Paul Blokhuis bezoekt Woontrainingshuis Kortgerecht
Afgelopen vrijdag ontving Woontrainingshuis Kortgerecht in Schoonrewoerd een bijzondere
gast. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Paul Blokhuis, kwam met de
bewoners praten en kijken hoe een kleinschalig zorginitiatief van betekenis kan zijn in het
alledaagse leven van mensen.
De eerlijkheid gebiedt te zeggen: in het woontrainingshuis was men wel een beetje zenuwachtig
voorafgaand aan het bezoek. Een hoge mijnheer uit het verre Den Haag, die we alleen van
televisie kennen. Maar de zenuwen verdwenen al snel: het werd een ontspannen gesprek waarin
een betrokken en geïnteresseerde Blokhuis aandachtig luisterde naar de ervaringen van de
bewoners en de initiatiefnemers van het woontrainingshuis, Daniela en Johan Roeland. De
bewoners vertelden hoe plezierig het is om in een gewone omgeving te wonen, op kamers, met
vertrouwde mensen waar je op terug kunt vallen en die je helpen bij de dingen die je moeilijk
vindt. Daniela en Johan vertelden hoe waardevol kleinschaligheid kan zijn. Ze leren mensen echt
goed kennen. Mensen ontdekken in het WTH wat ze nodig hebben en wat ze willen in de
toekomst. En dat gaat over alle uitdagingen in het leven die te maken hebben met wonen, of
juist met werk, persoonlijke relaties, het goed voor jezelf kunnen zorgen, of het omgaan met
verdrietige gebeurtenissen en vragen rondom zingeving, bijvoorbeeld over het leven met een
beperking.

Ook de rol van Syndion, de partnerorganisatie van het woontrainingshuis, is besproken. Want
ondanks het belang van kleinschaligheid en lokaal initiatief, is de verbinding met een
professionele zorgaanbieder belangrijk: voor de praktische en administratieve ondersteuning,
voor het waarborgen van kwaliteit en het kritisch meekijken naar de zorg die geleverd wordt, en
voor de expertise van de gedragsdeskundige die meekijkt en adviseert.

Paul Blokhuis bezocht het woontrainingshuis op uitnodiging van Dico Baars, kandidaat
gemeenteraadslid namens de ChristenUnie. Het bezoek vond plaats in het kader van de
komende gemeenteraadsverkiezingen in de Vijfheerenlanden. Het gesprek ging daarom ook
over de rol van de lokale politiek in het huidige zorglandschap. Deze rol is in de afgelopen jaren
alleen maar groter geworden en lokale politici hebben dan ook een grote verantwoordelijkheid
in de inrichting van de zorg. Daniela en Johan gaven aan dat het heel lastig kan zijn om
kleinschalige initiatieven te starten, omdat wet- en regelgeving ingewikkeld is en er vanuit de
gemeente niet altijd de juiste ondersteuning geboden wordt. Lokale politici kunnen hier een
belangrijke rol in spelen.
De laatste vraag kwam van één van de bewoners. Waarom is het voor wajongers met een baan
zo moeilijk om ander werk te vinden als ze het niet naar hun zin hebben op het werk? De
ondersteuning vanuit UWV is voor deze mensen beperkt: daar richt men zich op mensen die
geen werk hebben, en niet op mensen die graag ander werk willen hebben. Hoe zit het dan
precies, met die gelijke kansen voor mensen met een beperking op de arbeidsmarkt? Blokhuis
ziet het probleem en belooft dit te bespreken met collega-ministers en staatssecretarissen. En
dan is Den Haag opeens toch minder ver weg dan we dachten.

