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   B 



 

Deelneemster B. 

 
 

B. kent de coördinator van de Villa nog van IrisZorg. B. komt uit een geweldsrelatie met een aan 

heroïne verslaafde man, en heeft daardoor PTSS opgelopen. Bij B. is een borderlinestoornis 

vastgesteld. B. is vanaf het begin (2009) bij de Villa betrokken en heeft een ervaringsdeskundige plek. 

In de periode dat B. aanwezig was bij de Villa heeft zij enorme groei doorgemaakt. B. is veel 

weerbaarder geworden, heeft een eigen plek en woont samen met een man met wie ze onlangs is 

getrouwd. De bedreivigheden van B. variëren van schrijven, boek uitgeven tot een nagelstudio. Als 

medebeheerder van de Villa runt B. de front office, ofwel de inloop. Ze doet de deur open en neemt de 

telefoon op. Ook houdt ze bij wie de Villa bezoekt.  

 

Met B. zijn vier bedreivskaarten gemaakt en 1 actiekaart. Uit een van de eerste gesprekken met de 

coördinator is een wensenlijst voortgekomen.  

 

 

 

  

aankomende deelnemers 

 

deelnemers/beheerders 

deelnemers 

bedreivigheid 

uitstroom  

deelnemers 

Villa 

 

Wensenlijst  1 

Actiekaart 2  

Bedreivskaart 3   

Bedreivskaart 4,  

5 en 6 



 

Wanneer Interventies Stappen Uitkomsten 

2008  Voor de Villa kende B de coördinator 

bij IrisZorg, daar vulden B en de 

coördinator een bedreivskaart in 

Instroom bij Villa 

Instroom 2009 

 

Wensenlijst 1 

 

 

Inventariseren wat B. wil 

 

Wensen: bij de Villa 

blijven omdat dat haar 

rust geeft 

 

Actiekaart 2 

 

 

 

  

Concretiseren mogelijkheden om bij 

de Villa aanwezig te kunnen zijn 

 

 

 

  

Reiskosten vergoeden 

voor B, zodat ze bij de 

Villa kan komen. 

 

Sociaal sterker worden 

door contact leggen met 

deelnemers Villa. 

Bedrijvigheid- 

fase 

2010 

Bedreivskaart 3 Wens: nagelstudio en eventueel 

opleiding volgen 

Stap zetten om te bellen 

om opleiding te regelen 

 Dagboek bijhouden van inloop Door de 

bedreivsdrukkerij is het 

dagboek uitgegeven 

Beheerder- 

fase 

2011 

B. is vijf dagen op Villa aanwezig. B. opent de Villa. B. neemt de telefoon op en 

houdt een logboek bij van de bezoekers van de inloop. B. doet de deur open als er 

wordt aangebeld. M.a.w. B. runt de front office van de Villa. Op vrijdag runt zij de 

Villa samen met andere deelnemers, omdat coördinator afwezig is.  

 B. ontmoet haar man en gaat op 

vakantie 

Stabiele relatie 

behouden 

 

 B. wil verhuizen, dat is lastig 

vanwege schuldsanering 

B. is verhuisd, woont 

samen met haar man en 

heeft een hond en een 

konijn 

Beheerders- 

en 

bedreivigheid-

fase 2012 

Bedreivskaart 4 B. gaat haar boek uitgeven. 

Concretiseren van stappen: 

meelezen en illustratie 

 

Nagelstudio oriëntatie 

Proberen boek klaar te 

hebben voor drukken  

 

 

Geen stapje gezet 

Bedreivskaart 5 Boek is een vervolg op eerder 

dagboek. Voorwaarde voor uitgave: 

anonimiteit 

Boek aanscherpen 

Bedreivskaart 5 Ideeën voor volgend boek: gedichten 

of ervaringen 

Datum voor uitgave: 

oktober 2012 

 

 De stabiele mix 

 Start Nu 

Wonen Onduidelijk na einde geweldsrelatie Vaste huisvesting naar eigen keus 

Dagbesteding Geen Beheerstaken Villa: front office 

Bedreivigheid: schrijven van boeken; 

toekomstwens nagelstudio 

Inkomen Onduidelijk, schulden Stabiel gezinsinkomen 

Sociale contacten Geïsoleerd, verleden met huiselijk 

geweld 

Getrouwd, contacten op Villa, sociaal 

weerbaarder 



 



 

 



 

 

 



 



 

 
  



 

 

  



 

 
  



 

 
  



 

 



 

B. 

 

In 2009 is het begonnen hier bij de Villa, ik ben er vanaf het begin bij.  

 

Het begon bij IrisZorg, ik zat helemaal niet goed in mijn vel. Ik had een relatie met een heroïnejunk en 

dat heeft mij opgebroken. Ik liep een keer voorbij op straat toen Ine mij wenkte dat ik naar binnen 

moest komen. Toen heeft ze mij al de bedreivskaart laten zien. Ik heb heel veel 

hulpverleningstrajecten gehad, maar dit was gewoon simpel en duidelijk. Ik begreep wat ze bedoelde, 

bij anderen snapte ik het vaak niet. Bij het invullen van de bedreivskaart heb ik twee dingen gezegd: 

nagelstyling en een boek maken. Ik heb Ine van alles over mezelf verteld en haar suggestie was om 

het op te schrijven. Bij de V&D heeft ze een mooi schrift gekocht. 

 

Vanaf 2000 is er zoveel gebeurd in mijn leven. Ik had vijf jaar die verkeerde relatie en weinig 

zelfvertrouwen. Ik wist niet hoe ik mijn leven op de rit moest krijgen. Bij de Villa dronk ik een kopje 

koffie in het begin en was ik meteen weer weg. Ik vond het confronterend om bij die andere 

deelnemers te zitten uit het circuit, waar ik juist uit wilde.  

Ine vroeg mij: wat vind je leuk? Ik had eigenlijk geen idee! Toen bedacht ik me, mandala’s kleuren, 

want daar word ik rustig van. Toen heb ik uren in het klaslokaal bij de Villa in mijn eentje mandala’s 

gekleurd.  

 

Eigenlijk ging het vanzelf: ik hield bij wie er kwamen bij de Villa. Dat was mijn eigen idee. Mijn eigen 

verhaal opschrijven vond ik wel moeilijk, omdat ik zoveel had meegemaakt. Bovendien heb ik geen 

computer. Daarom begon ik met schrijven wat er feitelijk gebeurt in de Villa. Ik kreeg allemaal 

complimenten dat ik er gevoel voor heb en dat ik het moest uitgeven. 

Ook ging ik koffie verzorgen en de telefoon opnemen. Gewoon uit mezelf.  

Ik heb ook weleens de administratie geprobeerd, maar dat was niets voor mij. Die overzichten en 

tabellen, vreselijk. Dus daar ben ik weer mee gestopt. 

 

Sinds ik Ine ken, is het leven leuk geworden. Kenmerkend aan haar is dat ze geeft, zonder er iets voor 

terug te verwachten. Ik heb Fred bij ‘de Kies’ leren kennen. We hebben bij Villa wel samengewerkt. 

We waren 24 uur per dag bij elkaar. Hij heeft echt moeite voor mij moeten doen. En ik dacht opeens, 

als iemand speciaal naar de Villa komt voor mij en wacht totdat ik er klaar voor ben, dat moet dan wel 

bijzonder zijn. Fred heeft zeven maanden moeite voor mij gedaan. Ine heeft gezegd dat wij een week 

vrij moesten nemen om op vakantie te gaan. En daar moesten we dan foto’s van nemen. Dus wij met 

de auto weg, en foto’s gemaakt. Binnen een jaar waren we getrouwd. De burgemeester van 

Doetinchem heeft ons in de echt verbonden. Het was een feest zonder alcohol. Wat ik leuk vond dat 

het echt mengde. Niet groepjes bij groepjes.  

 

Ik was van Doetinchem naar Zevenaar verhuisd en wilde graag naar de Villa komen, maar dat was 

lastig met reiskosten. Toen zei Ine, dan betalen wij je reiskosten. Dat is toch geweldig, dat betekent 

echt dat ze om je geven. Je hebt het weleens met een verjaardag, dat als je niet komt, ze je toch niet 

missen… Maar dat is bij de Villa helemaal niet zo, daar is het echt.  

 

Ik zat in de schuldsanering en wilde verhuizen. Ze zeiden dat het kon, totdat bleek dat het wel 

voorgelegd moest worden. Toen heeft Ine geregeld dat ze mijn flatje vasthielden, totdat ik die 

toestemming zou krijgen. Deze situatie zorgt ervoor dat ik mij niet zo druk meer maak. Ik kan op de 

Villa rekenen.  

 

Ik ben bij GGNet geweest, daar bleek dat ik borderline heb en PTSS. Ik heb er medicijnen voor 

gekregen maar moest stoppen omdat ik de eigen bijdrage niet kon betalen. Ik heb alle rekeningen 



 

meegenomen en die zijn voorgelegd aan de sociale dienst. Ik heb die medicijnen gewoon nodig, 

omdat ik me anders niet goed voel.  

Bedreivigheid is belangrijk, wat is er als ik mijn boek niet zou hebben? Soms lijkt het alsof ik niets doe, 

schrijf ik niets of lijkt het net alsof het niets is. Maar dat is niet zo, mijn aanwezigheid blijkt echt wel wat 

waard te zijn. Ik voel me echt beter met mensen. Vroeger was ik erg bang dat ze mij niet mochten.  

We hebben het vaak over “het kokertje’ om je heen.  

 

Ik ga hier niet meer weg. Ik ga door met wat ik heb. Het boek wordt nu ook persoonlijker.  

Ik heb weleens een conflict met F…gehad en dat schrijf ik dan op. Uiteindelijk is het opgelost en zijn 

we er weer voor elkaar. F... en ik gaan sarcastisch met elkaar om. Ook eet E… 1x per week met ons. 

Ik ben gestopt met blowen. Ik ben er nu een half jaar vanaf. Het enige afkickverschijnsel dat ik had 

was nachtmerries.  

 

Ik verheug me erop als het weer maandag is. Ik voel me gewaardeerd en heb vertrouwen. Als Ine een 

compliment geeft meent ze dat. Ik geloofde nooit als mensen mij een compliment gaven maar Ine wel. 

Als je een fout maakt, veroordeelt ze je niet. Ik ga het niet redden zonder de Villa. Ine moet er wel zijn, 

anders is het kaal. Als ze op vakantie is of die vrijdagen er niet is, echt saai. Wat dat betreft ben ik 

bang dat er wat met haar gebeurt, want hoe moet dat nou met ons? 

 

Ik bel haar nooit privé, maar mijn hond had een andere hond gebeten en ik kreeg de kosten van de 

dierenarts. Ik was in paniek en belde Ine. Dan komt zij met een oplossing. 

 

Ik heb een psychologische test gedaan in een hele slechte periode. Ik scoorde dus heel slecht. Ik doe 

mezelf ook dommer voor om bij de Villa te mogen blijven. Dat doe ik om te voorkomen dat ze mij een 

niveau hoger willen plaatsen bij dagbesteding. Ik vind het echt slecht dat de Villa niet erkend is als 

vrijwilligerswerk. De vrijwilligersbijdrage krijgen we ook niet. Ja 1 x.  

 

Voor nagelstyling heb ik gekeken bij studieplan.nl. Ik was heel enthousiast en ik hoef alleen een 

telefoontje te plegen om het te regelen. Maar ik moet die knop omzetten. Het blijft bij dromen. De 

bedreivskaart helpt niet echt bij het nemen van die stap. Ik had het idee voor nagelstyling en Ine was 

erg enthousiast dat ik die opleiding kon doen en alle nagels van de mensen bij de Villa kon doen. 

Maar die drempel was te hoog. Ik moet gewoon bellen maar ik moet even die enthousiasme voelen en 

dat gevoel moet groter worden. Ik kan wel gewoon nagels doen, bij mezelf en soms bij anderen. 

Ik heb een keer in zo’n les gezeten van het graafschap college maar ik raakte in paniek en ben dat 

lokaal uit gevlucht. Ik vind het echt knap bijv. van F…. die wel gewoon de opleiding doet. De ene dag 

doe ik dit, de andere dag dat. Iedereen heeft een gebruiksaanwijzing, je moet gewoon als mens 

reageren. 

 

Ik was een keer bang voor iemand die vrijkwam uit de gevangenis, ik stond op de dodenlijst. En ik 

blokkeerde helemaal. Ine zei toen, dan gaan we bellen wanneer die vrijkomt. Ik dacht, is het zo 

simpel? 

 

 

 

 
  



 

  

E 



 

Deelnemer: E. 

 
 

 

E. is in 2010 ingestroomd bij de Villa. E. is twee jaar thuisloos geweest en woont nu bij zijn vader. E. 

heeft een verleden met harddrugs en blowen. Nadat E. bij de Villa is gekomen heeft hij veel 

vooruitgang geboekt. Hoewel hij in 2010 een tijd afwezig was, omdat hij van een ziekenhuisopname 

moest herstellen. In de begintijd van de Villa kwam hij maar twee uur langs, na een jaar is dat 

uitgebreid naar alle dagen gedurende de hele dag. E. heeft een belangrijke rol in het dagelijks 

draaiende houden van de Villa. Hij zorgt dat de tafel is gedekt elke middag voor het eten, doet de 

boodschappen, werkt in de tuin en draagt ook de sleutel van de Villa bij zich. Die taken en 

verantwoordelijkheden bevallen hem goed. De stap buiten de Villa zetten is nog lastig. E. vindt het 

spannend om fietskoerier te zijn, hoewel het hem wel leuk lijkt om te doen. 

 

Met E. zijn twee bedreivskaarten gemaakt: een in 2010, bij de instroom en een in 2012, in de 

bedreivigheidsfase.  

 

 

 

 

 

aankomende deelnemers 

 

deelnemers 

deelnemers/beheerders 

deelnemers 

bedreivigheid 

uitstroom  

deelnemers 

Villa 

Bedreivskaart 2 

Bedreivskaart 1 



 

 

  

Wanneer Interventies Stappen Uitkomsten 

Instroomfase 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11.00 – 13.00 aanwezig bij Villa. 

Val van steiger 2010. Hartstilstand 

gehad: opname ziekenhuis. 

 

Bedreivskaart 1 Inschrijving postadres bij IrisZorg 

heeft negatieve invloed op E. 

Factuur ziekenhuis 1200 euro 

betalen  

Actie: E. papieren verzamelen 

Uitkering aanvragen 

Inschrijving bij B. 

 

Bedreivigheid-

fase 

2011 

Elke dag aanwezig bij 

Villa: van 9.00 tot 16.00 

Woont bij vader 

Heeft een bewindvoerder 

Is verzekerd en heeft 

uitkering 

Bedreivigheid-

fase 

2012 

Activiteiten: zolder opruimen, boodschappen doen, koken, tafel dekken, tuinieren, 

schuren en schilderen. 

  Sociale vaardigheden: 

Eten bij andere 

deelnemers thuis, 

nieuwe huis andere 

deelnemer bekeken, 

darten met andere 

deelnemer. 

Bedreivskaart 2 Wens bedreivigheid fietskoerier. 

Pakjes rondbrengen voor bedrijven 

of voor ouderen.  

Fiets, kleding en telefoon 

zijn aangeschaft. Nog 

niet begonnen met 

fietskoerieren. E. vindt 

het moeilijk de stap 

buiten de Villa te zetten.  

  Beheerderstaken: sleutel 

Villa bij zich dragen. 

 

De stabiele mix 

 Start Nu 

Wonen Dakloos Woont bij vader 

Dagbesteding Onduidelijk Beheerstaken Villa: onderhoud, 

boodschappen, lunch, sleutel 

Bedreivigheid: oriëntatie op 

fietskoerierschap 

Inkomen Geen; schulden Bewindvoering, verzekerd en met 

uitkering 

Sociale contacten Geïsoleerd Sociale vaardigheden zijn toegenomen. 

Contact met vader en vriendschappelijke 

contacten met anderen via Villa 

 
  



 

 
 



 

 



 

E. 

 

Twee jaar geleden was ik maar kort bij de Villa, van 11.00 tot 13.00, en dan weer weg. Nu ben ik er 

elke dag, van 9.00 tot 16.00. Ik woon bij mijn vader. 

Ik was twee jaar dakloos, had geen eigen bankrekening en verzekering. Ik was niet echt dakloos, sliep 

bij vrienden en kennissen, maar je hebt geen privacy. Je bent altijd bij mensen thuis.  

Ik kreeg een tijd geleden een hartstilstand en werd in het ziekenhuis wakker. Die rekening was 1200 

euro en omdat ik niet verzekerd was moest ik die zelf betalen. Na 1 nacht was ik alweer thuis bij mijn 

vader.  

 

Ik ga met plezier naar de Villa, ik ben heel blij hier. Voor je uitkering moeten sommige mensen 

schoffelen in een tuinproject. Altijd diezelfde tuintjes, dat lijkt me niets aan. Je ziet ze er ook altijd 

bijhangen in hun pakje. Nee dat vind ik niks. Hier in de Villa kan ik tenminste doen wat ik leuk vind. 

Daarom moet de Villa ook echt als vrijwilligerswerk erkend worden.  

Mijn dagelijks werk is de boodschappen doen, koken en de tafel dekken. Ik help T…met de achtertuin, 

schuur en schilderen. Een tijd geleden heb ik ook de zolder opgeruimd. De Villa helpt anderen. Kijk ik 

draag zelfs de sleutel bij me, dat is toch een teken van vertrouwen? 

Sinds ik bij de Villa ben voel ik mij beter, ik blow minder en ben niet meer aan de drugs. Soms is het 

wel verleidelijk, dan kom ik mensen tegen uit het vroegere circuit. Dan gaat er weleens een snuifje 

rond, maar meer ook niet. Die mensen zijn niet goed voor mij, echt verkeerd. Ik heb ze uit mijn leven 

gezet. 

 

De Villa gaat de verveling tegen, ik heb er plezier in omdat ik doe wat ik leuk vind. Ik heb contact met 

mensen. Het was eerder een warboel met dingen regelen. Ine is een paar keer meegegaan en die kan 

meer dingen voor elkaar krijgen. Zij kende die mensen bij de gemeente. Ik heb Ine echt in vertrouwen 

genomen over mijn leven. Zij houdt je niet voor de gek en dat voel je. Ze zegt gewoon wat ze voor je 

kan doen. Daar is ze eerlijk in. En dan ben ik ook eerlijk. Omdat ze mij helpt help ik haar ook. We zijn 

loyaal naar elkaar. De mensen bij de Villa zijn mijn vrienden. Zij halen geen rare fratsen uit. Het is een 

gezondere wereld.  

 

De Villa geeft mij rust en na een dag werken voelt dat nuttig. Ik heb het gevoel dat ik wat gedaan heb. 

En dat ik iemand ermee help. Ik ben ook echt socialer geworden. Vroeger praatte ik nooit, nu wel. 

Ik ga weleens bij mensen thuis eten, B…heeft mij uitgenodigd. Ik heb met haar man een potje gedart. 

En ik ben bij F…in zijn nieuwe huis gaan kijken.  

Dus ik ben meer volwassen geworden, voor mijn financiën heb ik een bewindvoerder. Ook kan ik 

verder dan 1 dag vooruit kijken.  

 

De bedreivskaart is wel ingevuld, fietskoerier leek me wel wat. Pakjes rondbrengen voor bedrijven of 

oude mensen. Ik ken de stad van binnenuit, overal in alle hoeken en gaten. Mijn verleden kan me nog 

wel van pas komen. De fiets is er al, de telefoon ook. Dat is nu een jaar geleden. Maar ik ben er nog 

niet aan toegekomen. Ik vind het moeilijk om bij de Villa weg te zijn als ik pakjes ga rondbrengen. Bij 

de Villa word je echt gemist en ik mis de Villa ook. Ik zie dat er bij de Villa veel te doen is, dus als ik er 

niet ben, dan gebeurt het niet. De activiteiten die ik nu doe zijn ook nodig. Ik weet ook niet hoe ik het 

moet aanpakken met opdrachten en zo. Die stap durf ik nog niet te nemen.  
  



 

  

F 



 

Deelnemer F. 

 
 

 

 

F. is in 2010 bij de Villa gekomen en heeft een ervaringsdeskundige plek. F. is een deelnemer die 

intensief aan de Villa verbonden is. F. heeft psychische problematiek, schulden en een drankverleden. 

F. heeft zijn eigen bedreivigheid ontwikkeld, diggity dog, waarmee hij de hotdogs binnen de Villa test 

en buiten de Villa verkoopt. De afgelopen jaren heeft F. veel bereikt: ander huis, aanpak schulden, 

niet meer drinken, diagnostiek. F. is alle dagen op de Villa aanwezig en sluit de Villa af. Door de 

bedreivigheid van F. eet iedereen om 12.00 stipt. Soms lukt het niet meer om die lijn vast te houden, 

en wordt hij ziek, bijvoorbeeld longontsteking. Ook kan hij soms nog drinken, als het hem tegenzit. 

Dan komt hij een week niet, om daarna weer de draad op te pakken. 

 

Met F. zijn 6 bedreivskaarten gemaakt, 8 actiekaarten, een wensenlijst en een gesprek over het 

reguleren van emoties.  

 

 

 
 
 

aankomende deelnemers 

 

deelnemers 

deelnemers/beheerders 

deelnemers 

bedreivigheid 

uitstroom  

deelnemers 

Villa 

 

Wensenlijst  1 

Bedreivskaart 2  

Actiekaart 3 en 4 

Bedreivskaart 5  

Reguleren van emoties 6 

Actiekaart 7, 8, 11, 12, 15 en 16 

Bedreivskaart 9, 10, 13 en 14  



 

 

Wanneer Interventies Stappen Uitkomsten 

Instroomfase 

Oktober 2010 

Wensenlijst 1 

 

 

 

Inventariseren wat F. wil 

 

Wensen: theater, hotdog 

en projectmanager zijn 

 

 

Bedreivskaart 

2 

 

 

 

 

  

Concretiseren van wensen en 

mogelijkheden bedrijvigheid binnen 

de Villa en buiten de Villa 

 

 

 

 

  

Starten met hotdog en 

theater en 

koffietafelboek 

 

 

 

 

 

Bedreivigheid-

fase 

2011 

Actiekaart 3 

 

Bedreiv diggity dog opzetten  

Acties om overzicht schulden aan te 

pakken 

Acties om woonsituatie te verbeteren 

 

Eigen regie diggity dog 

door 

administratiekantoor 

midden kleinbedrijf in te 

schakelen. Beginnen 

met opleiding tot 

ondernemer 

Actiekaart 4 

 

Overzicht krijgen op rol gemeente en 

administratiekantoor in het bedreiv 

Diggity Dog. 

Eerste aanzet tot 

overzicht schulden 

 

Opleiding tot 

ondernemer afgebroken 

 

Zelf marktonderzoek 

doen om product diggity 

dog door te ontwikkelen 

Bedreivskaart 

5 

Zicht krijgen op welke eisen F. aan 

zichzelf stelt. Hoe kan het piekeren 

doorbroken worden? 

Van strikje naar stropje 

en weer terug 

doorbreken 

Beheerders-

fase 

2012 

F. is vijf dagen op Villa aanwezig. Hij opent de Villa en sluit af. Om 12.00 is er een 

gezamenlijk eetmoment door F. bereid. Op vrijdag runt hij de Villa samen met 

andere deelnemers, omdat coördinator afwezig is.  

 

Reguleren van 

emoties 6 

 

Zelfonderzoek naar wie is F.? Welke 

verwachtingen heeft F. naar anderen 

toe, keuze reageren vanuit ego of 

vanuit ziel. 

Meer zelfvertrouwen 

krijgen 

Actiekaart 7 Administratiekantoor opzeggen en 

Villa machtigen.  

Actie: bewindvoerder op de hoogte 

stellen 

Administratie 

onderbrengen bij de Villa 

Actiekaart 8 Langdurigheidstoeslag achterhalen. 

Actie: F. stuurt afschriften. 

Financiën op orde 

krijgen 

Bedreivskaart 

9 

Wens van woning veranderen.  

Actie: zoeken naar woningen. 

Stap zetten naar 

zelfstandig wonen 

Bedreivskaart 

10 

Wat heeft F. nodig om de stap naar 

woning veranderen te zetten. Welke 

Zelfstandig woning 

zoeken 



 

 mogelijkheden zijn er? 

Actiekaart 11 Woning gevonden: sleuteloverdacht. 

Oplevering oude adres en afspraak 

huisarts. 

 

Zelfstandig wonen 

Actiekaart 12 Afspraak huisarts en indicatie Radar Hulp organiseren. 

Diagnose stellen en stap 

zetten richting 

behandelen 

Bedreivskaart 

13 

Moeilijkheden met instanties. Lukt 

niet om stap te zetten. Wie is hier de 

koekwaus? Last van etiquette. 

Terugval voorkomen. Na 

ziekte en afwezigheid 

draad bij Villa weer 

oppakken 

 Bedreivskaart 

14 

Hoe om te gaan met buien van 

andere deelnemers. Welke functie 

heeft de Villa? Hoe meer 

duidelijkheid te scheppen voor 

deelnemers. 

Samenredzaamheid 

stimuleren. Conflicten 

oplossen 

 Actiekaart 15 Behandeling bij Holos. Welke 

voorwaarden zitten daaraan vast? 

Regie houden in 

behandeling 

 Actiekaart 16 Andere bewindvoerder. 

Openstaande kosten regelen, 

wanneer overschrijven. 

Financiën op orde 

krijgen 

 

De stabiele mix 

 Start Nu 

Wonen Ontevreden over woning Vaste huisvesting naar eigen keus 

Dagbesteding Geen Beheerstaken Villa: lunch bereiden, Villa 

openen en afsluiten. 

Bedreivigheid: diggity dog, theater 

Inkomen Schulden Administratie op orde door 

bewindvoerder 

Sociale contacten Geïsoleerd Contacten op Villa, sociaal weerbaarder, 

ervaringsdeskundige rol in training 

Methodine 

 
  



 

 
 



 



 



 

 
  



 

 



 



 



 

 
  



 

 
  



 

 
 



 



 

 



 

  



 

  



 

 
  



 

 
  



 

F. 

 

F. heeft al een hele lijst met bedreivskaarten en overzichten liggen. Het is begonnen in oktober 2010 

met een lijst van ‘wat wil je’. De hotdog, wens projectmanager en theater stonden er toen al op, en die 

drie elementen hebben altijd een rol gespeeld in F.’s bedreivigheid.  

 

De Villa ploeg bestaat uit mensen die hebben kunnen toegeven ‘ik red het niet meer’. Daardoor 

ontstaat een soort samenredzaamheid. Een woord wat zeer toepasbaar is op de Villa in de backoffice, 

wanneer mensen bedreivig zijn. Dat gebeurt als die eerste laag, de schil eraf gevallen is.  

Dat maakt dat je meer gericht bent op samen dan op je eigen doel. Die noodzaak, die focus op jezelf 

is juist minder geworden. Dat komt vooral door het ‘mogen zijn’ en dat wat je doet bij de Villa vrijwillig 

is. Niemand stuurt je hiernaartoe of van niemand moet je bedreivig worden. Daardoor worden mensen 

uit hun comfortzone getrokken. Dat wentelen in zelfmedelijden of slachtoffer houding houdt het in 

stand. Daar doen wij hier niet aan.  

Ik dacht altijd, ik kan mezelf wel redden, ik moet het zelf kunnen. Ik had hele hoge verwachting van 

mezelf en werd steeds onderuit gehaald. Daardoor kreeg ik een heel laag zelfbeeld. 

 

Bij de Villa gingen we eerst een keer eten, rond 12 uur of later. Nu is het stipt om 12.00 eten, wie te 

laat is, heeft pech. Die structuur is er vanzelf ingeslopen. Ook met diggity dog werkt het zo. Ik doe dat 

op donderdag en houdt dat ook vol; 1x per twee weken.  

Ik zat eens bij een ambtenaar aan tafel die de suggestie deed: moet je ook braadworsten gaan 

verkopen. Dan denk ik echt, zal ik jou eens vertellen hoe jij je werk moet doen? Het is mijn bedreiv en 

ook mijn idee, ik ga dus geen braadworsten verkopen.  

Het gaat hier om de vraag: waar zal jij mee geholpen zijn? Mensen zijn zo’n belangrijk onderdeel van 

de Villa en elkaar steunen. Dat moeten we echt doorvoeren. De herhaling werkt goed, er valt steeds 

meer van je af omdat je afhankelijk bent van anderen. Kijk maar naar diggity dog, dat blijft overeind. Ik 

hoef de bedreivsverantwoordelijkheid niet bij anderen neer te leggen; dat is mijn bescherming. Als 

mensen vragen wat ben jij aan het doen? Leg ik dat uit, maar ik doe het op mijn manier, ik hoef geen 

advies. Ik bepaal het en dat is mijn houvast. 

 

Ine gaf aan op vrijdag vrij te nemen. Wij zijn dan open tot 13.00. Daar blijkt echt de 

samenredzaamheid uit. We hadden zo’n klein broodje en spek gemaakt, heel anders dan een 

volledige lunch, maar we hadden het zelf georganiseerd. Zelf bijgedragen en ervoor gezorgd dat er 

lunch stond. Het is ons eigen geld, T… wilde mee-eten maar die droeg niets bij en dat was niet goed 

voor de sfeer. We hebben aangegeven dat hij niet welkom was. Die vrijdagmiddag is onze knusheid, 

onze afsluiting. Ondanks onze stress, kunnen we hiervan echt genieten. En dat hebben we lang niet 

gehad. 

 

Door dat kokerellen was ik toe aan het volgende stapje. Je zit in dat kerktorentje na te denken maar je 

komt niet echt verder. Vooral hulp vragen/hulp toestaan is het moeilijkste. Ik ben heel vaak 

teleurgesteld geraakt in mensen, dat is niet leuk. Het kostte me de grootste moeite om niet aardig 

gevonden te worden.  

 

Bedreivigheid maakt dat je doet wat je wilt. Het contrast met de buitenwereld is daardoor groot. De 

contacten buiten deugen niet. We moeten vaststellen dat de moeite met het maken van een volgende 

stap door twee dingen wordt bepaald: jezelf en instanties. Het inzicht moet zijn waarom je bij de Villa 

wilt zijn, wat wil je worden? Van welk etiketje wil je af? 

Wij merken dat we de diagnose nodig hebben om verder te gaan. In 15 min is bij mij vastgesteld dat ik 

ADD heb. Voor de sociale dienst is dat fijn; hup kan in een vakje aangekruist worden en in een hokje 

gezet worden. Maar ik wil onafhankelijk van de gemeente zijn en mijn eigen rol invullen buiten.  



 

Instanties kijken alleen naar het feit dat F. een keer naar drank stonk, niet dat hij op tijd was op de 

afspraak. Ga je je ertegen afzetten dan verlies je energie. En bij de Villa vind je gelijkgezinden, je vindt 

elkaar. Ine is te vertrouwen. Het contact is wederkerig, rustiger.  

 

Door bedreivig bezig te zijn, matcht dat niet met hoe er van buiten tegen je aan wordt gekeken. 

De instanties kunnen het niet volgen dat je die weg kiest, maar de groep waar je vandaan komt ook 

niet. Want die houden elkaar in stand. De status is gericht op naar buiten. Het gaat gewoon om liefde 

aan elkaar geven. Maar je komt niet verder, dit blijft altijd een probleem. Daarom is de Villa een stukje 

niemandsland.  

Het is een tegengestelde beweging. Zet je een stap op de lijn die aan het lopen is, je blijft vaak steeds 

op dat punt staan. Ik ben wel aan het opschuiven. Ik bepaal zelf wat ik afbreek. Doel is: een stukje 

ervan krijgen. Ik vergeet de resultaten van de buitenwereld. Wij hebben een andere resultaatmeting. 

Inzicht in jezelf, in je eigen resultaten. 

 

Vaak loop je tegen wederkerigheid aan. Voor wat hoort wat. Maar bij Ine werkt het niet zo. Ik zat eens 

niet zo lekker in mijn vel, en toen heeft haar man en zij me mee gevraagd wat te eten. Dat was zo 

warm, liefdevol, zonder iets terug te verwachten…. 

Nu gun ik het mezelf weer, met mensen omgaan, een rustpunt geven. Ik was het helemaal ontwend. 

Veel mensen bieden aan, zal ik je helpen verhuizen, maar ik ben sceptisch, wat koop je ervoor? Als je 

opbelt zeggen ze, bel maar terug als je me echt nodig hebt….  

De regeltjes met verhuizen zijn ook belachelijk: 50 euro administratie kosten. Ik heb zo lang aan de 

deur geklopt met: ik wil een andere woonomgeving. En het heeft jaren geduurd voordat iemand dat 

serieus nam. Niet eerst wonen, maar eerst bewijzen. Nu heb ik eindelijk mijn eigen goede ruimte. 

Ondertussen was ik wel met bedreivigheid bezig. Villa springt bij met financiën. Dat is echt een 

vangnet. Er wordt nu door het wereldje over mijn verhuizing gepraat, ‘dat ik eruit ben gezet’. Dat is nu 

het verhaal. 

 

Wat je moet doen is groter dan een ander. De voorwaarden die gesteld worden door het systeem is 

het dode gewicht. Hier werken we niet met voorwaarden. Je hebt iets in handen. De Villa is niet hun 

taal, en de rest spreekt onze taal niet. Dat is echt een kanteling. 

 

De groep houdt de vooroordelen in stand, en de wereld kan het niet anders uitleggen: 

T….zei op de voorwaarden voor uitkering, ‘laat maar ik ga het zelf doen’. Dat is gelukt. Maar de 

sociale dienst denkt, zie je wel, als je niet betaalt, dan gaan ze wat doen. Dat is de bevestiging van de 

vooroordelen. Daarom denken wij: ‘Ik ga jullie niet nodig hebben.’ Ik kan resultaten zien, echt wat 

doen. Je mag nergens F. zijn. Sommigen mensen stellen hun norm bij i.p.v. andersom. 

Iedereen heeft een muur om zich heen. ‘Hij wil iets wat echt niet kan’. En dat is pijnlijk.  

 

Bij de Villa kan je leren. Hier werkt de macht van het getal. Dat maakt dat je elkaar kan steunen. Villa 

is je back up. Want het is niet 1 iemand waarvan niemand had verwacht dat die weer zijn leven op de 

rit kon krijgen, nee het zijn er tien. Leren is zelf kijken wat anders moet. F. had bakstenen gebakken. 

Dan leer je dus dat je zelfrijzend bakmeel moet gebruiken. Dat mag dan 2 keer misgaan, daarna niet 

meer. 
  



 

  

J 



 

Deelnemer J.  

 
 

 

 

 

 

 

J. komt nu twee keer per week bij de Villa. Ze houdt van schilderen en tekenen en doet mee aan 

theater. In 2009 is J. bij de Villa gekomen, maar toen was ze nog verslaafd aan harddrugs. Het lukte 

die periode niet om afspraken te maken of bedreivig te zijn. J. is tussen 2009 en 2012 twee keer 

opgenomen in een kliniek. J. heeft ADHD. Zij heeft therapie gehad en het is haar gelukt om clean te 

worden. Bij terugkeer naar de Villa is een aandachtspunt voor J. hoe zij structuur in haar dag kan 

krijgen, zonder dat ze overvraagd wordt. Ze wil officieel haar dagbesteding bij de Villa doen, maar dat 

is moeilijk omdat het via Zorg in natura gaat, niet meer met PGB. J. is nooit dak of thuisloos geweest.  

 

Met J. zijn 3 bedreivskaarten en 1 actiekaart gemaakt. In 2013 zijn een aantal bedreivskaarten door J. 

zelf opgesteld.  

 

 

 

 

 

 

 

aankomende deelnemers 

 

deelnemers 

deelnemers/beheerders 

deelnemers 

bedreivigheid 

uitstroom  

deelnemers 

Villa 

Bedreivskaart 1 en 2 

Actiekaart 1 

Bedreivskaart 3 



 

 

Wanneer Interventies Stappen Uitkomsten 

Instroom 2009  Na opname GGNet inloop bij Villa. 

 

 

Meedoen met theater 

Begonnen met opleiding, 

weer gestopt 

Uitval  Opname Tactus Clean 

Instroom 2011    

Bedreivskaart 2   

Activiteiten: Schilderen, theater 

Bedreivigheid-

fase 2012 

Bedreivskaart 3 Wens schilderen. Concretiseren: 

materiaal, les, toewerken naar 

expositie 

Elke twee weken les in 

schilderen 

Materiaal aangeschaft 

 

Bedreivskaart 4 Stappen overzichtelijk naar 

draagkracht: twee keer aanwezig bij 

Villa 

 

Villa combineren met nazorg kliniek 

 

Uitzoeken PGB 

Voorkomen 

overbelasting 

 

 

 

 

Dagbesteding bij Villa 

proberen te krijgen 

Bedreivskaart 5 Proberen dagbesteding bij Villa te 

krijgen 

 

Beginnen met theater 

Afstemming begeleiding 

Tactus 

 

Meedoen met theater 

 

De stabiele mix 

 Start Nu 

Wonen Haar eigen plek Haar eigen plek 

Dagbesteding Geen Bedreivigheid: schilderen, theater 

Inkomen Stabiel Stabiel  

Sociale contacten Overvraagd, angstig Sociaal vaardiger 

 



 



 

 
  



 

 



 



 



 

  



 

  



 

 



 

J. 

 

Ik ben drie jaar geleden bij de Villa terecht gekomen, nadat ik was opgenomen bij GGNet. Via Frits 

heb ik gehoord van de Villa en ik heb toen meegedaan met theater. Ik ben een maand of drie tot een 

half jaar bij de Villa geweest, bij de inloop en koffie drinken. Ik gebruikte toen ook nog heel veel, dus 

van die periode weet ik niet heel veel meer. Ik was echt onbetrouwbaar in die tijd bij de Villa. Dus 

schaamde ik mij enorm. Ik kon mij niet aan afspraken houden. Ik ben toen een jaar weggegaan. Ik had 

geen contact met de Villa maar ook geen opname.  

Na GGNet mocht ik een opleiding uitkiezen die ik wilde doen. Ik vond het allemaal te theoretisch, 

maar ik heb secretaresse gekozen. Eigenlijk vond ik die opleiding ook niet echt leuk, ik ben meer van 

dingen doen.  

In de tussentijd ben ik opgenomen geweest bij Tactus. In april/mei dit jaar ben ik uit de kliniek 

gekomen. Ik had wel weer een duwtje nodig om hier naar binnen te stappen. Frits heeft mij dat duwtje 

gegeven. Dat gaat niet vanzelf. Het kwam ook doordat er een theater reünie was. Ik heb Ine toen weer 

gesproken bij de Villa en zelf het UWV gebeld. Ik heb een Wajong uitkering en wil graag bij de Villa 

zijn voor dagbesteding, maar de Villa is geen erkende organisatie. Je hebt een AGB code nodig om 

aan de slag te mogen. Dan zou Villa onderaannemer moeten worden van een organisatie zoals 

IrisZorg zodat zij mij daar kunnen detacheren. Maar ik denk niet dat IrisZorg dat wil, want dan zijn ze 

het budget kwijt. Ik kan namelijk niet meer kiezen voor PGB, alleen nog zorg in natura. Het draait 

allemaal om geld.  

Na Tactus kwam ik in een re-integratietraject van Trajectum terecht. Ik liep stage bij het UWV, daar 

kreeg ik 70 euro extra voor. Daardoor kwam ik in de problemen, omdat die bijdrage consequenties 

had voor mijn huursubsidie en andere toeslagen. Dat liep zo enorm op dat ik schulden kreeg. Bij 

Trajectum wordt misbruik van je gemaakt. Je werkt enorm hard, bijvoorbeeld in de horeca, alleen met 

behoud van uitkering. Terwijl je echt werkt, zoals een echte baan. Bij de Villa wordt geen misbruik van 

je gemaakt, omdat jouw tempo belangrijk is.  

 

De Villa sluit goed bij mij aan. Er zit geen druk op. Ik word namelijk vaak overvraagd en overschat. Dat 

heb ik al heel lang. Dat komt door hoe ik eruit zie en hoe ik overkom. Ik heb ADHD dus ben heel goed 

gebekt. Maar uiteindelijk wordt het snel teveel. In de Villa is het goed en gezellig aangekleed, je bent 

welkom en ik kan nu mijn afspraken nakomen. Dus ik kan ook veel beter voelen, de omgeving is 

ernaar om dat te kunnen. Ik moest wel wennen aan de sfeer. Ik ben nooit dakloos geweest omdat mijn 

ouders er altijd voor gezorgd hebben dat ik een dak boven mijn hoofd had.  

Bij de Villa voerde ik gesprekken met Ine. In die beginperiode is er wel ooit iets opgeschreven. 

Misschien heb ik dat thuis nog. Maar volgens mij ben ik het kwijt. Het moet er wel zijn.  

 

Na een tijdje alleen gebruik te hebben gemaakt van de inloop en koffiemomenten verveelde ik mij een 

beetje. Ik vertrouwde ook steeds meer mensen. In het begin durfde ik niet echt een gesprek te voeren. 

Nu wel. Met Ine heb ik de bedreivskaart ingevuld. Mijn doel is schilderen. Daarvoor heb ik materialen 

leren kennen en heb ik les gehad. 1x per twee weken. Ik ben nu veel zelfverzekerder. Ik print dingen 

uit en schilder ze na en ben dan blij met het resultaat. Ik kan schilderen en vind het leuk om met mijn 

handen bezig te zijn. In de kliniek was ik ook met schilderen bezig, maar dat was therapeutisch. Dit 

gelukkig niet. Daar vroegen ze bijvoorbeeld: je hebt rood gebruikt, ben je boos? 

Dat vond ik wel lastig.  

 

Tussen de vrouwen hier bij de Villa kan afgunst wel een rol spelen. Als een nieuw iemand komt, zie je 

de blikken van ‘wie is dat?’. Bij de mannen hier heb ik dat niet. Ik had met Ine afgesproken dat ik voor 

mijn dagritme vroeg naar de Villa zou komen. Maar volgens B…kwam ik te vroeg en dat vond ze niet 

leuk. Ze dacht dat ik haar deurpost zou overnemen misschien. Dus ik heb haar aangesproken en 

gevraagd wat er aan de hand was. Zelf zegt ze het niet maar ik voelde het wel. Dat heb ik geleerd in 

de kliniek, iemand gewoon aanspreken om dingen op te lossen. Ze zei dat het klopte en wilde dat ik 

later kwam. Dus kwam ik later.  



 

Mensen bij de Villa kunnen erg mopperig zijn. Als je afspraken niet nakomt krijg je dat zeker te horen. 

Er wordt over je geoordeeld. Dat voelt onveilig. Ik kan nu wel een onderscheid maken tussen 

veiligheid en schijnveiligheid. Dat ik het niet op mezelf moet betrekken. Al dat gescheld door hen. 

Sommige mensen bij de Villa hebben daar wel last van, en die gaan dan weg. Het gebeurt snel dat je 

je hier niet welkom voelt. Een vriend van mij heb ik laatst meegenomen en die is homoseksueel. Dan 

wordt er door T….stomme vieze homo gezegd. Ze zijn totaal niet respectvol. Dat vindt mijn vriend 

helemaal niet leuk.  

Ik weet niet wat daaraan gebeurt. Ik zie dat Ine onpartijdig is. Daar zal wel een doel achter zitten. 

Iemand moet op zijn plek gezet worden door iemand die is afgewezen. Als iemand mopperig doet en 

boos, dan doet Ine juist vriendelijk. Daardoor raken mensen in de war. Ik denk dat ze dat bewust doet. 

 

Bij de Villa zijn mensen erg gericht op status. Bijvoorbeeld wie de sleutel van de deur heeft, of wie in 

de keuken mag komen. Wie heeft welke vrijheden en waarom? Dat zorgt voor haantjesgedrag. En wie 

het meest belangrijk is. Ik deed in de begintijd een keer de deur open omdat er werd aangebeld. Dat 

was het domein en de bedreivigheid van B… maar dat wist ik niet. Dat zorgde voor ruzie. 

Maar ze werken ook weleens samen, dat is leuk. Dan kunnen ze dingen delen en dat geeft 

herkenning. Bijvoorbeeld bij de kerstmarkt. Ik heb het idee dat dat voor afleiding zorgt en dat ze 

kunnen praten.  

 

Ik heb wel moeten doorzetten. Ik kan mij ongemakkelijk voelen bij anderen. Ik voel me nergens echt 

veilig: ik heb moeite met supermarkten, straat, nieuwe plekken en mensen. Of in het geval van de 

kerstmarkt, dan denk ik dat ik ook moet komen, terwijl ik er zaterdag en zondag niet ben. Als Ine dan 

zegt, ja maar jij komt dan gewoon niet, denk ik oh ja….Zo makkelijk is het eigenlijk. 

Door mannen voel ik mij hier wel gewaardeerd, ik kan nu een praatje maken. Vrouwen zijn nu ook 

geen concurrentie meer, maar gezellig.  

 

Sowieso is het leuk dat er iets op papier staat. De bedreivskaart. Het is als een pictogram. Vroeger in 

de kliniek met allemaal programma’s of mijn indicatie, daar snap ik niets van en de taal is lastig.  

Ik kan nu eigen initiatief nemen om iets te doen, daar heb ik de bedreivskaart niet direct bij nodig. 

Bijvoorbeeld de etalage herinrichten of de ramen wassen. Ik zie dingen nu zelf. Ook kan ik toegeven 

als ik ergens tegenaan loop. Ik wil verder met schilderen, ik ga vaak te snel daarom is schilderen 

prima. Nu heb ik mijn bedreivigheid uitgebreid door meubels te gaan schilderen. Ik denk dan: oh we 

hebben daar een kast, of Ine zegt, je kan dat meubel wel schilderen. Ik heb het gevoel dat ik los aan 

het komen ben. Ik kan mij vrijer bewegen. Ik doe wel alles in overleg. Bijvoorbeeld als ik schuurpapier 

wil lenen, vraag ik dat aan T. Je moet het niet zomaar pakken, dan worden ze boos. Ine heeft nu het 

voorstel gedaan voor een expositie, dat vind ik leuk. Maar dan zal ik nog wel meer schilderijen moeten 

ontwikkelen.  

 

Ine ziet als ik overvraagd ben. Ik wil op mijn beurt haar niet in beslag nemen. Ik wil niet op haar 

leunen. Individueel moet het in balans zijn, dus niet aan gaan hangen. Anders wordt zij overvraagd. 

Mensen met haantjesgedrag hier kunnen de Villa niet overnemen. Dan zouden ze instorten. Ine is de 

basis. Het is wat dat betreft nog een zooitje ongeregeld en zelfsturend zijn kunnen ze niet aan. De 

groep is te kwetsbaar. Ze hebben allemaal respect voor Ine. De groep is zelf niet in staat om alles 

alleen te doen. Wat zij nodig hebben is stabiliteit, en dat biedt Ine. Ik ben een onderdeel van de groep 

dus als ik meer naar voren zou treden zou ik wel commentaar krijgen.  

Wat Ine nu doet is het aanhoren en relativeren. En teruggeven aan de ander. Dat is een belangrijke 

eigenschap. Haar aanwezigheid maakt verschil. Als Ine er niet is slaat iemand keihard de deur dicht 

bijvoorbeeld. Als ze er wel is gebeurt dat niet. Ze luisteren naar haar en zij bewaakt de grenzen. Ze 

hebben meer respect voor Ine dan voor elkaar. Nog steeds is dat lastig, want ze doen in feite precies 

hetzelfde als de samenleving. Ine ziet wat ik nodig heb, maar spreekt het niet uit. Maar ik voel het wel. 

En dat is genoeg. 



 

We hebben afgesproken dat ik 2 dagen een halve dag kom, di en do. Dus 2 x vier uur. Nu durf ik dus 

meer te praten met anderen, is het veiliger en vertrouwder. Eerst durfde ik niet eens te gaan zitten. 

Er zit dus zeker wel een lijn in. Ik ben met bedreivigheid bezig, niet alleen met anderen in contact. Nu 

blijf ik bezig, in de hulpverlening wordt alles voorgekauwd. Als je niet naar therapie komt vraag je de 

hulpverlener om voor je af te bellen. Dat is eigenlijk raar. Bij de Villa zullen ze je niet pamperen, maar 

juist laten zwemmen. Dat doet Ine expres, zodat je zelf initiatief kan nemen en vanzelf tegen ze eigen 

grenzen aanloopt.  

De ontwikkeling in de bedreivigheid is er zeker. Door kastjes te schilderen zorg ik voor continuïteit. En 

de doelen werken wel door. De Villa biedt structuur op dagen dat ik niets heb. Ik sta vroeg op om hier 

op tijd te komen, met de fiets. Ik ga ook op tijd naar huis om genoeg ruimte te hebben om het huis 

schoon te maken en te koken. Ik bel zelf af als ik niet naar de Villa kom. Ik meld als ik eerder of later 

kom. Ik communiceer daarover zoals in de maatschappij. 

De doelen van de Villa werken wel door in je eigen leven. Ritme van de dag en structuur. Dat bouwen 

we langzaam op.  



 

  

K 



 

Deelnemer: K.  

 
 

 

 

K. kent de coördinator uit de tijd van IrisZorg. K. is onlangs uitgestroomd uit de Villa, en hoopt snel 

bemiddeld te worden bij een werkgever via een re-integratiebureau. K. heeft een traumatische jeugd 

en een wietverslaving. In de beginperiode van de Villa heeft hij zich op een muurschildering gestort en 

het effect mag er zijn. De hele gang is beschilderd. In de opbouwfase van de Villa heeft hij veel werk 

verzet. Zijn eigen bedreivigheid is niet helemaal op gang gekomen, maar in het onderhoud van de 

Villa heeft hij veel betekend. K. heeft in de Villa periode zijn eigen woning gekregen.  

 

Met K. zijn drie bedreivskaarten gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

aankomende deelnemers 

 

deelnemers 

deelnemers/beheerders 

deelnemers 

bedreivigheid 

uitstroom  

deelnemers 

Villa 

Bedreivskaart 1 

Bedreivskaart 2 en 3 



 

 

 

  

 

 

Wanneer Interventies Stappen Uitkomsten 

2008 

 

 

 

Bedreivskaart 1 Periode voor de Villa bij IrisZorg 

contact met coördinator en oriëntatie 

op wat K. daginvulling. Wens: 

creatief bezig zijn, bijvoorbeeld 

gitaar, schilderen, koken. 

 

Instroom bij de Villa 

 

Alternatief zoeken voor 

wietgebruik 

Instroom 2009 Bedreivskaart 2 Eigen plek krijgen 

 

Oriëntatie op schoolproject 

Zelfstandig wonen 

Bedreivigheid-

fase 

2010 

 Aanvraag PGB Toewijzing PGB: 

dagbesteding op Villa 

Activiteiten: muurschilderen, Villa opknappen: de gang, keuken, woonkamer, wc’s 

en ateliers. 

Bedrevigheid 

fase 2011 

Bedreivskaart 3 Muurschildering is af. 

Stap maken naar andere 

dagbesteding bij Villa: houtbewerking 

Tempo en ritme van de 

dag structureren. 

Bedreivigheid 

2012 

 Klussen in en rond de Villa 

Schaken met deelnemers en 

stagiaires 

Stap maken richting 

werk buiten de Villa 

Uitstroom 

2012 

 Start met een re-integratietraject Re-integratietraject heeft 

nog niet geleid tot 

plaatsing bij een 

werkgever.  

K. zit thuis. 

 

De stabiele mix 

 Start Nu 

Wonen Kwam uit IrisZorg Vaste huisvesting naar eigen keuze 

Dagbesteding Geen Bedreivigheid: muurschildering, opbouw 

en onderhoud Villa 

Gestart met re-integratietraject 

Inkomen Onduidelijk Onduidelijk 

Sociale contacten Geïsoleerd Sociale vaardigheden zijn toegenomen.  

 
  



 

 
  



 

 
 



 



 

K. 

 

Ik ben twee maanden nadat de Villa bestond gekomen. Ik leerde Ine bij Iriszorg al kennen. Ze heeft 

gevraagd of ik een keertje wilde komen kijken bij de Villa. Dat heb ik toen gedaan. Nu ben ik er alweer 

drie jaar; ik zat er al vanaf het begin bij. Ine heeft mij gevraagd of ik die muurschildering wilde maken in 

de gang en op de deur. Ik heb heel veel gedaan bij de Villa, er moest ook veel gebeuren in de 

begintijd: de gang, keuken, woonkamer, wc’s en ateliers. Ik heb het gesloopt en weer opgebouwd. De 

vloer gelegd in de keuken. Het is goed om dingen te doen. Ik had veel kopzorgen. En door bezig zijn is 

het minder zwaar.  

Ik heb het vooral zelf gedaan. Met sommige mensen heb ik wel samengewerkt maar dat was moeilijk. 

Ik wilde het eigenlijk niet, vooral mijn eigen gang gaan. Met GJ heb ik wel samen dingen gedaan. Het 

gaat erom ontdekken waar iemand goed in is. Ik denk er juist niet bij na, het is een automatisme. Ik doe 

gewoon. Ik denk alles alleen aan te kunnen.  

 

De bedreivskaart heb ik al gedaan toen de Villa nog niet eens bestond. Ik was een van de eerste.  

Bij de Villa heb ik onbewust gedaan wat ik wilde. En dat is ook gelukt. Dat is 1. goed in mijn vel zitten 

en 2. een woning.  

Bij IrisZorg had ik alleen met Ine een leuke tijd. Het voelde echt goed. Ik kon mijn verhaal aan haar 

kwijt en dat hebben we samen opgebouwd. Met de hulpverlening was het niet echt dikke mik. Ine 

luistert tenminste en doet ook wat.  

Ik ben een paar keer bij die woning geweest. Er waren veel mankementen, poep van een hond en 

dingen kapot. Ik heb toen mijn begeleider gebeld, enorm overstuur. Ine belde toen met de 

woningcorporatie en die zeiden dat ik de woning niet had moeten aannemen. Maar Ine heeft toen met 

de woningcorporatie dingen geregeld. Het is fijn dat iemand om je geeft.  

Ik zit nu in een re-integratietraject, binnen nu en 2 maanden moet ik aan het werk. Ik wil alles wel 

aanpakken, klusjesman, koerier. Als ik maar fulltime kan werken. Nu hang ik alleen maar thuis. Ik ben 

klaar voor werk. Er is alleen weinig aanbod en dat is jammer. Ik heb bij de Villa geen bal meer te doen. 

Sinds een paar maanden ben ik er eigenlijk niet meer. Ik heb het idee dat ik een beetje klaar en bij de 

Villa. Ik wil de problemen ook niet meer aanhoren. Nu ik zelf lekkerder in mijn vel zit past dat niet meer. 

Er zijn zoveel gestreste mensen. Het matcht niet meer met mij. Ik kwam er twee dagen in de week. Ik 

moet uitgedaagd worden. Het werk moet mij een kick geven. Maar mijn perfectionisme werkt 

stressverhogend. Ik loop dan elke dag tegen mijn woede aan. Als ik iets leuks doe, wordt het meteen 

negatief.  

Het voordeel van de Villa is dat je op je bek mag gaan. Toch mis ik het niet meer. Ja de gezelligheid 

soms. Ik ben er klaar mee en kom wanneer ik wil. Ik wacht nu op werk. Ik mag helaas niet zelf zoeken.  

 
  



 

Deelnemer: P. 
 

 
 

 

P. is in 2010 ingestroomd in de Villa en in 2012 begonnen met een opleiding sociaal cultureel werk 

waardoor hij zelden meer bij de Villa komt. P. heeft een auto ongeluk gehad en daardoor niet 

aangeboren hersenletsel opgelopen. In 2011/2012 is P. een periode regelmatig aanwezig geweest bij 

de Villa. P. heeft de ambitie om anderen te helpen bij de Villa. Van daaruit ontstond ook de wens een 

opleiding te volgen. Hij heeft geen eigen bedreivigheden opgestart.  

 

 

 

 

 

 

 

aankomende deelnemers 

 

deelnemers 

deelnemers/beheerders 

deelnemers 

bedreivigheid 

uitstroom  

deelnemers 

Villa 



 

 

 

 

 

 

Wanneer Interventies Stappen Uitkomsten 

Instroom 2010  Wens om ervaringsdeskundigheid in 

het leven in de Villa in te zetten.   

 

 

Sociale vaardigheid 

vergroten 

Deelnemer/be

heerdersfase 

2011 

 Wens om luisterend oor te bieden 

aan deelnemers Villa 

Vijf dagen aanwezig bij 

Villa. Praten met 

mensen. 

Uitstroom  Wens opleiding volgen, bezig met 

ontwikkelperspectief. 

Volgt opleiding sociaal 

cultureel werk 

P. wil graag activiteiten 

bij Villa opzetten 

 

De stabiele mix 

 Start Nu 

Wonen Drie kinderen, gezinssituatie 

onduidelijk 

Onduidelijk 

Dagbesteding Werkeloos Bedreivigheid: geen.  

Opleiding tot sociaal cultureel werk 

Inkomen Onduidelijk Onduidelijk 

Sociale contacten Geïsoleerd na auto ongeluk Contacten via school en de Villa 

 
  



 

P. 

 

Ik heb de Villa ontdekt via Frits. Frits heeft mij verteld over de Villa, zo heb ik van die plek gehoord. Na 

een kleine drie maanden ben ik eens langs geweest. Ik was werkloos in die periode. De Villa raakte mij 

omdat mensen die uit de boot dreigen te vallen en raad zoeken bij de Villa welkom zijn. In de Villa gaat 

het erom het leven fijner te maken. Vanuit dat perspectief ben ik en wil ik bij de Villa zijn.  

Mijn bedreivigheid houdt een luisterend oor bieden in. Ik heb die stappen ook echt doorlopen. Dat heeft 

geleid tot de beslissing om na 1 jaar bij de Villa een opleiding te volgen. Dat jaar is wel een moeilijke 

tijd geweest. Ik verkeerde niet in goede gezondheid, heb verschillende operaties moeten ondergaan. Ik 

heb namelijk letsel aan mijn hoofd opgelopen. Dat speelde echt een rol in de tijd van de Villa. Mijn 

ontwikkelingsperspectief is dat ik socialer wil zijn voor mezelf en anderen. Ik heb gekozen voor de 

opleiding sociaal cultureel werker. In eerste instantie zou ik maatschappelijk werk doen, maar dat zou 

mij veel moeite kosten. Het is lastig gezien mijn hoofdletsel om informatie op te nemen. Toen ben ik 

mbo gaan doen. Ik ben veel beter in de Nederlandse taal en ook op schrift geworden.   

De Villa heeft bijgedragen aan het feit dat ik mezelf mag zijn. Ik kan nu als de situatie daarom vraagt 

mijn bagage uit mijn eigen rugzak trekken wanneer dat nodig is. Het is mijn eigen rotzooi waar ik uit 

put. En vervolgens kan ik steeds afwegen; wat heb ik uit die rugzak nodig en wat niet. Bij elk stapje wat 

je neemt hoort accepteren dat je tegen je eigen zooi aanloopt. Van daaruit neem je de volgende stap. 

En het is afhankelijk per persoon hoeveel stappen daarvoor nodig zijn.  

Door mijn ongeluk begrijp ik eigenlijk pas wat de bedoeling is. Het is visueel aanwezig. Ik vind niet dat 

je te theoretisch moet zijn. Veel mensen bij de Villa eten niet gezond en leven niet gezond. Zij zorgen 

niet goed voor zichzelf en dat heeft een negatief effect op de concentratie die je kan opbrengen. Je 

wordt er gewoon ongeduldig en opvliegend van. Dus ik zie wel een rol voor mezelf om mensen te laten 

inzien dat ze goed voor zichzelf moeten zorgen. Praktisch.  

 

Voor mijn opleiding sociaal cultureel werk loop ik stage op de school zelf. Het is ook wel confronterend, 

want er lopen allemaal jonge gasten op school, die nu gemotiveerd moeten worden op mee te helpen 

en de werkplek op te ruimen. Ik ben minder bij de Villa aanwezig daardoor, en dat mis ik wel. Het is 

toch de plek waar je begonnen bent. Daar heb ik mij van moeten losmaken voor een deel om meer 

ervaring op te doen. Mijn inzet is sowieso om meer know-how op te doen. Bijvoorbeeld, wat voor 

houding moet ik hebben richting mijn medemens? Hoe handel je in bepaalde situaties. In de Villa is 

meer sprake van indirecte begeleiding. Gericht op dat mensen zich op hun gemak voelen. Op school 

krijg je meer te maken met protocollen en methodieken. Je ziet het aan de stagiaires, die hebben die 

houding al meer en vanzelfsprekender. Een beter oordeel. Ik moet het me nog meer eigen maken. 

 

De Villa is een van de beste concepten die ooit bedacht zijn. Het is niet zomaar ontstaan: regulier 

werkte het niet. Je mag mensen in de hulpverlening niet aanraken, je mag die verbondenheid niet 

creëren. De liefde die Ine in haar werk stopt is de passie van de Villa. Het is erop gericht om alles 

mooier te maken en mensen meer gewaardeerd te laten voelen. Daar wordt het werk omheen door 

opgebouwd. En dat is een belangrijk houvast, als je alles verliest.  

Persoonlijk heeft Ine veel voor mij betekend. Zij heeft mij de gelegenheid gegeven om te ontdekken 

wat voor een persoon ik ben, wie ik ben, wat ik wil. De stappen die ik daarin moet zetten, laat ze aan 

mij over. Want dat moet ik zelf doen. Zij biedt mij hulp aan, ik kan dat aannemen. 

Zij heeft mij veel adviezen gegeven en financiële ondersteuning gegeven. Als ik er niet ben laat ze 

weten waar ben je, waar zit je? In het begin kon ik bepaalde gesprekken in de Villa niet goed volgen, zij 

heeft mij feedback gegeven, zodat ik meer zelfvertrouwen kreeg. 

 



 

In het begin was ik een wrak. Ik was geschept door een auto en de beschadiging bleef tussen mijn 

oren zitten. Ik kon niet werken, had geen toekomstperspectief. Maar ik ben een doorzetter. Als ik 

mezelf afsluit, kom ik geen stap vooruit. Dan blijf ik met een boze blik op de buitenwereld gericht.  

Na drie maanden was ik met mijn opleiding HBO MWD gestopt. Ik vond het te confronterend. Ik had 

niet gedacht dat het mij zou overkomen. Dus het beeld wat ik van mezelf had moest ik enorm bijstellen. 

Mijn stappen vooruit gaan niet over geld. Ine heeft mij wel geld gegeven, de gemeente niet. Dat 

waardeer ik enorm en daarom wil ik ook wat terugdoen.  

Wat ik wil is dat we bij de Villa elkaar een luisterend oor bieden. Dat we meer open voor elkaar gaan 

staan. We zijn niet alleen vrienden van elkaar, we hebben elkaar nodig. Dus wat hebben we voor 

elkaar te betekenen? Als ik miljonair was geweest had ik het in de Villa gestopt. Dan komt er iets van 

terecht, want iedereen heeft recht op een tweede kans.  

 

Als Ine er niet meer zou zijn dan zou er iemand met dezelfde mentaliteit hier door moeten gaan. Want 

iemand zal het moeten overnemen. Het bestaande netwerk hier is nog niet zover om het zelf vorm te 

geven. De fundering is niet sterk genoeg. De mensen zullen eerst wat meer dingen kunnen doen. 

Bijvoorbeeld de werkelijkheid en niet werkelijkheid uit elkaar halen. Dat vraagt nogal wat. 

Ik heb graag de mensen hier om mij heen. Hoe meer mensen op de hoogte zijn van de Villa hoe beter. 

Het is goed om het niet op eigen houtje te doen.  

De bedreivskaart heb ik wel toegepast met anderen. Dat zit wel in mij, maar het is lastig om de 

connectie op papier te zetten. Ervaringen zorgen ervoor dat oude dingen steeds omhoog komen. Daar 

moet je wat mee kunnen en accepteren, anders zou ik het niet kunnen trekken.  

We hebben allemaal meegemaakt dat de ander je wilt vormen. Dat is niet prettig. Je komt dan in een 

situatie terecht die je niet wilt. Dan ben je ook nog gekneed en herken je jezelf al helemaal niet terug. 

Ik heb heel veel te geven en weet niet goed wat mijn grenzen zijn. Door te spreken kom je erachter wat 

anderen jou te bieden hebben. Ik zie dat ik veel meer contact moet maken met anderen. Zodat ik niet 

alleen bezig ben met wat ik anderen te bieden heb. Dan kan ik ook een ander goed mensen 

ontdekken: wie is in staat om mij te helpen? Mijn zelfvertrouwen was een tijdlang weg, verstopt en dof. 

De Villa heeft het weer opgepoetst. Het allerbelangrijkst is dat je jezelf kan zijn. 

 

Ik noem het liefdevol, Ine noemt het zacht. Ik heb veel geleerd in de tijd dat ik bij de Villa ben. Ine heeft 

mij regelmatig geconfronteerd: welke P. heb ik nu voor me? Ik stapte in de valkuil dat ik op bepaalde 

niveaus praatte. Daardoor voelde ik mij opgedeeld. Ik heb mijzelf te veel losgelaten en dat is niet goed 

voor wie je bent. De ander past zich namelijk niet aan. Je moet meer van jezelf laten zien, dat heb ik 

geleerd. De negatieve dingen hebben teveel impact en ik had de handvatten niet om ermee om te 

gaan. Ik had geen alternatief. 

De methodine is een methode waar geen betere van is. Als ik kijk naar B….hoe die gegroeid is. Toen 

ze hier voor het eerst kwam en iemand keek te lang naar haar begon ze al te huilen. Nu is ze zo sterk.  

Ik kan nog geen activiteiten opzetten, maar ik weet wel dat ik dat bij de Villa wil proberen. Ik hoor erbij, 

ik ga hier niet meer weg.  

 

 
  



 

  

R 



 

Deelnemer: R. 

 
 

R. is dakloos en woont in een tent in het bos. In 2011 is R. bij de Villa terecht gekomen. R. heeft geen 

eigen bedreivigheden, maar ondersteunt anderen bij hun bedreivigheid. Zoals de fietsenmakerij. R. is 

heel handig en repareert en bouwt het liefst buiten. R. wil graag een eigen huis. Daarvoor is een 

uitkering nodig. Voor een uitkering is een postadres nodig. Dat kan bij IrisZorg. Vanuit IrisZorg zijn 

minimale eisen gesteld aan het postadres, zoals 2x per week douchen en zich melden met het 

dagbestedingsbriefje. Daar hield R. zich niet aan, en krijgt daardoor geen uitkering. R. komt nu ook niet 

meer bij de Villa.  

 

Er zijn geen bedreivskaarten van R.  

 

 

 

 

 

aankomende deelnemers 

 

deelnemers 

deelnemers/beheerders 

deelnemers 

bedreivigheid 

uitstroom  

deelnemers 

Villa 

 

 



 

 

 

 

 

 

Wanneer Interventies Stappen Uitkomsten 

Instroom 2011  Wens eigen woning  

 

 

Aanvraag uitkering 

Bedreivigheidf

ase 2012 

 Dagbesteding bij Villa aanvragen Vijf dagen in de week 

dagbesteding bij VIlla 

Activiteiten: platenbeurs, werkplaats, tuin, schuur bouwen 

Uitval  R. houdt zich niet aan de afspraken 

met IrisZorg. 

Dagbesteding bij Villa 

ingetrokken en uitkering 

afgewezen.  

 

De stabiele mix 

 Start Nu 

Wonen Dakloos Dakloos 

Dagbesteding Geen Bedreivigheid: ondersteuning 

fietsenmakerij, tuinieren, opbouw schuur. 

Na Villa: onbekend 

Inkomen Geen Aanvraag uitkering is afgewezen. 

Sociale contacten Geïsoleerd In staat samen te werken met andere 

deelnemers in de Villa. 

  
  



 

R. 

 

Ik ben vijf dagen in de week bij de Villa, van half negen tot vier. Binnenkort vindt er bij de Villa een 

platenbeurs plaats. Rob (stagiaire), Frits en Jan zijn naar Limburg gereden om een collectie platen op 

te halen die via Marktplaats is gekocht.  

Ik ben bezig de platen op alfabetische volgorde te zetten, te selecteren en uit te zoeken. Ik kom veel 

Duitse platen tegen, die ik niet echt mooi vind. Sommige zijn meer waard dan anderen, dus voor de 

verkoop moet de prijs bepaald worden. De meeste zijn 50 cent. 

Bij de Villa ben ik heel actief. Ik help T... bij zijn fietsbedreivigheid, houd de tuin bij en klus buiten. 

Buiten werken doe ik het liefst, ik werk liever niet binnen. Voordat ik dakloos werd (nu 1 jaar) heb ik 

jarenlang via uitzendbureaus gewerkt. Op die manier kwam ik overal terecht en leerde alles met mijn 

handen werken. School is niet echt wat voor mij. Als ik te lang binnen moet zitten komen de muren op 

mij af. Buiten ervaar ik vrijheid. Na de Villa ga ik naar mijn tent in het bos.  

 

De Villa is vrijwilligerswerk. Ik zit in de eerste fase van de aanvraag van een uitkering. Dat is nu in 

behandeling bij de gemeente en duurt 6 tot 8 weken. Veel te lang, vind ik. Het is een spannende 

periode, dat afwachten, ik hoop dat de aanvraag niet afgeketst wordt. Het is voor het eerst dat er een 

aanvraag ligt. Ik hoorde van anderen dat het heel moeilijk was, die procedure. Omdat je steeds niet de 

goede papieren hebt. Ik had zelf geen ervaring met de procedure, maar wist wel hoe het ging bij 

anderen. Ik had ook recht op een zwerversuitkering, 70 euro in de week. Maar die heb ik nooit 

gekregen. IrisZorg doet niet veel voor mij. Dagbesteding zou mij 50 cent loon opleveren. Dat vind ik 

denigrerend: ik ben toch geen kind? Ine heeft vervolgens zwart op wit geregeld dat ik mijn 

vrijwilligerswerk bij de Villa kon doen. Dat is buiten mij omgegaan, Ine kwam opeens met dat papiertje 

aanzetten. Dat vond ik wel een mooie zet. 

Elke donderdag voor half 11 ‘s ochtends moet ik mijn werkbriefje inleveren. Als ik dat niet doe dan gaat 

elke keer % van je uitkering af. De gemeente is niet echt tevreden met de situatie bij de Villa. Alsof ik 

niet echt aan dagbesteding doe.  

 

Het is belangrijk dat ik een uitkering krijg, zodat ik daarna op zoek kan gaan naar een huisje. Dat 

verblijf in het bos bevalt mij, daarom zou ik het liefst midden in het bos (waar ik nu ook zit) een huisje 

bouwen. De ruimte om mij heen doet mij goed. In de stad zit iedereen dicht op elkaar. In het bos zijn de 

vogels mijn huisdieren. Maar ja, dat mag niet van de gemeente helaas. Ik voel meteen als ik een 

woning binnenga of het een goede of slechte energie heeft. Dat voel ik ook bij mensen. Ik krijg meestal 

gelijk of een pand negatieve energie heeft of niet. Ik heb dan meteen rillingen, word gespannen. Ik 

houd sowieso alles in de gaten, maar dan helemaal. Mijn paranormale gaven zijn mijn kracht. De Villa 

voelt als pand meteen goed. Het heeft geen geschiedenis en geen negatieve sfeer. In een ander huis 

voelde ik dat er iets helemaal mis was in de kelder. Toen bleek ook dat iemand zich in het verleden 

daar had opgehangen. Maar de Villa is schitterend. Ik zou er wel willen wonen. Twee kamers boven is 

genoeg. Een huis moet niet te klein zijn. Het buiten werken bij de Villa heeft dan ook een positief effect 

op mijn energie. Bij de Villa voel ik mij lekker, we delen hier het dagelijks leven met elkaar.  

 

Bij de Villa heb ik geen vaste taak. Dat is bewust, ik zie altijd wel ergens werk in en dat hoeft niet iets 

specifieks te zijn. Je ziet gewoon wat er moet gebeuren, dus dan doe ik dat. Er zijn veel materialen, 

schroot, oude spullen. Ik ben met geduld alles aan het opknappen, aan het schilderen. Ik ga vanzelf 

aan de slag. Ik hoef dat niet op te schrijven, of een bedreivskaart. Het zit allemaal in mijn hoofd. Het 

maakt mij ook trots, bijvoorbeeld die overkapping maken. Het ziet er mooi uit en je krijgt er 

complimenten voor. Het wordt door anderen mooi gevonden en dat stimuleert jezelf weer. 

 



 

De Villa is belangrijk voor mij. Het houdt me van de straat en ik ben bezig. Als dat niet zou gebeuren 

zal ik sneller tot gekke dingen komen. Ik ben gewend om te overleven, het is een harde wereld. Bij de 

Villa krijg ik afleiding. Ik voel mij er thuis. Het lijkt alsof je bij de Villa niets doet, maar je doet wel wat. 

Bijvoorbeeld schoonmaken, het zijn van die dagelijkse dingen die je doet. Het is jammer dat de 

stagiaires zelf niet zo bedreivig zijn. Die zitten veel en praten. Dat is blijkbaar wat je leert op de 

opleiding.  

 

De samenwerking met T... bevalt mij goed. T... is lasser en komt uit de bouw. Bij mij was het weer een 

beetje weggezakt, maar nu ik weer met T... werk komt de kennis weer boven. 

Ik leer elke dag. Ik kan goed met T... opschieten, dat komt omdat we eerlijk tegen elkaar zijn. Als er iets 

niet goed gaat, wordt dat geuit, en niet opgepot zodat het een paar dagen later escaleert. Ik ben te 

goed van vertrouwen, als je mensen in vertrouwen neemt, neem je risico. Je kan dan een schop na 

krijgen omdat diegene toch achter je rug om dingen vertelt.  

Ine heb ik in vertrouwen genomen, over mijn privézaken. Daarom kunnen we nu praktische stappen 

nemen. Je aanwezigheid wordt bij de Villa gewaardeerd. Ik weet dat Ine mij niet kwijt wil. Ine is ook 

even oud als mijn moeder. Mijn moeder was 17 jaar toen zij mij kreeg, mijn vader iets ouder, 20. Dus ik 

kwam op mijn vierde in een internaat in Nijmegen terecht. Ik weet alles nog, precies waar het staat en 

hoe het ging. De psychiater heeft mij ooit in een uur verteld hoe ik in elkaar zit. Nou, dat vind ik netjes 

hoor. Als we het omdraaien zijn we vast in vijf minuten klaar. Het idee was dat ik een keer naar dat 

internaat terug zou gaan, om de ervaringen te verwerken en het een plek te geven. Maar het zit diep in 

mij, het zit en blijft in mijn hoofd.  

 
  



 

  

T 



 

Deelnemer: T.  

 
 

 

 

11 jaar geleden heeft T een val meegemaakt waardoor hij 100% is afgekeurd. T. heeft ADHD en was 

verslaafd aan harddrugs. In 2009 is T bij de Villa terechtgekomen. Daarna heeft T. geprobeerd via een 

re-integratietraject bij een werkgever aan het werk te komen. Dat is niet gelukt. T. is vervolgens weer 

bij de Villa binnengekomen. T. heeft een eigen fietsenmakerij. Hij repareert fietsen en maakt er 

kunstprojecten van door er bijzondere vormen op te lassen. T. verkoopt de fietsen ook. T. weet niet 

goed wat zijn perspectief is, zolang hij is afgekeurd, vindt hij het werk bij de Villa goed. 

 

Met T. zijn twee bedreivskaarten gemaakt.  

 

  

 

 

aankomende deelnemers 

 

deelnemers 

deelnemers/beheerders 

deelnemers 

bedreivigheid 

uitstroom  

deelnemers 

Villa 

Bedreivskaart 1 en 2 



 

 

 

 

 

Wanneer Interventies Stappen Uitkomsten 

Bedreivigheid

sfase 

2009 

Bedreivskaart 1 Wens bedreivigheid werkplaats, 

techniek, renovatie, monteur.  

 

Omgaan met ADHD. Leren focussen 

op 1 ding om overzicht niet te 

verliezen. 

 

Gebruik maken van 

werkervaring T. in bouw. 

 

Werk aanpassen zodat 

het macht met klachten 

ADHD.  

 

Stap richting acceptatie 

afkeuring vanwege 

aandoening rug 

Uitstroom N.v.t T is weg bij 

de Villa 

T. heeft een re-integratietraject bij 

het UWV 

De afspraken met het 

UWV hebben niet geleid 

tot plaatsing bij een 

werkgever 

Bedreivigheidf

ase 

2011 

Activiteiten: Tuin, schuur bouwen, werkplaats. Fietsen repareren en lassen. 

Bedreivskaart 2 Fietsenwerkplaats uitbouwen tot 

verkoop.  

 

 

Aanpak schulden. 

Fiets creaties als 

kunstobjecten in de 

verkoop zetten. 

 

Twee jaar 

schuldsanering 

 

De stabiele mix 

 Start Nu 

Wonen Onduidelijk Woonsituatie naar eigen keuze 

Dagbesteding Mislukt re-integratietraject Bedreivigheid: fietsenmakerij, tuinieren 

en opbouwen schuur. 

Inkomen Geen; schulden In schuldsanering 

Sociale contacten Contacten in drugscircuit Gezonder sociaal netwerk: geen ‘drugs’ 

contacten meer 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

T. 

 

Van huis uit ben ik een harde werker. Ik heb altijd zoveel mogelijk gewerkt en mijn eigen geld verdiend. 

Ik had een goede positie en werkgevers waren altijd blij met mij omdat ik me voor de volle 100% 

inzette. Ik ben afgekeurd vanwege mijn rug, en nu zeven jaar clean. 11 jaar geleden ben ik naar 

beneden gevallen. Sindsdien heb ik een beperking.  

Werkgevers zijn vooral gericht op hun eigen belang. Je sluit contracten af, die worden soms verlengd, 

maar zodra het werkgevers uitkomt, zetten ze je op straat. Het is moeilijk om een vast contract te 

krijgen. Als je ziek bent of niet komt, dan lig je er meteen uit. Ze zijn niet echt in jou geïnteresseerd. Als 

werknemer voel je je dan gebruikt. Bij de Villa werkt dat anders, hier missen ze je echt. Als je een paar 

dagen er niet bent, dan word je gebeld, hee gaat alles goed?  

Als je een afspraak hebt, bijvoorbeeld om iets te regelen voor je situatie, dan kan je overdag weg bij de 

Villa. Een werkgever zal dat nooit begrijpen, die zegt, waar ga jij naartoe? Terwijl dat nodig is om uit de 

rotzooi te komen. Ik heb bijvoorbeeld vier x opnieuw een uitkering moeten aanvragen en elke keer ging 

het weer mis. Ik heb de steun van de Villa gehad en doorgezet. Het is een soort mama.  

De Villa is mijn vertrouwenspersoon, en mijn steun en toe verlaten. Daardoor kan ik weer ademen. 

 

Op papier is het in orde, ik ben afgekeurd en mijn diagnose is gesteld: ADHG. Dat geeft me ruimte om 

mijn leven weer in te richten. Maar echt vrij en echte vrijheid voel ik nog niet. Ik heb bij de Villa wel rust 

gevonden, zodat ik mezelf beter leer kennen. De buitenwereld is anders, daar kan je dat niet laten zien. 

Bij de Villa kijken ze dwars door je heen. Zij begrijpen mij sneller en dat houdt mij sterk. Ik ben een tijd 

lang erg naar de klote gegaan, en de Villa werkt als een spiegel.  

Voor de ADHD kan ik niets slikken, ik heb al zoveel geslikt, ik heb een fysieke aversie tegen pilletjes. Ik 

krijg het niet naar binnen. Een aantal jaar had ik grote financiële problemen, veel stress en depressies. 

Ik heb vooral in de winter last van depressies. Die fase is voorbij, nu heb ik meer lucht.  

 

Ik ben een tijd geleden bij de Villa terecht gekomen en toen weer weggegaan. Daarna heb ik een re-

integratietraject gedaan, maar de UWV is de beloftes niet nagekomen. Ik was er enorm teleurgesteld 

in, want we hadden goede afspraken gemaakt. Ik reed ooit weer eens langs de Villa, toen bedacht ik, ik 

kan mijn eigen bedreivigheid starten. Ik heb namelijk niets te verliezen, omdat ik de stempel afgekeurd 

heb. Dakloos zijn lijkt vrij, maar je bent meer gevangen dan ooit. Vooral in je eigen stress. Als ik stress 

heb en dat voert de boventoon, word ik daarop aangesproken in de Villa. Soms heb ik teveel stress, en 

de mensen hier zijn erop ingespeeld. Ik moet mezelf in de hand houden. Ik heb te vaak gehoord ‘ik wil 

dat ge gaat’, dat voelt buitengesloten. Wat ik nu heb opgebouwd bij de Villa pakken ze niet zomaar af. 

We zorgen hier voor elkaar. Iedereen heeft wel een gebruiksaanwijzing, ik ook. Als het escaleert, dan 

moet iemand van het terrein af. Of we gaan samen om de tafel om het op te lossen. Die ruimte is er. Er 

zit echt een ontwikkeling in, we leren van elkaar. Dat maakt iedereen wijzer.  

 

De mensen van de Villa kunnen van mij leren hoe het niet moet. Ik ben het voorbeeld dat laat zien hoe 

erg en diep je kunt zinken. Hopelijk geeft dat mensen inzicht om het niet zover te laten komen. En ik 

kan goed met mijn handen werken. Ik ben er elke dag. Ook al gaat het niet goed met je, want dat 

hebben we allemaal weleens, dan ben ik er toch. Doorgaan met werken en leven, en niet als 

slachtoffer gedragen. Sommige mensen bellen de Villa op, ik voel me niet goed, ik kom niet. Daar 

schiet je niets mee op.  

 

ADHD is breed, maar dat ben ik ook. Ik wil niet per se hoger op de ladder, maar ik wil wel meer 

overzicht. Het kan zijn dat ik een andere uitslag krijg als ik weer gekeurd wordt, maar voorlopig ben ik 



 

echt afgekeurd. Dat heeft me heel veel moeite gekost om te accepteren. Maar, je gezichtsveld wordt 

breder als je een stap terugzet. Door die afkeuring moest ik wel een stap terug.  

Toen zag ik dat het belangrijk is om respect voor je werk te hebben. Ik maak hier allerlei fietsen, ik ben 

lasser van beroep, dus las alles aan elkaar. Dat zijn nu ongeveer kunstprojecten geworden. Daar kan 

ik alle kanten mee op: verhuren, verkopen, van alles erop maken. Het is fijn dat de Villa de 

eindverantwoordelijkheid heeft, niet ik. Ik krijg echt erkenning voor mijn fietsen. Ik vind het prima om 

samen met anderen eraan te werken. Ik wil iemand ook uitleggen hoe je iets moet lassen. Maar het is 

niet de bedoeling om commentaar te leveren of advies te krijgen. Hou je met je eigen bedreivigheid 

bezig! 

Ik moet met mijn ADHD mezelf aan de gang houden, ik werk hard zodat ik moe word. Anders slaap ik s 

nachts niet. Nu lig ik soms al om half tien avonds te pitten, na een Villa dag. Ik kan niet tegen verveling, 

daar word ik helemaal gek van. Bij de Villa kan ik hard werken, en ben ik tenminste nuttig bezig. 

Anders ga je voor de tv hangen en zak je helemaal weg in een depressie. 

 

De weg naar de toekomst is onduidelijk, maar ik weet wel waar ik moet zijn. Bijvoorbeeld als ik iets 

moet aanvragen of moet regelen. Mijn bootje vaart zolang die niet zinkt.  

Vroeger was ik niet te vertrouwen. Ik had slechte contacten. Als je uit de bajes komt wil niemand je 

hebben. En die periode verleer je niet. Je kunt de ezel wel uit het bos halen maar het bos niet uit de 

ezel. Als ik hier over straat loop in Doetinchem hoor ik oude bekenden fluisteren: Tommy, Tommy. Zo 

werd ik vroeger aangesproken over drugs. Ik reageer er niet op.  

 

De toekomst zie ik wel positief in. Het gaat in mijn eigen tempo. Daarom moet de Villa erkend worden 

als dagbesteding. Misschien kan ik ooit wel weer de arbeidsmarkt op. Maar de Villa is een gezonde 

omgeving voor mij. Waar we naartoe gaan bepalen we zelf. En we verwerken hier teleurstellingen. 

Zodat we van dakloos naar leven gaan. 

Sommige mensen bij de Villa zijn nu nog dakloos. Ik kan die mensen wel bij mij laten eten of slapen, 

maar zo houd je het alleen maar in stand. Het is moeilijk om te weten dat als de Villa sluit, iemand naar 

het bos moet. Maar dat moet je loslaten, want dat is zijn eigen proces. Als er niets geregeld is, legt dat 

jezelf lam. Je denkt aan tien dingen tegelijk en weet niet waar je moet beginnen.  

Bij de Villa zien ze dat, en je bent altijd welkom. Nee zeggen tegen dingen is moeilijk. Maar nu ik dat 

heb gedaan voel ik me zekerder, en wil ik niet meer terug. 

 

Dat is typisch boerologie: als het niet kan, dan moet het maar zoals het kan. 
 
 


