn
woning zien. Sinds drie
jaar woont hij voor de
eerste keer in zijn leven
via Kwintes zelfstandig

in een huurwoning. Hij beschikt over een
ruime woonkamer, keuken, toilet, badkamer
en twee slaapkamers. Daarnaast heeft hij
twee balkons en een schuur. In de hoek een

gitaar en aan de muur tropische schilderijen,
herinneringen aan Rio de Janeiro waar hij het
merendeel van zijn leven heeft gewoond. 

Omdat zijn vader Braziliaans en zijn moeder
Nederlandse is, woonde Sergio een paar jaar
in Nederland en Brazilië. Rio is een afgesloten
hoofdstuk, zucht Sergio als je het hem vraagt.
“Ook in Nederland ging het niet altijd goed
met me, maar in Rio heb ik de moeilijkste tijd

gehad.” Na vele kliniekbezoeken, werd in
1990 schizofrenie vastgesteld. “In die periode
ging het niet echt goed met me, ik werd
geplaagd door depressies en psychoses. Ik
hoorde stemmen in mijn hoofd, kon bijna niet
meer slapen.” De vervolgbehandelingen 
wilden allemaal niet of matig helpen en het
ging steeds meer bergafwaarts met hem.
Omdat de zorg in Nederland verder ontwik-
keld is, besloot het gezin Lopes de Oliveira
om zich voorgoed in Nederland te vestigen. 

Energie
Na een behandeling in de psychiatrische 
kliniek van het UMC, ging het steeds beter
met Sergio. In 1997 was hij er klaar voor om
in een groep beschermd te wonen bij De
Compagnie van Kwintes in Amersfoort. “Door
de jaren heen heb ik steeds meer structuur in
mijn leven ontwikkeld. Op een gegeven
moment verlangde ik wel naar meer zelfstan-
digheid, het is eigenlijk altijd wel mijn streven
geweest om naar een zelfstandige woning
toe te werken.”  

In 2003 was de tijd aangebroken om de sleu-
tel in het slot van zijn eerste woning steken.

“In het begin moest ik wel wennen aan het
alleen wonen. Maar het went en ik voel me
een stuk sterker dan vroeger. De tweeweke-
lijkse gesprekken met de persoonlijk begelei-
der, geven me ook veel energie en motivatie
om met plezier te leven. We proberen stapje
voor stapje verder te kijken. Ik heb soms nog
last van psychoses en angstaanvallen. Dat is
op zich niet erg, je leert ermee leven en ik
krijg er medicatie voor. Meer moeite heb ik
met angstgevoelens die me plotseling over-
vallen.” 

Maar hij wil er niet teveel over nadenken,
zegt hij. “Laten we het liever hebben over het
nu en het geluk dat ik in Nederland probeer
op te bouwen.” Ook al mist hij de zon en het
bruisende avondleven in Brazilië, gelukkig is
er in Amersfoort genoeg te doen. Als hij zin
en tijd heeft, fietst hij naar het dagactiviteiten-
centrum de Boeier. Daarnaast volgt hij onder
andere gitaarles en neemt hij zitting in de
cliëntenraad van de regio Noordoost Utrecht.
Verder werkt hij een dag per week als admi-
nistratief medewerker en geeft hij Engelse les
in een buurthuis. Ik krijg er echt energie van;
het is belangrijk om leuke en nuttige dingen
te blijven doen, vervolgt Sergio. “Uit ervaring
weet ik dat je zeker bij schizofrenie al gauw
de neiging hebt om je af te zonderen en in
een isolement te raken waar je niet zo een-
twee-drie uitkomt. Het hier en nu, daar gaat
het om.” 

Het is de eerste keer dat
Sergio Lopes de Oliveira (44)
volledig zelfstandig woont. Na
acht jaar beschermd wonen bij
Kwintes, kijkt hij vanuit zijn
woning in het centrum van
Amersfoort terug op zijn leven
tot nu toe. Een woelig bestaan
in Brazilië en Nederland.

‘Het is altijd mijn
streven geweest om
zelfstandig te
wonen’
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Dagbesteding in de regio 
voor cursus, werk of gewoon een praatje…

W
ilt u overdag iets te doen hebben?
Heeft u behoefte om nieuwe mensen
te ontmoeten? Bent u op zoek naar
werk of een leuke dagbesteding? 
De regio Zuidoost Utrecht telt een aan-
tal dagactiviteitencentra waar van alles

is te doen. Het gaat van het drinken van een kopje koffie tot
het draaien van een bardienst. Vandaag nog aan de slag!

Een dagactiviteitencentrum (DAC) is een plek waar mensen
met psychische problemen elkaar kunnen ontmoeten. 
U kunt langskomen voor een praatje, maar ook om een
computercursus te volgen of werk te vinden. In een dagacti-
viteitencentrum kunt u leren, werken, sporten en creatief
bezig zijn. 
Naast dagactiviteiten die in woonvormen van Kwintes wor-
den aangeboden, is ook van alles in diverse centra in de
buurt te doen. U kunt hier zinvolle dagbesteding volgen die
structuur en bovenal plezier aan uw dag of week geven.

Een dagdeel per week schilderen, schoonmaken of één
keer in de maand aan tafel schuiven voor de lunch of een
potje klaverjassen? U kunt zelf aangeven aan welke activi-
teiten u wilt deelnemen en hoe vaak u komt, voor een dag
of langer!

De regio in… 
Bij de dagactiviteitencentra is iedereen welkom die het leuk
vindt om zinvolle dagbesteding te doen. Het aanbod is
legio, het gaat van computercursussen tot een workshop
schilderen. Zo kunt bij DAC De Schoof werken bij de receptie
of ander dienstverlenend werk doen. De sociale onderne-
ming is een arbeidsgerichte voorziening en heeft een werk-
plaats waar u kunt werken op het gebied van onder andere
inpakken en montage. Overigens krijgt u voor het werk dat
u in de centra doet, een kleine vergoeding. Daarnaast kunt
u in beide centra deelnemen aan creatieve activiteiten, cur-
sussen volgen of gewoon mensen ontmoeten. 

Gratis
Aan het bezoeken van een dagactiviteitencentrum zijn geen
kosten verbonden. Wel wordt een vergoeding gevraagd
voor materiaal of maaltijden.

Adressen 
Interesse? Kom gerust eens langs, de medewerkers van
Kwintes staan u graag te woord!

DAC De Schoof
Van Schoonbekestraat 77
3901 PZ Veenendaal
Telefoon: 0318 - 516 760 

De sociale onderneming
Duizend Roeden 2
3901 KA Veenendaal
Telefoon: 0318-51352

A
ls persoonlijk begeleider is
Bea Verheul veel onderweg.
Zo’n veertien uur per week
bezoekt zij ongeveer twaalf
cliënten. Deze cliënten ont-
vangen begeleiding aan

huis. Iedere cliënt heeft zo zijn eigen zorg-
vraag; variërend van hoe iemand zijn of haar
administratie het beste kan bijhouden tot het
zoeken van een vorm van dagbesteding.
De begeleiding is heel breed en niet in één
woord te omvatten, vertelt ze. “We kijken
naar wat iemand nodig heeft en wat bij een
persoon past. De zorg is aangepast aan de
wensen van de cliënt.” 

Hier en nu 
Bea heeft jarenlang binnen psychiatrische
instellingen als sociotherapeut en groeps-
begeleidster gewerkt. Het verschil met haar
vorige baan is dat ze nu als vaste contact-
persoon van een cliënt veelvuldig contact
heeft met cliënten. “Door de persoonlijke
begeleiding bij mensen thuis, ben ik veel
meer bezig met het hier en nu. Hoe pakken
we een probleem aan? Het werkt prettig dat
je samen, in overleg en goede overéénstem-
ming aan de slag kunt gaan.” 

Een gesprek verloopt altijd zo gewoon moge-
lijk als Bea bij iemand langsgaat. “Het is

zoals een gesprek tussen jou en mij. 
De inhoud is afhankelijk van allerlei zaken
die op dat moment voor de cliënt van belang
zijn. Hoe bevalt het werk of het wonen en
waar loop je tegenaan?” Hierbij komen pun-
ten uit het begeleidingsplan naar voren. 
Ook de frequentie van een bezoek, verschilt
per cliënt. “Het kan zijn dat ik één keer per
week, maar ook één keer per vier weken
langskom. Dat is allemaal van tevoren afge-
sproken en kan later weer worden bijgesteld.
De cliënt speelt een grote rol bij het bepalen
van de koers die hij wil varen.” 

Een begeleidingstraject begint met een
intakegesprek tussen een cliënt, een intake-
coördinator en zonodig een persoonlijk
begeleider en een verwijzer. “Voordat een
cliënt bij Kwintes in de begeleiding komt, kijk
je tijdens dat gesprek naar de wensen en
mogelijkheden van een cliënt en of we wat
voor elkaar kunnen betekenen. De ene cliënt
wil bijvoorbeeld zo veel mogelijk een zelf-
standig leven leiden, de ander woont liever
in een groep en wil uitzoeken of dagbeste-
ding wat voor hem is.” Tijdens zo’n intakege-
sprek worden de begeleidingsvragen in
beeld gebracht. Als blijkt dat woonbegelei-
ding ondersteuning kan bieden en de indica-
tie van het Centrum indicatiestelling Zorg
(CIZ) is afgegeven, kan de begeleiding van

start gaan. Wanneer er een wachtlijst is, stelt
de intakecoördinator de cliënt hiervan op de
hoogte.

Begeleidingsplan
Na de intake wordt door de persoonlijke
begeleider een afspraak gemaakt. “Vanaf
dat moment gaan we een begeleidingsplan
opzetten waarin de doelstellingen van een
cliënt worden beschreven.”  Vragen die in het
plan aan de orde komen, richten zich op
ondersteuning bij onder andere wonen, 
dagbesteding, en sociale contacten. 

In de begeleiding werken persoonlijk bege-
leiders ook nauw samen met woonbegelei-
ders in de woonvormen. Zij werken voorna-
melijk samen als het gaat om ondersteuning
van cliënten die beschermd wonen. 
De woonbegeleiders dragen zorg voor de
dagelijkse gang van zaken, de sfeer in een
groep en de praktische uitvoering. Het gaat
van individuele gesprekken tot uitstapjes met
cliënten. Belangrijk in de begeleiding is dat
een cliënt zijn eigen verantwoordelijkheid
pakt waar hij die kan pakken, dat een cliënt
de regie over zijn eigen leven houdt:
“Begeleiders zijn geen therapeuten; zorgen
of behandelen niet, maar bieden ondersteu-
ning bij onder andere werk en financiën. 
Het verhogen van de kwaliteit van leven en

het behouden of vergroten van de zelfstan-
digheid, daar gaat het om. Eigenlijk alles wat
het leven wat aangenamer kan maken.” 

In eigen tempo
Al naar gelang de wensen van de cliënt,
worden de doelstellingen in een begelei-
dingsplan later bijgesteld, gaat Bea door.
“Hulpvragen kunnen veranderen. Het kan 
bijvoorbeeld dat eerder gestelde doelen te
hoog of veeleisend zijn. Dan lopen we die
nog eens met elkaar door. Een traject is in
wezen moeilijk in regels te vangen.” 

Een persoonlijk begeleider is in een traject
een soort bemiddelaar of belangenbeharti-
ger, zegt Bea. “Samen met een cliënt kijk je
naar de mogelijkheden in plaats van de
onmogelijkheden. De cliënt én begeleider 
kijken, overleggen en bepalen met elkaar
hoe een en ander wordt vormgegeven. Een
begeleidingstraject wordt door beiden inge-
vuld: doen wat bij je past, in eigen tempo en
zoveel mogelijk in overleg met wederzijds
respect. Uit ervaring weet ik dat de begelei-
ding en de hulpvragen zo het beste uit de
verf komen!” 
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Bea Verheul:
‘Het werkt prettig dat je samen, in overleg en goede
overéénstemming aan de slag gaat’

Bij Kwintes heeft iedere cliënt een per-

soonlijk begeleider. Bea Verheul legt uit

hoe een begeleidingstraject bij Kwintes in

zijn werk gaat. ‘We kijken naar wat

iemand nodig heeft’.

Doen
past

wat 
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K
wintes biedt begeleiding aan huis, beschermd
wonen, dagbesteding en bemoeizorg in de
provincies Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland.
Wij ondersteunen en begeleiden mensen met
langdurige psychische problemen bij het leiden
van een zo gewoon mogelijk leven. Het gaat

om mensen met een psychiatrische diagnose, ernstige psy-
chosociale problemen, een hersenbeschadiging of een dub-
bele diagnose omdat zij verslaafd zijn én een psychiatrische
aandoening hebben. 

Wat kan u in de praktijk verwachten? 
Omdat cliënten verschillen in wat zij kunnen en willen, stellen

wij met elke cliënt een persoonlijk zorgarrangement samen.
U kunt zelf uw zorgarrangement samenstellen en kiezen uit
begeleiding op het gebied van wonen, dagbesteding, werk,
sociale contacten, persoonlijke verzorging, geestelijk en licha-
melijk welzijn, financiën en administratie. In overleg met uw
persoonlijk begeleider bepaalt u welke vorm van begeleiding
het beste bij u past. Voor de één betekent dat intensieve
begeleiding bij het wonen, voor de ander praktische hulp bij
de financiën en administratie. Kwintes levert u ‘zorg op maat’. 
Samen met uw persoonlijk begeleider maakt u een individu-
eel begeleidingsplan waarin afspraken, doelen en andere
zaken worden vastgelegd. Dit plan vormt de basis van de
begeleiding. 

Zo zelfstandig mogelijk
Bij de begeleiding vinden wij het belangrijk dat u zo zelfstan-
dig mogelijk deel kunt nemen aan het alledaagse leven. Ons
motto daarbij is ‘Sterk in de samenleving’. Dat is de kern van
het werk van Kwintes. Daarvoor is het nodig dat wij zelf ook
sterk in de samenleving staan en nauw samenwerken met
andere ggz-organisaties, zorg- en dienstverlenende instellin-
gen die voor u van belang zijn.

H
oe is medezeggenschap en
inspraak bij Kwintes gere-
geld? Mattie van der Tas is
lid van de cliëntencommis-
sie en de regionale raad in
Flevoland, maar ook van de

centrale raad. Een nieuwe schutting in de
tuin, wel of niet een nieuwe begeleider in
dienst nemen, zo’n beetje alles staat op de
‘agenda voor én door cliënten’.

Na haar start bij Kwintes, nam Mattie van der
Tas vrijwel direct zitting in de cliëntencommis-
sie. “Gewoon, omdat ik het leuk vind om bij
cliënten langs te gaan. Om erachter te komen
wat er bij hen in de woning of op het werk
speelt zodat je daar iets mee kunt doen. Wat
vindt een cliënt bijvoorbeeld van een woning
of dagactiviteitencentrum in de buurt. Wat
kan beter en hoe kunnen we dat het beste
aanpakken? De ideeën en meningen van
cliënten neem ik mee naar vergaderingen
zodat we ermee aan de slag kunnen gaan.”
Als lid van diverse medezeggenschapsorga-
nen heeft ze nauwe contacten met mensen
van alle gelederen binnen de organisatie. Het
varieert van een lid van de regioraad Midden
en West Utrecht tot de directeur. 

Mattie woont nu al zo’n negen jaar bij
Kwintes en heeft altijd haar nieuwsgierigheid
gevolgd. De organisatie kent ze inmiddels
van binnen en buiten. “Elke regio van Kwintes
kent een cliëntencommissie en een regionale
raad die de belangen van cliënten beharti-
gen. Omdat de raden en commissies door
cliënten worden gerund, is de organisatie
goed op de hoogte van de wensen van cliën-
ten.” 

Een cliëntencommissie komt zo’n één keer
per maand bijeen om de gang van zaken
over onder andere wonen, begeleiding en

vrijetijdsbesteding te bespreken. De items
worden ook met het hoofd wonen en bege-
leiden en zonodig de regiomanager bespro-
ken. “Het gaat voornamelijk over onderwer-
pen die dichtbij huis liggen. Laatst hebben we
als cliëntencommissie nog voor zonwering in
ons huis gezorgd. Onze tuin ligt op het zui-
den, we bakten hier bijna weg.” 

Ideeën spuien 
Omdat ze zoveel energie uit het werk voor de
commissie haalt, neemt Mattie ook zitting in
de regionale raad van Flevoland en de cen-
trale cliëntenraad. Een regionale raad kan
gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen
aan de centrale raad. De centrale raad kan
tevens opvattingen kenbaar maken en voor-
stellen doen aan een regionale raad en de
raad van bestuur van Kwintes. “Als lid breng
je diverse adviezen uit en leg je de wensen
van cliënten voor. Denk aan het huisdier- en
rookbeleid, het jaarlijkse uitje of gewoon de
schutting in de tuin. Als cliënt kun je natuurlijk
ook lid worden en een rol spelen in een raad
zodat je ter plekke je mening kunt geven.”  

De lijnen van de cliëntenraden van Kwintes
staan altijd open:  “De raden van alle regio’s
hebben intensief contact met elkaar, samen
maak je je sterk voor de ‘agenda voor én
door cliënten’. Nieuwe items en verslagen
spelen we altijd door naar onze collegara-
den, regiomanagers en andere betrokkenen
om de beleidspunten zoveel mogelijk op
elkaar af te stemmen.”  Zaken die de regio
overstijgen, worden naar de centrale raad
doorgespeeld. Daar worden ook alle andere
regioraden bij betrokken. “Het afgelopen jaar
hebben wij al diverse verbeterpunten naar de
centrale raad doorgestuurd.” 

Kick
Interessant is volgens Mattie dat leden van de

regionale raad ook een stem hebben in solli-
citatieprocedures. “Als er een nieuwe begelei-
der voor een sollicitatiegesprek komt, hebben
wij invloed op de beslissing van het wel of
niet aannemen van een nieuwe begeleider.
Dat is heel prettig omdat je als cliënt intensief
contact hebt met een begeleider.”

Alles bij elkaar genomen, heeft Mattie het lek-
ker druk. Een babbel hier en daar, ideeën ver-
beteren en bijstellen... “Juist als cliënt weet je
wat er onder cliënten speelt. Het geeft me
altijd weer een kick als je samen daadwerke-
lijk iets weet te veranderen.”

‘Juist als cliënt 
weet je wat er speelt’
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In gesprek met Mattie van der
Tas over inspraak en medezeg-
genschap bij Kwintes
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A
ls u bij Kwintes in de begeleiding gaat, krijgt u op indicatie van het CIZ
(Centrum Indicatiestelling Zorg) ook ondersteuning in het vinden van een
zinvolle dagbesteding. Wat houdt dagbesteding precies in en wat kunt u
ermee doen? Dagbesteding is een breed begrip, vertelt Guus van Maurik,
hoofd dagbesteding. “Het gaat er om dat je een zinvolle daginvulling
hebt. Iedereen weet hoe belangrijk het is dat je dagbesteding hebt en hoe

het bijdraagt om (weer) een plek te vinden in de samenleving. Dagbesteding is prettig als
je wat om handen wilt hebben en levert een bijdrage aan de kwaliteit van je leven. Je kunt
van alles doen en begeleiding krijgen op het gebied van vrije tijd, recreatie, leren, oplei-
ding en werk. Zo kun je in een houtwerkplaats werken, een computercursus volgen of
meedoen aan sportactiviteiten. Dagactiviteiten staan ook vaak hoog op de agenda in de
grotere woonvormen van Kwintes. Vanuit verschillende locaties worden allerlei activiteiten
georganiseerd zoals kookworkshops, lezingen of concerten.” 

Zo werkt Peter Blotkamp bij dagactiviteitencentrum Accent van Kwintes in Zeist. Hij woont
in een beschermende woonvorm van Kwintes en werkt een dagdeel per week als redac-
teur van de nieuwsbrief ‘Keek op de Week’ en het blad ‘Accentu(w)eer’ van Accent. “Het is
echt iets voor mij omdat ik gek op schrijven ben. Daarnaast werk ik op oproepbasis in het
receptieteam, ik spring bij als er onvoldoende mankracht is.” Verder doet hij nog zo’ n drie
dagdelen per week verschillende dagactiviteiten bij Zon & Schild van de Symfora Groep.
“Het leuke is dat ik nu ook bezig ben met een cursus activiteitenbegeleider. Dat betekent
dat ik in de toekomst ook groepen ga begeleiden bij activiteiten.”  

Kwintes richt zich op begeleiding, wonen, bemoeizorg en dagbesteding. De pijlers zijn
allemaal even belangrijk op de kaart van Kwintes. “Een persoonlijk begeleider is goed op
de hoogte en kan een cliënt ook informeren over de dagbestedingsmogelijkheden in de
buurt. Hij kan tevens een keer meegaan naar een voetbalvereniging als een cliënt het las-
tig vindt om die eerste stap te zetten.”

Goed gevoel
Volgens Guus is de meerwaarde van dagbesteding dat je weer in het ritme van de dag
komt en dat je een goed gevoel over je dag hebt. Peter is ook van mening dat het prettig
is dat dagbesteding voor structuur in zijn leven zorgt. “Dagbesteding is voor mij een partti-
me baan. Het geeft mij het gevoel dat ik maatschappelijk goed bezig ben.” 

Iedereen kan meedoen aan dagbesteding, gaat Guus verder. “In een dagactiviteitencen-
trum komen cliënten die in een woonvorm wonen, begeleiding aan huis krijgen en men-
sen die geen begeleiding meer ontvangen maar wel een dagactiviteitencentrum willen
bezoeken. Je kunt zelf aangeven hoe vaak en wanneer je aan een dagactiviteit mee wilt
doen. Of dat nu de hele week of een dag is. Het leuke is dat je in een dagactiviteitencen-
trum ook verschillende mensen ontmoet met ieder een eigen verhaal en een eigen
geschiedenis.”  

Iedereen
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kan 
meedoen 
aan 
dagbesteding

‘Dagbesteding is
voor mij een 
parttime baan’

Soms verzwaart ‘t hart de ziel

Een negatieve gedachte maakt ons fragiel

Het toonbeeld van depressie, 

een vervlogen emotie

Angst kan je glimlach verdrijven

Liefde een emotie van echtheid en zuiverheid

Die kan blijven duren tot in eeuwigheid

Cindy van de Lindt Fasehuis Almere Kwintes
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Beschermd wonen kan een uitkomst zijn als u het niet redt om zelfstandig te wonen. Wij hebben een geva-
rieerd woningaanbod waardoor u keuzevrijheid heeft. Hieronder leest u meer over de woonvormen waar u
in groepsverband of zelfstandig kunt wonen in Zuidoost Utrecht.

Zandstraat Veenendaal
Soort woning:
Eenpersoonsappartementen
Capaciteit: 11

Buurt:
De Zandstraat is centraal gelegen. Het is
vanaf de Zandstraat een paar honderd
meter lopen naar het winkelcentrum van
Veenendaal. De woningen zijn gevestigd in
een flatcomplex met vier à vijf etages. 
De appartementen zijn voornamelijk
bedoeld voor ouderen vanaf ongeveer 50
jaar. 
De woningen zijn rolstoeltoegankelijk en
aangepast aan de wensen en mogelijk-
heden van ouderen.
Individueel wonen in een appartement is
mogelijk als u redelijk zelfstandig een huis-
houden kunt runnen en ondersteuning
nodig heeft bij huishoudelijke zaken. 
Bij de Zandstraat is ook een groepsruimte
voor cliënten te vinden. De groepsactivitei-
ten worden afgestemd op de wensen van
cliënten. De eenpersoonsappartementen
bestaan uit een woonslaapkamer, een open
keuken, een douche, toilet en wastafel. 
De begeleiding is 24 uur per dag bereik-
baar.  

David Tenierslaan Veenendaal
Soort woning: Eenpersoonsappartementen 
Capaciteit: 33

Buurt
De winkels en het openbaar vervoer zijn op
loopafstand. Dagactiviteitencentrum De
Schoof bevindt zich op 2 kilometer afstand
van de locatie.

Bijzonderheden
• De locatie bestaat uit 33 ruime eenper-

soonsappartementen, 2 groepsruimten en
een teampost.

• Elk appartement heeft een zitkamer met
keuken, slaapkamer, toilet en douche. 
De groepsruimten kunnen door iedereen
worden gebruikt en zijn op vastgestelde
tijden geopend.

• De begeleidingsintensiteit is hoog voor de
cliënten, vaak is er op meerdere levens-
gebieden begeleiding nodig. 

• In locatie David Tenierslaan wonen ook
mensen met een Korsakov syndroom. De
begeleiding is speciaal op deze doelgroep

Wonen in Zuidoost
Utrecht
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Contact
Wilt u de locatie bezoeken of heeft u
vragen? Onze begeleiders staan u
graag te woord. Voor meer informatie,
advies of een rondleiding kunt u tele-
fonisch contact opnemen.
Telefoonnummer Woonvorm
Zandstraat Veenendaal:  
0318 – 582299, woonvorm Grote
Pekken Veenendaal: 0318 - 542622,
woonvorm Ter Wheme Scherpenzeel:
033 - 2773893, woonvorm David
Tenierslaan Veenendaal: 
0318 - 516201, woonvorm Locatie D.S.
van Schuppenstraat: 0318 - 582299.

Ter Wheme Scherpenzeel
Soort woning: Groepswoningen en 
eenpersoonsappartementen
Capaciteit: 28

Buurt
Voorzieningen zoals winkels, restaurants,
bibliotheken en bushaltes zijn op loopaf-
stand en goed bereikbaar. Ter Wheme ligt
in het centrum van Scherpenzeel en heeft
een dorpse uitstraling. 

Bijzonderheden
• In Ter Wheme kunt u in een groep of in

een eenpersoonsappartement wonen. 
Er zijn 14 groepswoningen en 8 eenper-
soonsappartementen.

• In de groepswoningen heeft iedere cliënt
een eigen zitslaapkamer met wastafel. 

De woningen bestaan uit een gemeen-
schappelijke woonkamer, keuken, douche
en toilet. De eenpersoonsappartementen
beschikken over een zitkamer, slaapkamer,
keuken, douche, toilet en wasmachine-
ruimte. 

• Individueel wonen in een appartement is
mogelijk als u zelfstandig een huishouden
kunt runnen en alleen ondersteuning
nodig heeft bij complexe zaken. 

• Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig.

afgestemd. Er wordt een duidelijke struc-
tuur aangeboden waardoor de cliënten
zelfstandig kunnen functioneren.

• De begeleiding is 24 uur per dag aanwezig.

Locatie D.S. van
Schuppenstraat
Eenpersoonsappartementen
Capaciteit: 31

Buurt
De locatie ligt in de buurt van het centrum
van Veenendaal en in de nabijheid van kleine
buurtwinkels. Het centrum is op loopafstand.

Bijzonderheden
• Iedereen heeft een zelfstandige woning en

kan gebruik maken van gemeenschappelijke
ruimtes. De appartementen beschikken
over een eigen slaapkamer, woonkamer,
douche, toilet en een open keuken.

• Er is 24 uur begeleiding aanwezig. De
begeleidingsintensiteit is laag en cliënten
zijn zelf in staat om met ondersteuning een
bepaalde daginvulling aan te houden.
Begeleiding vindt veelal plaats op afspraak.
Er is 24 uur begeleiding aanwezig.

Grote Pekken
Soort woning: 9 tweepersoonswoningen
Capaciteit: 18

Buurt
De woningen bevinden zich in een woon-
wijk. Het centrum van Veenendaal is binnen

handbereik. Ook de sociale onderneming,
een arbeidsgerichte voorziening van
Kwintes, is op loopafstand. 
De appartementen zijn verdeeld over meer-
dere flatcomplexen. De woningen bestaan
uit twee slaapkamers, een gemeenschap-
pelijke woonkamer, keuken,  toilet, douche
en wastafel. Wonen in een appartement
aan de Grote Pekken is mogelijk als u rede-
lijk zelfstandig een huishouden kunt runnen
en ondersteuning nodig heeft bij complexe
zaken. Bij de appartementen is ook een
teampost van Kwintes te vinden. Deze ruimte
is bedoeld voor medewerkers van Kwintes,
maar het is ook een ontmoetingsplek voor
cliënten.
De begeleiding is 24 uur per dag bereik-
baar.

• Vraag
Biedt Kwintes meer dan wonen?
• Antwoord
Ja, naast beschermd wonen biedt Kwintes begeleiding aan
huis, dagbesteding en bemoeizorg. 

• Vraag

Wat houdt begeleiding aan huis in?
• Antwoord
Begeleiding aan huis is bedoeld voor cliënten die een eigen
woning hebben en bestaat uit hulp en ondersteuning bij u
thuis. U leeft en slaapt in uw eigen woonomgeving. De onder-
steuning is altijd gericht op de individuele wens van de cliënt.

• Vraag
Als ik beschermd woon bij Kwintes, wordt me dan alles uit
handen genomen?
• Antwoord
Nee. De zorg wordt afgestemd op wat u nodig heeft om zo
zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Voor de één betekent dat
praktische hulp bij de persoonlijke verzorging, voor de ander
intensieve begeleiding bij het wonen. Uw wensen en mogelijk-
heden staan centraal zodat u uw eigen leven kunt leiden. U
krijgt niet meer zorg dan nodig en zeker niet minder dan
noodzakelijk.

• Vraag
Biedt Kwintes ook 24 uurs zorg? 
• Antwoord
Voor cliënten van Kwintes die in een beschermende woon-
vorm wonen of begeleiding aan huis krijgen geldt een 24-uurs
bereikbaarheid. Zij kunnen buiten kantooruren en in het week-
end telefonisch contact opnemen met begeleiders. In de regel
geldt dat de begeleiding voor cliënten die begeleiding aan
huis krijgen tijdens kantooruren plaatsvindt. Op afspraak kan
de begeleiding ook daarbuiten plaatsvinden. De dagactivitei-
ten- en dienstencentra hebben tevens regelmatig activiteiten in
de avonduren en in het weekend.

• Vraag
Waarom biedt Kwintes dagbesteding?
• Antwoord
Het kan prettig en zinvol zijn om wat om handen te hebben.
Daarom wordt in de begeleiding ook aandacht besteed aan
uw daginvulling. Als u behoefte heeft aan een zinvolle dagbe-
steding en meer structuur wilt geven aan uw dag of week,
kunt u terecht bij een dagactiviteitencentrum of dienstencen-
trum. U kunt daar leren, werken, creatief bezig zijn en via tra-
jectbegeleiding zoeken naar betaald of vrijwilligerswerk. 

• Vraag
Kan ik kiezen in welke beschermende woonvorm ik kom?
• Antwoord
Jazeker, een voorkeur uitspreken kan en mag altijd. Echter; het
kan zijn dat er in de ene regio een wachtlijst is en in de andere
regio niet. Dan wordt in overleg bekeken of aan een woon-
wens kan worden voldaan.

• Vraag
Wat staat er in een woning als ik bij Kwintes in een bescher-
mende woonvorm ga wonen?
• Antwoord
In de woning staan geen meubels, daar moet u zelf voor zor-
gen. Wel zijn de meeste woningen gestoffeerd en behangen.
Alle zitslaapkamers hebben een wastafel en een tv- en tele-
foonaansluiting. In de woningen met groepsruimten is een
keuken waarin een koelkast, fornuis, magnetron en meestal
een vaatwasser staat. Een wasmachine en droger zijn ook
aanwezig en worden gemeenschappelijk gebruikt.

• Vraag

Mag ik een huisdier houden in een woning van Kwintes?
• Antwoord
Dat is afhankelijk van zaken als: gaat u alleen wonen of in een
groep, kan het huisdier in de groep, heeft u er voldoende
ruimte voor, is het praktisch mogelijk en kunt u er zelf voor zor-
gen? In overleg met u en uw persoonlijk begeleider wordt
besloten of het houden van een huisdier in een woonvorm van
Kwintes mogelijk is.

• Vraag
Hoe zijn ik en mijn eigendom verzekerd bij Kwintes?
• Antwoord
Cliënten in een woonvorm zijn WA verzekerd. Ook als een
huisdier schade aan zou richten kan op grond van deze WA-
verzekering vergoeding volgen. Cliënten beschikken ook over
een  inboedelverzekering tot een bedrag van 5000,- euro (per
1 juni 2007). Deze inboedelverzekering dekt een reguliere boe-
del voldoende. U kunt zich extra bijverzekeren voor bezittingen
met een hoge waarde als antieke meubels, computers of een
postzegelverzameling.

• Vraag
Wat kan het Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ) voor mij 
betekenen?
• Antwoord
Het CIZ beoordeelt of u recht heeft op beschermd wonen,
begeleiding aan huis of dagbesteding. Dat heet een indica-
tiestelling. Het CIZ bepaalt ook op hoeveel uren begeleiding
een cliënt recht heeft. Van die uren is 60% face to face contact,
de overige 40% is voor administratie en werkzaamheden voor
of rondom een cliënt. De intakecoördinator van Kwintes kan u
helpen bij het aanvragen van een indicatiestelling.

• Vraag
Voor welke zorg heb ik een indicatie van het CIZ nodig?
• Antwoord
Als u begeleiding van Kwintes wilt ontvangen hebt u altijd een
geldige indicatie van het CIZ nodig. In sommige regio's wordt
dagbesteding gegeven, hiervoor heeft u een aparte indicatie
nodig. Deze kan uiteraard gelijktijdig aangevraagd worden
met de indicatie ‘ondersteunende begeleiding’.
Laatstgenoemde indicatie ontvangt u bijvoorbeeld begeleiding
aan huis krijgt. Beide aanvragen worden dan in één indicatie
verwerkt door het CIZ.

• Vraag
Kunnen samenwonenden bij Kwintes verblijf en begeleiding
krijgen? 
• Antwoord
Ja, dat kan. Beide partners hebben dan een indicatie voor ver-
blijf nodig.

• Vraag
Ik wil niet in een groep wonen. Kan ik bij Kwintes alleen
wonen?
• Antwoord
Ja, Kwintes heeft in alle regio's eenpersoonsappartementen.
Voor de meeste appartementen geldt dat een cliënt geen
intensieve begeleiding nodig heeft en met hulp zelfstandig een
huishouden kan voeren.

• Vraag
Kan ik hulp krijgen bij mijn financiële problemen? 
• Antwoord
Iedereen kan ondersteuning krijgen omtrent financiële proble-
men. Echter, het is niet zo dat wij geld hebben om problemen
op te lossen! Wél kunnen wij hulp bieden bijvoorbeeld door
een financieel overzicht met een cliënt te maken. Door te kijken

hoe een cliënt zijn maandelijkse uitgaven doet en hoe een en
ander eventueel anders kan. Wanneer het om een structureel
probleem gaat, kunnen we met een cliënt naar een vorm van
schuldhulpverlening of een bewindvoerder gaan zoeken. Het
goed met geld om kunnen blijven gaan, kan een onderdeel
gaan vormen in de begeleiding.

• Vraag

Als het niet klikt met mijn persoonlijk begeleider, kan ik dan
een andere begeleider krijgen? 
• Antwoord
Het is altijd mogelijk om een andere begeleider te krijgen.
Daar gaat echter wel het een en ander aan vooraf. In eerste
instantie wordt gekeken naar de reden en of de relatie tussen
begeleider en cliënt nog kan veranderen. Waardoor verloopt
het contact niet goed? Het kan best zijn dat het geen werkelij-
ke oplossing is om een andere begeleider te krijgen; bijvoor-
beeld omdat een cliënt begeleiding moeilijk kan accepteren.
Ook kan een begeleider een manier van werken hebben die
niet goed bij de cliënt past. Indien dat het geval is, wordt geke-
ken of de aanpak bijgesteld kan worden.
Anderzijds kan het natuurlijk zijn dat het echt niet goed klikt
tussen de persoonlijk begeleider en de cliënt. Dat is voor de
cliënt en voor het begeleidingstraject niet goed: dan zal het
hele traject niet goed uit de verf komen. Het gaat er om dat
cliënten gebaat zijn bij de begeleiding. In de praktijk komt dit
af en toe voor en meestal wordt er een goede oplossing of
verandering gevonden.

• Vraag
Hoe regel ik mijn financiën als ik begeleiding aan huis krijg?  
• Antwoord
U heeft de keuze om zorg te betalen met een persoonsgebon-
den budget (PGB) of zorg in natura. Beide regelingen vallen
onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het
zorgkantoor stelt uw budget voor een PGB of zorg in natura
officieel vast. De hoogte van het bedrag hangt af van uw inko-
men en wordt jaarlijks vastgesteld.

• Vraag
Hoe hoog is de eigen bijdrage als ik in een beschermende
woonvorm ga wonen?
• Antwoord
Dat is afhankelijk van uw persoonlijk inkomen. Het zorgkan-
toor zal u vragen een inkomensformulier in te vullen. Uw
gegevens worden gecheckt bij het belastingkantoor. Daarna
stelt het zorgkantoor een eigen bijdrage vast. 

• Vraag
Hoeveel van mijn salaris of uitkering houd ik over wanneer ik
in een beschermende woonvorm woon?
• Antwoord
Dat is afhankelijk van uw persoonlijk inkomen. Om u een idee
te geven: cliënten die een uitkering ontvangen, houden mini-
maal 250 euro netto over.

• Vraag
Heeft Kwintes een wachtlijst?
• Antwoord
In principe niet. Toch kan het voorkomen dat er niet direct
plaats is. Zo kan het zijn dat uw voorkeur uitgaat naar een
type woning dat niet meteen beschikbaar is. Als er een wacht-
lijst is, stelt de intakecoördinator u hiervan tijdens het intakege-
sprek op de hoogte.
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Alles wat u wilt weten 
over Kwintes Veelgestelde

vragen van
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