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Open deuren, het kan! Hoe dan?!
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Ieder mens is anders. Hoe maak je voor iedere bewoner een 
goede afweging rond vrijheid en veiligheid? Wat betekent dit 
voor de medewerkers op de woningen? Hoe ga je in de 
praktijk om met het openen van de deuren? De praktijk laat 
zien dat het mogelijk is om deze beweging te maken. Maar 
het is niet altijd gemakkelijk. En wat betekent het voor de 
samenleving en hoe kunnen burgers hier ook aan bijdragen? 

In deze sessie nemen we je mee naar de praktijk van het 
creëren van meer vrijheid en doe je inspiratie op om hier zelf 
mee aan de slag te gaan.



Geleerde lessen!
Ten aanzien van de medewerkersbijeenkomsten:
 In dialoog in de teamoverleggen 
 Commitment van het bestuur, management en staf; ook zij nemen 

verantwoordelijkheid in de verandering en staan hier volledig achter. 
Na twee jaar bevindingen: meer aandacht naar hun ervaringen, hun behoeften en 

hun intrinsieke motivatie. Vanaf het begin ook bijeenkomsten voor de medewerkers 
en voor medewerkers en naasten samen.

 Erkennen/benoemen dat het gevoel van verantwoordelijkheid er mag zijn, ook de 
spanning. Dat gevoel zal niet verdwijnen maar de mindset is ‘Wij staan hier met zijn 
allen achter en doet dit voor onze bewoners’. 

Het betrekken van behandelaren in dit proces is van belang. Ook zij gaan in dialoog 
met de medewerkers en spreken gezamenlijke verantwoordelijkheid uit. 

Ten aanzien van familiebijeenkomst:
 Vanuit een visie: waarom willen wij, als organisatie, dit? Vanuit de intrinsieke 

motivatie.
 Expliciet benoemen dat dit de route is van de organisatie en als dit niet past bij uw 

wens voor uw naasten, dan is dit niet de juiste plek voor u. 
 Als uitgangspunt het echte gesprek aan willen gaan, gevoel van weerstand ook 

recht doen door aan te geven dat het ook spannend is, dat het er mag zijn. Steeds 
vanuit visie: wij willen mensen niet opsluiten, kiezen voor vrijheid de dialoog 

blijven voeren.
 Medewerkers uitnodigen voor bij de familiebijeenkomst, een gezamenlijk proces. 
 Het is maatwerk, goed om dat ook kenbaar te maken aan familie/naasten. Altijd in 

belang van de bewoner. 
 Uitvragen wat men nodig heeft.

Voldoende communiceren op diverse manier, en alle fases presenteren. 



Wat is jouw ervaring?

 Heb je wel eens ervaren dat je opgesloten was?
 Hoe is het om zelf opgesloten te zijn?
 Wanneer voel jij je het meest vrij?



In dialoog aan de hand van casussen

Samen verantwoordelijk
Mevrouw Pietersen loopt elke dag haar rondje door het dorp. Met familie is afgesproken dat 
mevrouw een GPS bij zich draagt. In het gesprek kwam de vraag naar voren wanneer familie 
wilde dat er gekeken wordt naar de GPS. In eerste instantie was dat na een half uur, waarbij 
familie zelf aangaf; ‘oh nee een half uur is wel kort, grote kans dat ze iemand tegenkomt en 
even een praatje maakt’. Dus na een uur wordt er gekeken waar mevrouw is. 
En dan?

Wat zouden jullie vervolgens afspreken met naasten? Wie gaat er kijken op computer? En stel 
dat een medewerker gekeken heeft en mevrouw is in het dorp? Welke mogelijke afspraken 
maak je dan met elkaar? En vooral wie gaat wat doen? Wat kun en mag je daarin vragen van 
naasten en medewerkers?

Overbelaste echtgenote
Meneer Janssen is verhuisd omdat zijn vrouw de zorg thuis te zwaar vond. Meneer is vitaal en 
loopt nog zelfstandig en vindt het heerlijk om buiten te zijn. Bij het openen van de deuren gaf 
mevrouw aan dat zij het echt niet ziet zitten als de deuren open gaan voor haar man. ‘Dan heb 
je kans dat hij 3 keer per dag bij mij op de stoep staat, en dat wil ik niet, hij is niet voor niets 
hier komen wonen’.
En dan?

Wat zouden jullie in deze situatie doen? Welke mogelijkheden zie je? Wat zijn belangrijke 
stappen? En wat mag hierin wel/niet denken jullie?



Wat heb jij nodig?

 Wat heb jij nodig van je eigen organisatie om de deuren te openen?
 Wat heb jij nodig van de maatschappij (naasten, burgers, ondernemers 

etc.) om de deuren te openen?
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Dank voor je aanwezigheid 
en deelname!


