STICHTING TERP SCOORT MET EIGEN ZORGVISIE
Start van woonproject voor volwassenen met schizofrenie
BREDA - Het heeft even geduurd, maar op niet al te lange termijn maakt Breda dan toch
eindelijk kennis met een nieuw woonproject voor volwassenen met schizofrenie en/of
psychoses. Via de door ouders van deze groep mensen in het leven geroepen Stichting Terp
gaat het woonproject begin 2009 van start met een geheel eigen zorgvisie, omdat het
bestaande aanbod van woonvormen niet voldoet aan hun eigen wensen en verwachtingen. Het
door Stichting Terp gehanteerde concept is zó positief ontvangen, dat het inmiddels ook is
opgepakt door andere wooninitiatieven. De woonvoorziening voor volwassenen met
schizofrenie is gevestigd in de Eleonorastraat. Het gloednieuwe, uit drie bouwlagen bestaande
complex telt twaalf appartementen en een inloopruimte.
Door Addo Sprangers
Alle in Stichting Terp verenigde ouders hebben een kind of meerdere kinderen met
schizofrenie. Dat geldt dus ook voor bestuurslid Ad Vermeulen en initiatiefneemster en
voorzitter Loes Schneider, die straks ieder een dochter zullen zien verhuizen naar een
appartement in het nieuwbouwcomplex.
Ypsilon
Loes Schneider vertelt eigenlijk als vanzelf actief te zijn geworden voor de Bredase afdeling
van Ypsilon, de landelijke belangenvereniging van familieleden van mensen met schizofrenie
en/of een psychose. “Na zeven jaar als bestuurder voor Ypsilon te hebben gewerkt, heerste er
bij mij echter steeds meer onvrede over de bestaande GGZ-woonvormen. Als ik alleen al kijk
naar hoe dikwijls mijn eigen kind al is verhuisd. Zó vaak. Van afdeling naar afdeling en van
de ene beschermde woonvorm naar de andere. En heeft zo iemand toevallig een terugval, dan
is-ie meestal ook zijn oude plekje weer kwijt. Bovendien: je woont met andere mensen in een
huis die je niet zelf hebt uitgezocht, met verschillende ziektebeelden en in verschillende
leeftijden. Dat zou toch anders moeten kunnen, dacht ik bij mezelf."
Zelf woonproject starten
De introductie van het Persoons Gebonden Budget (PGB) enkele jaren geleden kwam dan ook
als geroepen. Loes Schneider ziet goede mogelijkheden voor een ‘eigen’ woonvorm voor
mensen met schizofrenie. Een idee dat gedeeld wordt door Lambert van Nistelrooij, destijds
Gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant, die haar aanmoedigt om zélf een woonproject
te starten naar voorbeeld van reeds gerealiseerde woonvormen voor verstandelijk en
lichamelijk gehandicapten. Tijdens het symposium '
Geschikt Wonen Voor Iedereen'in het
voorjaar van 2003 vestigt Loes Schneider namens Ypsilon de aandacht op mogelijk
alternatieve woonvormen voor mensen met schizofrenie. De bijval die zij daarbij krijgt doet
haar besluiten om zelf met een groep ouders een wooninitiatief te starten.
Eigen zorgvisie
Ze steekt haar licht op bij onder meer het in Almere gevestigde allereerste eigen woonproject
voor mensen met schizofrenie en legt contact met MEE West-Brabant, het regionaal
dienstencentrum voor mensen met een handicap. Samen met woonconsulent Nina Bastiaans
gaat ze vervolgens aan de slag om de belangstelling voor het wooninitiatief verder te peilen en
in kaart te brengen. Hierna maakt ze haar plannen kenbaar aan de gemeente en de
wooncorporaties en schrijft ze met de leden van Stichting Terp een startnotitie. Hierin wordt,

heel belangrijk, de eigen zorgvisie neergelegd. Die blijkt aan te spreken, want maar liefst
negen zorgaanbieders tonen belangstelling. Van dat aantal blijven na gesprekken drie serieuze
kandidaten over, totdat zich een ware buitenkans voordoet.
Intentieverklaring
Loes Schneider: “De woningbouwcorporatie WonenBreburg had op de huidige locatie grond
beschikbaar voor de nieuwbouw van zorgkruispunt De Werve, mits het project zou worden
gecombineerd met een voorziening voor één of twee bijzondere doelgroepen. Daarop zocht
De Werve contact met ons en zijn we met hen en WonenBreburg om de tafel gaan zitten. In
oktober 2007 tekenden we een intentieverklaring, waarna we in november naar buiten toe
traden met het project.”
Eenzijdig teruggetrokken
Het na een fusie opgaan van De Werve in Surplus, per 1 januari van dit jaar, dreigde echter
flink roet in het eten te gooien, vertelt Loes Schneider. “Surplus trok zich eenzijdig terug met
de mededeling dat ze deze doelgroep niet konden bedienen. Dat betekende dat we, terwijl het
gebouw er al grotendeels stond, op zoek moesten naar een nieuwe zorgaanbieder. Gelukkig
liepen er met onze aanvankelijke ‘eerste keus’ ASVZ nog wat lijntjes met het oog op een
eventueel ander project. ASVZ reageerde meteen enthousiast en hielp ons in een paar
maanden tijd weer door het opnieuw te starten traject.”
Eigen plek
Met voorlopig dus een ‘happy end’. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de
afwerking van het wooncomplex, waarna uiterlijk medio december de definitieve overdracht
zal plaatsvinden. De elk met een eigen voordeur uitgeruste appartementen zijn al verdeeld
onder de nieuwe bewoners, besluit Loes Schneider. “Ook bij hen begint het nu echt te leven.
Ze zijn al behoorlijk zenuwachtig. Ach, het zal in het begin best wennen zijn, maar ik ben
heel erg blij. Eindelijk hebben onze kinderen straks echt een eigen plek.”

