
De Boerderij



Aanleiding ‘project’

De Boerderij

Casus overleg multi-problem (Utrechtse 
ketenpartners):

 Lijst moeilijk plaatsbare mensen

 Geen woonoplossing 

 Vanwege psychiatrische-, verslavings-, 
gedragsproblemen



Doelgroep – Bewoners

 Volwassen mannen en vrouwen

 Vaak al lange tijd ‘naast’ de maatschappij

 Psychiatrische- en/of verslavingsachtergrond 

 Verleden in detentie of (beveiligde)
psychiatrische omgeving

 Hen heeft goede reden om de zorg te mijden



Doelgroep – Teams 

Woonbegeleiding

Team Boerderij

Behandeling

Team Forensisch ACT



Team Boerderij (Woonbegeleiding)

• 2 Coördinatoren Zorg  van ma t/m vrij

• 11 Huismeesters  24/7

• 1 Financieel Medewerker



Opstelling van het for.act. team naar het 
systeem

• Betrek het systeem in principe altijd: familie, netwerk, buren 
hulpverleners, zorgvragers

• Bezoek uw netwerk

• Wees open transparant. Vermijd defensieve opstelling, geef over alles 
begrijpelijk uitleg. Vermijd paradoxale aanpak

• Je moet bereikbaar zijn voor het systeem, niet afdekt worden door vier 
secretariaten 

• Houd uw beloften

• Het systeem heeft recht op vitale informatie

• Doe aan P.R.

• Spoor de hiaten in de zorg en maak nieuw opstellingen en tactieken

• Doe normaal en laat mensen een dag meelopen of nodig ze uit



Visie

 Samenwerking tussen bewoners en

begeleiding

 Inzet is op groei en empowerment 

 Verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij

bewoners

 Begeleiders bieden op de persoon 

afgestemde ondersteuning



Doelstelling

 Bewoners komen tot rust

 Ervaringen met ziekte- en/of verslaving 

krijgen een plaats

 Hervinden van een plaats in de maatschappij

vanuit eigen kracht

 Begeleiders zijn ondersteunend en

aanvullend



Werkwijze
Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

 11 Boerderij Bewoners

 8 Chalet bewoners



Structuur en regels?

 Zo min mogelijk ‘verplichte’ structuur en regels

 Enige regel: Niet tot overlast zijn voor anderen

Motto: ‘Beweging waar kan, begrenzing waar 

nodig’

Werkwijze
Hoe ziet dit er in de praktijk uit?



Werkwijze
Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

Maar hoe dan wél?

 Leefomgeving met gangbare normen en 
waarden

 Dagstructuur aanbieden met huiselijke zaken, 
zoals maaltijden en koffiemomenten

 Zo min mogelijk regels en afspraken, zoveel 
mogelijk ‘streven naar’



Werkwijze
Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

Dagbesteding

 Dagen worden grotendeels doorgebracht op 
de Boerderij

 Klussen op de Boerderij tegen kleine 
vergoeding

 Tuinproject

 In enkele gevallen, werk of school buiten de 
Boerderij



Verdwijnpunt…verontschuldig

en
 Langdurig verblijf in een gewenste woonvorm

 Doorstroom naar een meer reguliere 
woonvoorziening

Meer zelfstandigheid en autonomie

 Tot nu toe 2 ‘succesverhalen’ 2 oud-
Boerderij bewoners in een zelfstandige 
woning



Phases of a life events
Schema van een voorval

Structureel ingrijpen werkt niet
visie: mensen deugen en ga uit 

van de competente context

Harry Gras



Kan de eenzame bewoner van 
een onbewoond eiland zich (on) 
fatsoenlijk gedragen? Gedrag 
krijgt betekenis in de sociale 
context.



Meervoudig gekwetst 

Onzichtbare 
drempels 

zoals angst 
voor oordeel

Niet weten-
en oordelen

Uitstellen en 
vluchten

Beoordeling, 
conflict en 

nieuwe 
drempels

Overleven in 
de marge



‘Comfort Zone’

• ‘Gekwetst is iemand bij wie de
betrouwbaarheid van existentiële en
betekenisvolle relaties fundamenteel is
geschaad. Hiermee wordt het vertrouwen in
zichzelf en omgevende wereld basaal
aangetast. Meervoudig duidt op de
aanhoudende en wederkerige effecten, op de
verbindingen met zichzelf, de ander, de
samenleving en de tijd’



Risico 
Actieve 

Kwetsing

Vergaarbak 
van het 

Verleden

Weerstand

Onvermogen

Comfort 
zone



Persoonlijke en Maatschappelijke 
Kwetsbaarheid

Maatschappelijk 
kwetsbaarheid, 

armoede en uitsluiting

Onveilige hechting

Lage mentalisering
competentie

Moeizame verbinding, 
leunen op destructief 

gerechtigd zijn

Risico op kwetsing



Risico bij Kwetsing

Moeizame 
verbinding

Botsing met 
omgeving en 

systemen

Verinnerlijking 
armoede

Verhoogde 
armoede risico

Kwetsende 
ervaringen



Cynisch of Kwetsbaar?

Meervoudig gekwetst

Kwetsende 
ervaringen en 

gebeurtenissen

Meervoudig

kwetsbaar



Perceptie en Story Telling

Versplintererde identiteit

Netwerk vol breuklijnen, 
dwang en leegte

Verbrokkeld en verdrongen 
levensverhaal

Destructief gerechtigde 
aanspraak

Precaire 
levensomstandigheden.

Vervreemding en haat 
tegenover de samenleving



Phases of a Life Event

Moed Event/Voorval Life line

concepts, lists, symbols, 
waarden, actieve kwetsing

Reaction/Reactie

Incapacity/Hopeloos

Trauma

Circle of Resistance/Trash can of the Past

Victim/Slachtoffer
Acusation/Beschuldiging
Powerless/Krachtenloos
Reasonable/Ratio
Routine/Routine

H. Gras, R. Loopik 22.10.2013

LevenslijnCourage



Phases of a life event

Courage Life line
Life event

New situation asks for new 
behaviour

Here and Now/Hier en Nu

Grow and creative 
reaction

New life line/ Nieuwe Levenslijn

Stop, look, correct, action
Stop, kijk, corrigeer, actie

Mastery/Meesterschap
Responsible/Vernatwoordelijk
Solutions/Oplossingen
Initiative/Initiatief
Strength/Kracht
Human/Menselijk

H. Gras, R. Loopik
22.10.203Levensli

jn 

Moed Levenslijn

Nieuwe situatie vraagt
Om Nieuw Gedrag

Groei en een 
Creatieve Reactie



Verbindend werken

• Vertrouwen? No way. Betrouwbaar. Akkoord in  
de betrekking. Het gaat om vrijheid. Hoe wij ons 
positioneren en hoe wij ons zelf zien.

• Contextueel betrekkings ideeën; Je maakt deel uit 
van een systeem

• Competente context ( verandering van binnenuit)

• Wij zijn afhankelijk van elkaar

• Wat is de kader van de ontmoeting

• Wat zijn mensen van elkaar



vervolg

• Onbevooroordeeld in de ontmoeting

• Geen oordeel over inhoudelijke uitkomst

• Systemische tools; 4 p’s, Nagy, meerzijdige 
partijdigheid

• Gevoelslijn

• empowerment



Zoektocht

• Samen op het podium staan en samen op het 
balkon

• Op het balkon samen kijken naar het leven 
van alledag. Beschouwen en voelen

• Makkelijk nee; want mensen nemen je mee in 
de verworven context










