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tekst H.R. Weijman  foto’s Samuel Otte

Ieder mens heeft dromen. Bij de 
cliënten van zorginstelling Kroonheim 

is het niet anders. Begeleiders van 
Kroonheim doen hun uiterste best 
om die dromen te realiseren. Soms 
lukt dat. „Bij de marchaussee mag 

ik zelfs mijn eígen baret op!”

Werken 
aan  

wensen

Gerrit: „Als jongen wilde ik 
graag militair worden. Het was een 
grote wens van me. Ik vond de militairen 
heel erg interessant. Daarom nam mijn 
moeder me vaak mee naar open dagen. Na 
een paar jaar bedacht ik me dat het heel 
lastig zou zijn om militair te worden. Ik ben 
toch minder begaafd dan andere mensen. 
Ik wilde er niet meer aan denken. Totdat ik 

Gerrit: „Ik zou graag 
zelfstandig willen 
wonen. In een oude 
boerderij, met 
eikenhouten meubels”

Gerrit Kleijer (24) woont al tien jaar 
op locatie Kroonheim. Zijn droom, 
militair worden, kon niet uitkomen, 
maar samen met zijn begeleider 
zocht hij naar een oplossing. 
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Margriet: „Ik 
vond zelf  dat ik 
niets meer kon 
leren in het tuin-
centrum. Dat 
vond mijn bege-
leider ook”

Op Kroonheim is geen dag hetzelfde. Margriet heeft het 
daardoor druk. Ze doet veel verschillende dingen. En dat is 
maar goed ook, want ze houdt van de afwisseling. Mar-

griet: „Ik woon al veertien jaar op Kroonheim. Dat is best lang. Ik 
werk nu bijna drie jaar in De Werkplaats. Ik mag heel veel verschil-
lende dingen doen. Dat is fijn. Het leukste vind ik het werken in  
’t Kroontje, ons eigen winkeltje. Ik maak de zeep, die we daar ver-
kopen, zelf. Op school heb ik geleerd om met geld om te gaan. Dus 
mag ik ook de klanten, die in ’t Kroontje komen, helpen. Daarnaast 
werk ik in Garderen bij de dagbehandeling van Norschoten (een 
dagbehandeling voor mensen met beginnende geheugenproblemen 
en/of lichamelijke beperkingen red.). Om de week ga ik zwemmen 
met een vrijwilligster. Daar heb ik elke keer weer zin in.”

RealiseRen van wensen
Margriet werkte in het verleden in een tuincentrum. Tijdens een 
gesprek met haar begeleider gaf ze echter aan dat ze dit werk niet 
fijn meer vond. Margriet: „Ik vond zelf dat ik daar niets meer kon 
leren. Dat vond mijn begeleider ook. Ze vroeg aan mij of ik graag 
ander werk zou willen doen. Ik vertelde haar dat ik graag mensen 
wilde helpen. Mijn begeleider heeft toen geregeld dat ik op de dag-
behandeling van Norschoten mocht komen werken. Daar wonen veel 
ouderen. Ik schenk daar koffie en help bij activiteiten. Ik houd heel 
veel van dit werk. Daarom is het heel fijn dat ik tegen mijn begelei-
der kan vertellen wat ik wel en niet leuk vind om te doen. Een tijdje 
terug heb ik tijdens een groepsvergadering gevraagd of we bij de 
dagopening mee mogen lezen uit de Bijbel. Nu gaan we dat doen. 
Het voelt heel fijn dat er zo goed naar ons geluisterd wordt.”

de Marechaussee zag. Elk jaar in december 
komt er een aantal mensen van de Mare-
chaussee naar Kroonheim toe. Ze helpen 
ons dan met klusjes, zoals het maken van 
het hek of het snoeien van de heg. De ge-
neraal liep destijds in zijn gala-tenue rond. 
We mochten zelfs op de kazerne kijken. Dat 
vond ik zo mooi! Ik heb aan mijn begeleider 
verteld dat ik graag iets voor de Marechaus-
see wilde doen. Ze vertelde mij dat ze zou 
kijken of er iets te regelen viel. Een tijdje 
later kwam ze naar me toe – de Marechaus-
see had echt werk voor mij. Nu werk ik elke 
week aan mijn eigen project op de boerde-
rij. Dat is lastig werk, want er moeten nieu-
we kaartjes op de klokjes gemaakt worden. 
Daarna moeten ze weer ingepakt worden in 
doosjes. Ik mag zelf kiezen hoeveel dagen 
per week ik aan dit project werk, zodat het 
niet te saai wordt. Tot nu toe vind ik het 
heel leuk. Ik mag zelfs mijn eigen baret op 
tijdens dit werk.”

leven op KRoonheim 
Hoewel Gerrit erg enthousiast is over zijn 
werk voor de Marechaussee, werkt hij niet 
fulltime aan zijn project. Adullam streeft er 
namelijk naar het werk voor de cliënten zo 
afwisselend mogelijk te maken. Voor Gerrit 
betekent dit dat hij vier dagen per week op 
boerderij Kroonhoeve werkt en één dag bij 
boer Poel. Kroonhoeve is een dependance 
van locatie Kroonheim. Gerrit: „Ik vind 
het ook heel leuk om met de koeien bezig 
te zijn. Stallen uitmesten, eten geven, dat 
soort dingen. Dat zeg ik ook tegen de lei-
ding. Soms mag ik dan weer andere klusjes 
doen, die beter bij mijn interesses passen. 
Niet al mijn wensen komen uit. Ik zou bij-
voorbeeld graag zelfstandig willen wonen. 
In een oude boerderij, met eikenhouten 
meubels. Ik weet niet of dat gaat lukken. 
Voor nu vind ik het leven op Kroonheim 
heel fijn. Vooral wanneer we leuke dingen 
doen, bijvoorbeeld bij een afscheid. Een tijd-
je terug zijn we met zijn allen naar Schiphol 
geweest. Dat vond ik echt geweldig.”

Margriet Haal-
boom (21) woont 

al veertien jaar 
op Kroonheim 

en heeft een 
druk bestaan. Ze 
werkt onder an-

dere in De Werk-
plaats en bij de 

dagbehandeling 
van Norschoten. 

„Het voelt fijn 
dat er zo naar 
ons geluisterd 

wordt.”

Margriet: „Ik wilde 
graag mensen helpen”
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van het Triple C-model. Daarbij wilde Adullam 
de cliënt en zijn dromen en wensen meer 
centraal stellen. Vanuit die gedachte heb-
ben we in samenwerking met zorginstelling 
De Schutse uit Kesteren een model gemaakt 
dat gebaseerd is op het bekende Triple-C 

als senior activiteitenbegeleidster op Kroonheim begeleiden Jennet 
Vrijenhoek (30) en Arieke Vos (23) diverse cliënten. Cliënten 
die dezelfde dromen en verlangens hebben als mensen die wél 
in staat zijn om zelfstandig deel te nemen aan de maatschappij. 

„We kijken niet naar een mens met een beperking, we kijken naar 
een medemens die zich op andere manieren kan ontplooien.”

Jennet (achteraan op de foto) 
vertelt over de methodiek die 
Adullam ontwikkelde om dro-
men van cliënten te kunnen 
realiseren: „In dit plan zijn eigen-
lijk twee dingen samengekomen. 

Vanuit de inzet en de motivatie van Adullam 
en zorginstelling De Schutse uit Kesteren 
zijn we op zoek gegaan naar een model dat 
medewerkers ondersteunt om onze zorg- en 
mensvisie concreet handen en voeten te ge-
ven. We kwamen uit bij de uitgangspunten 

„We kijken nu vooral naar  
wat wél mogelijk is”
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model. Dit is een behandelmodel voor men-
sen met een verstandelijke beperking en 
ernstig problematisch gedrag. Kort gezegd 
richt het zich op het optimaliseren van hun 
bestaan. Adullam en De Schutse hebben hier 
hun eigen model van gemaakt, de ‘Adullam 
Schutse Begeleidingsmethodiek’ (ASBM). 
We hebben immers niet alleen een andere 
doelgroep dan de meeste zorginstellingen, 
maar ook een andere identiteit.” 
 
asBm
Jennet: „Hoewel dit model in zekere zin ge-
stroomlijnde kaders biedt, is het meer een 
bepaalde denkwijze. Het is gericht op het 
herstel van het gewone leven. We waren 
eerst vooral gericht op probleemgedrag, op 
de dingen die niet meer mogelijk waren. Nu 
kijken we naar wat wél mogelijk is voor de 
cliënt. Wat de cliënt zelf kan, doet hij ook 
gewoon zelf. De ene cliënt kan alleen aan 
een theezakje voelen, de andere cliënt kan 
zelf theezetten. In het eerste geval doet 
de begeleider veel meer dan in het tweede 
geval. Uiteindelijk gaan we samen voor 
honderd procent.”  
Arieke beaamt dit: „Het is een investering, 
maar we merken dat het probleemgedrag 
erg afneemt. Er zijn nu minder middelen 
en maatregelen nodig. Hier valt te denken 
aan fixale zorg: wanneer we denken dat een 
cliënt bepaald werk aankan, laten we hem 
dat werk doen. En als het dan misgaat, dan 
is er nog geen man overboord. De volgende 
keer proberen we het weer. De cliënt heeft 
het geprobeerd, voelt zich tevreden over 
zijn eigen vorderingen. Dat is voor ons het 
meest belangrijk.” 

pRaKtische invulling 
Een denkwijze als deze heeft veel voeten in 
de aarde. Jennet: „We zijn nu bezig met een 
pilot van deze methodiek. De omschakeling 
heeft veel tijd nodig. De zorgplannen van 
cliënten zullen bijvoorbeeld gaan veran-
deren. Op Kroonheim proberen we al een 
tijdje via deze methodiek te werken. Iedere 
deelnemer heeft één keer in de zoveel tijd 

een gesprek met zijn Eerste Verantwoor-
delijke  Begeleider (EVB-er). We vragen de 
cliënten onder andere of ze hun werk leuk 
vinden, waar ze tegenaan lopen en wat 
ze graag anders zouden willen zien. Af en 
toe komen daar specifieke wensen uit. Eén 
van onze deelnemers is vroeger tuinder 
geweest. Door omstandigheden kan hij dat 
werk niet meer doen. We hebben een moes-
tuin voor hem aangelegd. Deze denkwijze 
past binnen het veranderende zorgland-
schap. De overheid stimuleert het inzet-
ten van de omgeving van een zorgvrager. 
Hierbij valt te denken aan mantelzorg. Eén 

van onze cliënten wil ontzettend graag op 
vakantie. Daar proberen we een oplossing 
voor te bedenken. We denken erover om 
een caravan op het terrein neer te zetten.” 
Arieke: „Deze aanpak komt ook voort uit 
een stuk identiteit. Ieder mens is gelijk-
waardig, een schepsel van God. We kijken 
niet naar een mens met een beperking, 
we kijken naar een medemens die zich op 
andere manieren kan ontplooien. Mensen 
noemen ons werk weleens dankbaar werk. 
Dat is ook zo, tegelijkertijd is het werk als 
dat van ieder ander. Onze cliënten doen 
waar ze goed in zijn. Ze gaan iedere dag 
naar hun werk, net als andere mensen. Wij 
bieden slechts ondersteuning, de wensen 
komen vaak uit henzelf.” 

KrOOnheIm
In het KOrt
INteNSIeVe ZORG – Kroonheim is 
onderdeel van Adullam, een reforma-
torische zorginstelling voor gehan-
dicapten. Locatie Kroonheim was 
één van de eerste voorzieningen van 
Adullam die intensieve zorg bood. 
NAAM – Locatie Kroonheim ligt in 
Uddel, een plaatsje vlakbij Apel-
doorn. Het is een traditie om de 
namen van de voorzieningen van 
Adullam te laten eindigen op het 
woordje ‘heim.’ Dat woord wordt 
vaak geassocieerd met gevoelens van 
warmte en veiligheid. 
lOcAtIe – Kroonheim kreeg zijn 
naam door de prachtige ligging. De 
locatie ligt midden in Kroondomein 
het Loo, een uitgestrekt bos- en 
heidegebied. 
KONINKlIJK – Dit gebied is al eeu-
wen verbonden met het Oranjehuis. 
Het perceel waarop Kroonheim staat, 
werd in de jaren dertig door koningin 
Wilhelmina en prins Hendrik aan 
de lokale bevolking geschonken. De 
band met het Oranjehuis bleef. Het 
gebouw waarin Margriet Haalboom 
werkt, De Werkplaats, is een cadeau 
van koningin Juliana aan het Neder-
landse volk. 
DAc – Kroonheim bevat zes 
woongroepen, een Dagactiviteiten 
Centrum (DAC) en een LVG-woning. 
Verder staat De Werkplaats op het 
terrein. De Werkplaats valt onder het 
DAC. In dit gebouw zijn het winkeltje 
en de zeep- en kaarsenmakerij, waar 
Margriet werkt, gevestigd. Op één ki-
lometer afstand van Kroonheim staat 
activiteitenboerderij Kroonhoeve. 

„als we denken dat 
een cliënt bepaald 
werk aankan, laten 
we hem dat doen. als 
het misgaat, is er nog 
geen man overboord. 
Dan proberen we het 
later weer”
Jennet vriJenhoek


