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Met bewondering en zelfs iets van ontzag heb ik de uitslagen van het onderzoek van Jara 
gelezen. Niet vaak krijg je een onderzoek onder ogen, waarvan de uitkomsten zo positief zijn. 
Zowel de ouders, medewerkers, buurtbewoners als de initiatiefnemers zijn tevreden, ervaren in 
meerderheid een hogere kwaliteit van leven en minder zorgen. Dit heeft natuurlijk zijn weerslag 
op de bewoners, voor wie we het allemaal doen. En dat verwondert me dan weer niets, want 
bij ieder bezoek aan SlowCare word ik weer geraakt door de warmte, hartelijkheid en het 
enthousiasme.

Met groot respect spreek ik dan ook over de initiatiefnemers Lucian en Ingeborg. Zij hebben met 
de realisatie van SlowCare en het Elzeneindhuis een prestatie van formaat geleverd. Natuurlijk 
leverden veel mensen en partijen een belangrijke bijdrage, maar het hart en de ziel van deze 
sociale onderneming zijn toch wel deze twee mensen. Het is hun droom en de door hen 
verzamelde kennis en kunde en, niet te vergeten, hun doorzettingsvermogen die aan de basis 
hebben gestaan van dit prachtige resultaat.

Als gedeputeerde deel ik met veel mensen een mooie ambitie: een samenleving waarin we met 
elkaar werken aan geluk, gezondheid, welzijn en welvaart voor iedereen. Een economie dus, die 
niet alleen maar draait om het geld of de winst, maar die zich ook bekommert om mensen en hun 
geluk. Ik ben er dan ook trots op dat er in Brabant mensen zijn die dit in de praktijk brengen. En 
SlowCare is daarvan een inspirerend voorbeeld, dat de door ons geleverde steun zeer verdient. 
Dat gevoel hadden we al, en het onderzoek van Jara geeft daar een mooie onderbouwing bij.

Henri Swinkels
Gedeputeerde Leefbaarheid & Cultuur,
Provincie Noord-Brabant

     Voorwoord      Inleiding

Voor u liggen de resultaten van de impactmeting bij SlowCare het Elzeneindhuis. Dit onderzoek 
heb ik uitgevoerd in opdracht van de Provincie Noord-Brabant en als afstudeeropdracht van mijn 
masteropleiding Sociale Geografie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het onderzoek was 
bedoeld om inzicht te krijgen in hoe SlowCare’s visie in de praktijk uitpakt en welke effecten bereikt 
worden wanneer de (gehandicapten)zorg anders wordt ingericht. Aan de hand van interviews met 
ouders, medewerkers, buurtbewoners en de initiatiefnemers heb ik gesproken over onderwerpen 
als tijd en aandacht in de zorg, liefdevolle zorg, een healing environment, zelfsturend werken, 
betekenisvol werk, lokale inclusie en veranderingen in kwaliteit van leven.

Het waren hele fijne en openhartige gesprekken die veel inzicht hebben gegeven. De gesprekken 
hebben tot mooie onderzoeksresultaten geleid waar iedereen die bij het Elzeneindhuis betrokken 
is trots op mag zijn. Zelf heb ik van dit onderzoek genoten en heb ik ontzettend veel nieuwe dingen 
geleerd. Ik ben blij dat ik de kans heb gekregen om mijn blik te verruimen ten opzichte van een 
doelgroep waar ook ik eigenlijk nog maar erg weinig over wist. Ik hoop dat de resultaten ook bij u 
als lezer tot nieuwe, verrassende inzichten leiden en dat ze inspireren tot positieve veranderingen 
in de zorg en meer inclusiviteit in onze samenleving.

Ik wil iedereen die aan de interviews heeft deelgenomen hartelijk bedanken voor de medewerking, 
de openheid en ook de gezelligheid tussendoor. Mocht u naar aanleiding van deze resultaten 
meer willen weten, dan kunt u contact met mij opnemen via jaragerrits@hotmail.com of de 
initiatiefnemers van het Elzeneindhuis benaderen via www.slowcare-nederland.nl. Over de rol van 
de provincie bij het Elzeneindhuis kunt u contact opnemen met Astrid Kaag via akaag@brabant.nl.

Er rest mij niets anders dan u veel plezier te wensen bij het lezen van de resultaten.

Jara Gerrits
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     Over het onderzoek

Het Elzeneindhuis is de eerste kleinschalige woon- en 
dagbestedingsplek van Stichting SlowCare Nederland, 
opgericht voor mensen met een (ernstige meervoudige) 
beperking. Hiervoor is in de wijk Ruwaard in Oss een 
leegstaande school duurzaam verbouwd. De initiatiefnemers 
van SlowCare zijn zelf ouder van een dochter met een ernstige 
meervoudige beperking. Belangrijke componenten van de 
zorg die op het Elzeneindhuis geleverd worden zijn: zorg met 
liefde en aandacht, een healing environment, zelfsturende 
teams, verbinding met de omgeving en met elkaar. De provincie 
Noord-Brabant heeft voor het opzetten van de eerste locatie 
een lening verstrekt om zo bij te dragen aan een zorgconcept 
dat kan leiden tot echte systeemdoorbraak. Met de resultaten 
van dit impactonderzoek komen we meer te weten over de 
werking en waarde van het SlowCare-concept. 

De resultaten in deze rapportage zijn gebaseerd op diepte-
interviews met acht ouders, acht medewerkers, twaalf 
buurtbewoners en de initiatiefnemers van het Elzeneindhuis, 
Lucian en Ingeborg van Heumen. Ik heb ervoor gekozen om met 
een aantal ouders, medewerkers en buurtbewoners de diepte 
in te duiken in plaats van alle ouders en alle medewerkers een 
vragenlijst in te laten vullen. Op die manier heb ik goed kunnen 
uitvragen welke impact echt door het Elzeneindhuis veroorzaakt 
wordt en waarom bepaalde effecten wel of niet worden 
bereikt. Ik heb iedereen uitgebreid en individueel gesproken, 
behalve de buurtbewoners. Zij hebben via groepsinterviews hun 
verhalen gedeeld. Aangezien ik niet iedereen in mijn onderzoek 
mee heb kunnen nemen heb ik zoveel mogelijk variatie gezocht 
in mijn onderzoekspopulatie. De bewoners en deelnemers van 
het Elzeneindhuis hebben niet deelgenomen aan de interviews. 
Een aantal van hen heeft tekeningen gemaakt die in deze 
rapportage zijn opgenomen.

Ik heb iedereen op twee momenten gesproken. De eerste 
interviewronde vond plaats in april en mei. Op dat moment 
was de opstart van de organisatie volop gaande: de bewoners 
waren pas verhuisd, er waren veel nieuwe deelnemers in de 
dagbesteding gekomen en een groot deel van het personeel 
was pas net op het Elzeneindhuis komen werken. Door juist 
in die periode interviews af te nemen heb ik de impact die de 
overgang naar het Elzeneindhuis voor deelnemers, bewoners en 
hun ouders met zich meebracht goed in kaart kunnen brengen 
en tevens de impact die de start van een nieuwe organisatie 
met zich meebrengt. De tweede interviewronde vond plaats in 
november en december. Hoewel er ook op dat moment nog 
allerlei ontwikkelingen gaande waren, was dat een moment 
waarop bewoners, deelnemers, hun ouders en medewerkers 
beter gewend waren geraakt aan de nieuwe situatie. Veel 
zaken die in de eerste interviewronde nog zoeken waren, 
waren op het moment van het tweede interview genormaliseerd. 
Tijdens de tweede ronde lag het accent daarom op de 
veranderingen die er ten opzichte van het eerste interview 
hadden plaatsgevonden en op SlowCare’s impact op de 
kwaliteit van leven van deelnemers, bewoners, hun ouders en 
medewerkers.

In totaal telt het Elzeneindhuis 24 bewoners en 32 deelnemers 
in de dagbesteding. Van de acht ouders die ik heb geïnterviewd 
wonen zes kinderen op het Elzeneindhuis. Vijf van die zes 
kinderen woonden voorheen nog bij hun ouders thuis. Verder 
heb ik twee ouders geïnterviewd van wie de kinderen alleen 
naar de dagbesteding gaan. Ik heb ouders gesproken wiens 
kinderen sinds de opening van de woonvoorziening op het 
Elzeneindhuis zijn gekomen, maar ook ouders wiens kinderen 
daarvoor al deelnamen aan de dagbesteding. De kinderen 
van de ouders die ik heb gesproken zitten in verschillende 

woongroepen en dagbestedingsgroepen, waardoor iedere 
woongroep en iedere dagbestedingsgroep in dit onderzoek 
is meegenomen. Met name binnen de groep ouders werden 
uiteenlopende antwoorden gegeven, omdat zij uit verschillende 
situaties komen en op verschillende manieren omgaan met de 
overgang van hun kind naar het Elzeneindhuis. Naast de acht 
ouders heb ik ook de initiatiefnemers geïnterviewd, die tevens 
ouders zijn van één van de bewoners van het Elzeneindhuis. 
Door hun dubbele rol als ouders en initiatiefnemers ervaren zij 
namelijk andere effecten dan de andere ouders.

Op het Elzeneindhuis werken 54 medewerkers. Bij de acht 
medewerkers die ik heb geïnterviewd zaten zeven vrouwen 
en één man. Vier medewerkers vallen in de leeftijdscategorie 
20-35 jaar en vier medewerkers vallen in de leeftijdscategorie 
35+. Vijf van hen werken op de woongroepen en drie van 
hen werken op de dagbesteding. Vijf medewerkers waren 
op het Elzeneindhuis komen werken sinds de opening van de 
woonvoorziening en drie werkten er al langer.

Van de twaalf buurtbewoners die ik heb geïnterviewd heb ik er 
tien gesproken in de eerste interviewronde en zes in de tweede 
interviewronde. Ik heb zowel mensen geïnterviewd die dichtbij 
het Elzeneindhuis wonen als mensen die iets verderop wonen. 
Een aantal van de buurtbewoners die ik heb geïnterviewd 
zijn actief in de wijk, bijvoorbeeld bij de wijkstichting, de 
buurtvereniging of het buurtpreventieteam.

Om de anonimiteit binnen dit onderzoek te waarborgen en de 
tekst leesbaar te houden, heb ik ervoor gekozen om in deze 
rapportage “hij” te gebruiken als er naar bewoners, deelnemers 
of medewerkers wordt verwezen, ook wanneer het om iemand 
van het vrouwelijke geslacht gaat.

Volgens alle ouders is er op het Elzeneindhuis voldoende tijd 
en aandacht voor hun kind. Dit komt voornamelijk door de 
hoge personeelsbezetting, waardoor er ruimte is om oprechte 
aandacht te geven en om meer activiteiten te ondernemen.  
Driekwart van de ouders vertelde dat dit een belangrijke 
verbetering was ten opzichte van de vorige zorgomgeving.  
Het geeft ouders namelijk een geruster gevoel dat hun kind een 

fijne dag heeft en dat er geen incidenten plaatsvinden vanwege 
een gebrek aan oplettendheid. Twee ouders merkten op dat 
de aandacht die er is voor de bewoners en deelnemers ervoor 
zorgt dat negatief gedrag afneemt. Eén bewoner vertoonde in 
de vorige zorgomgeving sloopgedrag vanwege verveling. Op 
het Elzeneindhuis doet hij dat niet, omdat er genoeg activiteiten 
worden georganiseerd. Een andere bewoner trok in de vorige 
zorgomgeving regelmatig op een negatieve manier aandacht. 
Op het Elzeneindhuis gebeurt dat niet meer, omdat de bewoner 
weet dat hij toch wel gezien wordt.

Ouders voelen zich erg gehoord wat betreft de wensen en 
benodigdheden voor hun kind. Ze hebben een fijne, uitgebreide 
overdracht gehad waarbij er aandacht was voor alle dingen die 
voor hun kind van belang zijn. In en rondom het gebouw zijn 
veel aanpassingen gedaan die gebaseerd zijn op de specifieke 
behoeftes van de deelnemers en bewoners. Eén bewoner houdt 
bijvoorbeeld erg van schommelen. Hij is blind en schommelen 
is eigenlijk de enige activiteit die hij nog zelfstandig kan doen. 
De ouder vertelde: “Ik had tegen Lucian gezegd: ‘Lucian, mijn 
kind komt hier naartoe, maar het enige wat er moet zijn is een 
schommel, zodat hij kan schommelen. En dan worden kosten 
nog moeite gespaard om dat ook te realiseren. Dan denk ik van 
ja, je luistert naar de ouders en je luistert naar wat de bewoners 
nodig hebben. Dat vind ik een belangrijk gegeven.”  
Ook konden alle ouders van de bewoners van het Elzeneindhuis 
van tevoren aangeven wat er in de badkamer van hun kind 
moest komen. Alle behoeften en persoonlijke voorkeuren 
werden op dat gebied gerealiseerd.
 

1. SlowCare’s impact op bewoners, deelnemers en hun ouders

• In 75% van de gevallen meer tijd  
en aandacht dan voorheen 

•  Meer ruimte om activiteiten te 
ondernemen 

•  Door voldoende aandacht neemt 
negatief gedrag af 

•  Alle ouders voelen zich gehoord in de 
wensen voor hun kind 

•  Ruimte om in te spelen op individuele 
behoeften 

•  Dagbesteding en wonen op één locatie 
maakt maatwerk beter mogelijk

GEZIEN EN GEHOORD WORDEN

“ Je luistert naar de ouders en je luistert naar  
wat de bewoners nodig hebben. Dat vind ik  
een belangrijk gegeven.”
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VEILIGE EN VERTROUWDE OMGEVING

Van de ouders gaf 87,5% aan vertrouwen in het Elzeneindhuis 
te hebben als zorgomgeving voor hun kind. De belangrijkste 
redenen daarvoor zijn de transparante communicatie, 
voldoende tijd en aandacht voor de deelnemers en bewoners, 
de fijne en rustige sfeer in het gebouw en het feit dat ouders zien 
dat het personeel hun kinderen goed kent en dat hun kinderen 
goed in hun vel zitten. 62,5% van de ouders hebben meer 
vertrouwen in het Elzeneindhuis dan in de vorige zorgomgeving. 

De belangrijkste redenen daarvoor zijn dat er meer tijd en 
aandacht is, dat hun kinderen beter in hun vel zitten en dat er 
meer wordt geluisterd naar wat ouders belangrijk vinden en  
er met hen wordt meegedacht. Alle ouders die zonder hun  
kind op vakantie waren geweest vertelden dat zij hun kind  
met een gerust hart op het Elzeneindhuis achterlieten. Voor een 
aantal ouders was het voor het eerst sinds lange tijd dat ze het 
aandurfden om voor een langere periode op vakantie te gaan. 
Zij vonden het allemaal erg fijn dat dit eindelijk weer mogelijk is.

Voor één ouder is het vertrouwen nog moeilijk. Het betreffende 
kind heeft complexe zorg nodig die nog niet door alle 
medewerkers kan worden verleend. De ene keer laat de  
ouder het kind daarom geruster achter dan de andere keer. 

Het contact tussen ouders en het personeel verloopt goed.  
De communicatie is open en transparant en alle ouders voelen 
zich over het algemeen goed op de hoogte gehouden over hun 
kind. Ouders kunnen via een app de rapportage van hun kind 
lezen, ze krijgen foto’s of filmpjes doorgestuurd van wat er in de 
dagbesteding gebeurt, ze praten bij met het personeel wanneer 
ze op het Elzeneindhuis aanwezig zijn en als er echt iets aan 
de hand is worden ze gebeld. Dat laatste is voor ouders een 
enorme geruststelling. Als ouders iets op- of aan te merken 
hebben voelen ze zich serieus genomen en wordt het vaak  
ook snel opgepakt door het personeel.

• 62,5% van de ouders heeft meer 
vertrouwen dan in de vorige 
zorgomgeving 

• Ouders gaan met een gerust hart  
op vakantie zonder hun kind 

• Goede, transparante communicatie  
met personeel geeft vertrouwen 

• Het Elzeneindhuis voelt voor iedere 
bewoner als thuis

• Liefdevolle aandacht maakt de zorg  
een verlenging van thuis en maakt 
loslaten makkelijker 

De hoge personeelsbezetting en oprechte aandacht zorgen 
ervoor dat er volgens alle ouders echt wordt ingespeeld op de 
individuele behoeften van bewoners en deelnemers: “Ze zien 
de kinderen echt staan en zien ze niet als een ding dat verzorgd 
moet worden. Dus ze gaan echt uit van het kind. Ja, en soms 
moeten daar andere dingen even voor wijken.” Tijdens de 
tweede interviewronde gaven ouders aan dat het personeel hun 
kinderen al erg goed kent en dat de bewoners en deelnemers 
daardoor steeds beter gezien en gehoord worden. Ouders 
vertelden dat de activiteiten die worden aangeboden passen 
bij het niveau en de interesses van hun kinderen en dat het 
personeel goed kijkt naar wat wel en wat niet aansluit.

Twee van de geïnterviewde ouders merkten op dat de 
combinatie van dagbesteding en wonen op één locatie 
toegevoegde waarde heeft, omdat er dan beter gekeken  
kan worden naar waar de bewoners behoefte aan hebben.  
Als bewoners later op de dagbesteding zijn maakt dat niet 
uit en als ze extra rust nodig hebben kunnen ze in de middag 
gewoon in hun bed blijven liggen. Eén van hen gaf aan dat  
bij de vorige instelling wonen en dagbesteding gescheiden 
waren. Iedereen moest op tijd klaar staan voor de 
dagbesteding, ook wanneer iemand niet lekker in zijn vel zat. 
Ook zieke bewoners moesten mee naar de dagbesteding 
omdat er overdag niemand op de woongroep was: “Dat 
was geen SlowCare, dat was racecare.” Volgens diezelfde 
ouder is de zorg en de overdracht door de combinatie van 
dagbesteding en wonen ook beter, omdat medewerkers de 
bewoners kennen in heel hun hoedanigheid. 

Alle ouders vertelden dat hun kind het Elzeneindhuis ervaart  
als een veilige en vertrouwde omgeving. Onder het personeel 
zijn er bekende gezichten die deelnemers en bewoners al 
kenden vanuit een vorige zorgomgeving. Zij fungeerden  
als veilige ankers en herkenningspunten in de beginfase.  
Daarnaast hebben ouders geklust op het Elzeneindhuis en 
mochten zij de studio van hun kind zelf inrichten, waardoor 
het meer eigen voelt. Alle bewoners en deelnemers hebben 
inmiddels hun plek op het Elzeneindhuis gevonden. Ze lijken 
zich thuis te voelen en gedragen zich niet of nauwelijks anders 
dan bij hun ouders thuis. Ouders vertelden dat hun kinderen 

graag op het Elzeneindhuis komen. Onderweg merken ze al 
dat hun kinderen blij zijn om naar het Elzeneindhuis te gaan en 
sommige bewoners zijn zelfs liever op het Elzeneindhuis dan 
bij hun ouders thuis. 37,5% van de ouders merkt een duidelijk 
en belangrijk verschil met eerdere dagbestedingsplekken en 
woonplekken: “Als ik bij de vorige dagbesteding wegging  
was mijn kind onrustig, huilde dikke tranen en kon het allemaal  
geen plek geven. Op het moment dat we hier binnenkomen  
en afscheid nemen dan is het goed.” 

Verder zijn alle geïnterviewde ouders van mening dat er op het 
Elzeneindhuis liefdevolle zorg wordt verleend, wat bijdraagt 
aan het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving 
voor de bewoners en deelnemers. De liefdevolle zorg zit hem 
in de manier waarop het personeel met de kinderen omgaat 
en dat er aandacht is voor de kleine dingen: er wordt bewust 
contact gemaakt, het personeel gaat af op de interesses van de 
kinderen, er wordt gek met ze gedaan en er is ruimte voor een 
knuffel, een kus, kietelen of een aanraking, passend bij ieder 
kind. Die liefdevolle zorg is voor ouders heel erg belangrijk:  
“Elk mens wil liefde en een fijne omgeving. Als je naar de 
doelgroep kijkt, die kunnen daar zelf niet voor zorgen, die 
kunnen dat zelf niet opzoeken. Daarom is het juist zo belangrijk 
dat het naar hen toegebracht wordt.” Ook maakt liefdevolle 
zorg het loslaten voor ouders makkelijker, omdat de zorg voor 
deelnemers en bewoners meer een verlenging van thuis wordt. 
Voor bewoners voelt het Elzeneindhuis door de liefdevolle 
aandacht echt als thuis, als een plek waar ze gezien worden, 
gewaardeerd worden en waar ze ertoe doen.

OUDERS ONTLASTEN IN ZORGTAKEN
 

Alle geïnterviewde ouders van wie de kinderen op het 
Elzeneindhuis wonen, voelen zich ontlast in hun zorgtaken nu  
de zorg voor hun kind grotendeels bij het Elzeneindhuis ligt. 
Ook ouders die nog nauw betrokken zijn bij de zorg en vaak 
aanwezig zijn op het Elzeneindhuis voelen zich ontlast in 
zorgtaken, omdat zij niet langer het enige vangnet zijn voor  
hun kind: “Ik ben er vaak, maar als ik er niet ben gaat de 
zorg ook door.” Ouders ervaren daardoor meer vrije tijd  
en meer bewegingsruimte. Wat ouders ook erg fijn vinden, is  
dat het personeel niet van hen verwacht dat zij alle verzorging 
zelf doen wanneer ze op het Elzeneindhuis aanwezig zijn. 
Wel krijgen ouders de ruimte om zorgtaken op zich te nemen 
wanneer ze dat prettig vinden. Eén van de geïnterviewde 
ouders gaf aan dat de band met het kind daardoor verandert: 
omdat de ouder de verzorging niet hoeft te doen, kan er op  
een rustige manier tijd doorgebracht worden met het kind door 
gezellig samen te zijn, te kletsen of een spelletje te doen.  

“ Op het moment dat we hier binnenkomen  
en afscheid nemen dan is het goed.”

• Alle ouders van wie de kinderen wonen 
voelen zich ontlast in hun zorgtaken 

• Ouders genieten meer van de tijd met 
hun kind 

• In de toekomst willen ouders nog meer 
taken kunnen loslaten
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Het creëren van een healing environment is een belangrijk 
onderdeel van SlowCare’s visie. Het is de bedoeling dat het 
Elzeneindhuis een vriendelijke, natuurlijke omgeving vormt  
waar een goede energie stroomt die het stressniveau van 
bewoners en medewerkers verlaagt. Alle geïnterviewde  
ouders en medewerkers vinden dat er een hele fijne sfeer  
hangt op het Elzeneindhuis die direct voelbaar is wanneer  
ze het gebouw binnenlopen. Dat was de reden dat ouders  
erop vertrouwden dat het Elzeneindhuis een fijne plek zou  
zijn voor hun kinderen: “Bij de andere plekken waar we  
hadden gekeken, hadden we een hele waslijst van vragen en 
dingen die we wilden weten. En hier kwamen we en het klopte 
meteen. Toen hebben we heel onze vragenlijst er eigenlijk 
helemaal niet bijgehad.” 

De sfeer is ontspannen, open, huiselijk en straalt voor de 
bewoners en deelnemers rust uit. Dat is volgens ouders 
een combinatie van meerdere factoren. Het gebouw is 
licht en ruimtelijk, de aankleding is huiselijk, het personeel 
straalt positieve energie uit en de groene omgeving brengt 
een bepaalde rust met zich mee. Volgens alle ouders is de 
goede sfeer een belangrijk onderdeel van de zorg op het 
Elzeneindhuis, omdat zij zien dat hun kinderen daardoor 
goed in hun vel zitten. 87,5% van de ouders ziet zelfs dat hun 
kinderen op het Elzeneindhuis een stuk beter in hun vel zitten 
dan bij de eerdere zorgomgeving. Ze zijn rustiger, vrolijker en 
voelen zich meer thuis: “We zagen toen ons kind hier startte  
dat hij veel vrolijker was. We zagen in één keer zo'n groot 
verschil. Ons kind heeft een laag niveau, dus het gaat om  
sfeer. Ik denk dat er hier een vele betere sfeer heerst, omdat  
er veel meer oog is voor de kinderen.”

HEALING ENVIRONMENT

• 87,5% van de bewoners en deelnemers 
zit beter in hun vel 

• Geen bewoner of deelnemer had last 
van de overgang naar het Elzeneindhuis 

•  Prettige (werk)omgeving voor 
medewerkers en ouders

• Meer ruimte om zelfstandig te bewegen: 
één bewoner loopt zichtbaar beter

• Genoeg ruimte: minder overprikkeling, 
niemand heeft er last van als er bezoek 
is

• Eigen studio draagt bij aan gevoel van 
eigenwaarde

Dat maakt de relatie met het kind voor die ouder meer 
ontspannen, omdat het zorgen niet langer hoeft: “Je kunt  
ook eens zeggen: nu niet.” Een andere ouder gaf aan nu  
ook meer te kunnen genieten van de verzorgingsmomenten 
met het kind: “Eerder was het een verplicht rondje, nu kan ik 
ervan genieten als ik mijn kind douche en kan ik daar de tijd 
voor nemen.”

Eén ouder vertelde wel ontlast te zijn in zorgtaken, maar 
nog niet op het gewenste niveau. Deze ouder kijkt zelf nog 
mee om lichamelijk ongemak bij het kind te voorkomen.  
De ouders van wie de kinderen alleen naar de dagbesteding 
gaan voelen zich niet ontlast in hun zorgtaken, omdat die 
grotendeels gelijk zijn gebleven. Voor één ouder van de 
dagbesteding is de druk juist wat hoger komen te liggen, 
omdat de logeeropvang bij de vorige zorginstelling is gestopt 
en de logeeropvang bij het Elzeneindhuis nog opgezet moet 
worden. Deze zorgvraag wordt echter serieus genomen en er 
worden mogelijkheden verkend om de ouder daarin toch iets 
te bieden.

Voor sommige onderdelen van de zorg wordt nog een beroep 
op de ouders gedaan, zoals de afspraken voor aanpassingen 
aan hulpmiddelen en het brengen en halen naar activiteiten 
buiten het Elzeneindhuis. Voor nu vinden ouders dat prima, 
maar het is voor hen belangrijk dat die taken in de toekomst 
van hen worden overgenomen. Dan weten zij zeker dat de 
zorg en het sociale leven van hun kind ook in de toekomst 
goed blijft. 

“ We zagen toen ons kind hier startte dat hij  
veel vrolijker was. We zagen in één keer  
zo'n groot verschil.” 

 De overgang naar het Elzeneindhuis verliep voor alle bewoners en deelnemers soepel en geen 
één van hen heeft last gehad van de veranderende omgeving. Volgens ouders heeft de goede 
sfeer daarin een belangrijke rol gespeeld. Daarnaast vertelden ouders en medewerkers zelf ook 
tot rust te komen door de fijne sfeer in en om het gebouw.

De ruimte in en om het gebouw is volgens ouders een groot pluspunt. De meeste bewoners en 
deelnemers vinden het fijn om in de gezamenlijke ruimtes bij hun groepsgenoten te zitten, maar 
door de ruimte die het gebouw biedt raken ze niet overprikkeld van elkaar. Ook kunnen ouders 
altijd bij hun kind langskomen op de woning zonder dat andere bewoners daar last van hebben. 
Verder geven de brede gangen bewoners en deelnemers de mogelijkheid om zelfstandig 
door het gebouw te bewegen, wat voor hen erg prettig is. Eén ouder vertelde dat het kind op 
het Elzeneindhuis grotere afstanden moet afleggen, waardoor er meer geoefend kan worden 
met lopen. Zijn spierkracht is daardoor toegenomen en hij loopt in een paar maanden tijd al 
zichtbaar beter dan voorheen. De ruime studio’s bieden ouders de ruimte om in privacy tijd met 
hun kind door te brengen. Sommige ouders vinden dat prettig en gebruiken de studio voor een-
op-een tijd met hun kind of wanneer er visite langskomt. Andere ouders vinden het gezelliger 
om in de gezamenlijke ruimtes op de woongroep te zitten en gebruiken de studio alleen bij 
verzorgingsmomenten. Voor de bewoners is de eigen studio erg fijn, omdat het ze een plek geeft 
waar ze zich kunnen terugtrekken als ze overprikkeld raken of rust nodig hebben. Bewoners 
hebben in hun studio allerlei voorzieningen voor zichzelf: een eigen woonkamer, een eigen 
badkamer en een eigen keukenblok. Met name het hebben van een eigen keukentje geeft de 
bewoners die een wat hoger niveau hebben een groter gevoel van eigenwaarde, omdat zij hun 
gasten zelf een kopje koffie of thee aan kunnen bieden.
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Ouders zijn erg tevreden over de zorg op het Elzeneindhuis. 
De belangrijkste redenen daarvoor zijn de toewijding van het 
personeel, de aandacht voor de bewoners en deelnemers, 
het maatwerk dat wordt geleverd, de goede communicatie, 
de fijne sfeer, de ruimte, de groene omgeving en het feit dat 
dagbesteding en wonen op één plek worden aangeboden. 
Een aantal ouders gaf aan dat ze eigenlijk iedereen zo’n huis 
gunnen en dat het Elzeneindhuis hun verwachtingen heeft 
overtroffen. Eén ouder gaf aan dat het overdragen van de  
zorg juist meer inspanning kostte dan van tevoren was verwacht 
en gehoopt.

Volgens zeven van de acht geïnterviewde ouders is de 
zorg op het Elzeneindhuis beter dan de zorg bij de vorige 
zorgomgeving. Voor één ouder gold dat niet, omdat de 
zorg voorheen ook erg goed was. Ouders noemden een 
aantal redenen waarom de zorg op het Elzeneindhuis beter 
is dan voorheen. De belangrijkste reden is dat het op het 
Elzeneindhuis echt om de kinderen draait. Ook zijn er geen 
managementlagen, waardoor het geld echt naar de zorg 
gaat en waardoor Lucian en Ingeborg op een andere manier 
betrokken zijn dan de bazen bij grotere zorginstellingen:  
zij weten namelijk echt wat er speelt.  

MIX VAN NIVEAUS

HOGERE KWALITEIT ZORG

•Alle ouders zijn tevreden 

• Betere zorg dan bij de vorige 
zorgomgeving 

• In sommige gevallen betere  
zorg dan thuis

•Goede samenstelling groepen 

• Leuke interactie tussen bewoners en 
deelnemers van verschillende groepen 

•Levensbestendig huis

Door de hogere personeelsbezetting is er meer aandacht  
voor de bewoners en deelnemers, kunnen er meer activiteiten 
worden georganiseerd en kan het personeel overleggen en 
samen verantwoordelijkheid dragen voor de zorg. Door de  
fijne sfeer zitten bewoners en deelnemers beter in hun vel en  
zijn ze ontspannen. De communicatie is transparanter en er 
wordt meer met ouders meegedacht en naar ze geluisterd.  
Een andere belangrijke reden is dat er op het Elzeneindhuis 
wordt gekeken naar wat goed is voor de bewoner of  
deelnemer in plaats van dat er wordt vastgehouden aan 
regels en protocollen. Drie van de vijf ouders van wie het kind 
voorheen thuis woonde vindt de zorg op het Elzeneindhuis 
zelfs beter dan de zorg die zij thuis konden bieden. Op 
het Elzeneindhuis zijn er namelijk altijd veel mensen om de 
deelnemers en bewoners heen, waardoor er voor hen meer  
te doen en te zien is en ze meer aandacht krijgen.

Het Elzeneindhuis was oorspronkelijk alleen bedoeld voor 
mensen met ernstige meervoudige beperkingen, maar op 
het Elzeneindhuis wordt zorg verleend aan bewoners en 
deelnemers van verschillende niveaus. Ouders vinden de 
samenstelling van de groepen leuk. Bewoners en deelnemers 
die wat rustiger zijn en zelf minder initiatief nemen in het leggen 
van contact kunnen genieten van de deelnemers en bewoners 
om hen heen die wel rond bewegen, praten of geluiden maken 
en vice versa: “Het geeft wel rust bij je dat er bewoners bij zijn 
die de rust zelve zijn en die mijn kind, die druktemaker, heel leuk 
vinden af en toe. Maar voor mijn kind is het ook heel erg prettig 
dat er mensen zijn die het allemaal wel prima vinden en die 
in hun eigen wereldje zijn en een bepaalde rust uitstralen die 
voor mijn kind weer goed is.” De interactie tussen bewoners en 
deelnemers van de verschillende groepen gaat goed.  
Zowel medewerkers als ouders zien dat de deelnemers en 
bewoners die een wat hoger niveau hebben zorgzaam zijn 
richting bewoners en deelnemers die een wat lager niveau 
hebben. Ze helpen hen graag en voelen zich daardoor ook 
belangrijk. Daarnaast kan er met meer mensen tegelijkertijd 
gewandeld worden, omdat een aantal deelnemers en 
bewoners in staat is om een rolstoel te duwen. De deelnemers 
en bewoners die een wat lager niveau hebben kunnen genieten 
van de sfeer als iedereen samen is. Wanneer zij op zulke 
momenten overprikkeld raken hebben medewerkers dat goed 
door en wordt daarop ingespeeld. Een ouder van wie het kind 
een wat hoger niveau heeft vertelde dat de mix van niveaus 
op het Elzeneindhuis erg prettig is, omdat het daardoor een 
levensbestendig huis is indien het eigen kind in de toekomst 
achteruitgaat.

“ Het geeft wel rust bij je dat er bewoners bij 
zijn die de rust zelve zijn en die mijn kind, die 
druktemaker, heel leuk vinden af en toe.”

Ongeveer 90% van de ouders zijn van mening dat de 
kwaliteit van leven van hun kind is toegenomen sinds zij op 
het Elzeneindhuis zijn gaan wonen of in de dagbesteding zijn 
gaan deelnemen. Eén ouder gaf aan dat de kwaliteit van leven 
van het kind gelijk is gebleven: thuis was er meer aandacht 
en continuïteit, maar in een groep zijn er andere activiteiten 
mogelijk, zoals het samen muziek maken. Daarnaast heeft het 
kind op het Elzeneindhuis een aantal leuke nieuwe contacten 
opgedaan.

De deelnemers en bewoners van wie de kwaliteit van leven 
zijn toegenomen zitten allemaal beter in hun vel dan voorheen: 
de deelnemers en bewoners die een wat lager niveau hebben 
en zelf niet praten zijn vrolijker, rustiger en opener. Dit komt 
met name door de fijne sfeer, de aandacht en omdat er meer 
activiteiten georganiseerd worden die beter aansluiten op de 
bewoners en deelnemers. De deelnemers en bewoners die 
een wat hoger niveau hebben en zelf kunnen praten zitten 
beter in hun vel omdat zij minder eenzaam zijn dan voorheen. 
Thuis was er namelijk steeds minder reuring. Oudere broers en 
zussen wonen niet meer thuis of zijn steeds minder vaak thuis, 
waardoor de aanloop van hun vrienden verdween. Op het 
Elzeneindhuis zijn er altijd genoeg mensen om de bewoners 
heen. Ook zitten de bewoners met elkaar in hetzelfde dagritme, 
waardoor er weer een groep is waar ze onderdeel van 
uitmaken. Daarnaast voelen zij zich volwassen en zelfstandiger 
omdat zij op zichzelf gaan wonen, net als alle andere mensen 
in hun omgeving. Ook dat geeft hen meer het gevoel erbij te 
horen.

Vier ouders merken verbeteringen in de gezondheid van hun 
kind. Door de betere sfeer en de rust op het Elzeneindhuis 
automutileert één bewoner minder en krijgt het personeel hem 
beter uit stemmingswisselingen dan in de vorige zorgomgeving. 
Een aantal ouders merken een betere stoelgang bij hun kind, 
omdat er meer tijd en ruimte is om te bewegen en te oefenen 
met lopen. Hun kinderen zijn daardoor vrolijker, omdat zij 
minder vaak last hebben van buikpijn. Een andere ouder 
vertelde dat het kind op de vorige woonvoorziening regelmatig 
ziek was door de spanning en slechte sfeer die daar hing.  
Op het Elzeneindhuis heeft hij daar geen last meer van.  
Twee ouders vertelden dat hun kind alerter is sinds de komst  
op het Elzeneindhuis. SlowCare’s healing environment heeft  
dus positieve uitwerkingen op de kwaliteit van leven van 
bewoners en deelnemers.

Ook qua faciliteiten zijn er verbeteringen. Eén ouder had  
thuis niet alle nodige hulpmiddelen, waardoor het kind op  
het Elzeneindhuis minder ongemak in de verzorging ervaart  
en meer privacy heeft tijdens verzorgingsmomenten. 

• Hogere kwaliteit van leven voor 
ongeveer 90% van bewoners  
en deelnemers 

• Bewoners en deelnemers zitten beter in 
hun vel: vrolijker en minder eenzaam 

• Bij de helft van bewoners en deelnemers 
verbeteringen in de gezondheid: minder 
automutilatie, betere stoelgang, minder 
vaak ziek en alerter 

• Therapeutisch zwembad is een grote 
toevoeging 

• Bij drie bewoners verbeteringen in de 
ontwikkeling: één loopt beter en twee 
zijn zelfstandiger geworden 

• Bewoners worden meer geprikkeld 
omdat er meer reuring is dan thuis

“ In het therapeutisch zwembad is mijn kind heel 
relaxed, heel ontspannen, dan heeft hij niemand 
nodig. Mijn kind is dan zo vrij als een vogeltje 
terwijl hij normaal gesproken beperkt is in de 
rolstoel of loophulp.” 

KWALITEIT VAN LEVEN DEELNEMERS EN BEWONERS
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Andere ouders gaven aan dat de extra faciliteiten op het 
Elzeneindhuis, zoals de waterbedden, snoezelruimte en het 
therapeutisch zwembad extra mogelijkheden bieden om fijne 
activiteiten te ondernemen. Vooral het therapeutisch zwembad 
wordt als een hele fijne toevoeging gezien die positief is voor 
de kwaliteit van leven: “Dan is mijn kind heel relaxed, heel 
ontspannen, dan heeft hij niemand nodig. Mijn kind is dan zo 
vrij als een vogeltje terwijl hij normaal gesproken beperkt is in 
de rolstoel of loophulp.” Veel bewoners en deelnemers hadden 
al lange tijd niet meer gezwommen omdat gewone zwembaden 
te koud zijn voor mensen met een ernstige meervoudige 
beperking.

Een kleine 40% van de ouders vertelt dat er op het 
Elzeneindhuis meer aandacht is voor de ontwikkeling van  
hun kinderen dan in de vorige zorgomgeving. Hun kinderen 
kregen eerder geen fysio omdat dat niet nodig werd geacht, 
maar op het Elzeneindhuis krijgen zij dat wel weer. Eén ouder 
ziet dat het kind daardoor zichtbaar beter loopt. Twee andere 
ouders, van wie de kinderen een wat hoger niveau hebben, 
vertelden dat zij zien dat hun kinderen zelfstandiger worden 
door op het Elzeneindhuis te wonen. Ze zetten zelf koffie en 
thee voor hun gasten, maken een planning voor de dag en 
ruimen hun kamer op en houden die schoon. Eén ouder maakt 
zich meer zorgen om de ontwikkeling van het kind sinds hij 
op het Elzeneindhuis woont, omdat het personeel nog niet 
voldoende in de gaten heeft wat er proactief moet gebeuren 
om lichamelijke achteruitgang tegen te gaan. Dat heeft niet tot 
achteruitgang geleid, maar zorgt er wel voor dat deze ouder 
allerlei zaken zelf nog goed in de gaten moet houden.

Voor de bewoners is er meer reuring dan dat er thuis was, 
waardoor zij meer geprikkeld worden en meer te doen hebben.
Voor de bewoners is er meer reuring dan dat er thuis was, 
waardoor veel kinderen meer geprikkeld worden en meer te 
doen hebben dan thuis. Voor een aantal bewoners is het ook 
leuker om activiteiten te ondernemen met groepsgenoten dan 
met hun ouders, omdat medebewoners hun interesses delen. 
De contacten met de groepsgenoten, begeleiders en andere 
ouders zijn goed. Bewoners die kunnen praten noemen hun 
medebewoners vrienden en helpen personen die minder mobiel 
zijn met boterhammen smeren of lopen. Ook aan de bewoners 
die niet kunnen praten merken ouders dat de contacten op de 
groep een fijne toevoeging zijn: “Mijn kind is echt een vast 
anker, een onderdeel van de groep. Sommige kinderen zijn 
zich heel bewust van zijn aanwezigheid en missen mijn kind 
als hij er niet is, dat is wel heel leuk om te zien.” Daarnaast 
vinden een aantal ouders van wie de kinderen voorheen thuis 
woonden het fijn dat hun kinderen nu in een groep wonen, want 
daardoor leren ze te delen, te wachten en dat niet alles om hen 
draait. 67% van de bewoners ziet familieleden en kennissen 
minder vaak sinds ze op het Elzeneindhuis zijn komen wonen. 
De ouders vinden dat vaak jammer en sommige ouders doet 
dat verdriet, maar het heeft volgens hen niet echt een effect op 
de kwaliteit van leven van hun kind. De kinderen missen die 
familieleden en kennissen niet, maar zijn vooral blijer op de 
momenten dat ze elkaar wel zien.

Ouders hadden meer moeite met de transitie dan hun kinderen en dat heeft voornamelijk te maken 
met het persoonlijke proces van loslaten. De omstandigheden op het Elzeneindhuis zijn wel van 
invloed op dat proces, maar het loslaten is voor een groot deel afhankelijk van de persoonlijke 
omstandigheden en de persoonlijkheid van ouders. Bijna alle ouders van wie het kind voorheen 
thuis woonde en nu op het Elzeneindhuis woont vonden het loslaten moeilijk: “Je kent je kind al 
zo lang dus je ziet op een gegeven moment dingen. De kleine dingen die wij weten, die moeten 
zij nog leren kennen. Ik vond het lastig om dat los te laten.” Ouders hebben de eerste weken de 
begeleiding op de woongroepen zelf ingewerkt en de meeste ouders helpen nog regelmatig 
mee in de verzorging om het loslaten makkelijker te maken. Het loslaten was voor veel ouders 
emotioneel zwaar en sommigen vergelijken het met een rouwproces of een verwerkingsproces: 
“Dat is emotioneel zo zwaar, dat is echt heel lastig. Het heeft emotioneel voor mij wel echt heel 
veel impact gehad, en nog steeds wel. Maar het wordt makkelijker.” Ouders missen rituelen die 

LOSLATEN

• Bijna alle ouders vonden  
het loslaten moeilijk 

• 80% van de ouders van wie de kinderen 
voor het eerst uit huis gingen missen een 
stuk zingeving nu de zorg voor hun kind 
grotendeels uit handen is

• Loslaten is een persoonlijk proces, maar 
wanneer ouders zien dat hun kinderen 
het goed hebben maakt dat het loslaten 
makkelijker

“ Je kent je kind al zo lang dus je ziet op een gegeven moment dingen.  
De kleine dingen die wij weten, die moeten zij nog leren kennen.  
Ik vond het lastig om dat los te laten.”

ze met hun kinderen hadden. Dat geeft aan de ene kant vrijheid, maar haalt ouders ook uit hun 
ritme. Ouders missen een stuk zingeving in hun leven nu de zorg voor hun kind grotendeels uit 
handen is. De zorg gaf namelijk veel voldoening en zorgde voor een hele waardevolle relatie 
tussen ouder en kind. Het loslaten van het kind brengt ouders in een nieuwe levensfase die nieuwe 
vragen oproept: “Als je constant in die verzorging zit, en het is natuurlijk de verzorging van een 
klein kind, dan blijf je eigenlijk hangen in de periode dat je zelf 35 jaar was. Als die verzorging 
dan weg valt, dan word je in één keer zelf ook veel ouder. Dan ga je nadenken over dingen als: 
wat doe ik nu in het leven?” Eén ouder gaf juist aan dat het leven betekenisvoller is geworden 
sinds het kind op het Elzeneindhuis is komen wonen. Deze ouder vertelde dat het net zoveel 
voldoening geeft om het kind af en toe te verzorgen op het Elzeneindhuis en dat er daarnaast 
ruimte is ontstaan voor andere zinvolle activiteiten.

Twee ouders vertelden tijdens de tweede interviewronde dat zij nog steeds worstelen met het 
loslaten. Bij één van hen komt dat omdat er nog niet volledig kan worden voldaan aan de 
zorgvraag van het kind. Bij de andere ouder duurde het persoonlijke proces van loslaten langer 
dan de ouder zelf had verwacht. Andere ouders vinden steeds meer een nieuw ritme en nieuwe 
rituelen en manieren voor een-op-een tijd met hun kind. Eén ouder van wie het kind alleen 
naar de dagbesteding op het Elzeneindhuis gaat had ook moeite met loslaten, omdat het kind 
volwassen was geworden en nu de overstap maakte naar de volwassenzorg. Toen deze ouder 
zag dat het kind het goed maakte, was dat een hele opluchting. Datzelfde geldt voor ouders  
van wie de kinderen op het Elzeneindhuis zijn gaan wonen: zij zien dat hun kinderen het goed 
hebben en dat maakt het loslaten makkelijker. Verder is het voor ouders erg fijn dat het personeel 
veel betrokkenheid toont en regelmatig aan ouders vraagt hoe het met ze gaat en hoe zij de  
overgang ervaren.
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KWALITEIT VAN LEVEN OUDERS

• Hogere kwaliteit van leven voor  
de helft van de ouders 

• Lagere kwaliteit van leven voor één 
ouder vanwege het persoonlijke proces 
van loslaten

• 87,5% van de ouders heeft meer rust  
nu zij een plek hebben gevonden voor 
hun kind

• Ouders maken zich minder zorgen om 
de zorgomgeving van het kind

• Ouders van wie de kinderen voorheen 
thuis woonden ervaren meer vrije tijd en 
bewegingsvrijheid, waardoor  
zij onder andere meer tijd hebben om 
hun sociale leven op te pakken

•  Ouders van wie de kinderen voorheen 
thuis woonden hebben betere 
gesprekken met andere familieleden  
nu zij niet meer steeds op hun kind 
hoeven te letten

• De helft van de ouders van bewoners 
zien de contacten op het Elzeneindhuis 
als een toevoeging aan hun sociale 
leven

“ Er was altijd een stemmetje in mijn achterhoofd: 
‘Wat als?’ En dat is er niet meer.”

 
Tijdens de tweede interviewronde gaf de helft van de ouders 
aan dat hun kwaliteit van leven was toegenomen sinds hun 
kind naar het Elzeneindhuis gaat. 37,5% van de ouders vond 
dat hun kwaliteit van leven hetzelfde was gebleven. Twee van 
hen vertelden dat er bepaalde dingen beter waren geworden 
maar andere dingen minder, waardoor dat elkaar opheft. 
Een andere ouder vertelde dat de kwaliteit van leven altijd 
goed is geweest en dat daarin weinig veranderingen hebben 

plaatsgevonden. Voor één ouder is de kwaliteit van leven 
minder geworden door het proces van loslaten. Voor die ouder 
is het emotioneel zwaar dat het kind uit huis is en dat zorgt voor 
verdriet, stress en vermoeidheid. Dat maakt het moeilijk om een 
nieuwe invulling te vinden voor de vrije tijd die is ontstaan en om 
daarvan te genieten: “Of ik was op mijn werk of ik was op het 
Elzeneindhuis, en thuis was ik doodmoe en kon ik niet genieten.” 
Die ouder geeft aan nog steeds minder energie en draagkracht 
te hebben vanwege het verdriet, wat onder andere heeft 
gezorgd voor ziekteverzuim op het werk.

Ruim 80% van de ouders vertelde dat de belangrijkste 
verandering voor hen is dat zij meer rust hebben gevonden 
nu zij een fijne plek hebben gevonden voor hun kind: ”Mijn 
kind heeft nu een plek waar hij honderd kan worden, ook als 
ik er niet meer ben. Ja, die rust is heel prettig. Er was altijd een 
stemmetje in mijn achterhoofd: ‘Wat als?’ En dat is er niet meer. 
De slapeloze nachten zijn verdwenen, want er zijn mensen die 
samen met ons bedenken hoe we iets op kunnen lossen als er 
iets is. En dat geeft echt heel veel rust.” Ouders vertelden dat 
die rust er ook is bij andere familieleden, zoals broers, zussen 
of oma’s. Die rust maakt de sfeer thuis gemoedelijker, omdat 
ouders zich minder zorgen maken over de zorgomgeving 
van het kind. Sommige ouders gaven echter wel aan dat de 
zorgen om hun kind blijven, ook al zijn de zorgen rondom de 
zorgomgeving weggenomen. Eén ouder van wie het kind op 
het Elzeneindhuis is komen wonen hoopte die rust te vinden, 

maar dat is nog niet gebeurd omdat er nog niet volledig aan de 
zorgvraag van het kind kan worden voldaan. Voor de ouders 
van wie de kinderen alleen naar de dagbesteding gaan geldt 
ook dat zij rust hebben gekregen door het vinden van een fijne 
plek voor hun kind waar eventueel uitzicht is op wonen. 
Door ontlast te worden in hun zorgtaken ervaren ouders 
van bewoners van het Elzeneindhuis meer vrije tijd en meer 
bewegingsruimte. Dat geldt niet voor de ouders van wie 
het kind al uit huis woonde. Er ontstaat meer vrije tijd omdat 
ouders minder aan het verzorgen zijn. De bewegingsruimte 
wordt groter omdat ouders niet langer op uur en tijd hoeven 
te leven en omdat er niet langer steeds iemand thuis moet 
zijn om op het kind te passen. Eén ouder gaf aan juist iets 
beperkter te zijn in de bewegingsruimte, omdat het personeel 
van de woning graag van tevoren weet wie er in het weekend 
naar huis gaan en hoe laat iedereen weer terug is. Tijdens 
de eerste interviewronde wisten ouders nog niet goed hoe 
ze die vrije tijd moesten invullen. Een aantal ouders voelde 
zich wel eens schuldig op momenten dat ze tijd voor zichzelf 
namen en niet op het Elzeneindhuis langsgingen. Tijdens de 
tweede interviewronde had een aantal ouders een nieuwe 
invulling voor hun tijd gevonden, maar voor een aantal ouders 
was het ook op dat moment nog zoeken. De ouders van wie 
de kinderen alleen naar de dagbesteding gaan ervaren iets 
minder bewegingsruimte, omdat het halen en brengen zorgt 
voor een strakkere planning.

De extra vrije tijd zorgt ervoor dat ouders meer tijd hebben 
voor hun sociale leven. Zij kunnen vaker mantelzorg verlenen 
aan hun ouders, afspreken met vrienden of leuke dingen 
ondernemen. Ook geven ouders aan meer te kunnen genieten 
van hun tijd met vrienden zonder dat het als een verplichting 
voelt: “Er zijn natuurlijk ook jaren geweest dat ik dacht, ik wil 
mijn vriendengroep niet verliezen, dus als er iemand jarig is 
dan moet ik er eigenlijk ook naartoe. Ook als je moe was of je 
had je week wel gehad, dan dacht je: ik ga er toch naartoe. 
Terwijl ik nu gewoon denk: oh leuk, ik zie mijn vrienden weer.” 
De gesprekken met familieleden en vrienden krijgen een andere 
inhoud nu het kind daar niet steeds bij aanwezig is. Voorheen 
pasten ouders regelmatig het gespreksniveau aan om ook 
het kind bij de interactie te betrekken of hielden zij tijdens een 
gesprek steeds hun kind in de gaten. Dat hoeft nu niet meer en 
dat geeft ouders ruimte om fijnere gesprekken te voeren met 
bijvoorbeeld hun andere kinderen of hun ouders:  
“Gewoon een volwassen gesprek zonder dat er vijf keer iets 
tussen komt of Bert en Ernie te hard aanstaat. Overal waar 
ik nu kom kan ik weer gewoon een gesprek voeren. Ik keek 
voorheen altijd met een schuin oog naar mijn kind als ik met 
iemand aan het praten was.” Verder gaf de helft van de ouders 
van bewoners van het Elzeneindhuis aan dat zij de contacten 
met het personeel, de andere bewoners en hun ouders zien als 
een toevoeging aan hun sociale leven. 
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2. SlowCare’s impact op medewerkers

• Meer tijd en oprechte aandacht door 
hoge personeelsbezetting, geen tijdsdruk 
en minder administratie 

• Medewerkers halen meer voldoening  
uit het werk

Alle geïnterviewde medewerkers hebben op het Elzeneindhuis de tijd voor echte aandacht in de zorg 
en om activiteiten te ondernemen met de deelnemers. 87,5% van de medewerkers gaf aan dat dit meer 
was dan op hun vorige werk. Dit komt met name door de hoge bezetting van drie begeleiders op acht 
bewoners of deelnemers, wat tijd en ruimte geeft voor individuele aandacht en leuke activiteiten. Alle 
medewerkers merken dat tijd en aandacht in de zorg positieve uitwerkingen heeft op de deelnemers en 
bewoners, ze zien hen meer genieten. Ook op de medewerkers zelf heeft het een positieve uitwerking: 
“Je hebt tijd en ruimte om een band op te bouwen, waardoor je ongelofelijk veel terugkrijgt. Het geven 
en het nemen wordt mooier op het moment dat je meer tijd met elkaar doorbrengt en meer aandacht 
voor elkaar hebt.”

Alle medewerkers gaven aan dat ze geen tijdsdruk ervaren tijdens het werk op het Elzeneindhuis.  
De meesten ervaarden dit tijdens hun vorige werk ook niet, omdat zij zichzelf geen tijdsdruk oplegden. 
37,5% van de medewerkers ervaarde bij hun vorige werkgever wel tijdsdruk. Zij vertelden dat het 
niet ervaren van tijdsdruk echt een groot verschil maakt, omdat je meer aandacht kunt geven aan de 
bewoners: “Je bent daadwerkelijk met je hoofd bij wat je doet en bij de bewoner. Daardoor kun je  
ook van de verzorging een activiteit op zich maken. Als je iemand doucht, hoeft dat niet heel snel, je 
kunt gewoon gezellig kletsen over de dag of liedjes zingen. Liedjes zingen deed ik eerder ook wel, 
maar dat was bewust. Ik vroeg niet teveel respons, want dan moet je wachten op antwoord en daar 
was eigenlijk geen tijd voor. Dan ging ik bewust liedjes zingen, want dan waren zij afgeleid en ging 
het vlotter. Die druk daarachter zit er hier niet. Hier kan ik zingen omdat ik het leuk vind en omdat de 
bewoners het leuk vinden.”
 
Alle medewerkers vertelden dat zij de hoeveelheid administratie op het Elzeneindhuis prima vinden. 
Driekwart van de medewerkers gaf aan dat de administratie minder was dan op hun vorige werk. 
Dat wordt als prettig ervaren, omdat alle medewerkers het liefste hun tijd steken in de deelnemers en 
bewoners zelf. Door die persoonlijke instelling komen medewerkers echter niet altijd goed toe aan de 
administratie en met name in de eerste interviewronde vonden veel administratieve taken nog plaats in 
de eigen tijd van medewerkers. In de tweede interviewronde hadden medewerkers een betere balans 
gevonden en staken zij minder eigen uren in het Elzeneindhuis, maar de prioriteit van alle medewerkers 
blijft op de groep liggen, omdat daar hun hart ligt.

TIJD EN AANDACHT IN DE ZORG

Ondanks dat medewerkers geen tijdsdruk ervaren en de 
hoeveelheid administratie acceptabel is, werd de werkdruk 
met name tijdens de eerste interviewronde als hoog 
ervaren. Dit kwam vooral door de opstart van een nieuwe 
organisatie: medewerkers wilden graag investeren in dit 
nieuwe project om er zo snel mogelijk iets van te maken. 
Daarnaast brengt een zelfsturende organisatie met zich mee 
dat medewerkers minder gefaciliteerd worden, waardoor ze 
meer verantwoordelijkheden hebben. Ook kost het tijd om 
zelfsturende teams goed op te zetten. Wat ook extra werkdruk 
met zich meebrengt is dat niet alle medewerkers eerdere 
ervaring hebben in de zorg, waardoor de verpleegtechnische 
handelingen met name aankomen op medewerkers die uit de 
zorg komen. Medewerkers vertelden dat Lucian en Ingeborg 
veel moeite doen om de werkdruk zo laag mogelijk te houden 
en daarin meedenken met het personeel. Tijdens de tweede 
interviewronde bleek de werkdruk al een stuk minder, met  
name omdat medewerkers de deelnemers en bewoners beter 
hadden leren kennen en de zorg daardoor beter in de vingers 
hebben. Ondanks de aanvankelijk hoge werkdruk ervaren 
medewerkers het werk over het algemeen niet als zwaar,  
omdat ze plezier hebben in het werk en ze doen waar hun  
hart ligt. De slaapdiensten en het vele tillen maken het werk  

voor sommige medewerkers op momenten wel zwaar.

Het kost tijd om het werken in zelfsturende teams goed te 
laten verlopen. Twee medewerkers vertelden in de tweede 
interviewronde dat het zelfsturend werken soepel verliep en 
dat zij daarin niet tegen problemen aanliepen. De overige 
medewerkers gaven aan dat het zelfsturend werken nog niet 
was waar het moest zijn, maar dat het voor de huidige fase al 
erg goed ging. Het roosteren is bijvoorbeeld een lastige taak, 
omdat medewerkers uiteenlopende wensen en contracturen 
hebben. Daarnaast komen er nog steeds nieuwe medewerkers 
en bewoners bij, waardoor de samenwerking en zorg steeds 
opnieuw moet worden vormgegeven. Ook merkten medewerkers 
op dat er een aantal kartrekkers zijn in het zelfsturend werken 
die veel taken op zich nemen, waardoor werkzaamheden 
soms nog onevenredig verdeeld worden. Ook is het niet voor 
alle medewerkers duidelijk wat de onderlinge verwachtingen 
zijn en wat de grenzen zijn van hun bewegingsruimte: “Je komt 
namelijk nog heel veel nieuwe dingen tegen die je niet gedaan 
hebt.” Wel verliep het zelfsturend werken tijdens de tweede 
interviewronde beter dan tijdens de eerste ronde, omdat er 
regelmatiger werd vergaderd, er meer structuur in het werk 

was gekomen en de medewerkers elkaar, de bewoners en de 
deelnemers steeds beter leren kennen.
Binnen het zelfsturend werken is er veel ruimte voor eigen 
initiatief, vaak een stuk meer dan medewerkers gewend waren 
bij vorige banen. Dat wordt als prettig ervaren, omdat er 
daardoor spontane dingen gebeuren, nieuwe dingen worden 
uitgeprobeerd en medewerkers vanuit hun gevoel bepalen wat 
het juiste is om te doen. Veel medewerkers vinden de combinatie 
van meedenken, organiseren en het werken op de groep leuk. 
Juist omdat zij mogen meedenken komen ze met extra ideeën 
en initiatieven. Ook voelt het werk meer eigen, wat bijdraagt 
aan het werkplezier: “Het is toch iets speciaals dat je zoiets als 
dit hebt mee mogen opzetten.” Wanneer medewerkers initiatief 
nemen of met ideeën komen wordt dat gezien door Lucian en 
Ingeborg en ook altijd gewaardeerd, wat bijdraagt aan een 
fijne werksfeer. Ook is er door het zelfsturend werken voor 
medewerkers meer ruimte om werkzaamheden op te pakken die 
bij hun eigen kwaliteiten en interesses passen. Voor de één is dat 
het voorbereiden van kookactiviteiten of creatieve activiteiten, 
voor de ander is dat actief contact leggen met de buurt, het 
rooster maken of de ruimtes opleuken.

WERKDRUK ZELFSTURENDE TEAMS

• De werkdruk lag in eerste instantie 
hoog door de opstart van een nieuwe 
organisatie 

• Het werk is volgens medewerkers niet 
zwaar, omdat ze er plezier in hebben

• Het kost tijd om het zelfsturend werken 
soepel te laten verlopen 

•  Ruimte voor initiatief draagt bij aan 
werkplezier 

•  Medewerkers kunnen taken oppakken 
die aansluiten bij hun kwaliteiten en 
interesses

“ Het is toch iets speciaals dat je zoiets  
als dit hebt mee mogen opzetten.”
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De fijne sfeer op het Elzeneindhuis werd erg vaak genoemd 
tijdens de interviews met medewerkers. De onderlinge sfeer 
met collega’s, bewoners en deelnemers wordt als heel prettig 
ervaren, omdat er een open sfeer is waarin ruimte is voor 
plezier en grapjes, maar waarin ook iedereen zijn mening durft 
te geven en er ruimte is voor feedback. Medewerkers hebben 
het gevoel dat ze zichzelf kunnen zijn en voelen zich allemaal 
op hun plek op het Elzeneindhuis.

Tijdens de eerste interviewronde voelden alle medewerkers zich 
al echt onderdeel van het team, maar dit had voornamelijk nog 
betrekking op de eigen woongroep of dagbestedingsgroep. Er 
kwam zoveel kijken bij de opstart van een nieuwe organisatie 
dat de focus op het goed draaien van de eigen groep lag. 
Tijdens de tweede interviewronde voelden medewerkers zich 
meer verbonden met het gehele Elzeneindhuis. Dat kwam met 
name omdat er vaker gezamenlijke activiteiten plaatsvonden. 
In de dagbesteding is de carrousel ingevoerd: vier dagen in 
de week vinden er activiteiten plaats waarbij de deelnemers 
van verschillende dagbestedingsgroepen gemixt worden, 
waardoor medewerkers de begeleiders en deelnemers van 
andere groepen steeds beter leren kennen. Daarnaast vindt 
er regelmatig een muzikale dagafsluiting plaats met alle 
dagbestedingsgroepen, gaan de bewoners af en toe bij de 
andere woongroepen koffiedrinken en helpen deelnemers 
die kunnen lopen met het duwen van rolstoelen tijdens 
het wandelen. Ook wordt er regelmatiger samen met alle 
medewerkers overlegd. Medewerkers vinden zulke overleggen 
belangrijk, omdat ze daardoor meer begrip krijgen voor dingen 
die op andere groepen gebeuren en ze zich vervolgens meer 
verantwoordelijk voelen voor wat er op de andere groepen 
gebeurt. Medewerkers ervaren dat hun collega’s voor ze 
klaarstaan en dat ze bij andere groepen kunnen aankloppen 
voor hulp. Daarnaast hebben medewerkers het gevoel dat 

iedereen op het Elzeneindhuis dezelfde visie en dezelfde 
motivatie deelt, waardoor het werk echt samen gedragen wordt. 
Het zoeken van de verbinding met andere groepen is nog wel 
in ontwikkeling.

De kleinschaligheid van het Elzeneindhuis speelt een grote rol in 
het gevoel van verbondenheid. Het zorgt er namelijk voor dat 
medewerkers elkaar en alle deelnemers en bewoners kennen. 
Dat maakt het persoonlijker, geeft een vertrouwd gevoel en  
een gevoel van gezamenlijke betrokkenheid: 

Het is zowel voor de medewerkers als voor de bewoners en 
deelnemers fijn dat er nooit een onbekend gezicht binnen komt 
lopen. Wat ook bijdraagt aan het gevoel van verbondenheid is 
dat ouders erg betrokken zijn en het contact tussen medewerkers 
en ouders goed verloopt, waardoor medewerkers het gevoel 
krijgen de zorg samen met de ouders te dragen. 

WERKSFEER EN VERBONDENHEID

•  Door de prettige werksfeer  
voelen medewerkers zich op  
hun plek 

•  Onderlinge verbondenheid groeit door 
gezamenlijke activiteiten 

• Medewerkers delen dezelfde visie, 
waardoor het werk samen gedragen wordt 

• Kleinschaligheid draagt bij aan  
het gevoel van verbondenheid

 “Het is veel meer een eenheid, het is veel meer 
een huis, ook al heb je dan drie afdelingen en vier 
dagbestedingsgroepen.”

MOGELIJKHEDEN OM TE ONTSPANNEN

• Zhineng Qigong en meditatie  
geven medewerkers rust en focus

• De leuke contacten en activiteiten met 
deelnemers en bewoners zorgen voor 
ontspanning op het werk

Volgens de visie van SlowCare is het belangrijk dat 
medewerkers de ruimte krijgen om voor zichzelf te zorgen 
en om lichaam en geest te kunnen ontspannen. De gedachte 
daarachter is dat je alleen goede zorg kunt verlenen 
wanneer je zelf in balans bent. Ingeborg heeft daarom op 
een aantal momenten Zhineng Qigong lessen aangeboden 
voor medewerkers, een meditatieve bewegingsvorm waarin 
je leert je hoofd tot rust te brengen en dichter bij jezelf en je 
gevoel te komen. Twee van de geïnterviewde medewerkers 
hadden daaraan deelgenomen. De lessen helpen hen om te 
focussen, tot zichzelf te komen en dingen los te laten waar ze 
geen invloed op hebben. Die denkwijze passen ze vervolgens 

 “ Het geeft focus: we zijn hier bij elkaar voor 
de bewoners om te kijken hoe we het de 
komende twee weken weer goed kunnen 
doen met elkaar. Dan kun je alle andere 
dingen waar je aan denkt even laten,  
dat komt later weer.”

in het werk toe op drukke momenten of wanneer ze zich 
zorgen maken. Daarnaast wordt er regelmatig gemediteerd 
voorafgaand aan vergaderingen, vaak onder begeleiding 
van Ingeborg. De helft van de medewerkers gaf aan dat erg 
fijn te vinden: “Het geeft focus: We zijn hier bij elkaar voor de 
bewoners om te kijken hoe we het de komende twee weken 
weer goed kunnen doen met elkaar. Dan kun je alle andere 
dingen waar je aan denkt even laten, dat komt later weer.” 
Medewerkers merken dat ze de vergaderingen dan rustiger 
ingaan en dat de sfeer gemoedelijker wordt, omdat ze vanuit 
hun gevoel en intentie spreken en meer openstaan voor 
anderen. Zij vinden het fijn dat hun werkgever dit aanbiedt. 
Voor één medewerker was het mediteren en leren voor jezelf  
te zorgen zelfs één van de belangrijkste dingen die het werken 
op het Elzeneindhuis heeft gebracht.

Alle medewerkers vertelden dat er ook andere mogelijkheden 
zijn voor ontspanning tijdens het werk. Zo letten Lucian en 
Ingeborg er goed op dat medewerkers niet teveel werken en 
attenderen erop om rustmomenten te nemen, door bijvoorbeeld 
even buiten te gaan wandelen of op het waterbed te gaan 
liggen met een bewoner of deelnemer. Medewerkers vinden 
het fijn en bijzonder dat een werkgever dit doet. Daarnaast 
zit er volgens de medewerkers al genoeg ontspanning in het 
werk zelf. Het contact met de deelnemers en bewoners op zich 
geeft al ontspanning. Daarnaast bieden bepaalde activiteiten 
ontspanning voor medewerkers, zoals buiten wandelen met 
de bewoners en deelnemers, een spelletje doen, luisteren naar 
muziek of samen koffie drinken. Ook tijdens de eetmomenten 
hangt er altijd een rustige, ontspannen sfeer.
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BETEKENISVOL WERK

•  Alle medewerkers vinden het werk 
betekenisvoller door meer tijd en 
aandacht

•  Samenwerken met collega’s geeft 
meer voldoening dan alleen op een 
groep staan

•  Liefdevolle zorg en gek mogen doen 
met bewoners en deelnemers maken 
het werk betekenisvoller

“ Het voelt niet meer als werk, maar gewoon als iets 
dat bij mijn leven hoort en wat leuk is om te doen.”

Alle medewerkers vinden het werk op het Elzeneindhuis 
erg betekenisvol. Dit is deels intrinsiek aan het werken in de 
gehandicaptenzorg, door de waardering die medewerkers 
terugkrijgen van bewoners en deelnemers. Toch wordt 
het werken op het Elzeneindhuis door alle geïnterviewde 
medewerkers als betekenisvoller ervaren dan eerder werk. Dat 
komt met name omdat er meer tijd is voor oprechte aandacht en 
het ondernemen van activiteiten. Daardoor zien medewerkers 
de bewoners en deelnemers meer genieten en kunnen ze hun 
datgene geven waar behoefte aan is. Bij vorige werkgevers 
was de personele bezetting vaak een stuk lager. Voorheen 
stond 50% van de geïnterviewde medewerkers alleen op een 
groep van zes of zeven zorgintensieve mensen. Daardoor 
besteedden zij hun tijd vooral aan de verzorging en was er 
weinig tijd voor oprechte aandacht of het ondernemen van 
leuke activiteiten. Het werk wordt voor hen ook betekenisvoller 
door weer met collega’s te werken: door de fijne onderlinge 
sfeer halen medewerkers meer voldoening uit het werk. Wat 
het werk ook betekenisvoller maakt is dat er door de open 
sfeer ruimte is om gek te doen met de deelnemers en bewoners. 
Het geven van liefdevolle zorg wordt op het Elzeneindhuis 
gewaardeerd, terwijl dat in vorige banen niet altijd mocht. 
62,5% van de medewerkers vertelde dat het werken op het 
Elzeneindhuis eigenlijk niet eens als werk aanvoelt: “Het voelt 
gewoon als iets dat bij mijn leven hoort en wat leuk is om te 
doen.” Een andere medewerker vertelde: “Ik zeg vaak: ik ben 
twee gezinnen aan het runnen. En dan bedoel ik dat niet in 
negatieve zin, maar het voelt ook allebei als een thuis.” 

Alle geïnterviewde medewerkers zijn erg tevreden over het werken 
op het Elzeneindhuis. De belangrijkste redenen daarvoor zijn dat 
ze meer kunnen betekenen voor de bewoners en deelnemers, 
de goede sfeer, de onderlinge verbondenheid en het delen van 
dezelfde visie met collega’s. Alle medewerkers vinden de visie 
van SlowCare goed bij zichzelf passen, in veel gevallen zelfs een 
stuk beter dan op hun vorige werk. Dat komt onder andere door 
het werken zonder managementlagen. Daardoor gaat het geld 
weer echt naar de zorg en kunnen er meer medewerkers op een 
groep staan. “Bij ons werd het altijd minder, minder, minder, en 
je hebt veel meer regels, regels, regels. Hier is het gewoon meer 
personeel en minder regels. Dat pakt voor de bewoners beter uit 
dan wanneer het andersom is. Bij de andere organisatie snapte 
je niet dat ze waarde hechten aan dingen die voor de bewoners 
eigenlijk helemaal geen waarde hebben.” Twee medewerkers die 
op hun vorige werk in hun eentje op een groep stonden gaven 
zelfs aan dat ze dit eigenlijk niet eens verantwoord vonden. 

Alle geïnterviewde medewerkers ervaren meer plezier in het werk. 
Dat komt met name omdat medewerkers meer voor de bewoners 
en deelnemers kunnen betekenen, waardoor ze hen meer zien 
genieten en door de fijne sfeer tussen collega’s en op de groepen. 
Door met meerdere begeleiders op een groep te staan is er meer 
tijd voor de deelnemers en indien nodig voor overleg. Zo deel je 
samen het plezier, maar ook de zorgen. 

Lucian en Ingeborg laten regelmatig hun waardering blijken 
naar medewerkers, bijvoorbeeld wanneer zij initiatief nemen. 
Medewerkers vinden dat bijzonder, omdat ze niet eerder op 
zo’n expliciete manier waardering hebben ontvangen van hun 
werkgever. Die waardering geeft medewerkers het gevoel dat wat 
ze doen echt gezien wordt. Dat draagt bij aan het werkplezier 
en voor sommige medewerkers ook aan hun motivatie om extra 
initiatief te nemen.

De motivatie voor het werk halen de medewerkers vooral uit het 
werken met de bewoners en deelnemers op zich en uit datgene 
wat ze van de bewoners en deelnemers terugkrijgen. Sommige 
medewerkers ervaren meer motivatie dan voorheen omdat het 
werk op het Elzeneindhuis betekenisvoller is en medewerkers  
de bewoners en deelnemers vaker zien genieten. Anderen geven 
echter aan altijd even gemotiveerd te zijn geweest. Voor sommige 
medewerkers dragen het fijne contact en de fijne samenwerking 
met collega’s ook bij aan de motivatie: “De bewoners, daar doe 
ik het echt voor. Dat heb ik eigenlijk altijd gedaan, maar als je 
aan alle kanten tegengewerkt wordt dan is het op een gegeven 
moment niet meer leuk, dan ga je teveel van jezelf geven. Hier 
heeft het tenminste weer zin dat ik iets van mezelf geef, want dat 
krijg ik gewoon echt terug. Bewoners vinden het leuk dat je in 
ze investeert, je krijgt echt een band met elkaar. Het is leuk dat 
ik een dikke knuffel krijg van een bewoner als ik binnenkom, dat 
iedereen gedag zegt en het leuk vindt dat ik er ben. Dat ze me 
gemist hebben als ik op vakantie ben geweest. Ja, dat is leuk.” 

TEVREDENHEID, WERKPLEZIER EN MOTIVATIE

• 100% tevreden medewerkers, met 
name omdat SlowCare’s visie beter bij 
hen aansluit

• Meer werkplezier omdat medewerkers 
meer voor de bewoners en deelnemers 
kunnen betekenen, omdat ze weer 
met collega’s werken en omdat hun 
inspanning gezien wordt

• Fijn contact met collega’s en 
waardering dragen bij aan motivatie

MINDER VERZUIM

•  Significant minder verzuim dan 
gemiddeld in de gehandicaptenzorg

Eén van de effecten die Lucian en Ingeborg hoopten te bereiken 
is minder verzuim onder de werknemers. Zij zijn er namelijk 
van overtuigd dat wanneer medewerkers zich op hun plek 
voelen, ze minder zullen verzuimen, omdat het werk dan juist 
energie geeft in plaats van dat het energie kost. In 2018 was 
het ziekteverzuim op het Elzeneindhuis 1,3%. Er zijn nog geen 
landelijke jaarcijfers beschikbaar van het ziekteverzuim in de 
gehandicaptenzorg in 2018. In 2016 was dit 5,66% en in  
2017 5,97%1. Daaruit valt in ieder geval te concluderen dat 
er op het Elzeneindhuis een stuk minder verzuimd wordt dan 
gemiddeld in de gehandicaptenzorg. Of de redenatie van 
Lucian en Ingeborg klopt valt niet met zekerheid te zeggen.  
Wel gaven alle medewerkers in de interviews aan dat zij 
energie krijgen van het werken op het Elzeneindhuis.  
Bij 62,5% van de medewerkers was dit zelfs een stuk meer 
dan op hun vorige werk. Ook stelden alle geïnterviewde 
medewerkers dat zij blij zijn een werkplek te hebben  
gevonden die echt bij hun past.

 1 Zorgvisie (2018), Ook in gehandicaptenzorg neemt ziekteverzuim toe. https://www.zorgvisie.nl/ook-gehandicaptenzorg-neemt-ziekteverzuim-toe/
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Bij 87,5% van de medewerkers is de kwaliteit van leven 
toegenomen sinds zij op het Elzeneindhuis zijn komen werken. 
Een medewerker van wie de kwaliteit van leven hetzelfde was 
gebleven, vertelde dat dat komt omdat hij nog altijd dezelfde 
vrolijke persoon is. De toename in kwaliteit van leven komt 
vooral door de hoge tevredenheid onder medewerkers en 
omdat zij meer werkplezier ervaren. Voor alle geïnterviewde 
medewerkers heeft het leven meer betekenis gekregen sinds zij 
op het Elzeneindhuis werken. Dat komt omdat medewerkers het 
bijzonder vinden om onderdeel te zijn van dit vernieuwende 
project. Daarnaast zetten medewerkers hun tijd op een nuttigere 
manier in, want ze zien dat deelnemers en bewoners meer 
genieten. Ook hebben medewerkers het gevoel ergens bij te 
horen waar ze graag bij willen horen. 87,5% van hen zit beter  
in hun vel omdat ze zich meer op hun plek voelen: 

“ Het is gewoon bijzonder dat ik net op die plek 
ben beland waar ik zo pas, dat is heel leuk.” 

 
Twee medewerkers gaven aan weer trots te kunnen zijn op 
hun werk, terwijl zij dat voorheen niet zo ervaarden. Verder is 
de gezelligheid op het werk voor medewerkers een positieve 
toevoeging aan hun sociale leven. Alle medewerkers hopen  
dat SlowCare een voorbeeld kan zijn voor andere organisaties 
en zorginstellingen.

62,5% van de medewerkers staat positiever in het leven sinds  
ze op het Elzeneindhuis werken. De positieve sfeer die ze  
op het werk ervaren nemen ze mee in hun verdere leven.  
Een kwart van de medewerkers vertelt dat ze daardoor ook 
meer van het leven genieten. 62,5% van de medewerkers 
heeft meer energie dan voorheen, omdat ze meer werkplezier 
ervaren. Een medewerker gaf aan voorheen voor een late 
dienst rustig aan te doen, om zo energie op te sparen. 
Tegenwoordig kan hij prima een hele dag naar de Efteling  
en daarna nog werken. Eén medewerker had juist iets  
minder energie over na een werkdag, maar dat kwam door  
de langere reistijd van en naar werk. 

Bij 62,5% van de medewerkers is de sfeer thuis prettiger 
geworden sinds ze op het Elzeneindhuis werken. Zij nemen  
niet langer de negativiteit van het werk mee naar huis.  
Door het werken op het Elzeneindhuis hebben ze ook leukere 
gesprekken met familie en vrienden. Voorheen voelden  
sommige medewerkers de behoefte om te vertellen over 
alle negatieve dingen die ze op werk meemaakten.  
Sinds medewerkers op het Elzeneindhuis werken nemen  
ze het werk niet meer mee naar huis en en hebben ze juist  
leuke verhalen te vertellen over de dingen die ze meemaken  
op werk. Ook hebben medewerkers thuis meer geduld, omdat  
ze niet meer op hun tenen lopen op het werk.

KWALITEIT VAN LEVEN MEDEWERKERS

• Hogere kwaliteit van leven voor  
87,5% van de medewerkers. 

• Het leven van medewerkers heeft meer 
betekenis door onderdeel te zijn van 
het Elzeneindhuis 

•  Medewerkers zitten beter in hun vel 
omdat ze zich meer op hun plek voelen

•  62,5% van de medewerkers staat 
positiever in het leven, 25% geniet 
meer 

• 62,5% van de medewerkers heeft meer 
energie door verhoogd werkplezier  

• Bij 62,5% van de medewerkers is 
de sfeer thuis prettiger geworden 
omdat zij met een positiever gevoel 
thuiskomen 

• Een kwart van de medewerkers slaapt 
beter omdat zij minder piekeren over 
het werk 

25% van de medewerkers slaapt beter sinds zij op het Elzeneindhuis zijn komen werken, omdat 
zij nu minder piekeren over het werk en over alles wat ze nog moeten of willen doen. 37,5% van 
de medewerkers vertelde dat de slaapdiensten op het Elzeneindhuis ervoor zorgen dat ze die 
nacht slechter slapen en dat het dan een paar dagen kost om weer helemaal op te laden. Eén 
medewerker die voorheen invalwerk deed vertelde dat hij door het werken op het Elzeneindhuis 
meer financiële zekerheid heeft, waardoor hij vaker leuke dingen kan doen. Een andere 
medewerker die zich op het vorige werk helemaal niet kon vinden in de visie, gaf aan weer 
meer zelfvertrouwen te hebben: “Ik had het gevoel van goh, misschien is het werk wel niet voor 
mij weggelegd. En nu denk ik: dit is wel echt het werk dat mij ligt en waar ik naar mijn mening 
goed in ben. Ik heb dus weer meer zelfvertrouwen gekregen in de dingen die ik doe, omdat ik 
gewaardeerd word en omdat dingen lukken.”

De hoge werkdruk die bij de opstart van een nieuwe organisatie kwam kijken zorgde ervoor 
dat alle medewerkers tijdens de eerste interviewronde veel eigen uren in het werk staken. 
Medewerkers vonden dat over het algemeen niet heel erg, omdat ze graag wilden investeren 
in dit nieuwe project. Voor twee medewerkers ging dat ten koste van de uitoefening van hun 
hobby’s. Tijdens de tweede interviewronde staken alle medewerkers een stuk minder vrije 
tijd in het Elzeneindhuis. Dat vinden ze belangrijk, want daardoor krijgen ze meer balans 
terug. Medewerkers vinden het niet erg om een paar extra uren per week te investeren in 
het Elzeneindhuis, omdat ze zich verantwoordelijk voelen. Ze willen dat alles goed loopt en 
vinden het ook leuk om hun tijd daaraan te besteden. Eén medewerker kwam tijdens de tweede 
interviewronde nog steeds onvoldoende toe aan sporten. Dat had voor hem geen impact  
op de kwaliteit van leven: het werk geeft ook voldoening, dus dat compenseert. 
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3.  SlowCare’s impact in de buurt

• Het Elzeneindhuis is op vele manieren 
zichtbaar in de wijk

•  Interactie vindt met name plaats tijdens 
het glas ophalen

•  Er wordt steeds vaker een praatje 
gemaakt met medewerkers en 
bewoners van het Elzeneindhuis

•  Kinderen uit de buurt komen op  
het Elzeneindhuis spelen

De medewerkers vertelden dat zij op veel manieren 
interactie zoeken met de buurt of zichtbaar proberen te 
zijn. Er wordt veel met de bewoners en deelnemers rond het 
Elzeneindhuis gewandeld en gefietst. Ook worden het lokale 
kinderboerderijtje, het park en het winkelcentrum regelmatig 
bezocht. Verder zijn medewerkers, bewoners en deelnemers 
regelmatig aanwezig bij lokale evenementen, zoals bij de 
opening van een nieuwe wandelroute of bij het Zomerfestijn 
van de wijk. In de wijk wordt afval geprikt en elke week wordt 
er samen met de bewoners en deelnemers bij de buren rondom 
het Elzeneindhuis glas opgehaald. De buren bij wie glas op 
wordt gehaald worden af en toe uitgenodigd om koffie te 
komen drinken op het Elzeneindhuis. Ook zijn bewoners en 
deelnemers aanwezig bij voorstellingen en vieringen van de 
lokale basisschool. Daarnaast komen kinderen uit de buurt wel 
eens op het terrein van het Elzeneindhuis spelen en dan zorgen 
medewerkers er vaak voor dat de bewoners op die momenten 
ook buiten zijn. Er is één kartrekker binnen de organisatie 
die zich bezighoudt met de contacten met de buurt. Alle 
geïnterviewde medewerkers vinden de contacten met de buurt 
belangrijk onderdeel van de visie van SlowCare, alleen is niet 
iedereen er al even actief mee bezig. Het zijn voornamelijk de 
dagbestedingsgroepen die het contact leggen met de buurt.

De buurtbewoners vertelden dat er vele manieren zijn 
waarop zij de aanwezigheid van het Elzeneindhuis in de 
buurt merken. Ze zien de bewoners en deelnemers regelmatig 
wandelen, fietsen en buiten zitten. Ze komen hen tegen in het 
winkelcentrum, tijdens het glas ophalen en op evenementen 
die in de buurt worden georganiseerd, zoals de wijkbrunch en 
burendag. De buren die wat verderop wonen merkten tijdens de 
eerste interviewronde nog niet veel van de aanwezigheid van 
het Elzeneindhuis. Zij kwamen minder vaak in de buurt van het 
Elzeneindhuis, waardoor ontmoetingen met de deelnemers en 
bewoners voor hen nog uitbleven.
 
Tijdens de eerste interviewronde bleef het contact volgens de 
meeste buurtbewoners nog vrij oppervlakkig en vond er nog 
niet veel interactie plaats. Er werd voornamelijk gezwaaid en 
gegroet wanneer buurtbewoners langs het Elzeneindhuis liepen. 
Een aantal buren vertelde dat dit eigenlijk ook prima is, want 
met andere buren blijf je ook niet altijd staan voor een praatje. 
Tijdens het glas ophalen vonden er al wel korte momenten van 
interactie plaats. De buurtbewoners vertelden dat de contacten 
die plaatsvonden altijd positief waren en dat de hele wijk 
SlowCare wel kent. Tijdens de tweede interviewronde vertelden 
buurtbewoners dat zij al wat vaker een praatje maken met 
medewerkers en bewoners die zij rondom het Elzeneindhuis 
tegenkomen. Ook spelen buurtkinderen vaker op het terrein  
van het Elzeneindhuis. 

ONTMOETINGEN EN INTERACTIE

 
Buurtbewoners voelen zich over het algemeen erg betrokken 
bij het Elzeneindhuis. Tijdens de eerste interviewronde vertelden 
ze al dat SlowCare in de gehele wijk leeft. Lucian en Ingeborg 
hebben de buurt vanaf het begin goed betrokken bij alle 
plannen door bijeenkomsten te organiseren, de plannen  
te bespreken en stukjes te schrijven in het wijkkrantje.  
De buurtbewoners hebben dat als zeer prettig ervaren.  
Eén van de buurtbewoners vertelde dat Lucian en Ingeborg 
vanuit hun perspectief als ouders aan de buren hebben 
uitgelegd waar ze tegen aan liepen toen zij een woonplek  
voor hun dochter zochten en waarom het geld weer echt  
naar de zorg moet: 

De informatie over de komst van SlowCare werd echter 
vooral rondom het Elzeneindhuis verspreid, waardoor 
buurtbewoners die wat verderop wonen die informatie 
niet vanzelfsprekend meekregen. Dat zorgde voor wat 
onduidelijkheid en buurtbewoners hebben toen elkaar 
geïnformeerd. Buurtbewoners vertelden dat het Elzeneindhuis 
op het moment weinig informatie communiceert naar de buurt. 
Dat zou meer mogen, zodat de mogelijkheid ontstaat om 
vrijwilligers te betrekken bij activiteiten of klusjes die op de 
agenda staan.Buurtbewoners zouden namelijk graag af en 
toe willen meehelpen. Het lijkt buurtbewoners leuk om mee te 
gaan wandelen, samen te fietsen op de duofiets of om te helpen 
in de tuin. Tijdens de eerste interviewronde was één van de 
geïnterviewde buurtbewoners vrijwilliger op het Elzeneindhuis. 
Tijdens de tweede ronde waren nog twee van de geïnterviewde 
buren vrijwilliger geworden.

Buurtbewoners hebben het Elzeneindhuis helemaal op 
zien bouwen en daarin hebben ze met Lucian en Ingeborg 
meegeleefd. “We hebben er best over ingezeten dat het hele 
verhaal niet doorging. Dan zag je op de website hoe moeilijk 
ze het hadden, toen was de aannemer failliet, toen was er dit en 
was er dat. Ik denk dat ze slapeloze nachten gehad hebben.” 
Alle buurtbewoners zijn blij dat het Elzeneindhuis er uiteindelijk 
toch is gekomen en een aantal vertelden dat ze blij waren 
toen ze zagen dat de eerste mensen er gingen wonen: “Dan 
heb je toch zo’n euforiegevoel: ze hebben het gered.” Alle 
geïnterviewde buurtbewoners vertelden dat ze heel veel respect 
hebben voor wat Lucian en Ingeborg hebben neergezet en voor 
het feit dat ze altijd zijn doorgegaan ondanks alle tegenslagen.

•  Buurtbewoners voelen zich betrokken 
en willen graag meehelpen 

•  Buurtbewoners hebben meegeleefd 
met de bouw van het Elzeneindhuis 

•  Door het glas ophalen raakt de buurt 
steeds meer betrokken 

•  Initiatieven komen vanuit het 
Elzeneindhuis en vanuit buurtbewoners

BETROKKENHEID

“ Dat hele verhaal en die uitleg over de visie is  
denk ik al een begin geweest van acceptatie  
voor de buurt.”
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Buurtbewoners vertelden dat het glas ophalen een goede 
activiteit is, want zo zien zij de bewoners en deelnemers van 
het Elzeneindhuis regelmatig en zijn ze zich langzamerhand 
steeds meer betrokken gaan voelen. Buren kopen soms bewust 
een glazen potje of leveren niet alles in zodat ze elke week iets 
hebben om te geven, omdat ze weten dat ze de bewoners en 
deelnemers daarmee blij maken. Ook medewerkers vertelden in 
de interviews dat buurtbewoners steeds meer betrokken raken. 
Vooral tijdens het glas ophalen is dat te merken: sommige zetten 
het glas al klaar bij de voordeur, andere bieden alle bewoners 
en deelnemers een snoepje aan en ook kennen buurtbewoners 
steeds vaker de namen van de bewoners en deelnemers. 
De praatjes aan de deuren worden ook steeds gezelliger. 
Verder vertelden medewerkers dat buurtbewoners heel erg 
geïnteresseerd zijn, meedenken en soms met leuke ideeën 
komen om samen activiteiten te ondernemen.

Na de eerste interviewronde had het Elzeneindhuis zich 
aangesloten bij de buurtpreventieapp. Tijdens de tweede 
interviewronde vertelden buurtbewoners dat één van de 
bewoners ’s avonds laat een keer was weggelopen. De 
buurtpreventieapp werd ingeschakeld en binnen korte tijd 
werd er met zo’n tachtig man gezocht. Door de betrokken 
samenwerking werd de bewoner gelukkig gauw weer 
gevonden. De betrokkenheid van buurtbewoners blijkt ook 
uit het feit dat de wijkstichting en wijkraad hun best doen 
om het Elzeneindhuis actief te betrekken en uit te nodigen 
bij activiteiten. Tijdens NL Doet hebben buurtbewoners 
het boerderijtje schoongemaakt en in juni hebben ze het 
boerderijtje geschilderd. Eén van de buurtbewoners bracht 
SlowCare bij wijze van welkom een bakblik en een mix voor 
appeltaart. Zo hadden de deelnemers op de dagbesteding 

een leuke bak-activiteit. De taart hebben ze daarna met een 
aantal buren opgegeten. Een andere buurtbewoner zag dat 
de bewoners genieten van muziek en doneerde zijn oude 
accordeon aan het Elzeneindhuis. Op initiatief van de buurt 
is er ook een gezamenlijk project gestart, het SlowCarepad. 
Dat is een initiatief om vanaf het Elzeneindhuis tot achterin 
de wijk langs een pad allerlei speeltuintjes te maken die ook 
toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel.

Buurtbewoners vinden de komst van het Elzeneindhuis positief, 
omdat het laat zien dat alle mensen verschillend zijn en dat je 
met iedereen om kunt leren gaan. Door in contact te komen 
met mensen met een beperking worden vooroordelen en 
stereotypes doorbroken, omdat buren zien wat de bewoners 
en deelnemers van het Elzeneind allemaal kunnen en wat ze te 
bieden hebben. Een buurtbewoner vertelde: 

“ Ik vind het mooi dat hierdoor een signaal wordt 
afgegeven dat niet overal een etiket op moet 
worden geplakt en dat je niet bevooroordeeld 
moet zijn.” 

Buurtbewoners vinden het prettig dat kinderen van kleins af 
aan geconfronteerd worden met diversiteit en leren omgaan 
met allerlei soorten mensen. Het Elzeneindhuis laat zien dat 
iedereen anders is en dat mensen elkaar juist kunnen aanvullen. 
Dat zou volgens de buurtbewoners zelfs positieve uitwerkingen 
kunnen hebben op het pestgedrag op scholen. De vrolijkheid 
en tevredenheid die de bewoners en deelnemers van het 
Elzeneindhuis uitstralen leert buurtbewoners ook iets:  

“De tevredenheid die ze uitstralen vind ik super. 
Met iets kleins kunnen ze heel tevreden zijn. Dan 
ga je nadenken over hoe je zelf in het leven staat.”

Door de komst van het Elzeneindhuis hebben buurtbewoners 
meer geleerd over mensen met een beperking. De 
communicatie vonden sommige buurtbewoners in het begin wel 
lastig. Aangezien de meeste bewoners van het Elzeneindhuis 
niet (veel) praten zijn buurtbewoners in eerste instantie 
wat terughoudend, omdat ze niet weten hoe iemand gaat 
reageren. Buurtbewoners geven aan dat het een leerproces 
is: “Ik weet nooit zo goed hoe ik een gesprek moet beginnen 
met iemand in een rolstoel, want je bent altijd bang dat je 
jezelf niet duidelijk kunt maken, of dat het verkeerd ontvangen 
wordt of dat je de ander niet verstaat. En als ik dan met de 
begeleider een gesprek ga voeren, ben ik weer bang dat ik 
degene in de rolstoel passeer. De communicatie is een beetje 
moeilijk, want dat is iets wat ik nooit geleerd heb. Ik ben altijd 
opgegroeid met: gehandicapten zijn eng en daar moet je met 
een grote boog omheen lopen. De communicatie wil ik best 

leren, maar in eerste instantie zou ik niet weten hoe ik daarmee 
om moet gaan.” Door in contact te komen met mensen met 
een beperking wordt de communicatie wel steeds makkelijker. 
Buren leren bijvoorbeeld wat bepaalde reacties betekenen en 
hoe ze daarmee om kunnen gaan: “Je leert: als deze persoon 
blij is dan gaat hij gillen. Daar kun je in eerste instantie een 
schrikreactie van krijgen, maar nu weet je: hij is blij, dan kun  
je daarop ingaan.” Door met de bewoners en deelnemers van 
het Elzeneindhuis in contact te komen leren buurtbewoners dus 
met hen om te gaan.

• De aanwezigheid van het 
Elzeneindhuis laat zien dat iedereen 
anders is en leert mensen om niet 
bevooroordeeld te zijn 

•  Buurtbewoners vinden het fijn 
dat kinderen van jongs af aan 
geconfronteerd worden met diversiteit 

•  Buurtbewoners leren steeds beter 
communiceren met mensen met een 
beperking

MEER BEGRIP VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING
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Buurtbewoners vinden het erg betekenisvol dat SlowCare in 
hun wijk is gekomen. Ze zijn blij dat de bewoners zo’n mooi 
huis hebben gekregen en dat ze hun ervan zien genieten. 
“Ze verdienen dit ook gewoon,” vertelde een buurtbewoner. 
Een aantal buurtbewoners gaven aan echt trots te zijn om 
zo’n mooi initiatief in hun buurt te hebben. Ze vinden het 
bewonderenswaardig wat Lucian en Ingeborg hebben gedaan 
en zijn hun daar dankbaar voor. Alle geïnterviewde buren 
vinden het belangrijk dat mensen met een beperking onderdeel 
uitmaken van de samenleving en vinden het waardevol om  
daar een bijdrage aan te leveren: “Het is mooi dat de buurt  
hun wereld een beetje groter kan maken.”

Medewerkers vertelden dat zij zien dat de contacten met  
de buurt voor deelnemers en bewoners van betekenis zijn.  
Het is belangrijk voor hen om contacten te hebben met mensen 
buiten hun familie en buiten de zorgomgeving, om erbij te 
mogen horen en gewaardeerd te worden om wie ze zijn.  
Het glas ophalen is volgens medewerkers een activiteit die 
heel waardevol is: “Mensen vragen altijd: ‘Goh, glas ophalen, 
waarom is dat?’ Als je dan uitlegt dat het een activiteit is voor  
de deelnemers om zo iets voor de wijk te kunnen betekenen, 
dan zeggen ze: ‘Ja, daar zijn we ook wel heel blij om.’ En dan 
zie je die jongens echt glunderen, zo van dat doen wij hè.” 
Bewoners en deelnemers hebben dus een activiteit waardoor 
ze zich nuttig voelen voor de wijk en de buurtbewoners ervaren 
een vrolijk moment. 

Een medewerker vertelde: “Op een gegeven moment zeggen 
die mensen: ‘Oh, wat leuk dat jullie er weer zijn!’ En: ‘Tot 
volgende week!’ Het is inhoudelijk echt helemaal niet diep, 
maar je ziet gewoon mensen lachen en je merkt dat je eigenlijk 
door iets heel simpels toch betekenisvol bent. Door glas 
ophalen, hoe simpel kan het zijn hè?” De geïnterviewde ouders 
vertelden dat het niet voor alle bewoners en deelnemers iets 
toevoegt om met buurtbewoners in contact te staan, omdat 
sommige kinderen dat onderscheid niet kunnen maken. Toch 
kunnen ook die bewoners en deelnemers meegenieten van de 
positieve sfeer en het feit dat er contact met hen gemaakt wordt.

Buurtbewoners ervaren de contacten met bewoners en 
deelnemers van het Elzeneindhuis als positief. De vrolijkheid  
en puurheid die de bewoners uitstralen maakt hun blij en laat 
hun lachen, bijvoorbeeld tijdens het glas ophalen: “Dan zijn 
ze heel blij, hoe meer flessen ze ophalen hoe blijer ze zijn. 
Dat is eigenlijk heel leuk.” Buren kunnen ook erg lachen 
om de eerlijkheid en onbevangenheid van de bewoners en 
deelnemers. Wanneer het koud is hebben sommigen namelijk 
geen zin om het glas op te halen. Dat is dan aan ze te merken 
en dat vinden buurtbewoners grappig om te zien. Tijdens de  
tweede interviewronde vertelden buurtbewoners dat ze 
buurtkinderen steeds vaker met de bewoners en deelnemers 
van het Elzeneindhuis zien spelen. Ze vinden het ontzettend 
waardevol dat jonge kinderen zulke ervaringen opdoen.

• Buurtbewoners zijn trots dat het 
Elzeneindhuis in hun wijk staat 

•  Glas ophalen geeft bewoners en 
deelnemers het gevoel iets voor de wijk 
te betekenen en brengt gezelligheid 
voor buurtbewoners 

•  Bewoners en deelnemers maken 
buurtbewoners vrolijk 

•  Het Elzeneindhuis brengt meer 
levendigheid in de wijk

BETEKENISVOLLE CONTACTEN

Weinig buurtbewoners hebben echt al uitgebreid contact gehad 
met de bewoners en deelnemers. Een vrijwilliger uit de buurt 
gaf aan dat het erg waardevol is om vrijwilligerswerk te doen, 
omdat je bewoners zo echt helpt. Een andere buurtbewoner 
was koffie komen drinken op het Elzeneindhuis tijdens een 
muziekactiviteit en had dat contactmoment als erg betekenisvol 
ervaren: “Niet zo lang geleden werden we hier uitgenodigd 
op de koffie. Dat was heel leuk, want ze hadden toen een 
muziekactiviteit. Er was iemand die op de accordeon speelde, 
dat was zo mooi en persoonlijk, elk kind werd met een eigen 
liedje benaderd. Dan stralen ze allemaal in zo’n kring.  
Van blijdschap ga je zelf ook zingen en kom je opgewekt  
thuis. Ik vond dat heel leuk, ja, ik praat er nog steeds met 
blijheid over. Je ziet ze gewoon genieten hier.” 

Wat buurtbewoners ook erg fijn vinden is dat het Elzeneindhuis 
weer levendigheid brengt in de buurt. Het gebouw straalt net als 
de voormalige school een levendige sfeer uit, maar omdat het 
gebouw nu bewoond wordt zijn er nog vaker mensen buiten en 
gebeurt er meer in de buurt. Tijdens de tweede interviewronde 
stelde één buurtbewoner dat de komst van het Elzeneindhuis 
meer verbondenheid heeft gebracht, door het ontstaan van  
het initiatief van het SlowCarepad en omdat buren vaker 
praatjes maken onderling, bijvoorbeeld over het Elzeneindhuis.
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Alle geïnterviewde buurtbewoners vinden het Elzeneindhuis een 
positieve toevoeging aan de buurt. Het oude schoolgebouw dat 
nu het Elzeneindhuis is, stond leeg en het was lang onduidelijk 
wat ermee zou gebeuren. De buurtbewoners zijn erg blij 
dat het gebouw zo’n mooie bestemming heeft gekregen en 
zowel buurtbewoners als medewerkers hebben eigenlijk geen 
negatieve geluiden gehoord over de komst van SlowCare in de 
buurt. Het gebouw heeft door de verbouwing een veel mooiere 
uitstraling gekregen en het open karakter van het gebouw 
draagt bij aan de inclusie in de buurt: 

“ Het is een gebouw dat openheid uitstraalt, er staat 
geen hek voor. Elke dag als ik hier langskom zie 
ik een jongen schommelen, regen of geen regen, 
hij is aan het schommelen. Ja, door dat open 
karakter hoort het gewoon erbij.” 

Doordat het Elzeneindhuis gewoon wordt, wordt volgens de 
buren ook de drempel lager om contact te leggen met bewoners 
en deelnemers van het Elzeneindhuis. De drempel om zomaar 
binnen te lopen blijft echter wel hoog voor buurtbewoners, maar 
dat is vooral omdat ze niet weten of hun komst op dat moment 
uitkomt en waar ze dan precies heen moeten.

Tijdens de eerste interviewronde vonden een aantal 
buurtbewoners dat het Elzeneindhuis al echt onderdeel was 
van de buurt. Dat kwam onder andere omdat de bewoners 
en deelnemers met regelmaat glas komen ophalen en contact 
zoeken door te groeten en te zwaaien. Buurtbewoners die wat 
verderop wonen gaven aan dat dit nog moest groeien, maar 
dat het begin er was. Tijdens de tweede interviewronde waren 
alle buurtbewoners het erover eens dat het Elzeneindhuis echt 
onderdeel is geworden van de buurt: het hoort er helemaal bij 
en niemand kijkt er nog van op. Veel buurtbewoners vertelden 
dat ze zonder de komst van het Elzeneindhuis nooit echt met 
mensen met een beperking in aanraking zouden zijn gekomen. 
De komst van het Elzeneindhuis zorgt er daarom voor dat er 
een inclusievere samenleving ontstaat en dat vinden de buren 
allemaal ontzettend positief: “De buurt in het algemeen en de 
kinderen groeien ermee op. Ze weten dat het bestaat en dat het 
gewoon mensen zijn. Dat is wel het mooie van een tehuis als 
SlowCare, dat is een toegevoegde waarde. De invloed van het 
Elzeneindhuis op de buurt is dat de gemiddelde mens ook in 
aanraking komt met mensen met een beperking.”

LOKALE INCLUSIE

• Alle buurtbewoners zien het 
Elzeneindhuis als een positieve 
toevoeging aan de buurt 

• Het Elzeneindhuis is onderdeel 
geworden van de buurt, mede door het 
open karakter van het gebouw 

•  De drempel om contact te leggen 
met bewoners en deelnemers van het 
Elzeneindhuis wordt lager 

•  Zonder de komst van het Elzeneindhuis 
waren veel buren niet in contact 
gekomen met mensen met een 
beperking

4. De impact van een dubbele rol: ouders en initiatiefnemers

•   De dubbele rol van de initiatiefnemers 
is van toegevoegde waarde voor de 
andere ouders

TOEGEVOEGDE WAARDE VOOR OUDERS

Volgens de meeste geïnterviewde ouders is de dubbele rol van 
Lucian en Ingeborg van toegevoegde waarde: door hun eigen 
ervaringen hebben zij een goede visie op de zorg, hebben 
zij affiniteit met mensen met een beperking en begrijpen zij 
ouders beter. Zij weten beter waar ouders het over hebben en 
snappen waarom bepaalde zaken van belang zijn. Eén ouder 
gaf aan dat de zorg op het Elzeneindhuis vooral is ingericht op 
mensen met een soortgelijke zorgvraag als de dochter van de 
initiatiefnemers, waardoor ouders van de kinderen die een wat 
hoger niveau hebben soms moeten uitleggen waarom er voor 
hun kinderen andere zaken van belang zijn. Ouders geven aan 
dat daar voldoende ruimte en begrip voor is en dat ze er samen 
altijd uitkomen.
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OVERGANG EIGEN DOCHTER NAAR HET ELZENEINDHUIS

Voor alle bewoners en 
deelnemers in dit onderzoek 
verliep de overgang naar 
het Elzeneindhuis soepel, 
maar voor de dochter van 
de initiatiefnemers niet. De 
dubbele rol die Lucian en 
Ingeborg hebben als ouders 

en initiatiefnemers maakte de situatie voor hun eigen dochter op momenten onduidelijk en voor 
Lucian en Ingeborg was het soms moeilijk om haar op de eerste plaats te zetten. Dat is volgens 
hen inherent aan het feit dat ze initiatiefnemer zijn, omdat je in die rol altijd denkt aan het grotere 
plaatje en niet met volledige toewijding voor de belangen van je eigen kind op kunt komen.  
Dat werd versterkt door het intrinsieke verlangen dat zij voelen om de zorg anders in te richten: 
hun dochter was daarvoor de aanleiding, maar zij willen meer dan alleen een fijn huis voor haar. 

De dubbele rol is ook lastig bij het overdragen van de zorg. Door de drukte die komt kijken bij 
de opstart van een nieuwe organisatie was het voor Ingeborg niet mogelijk om twee of drie 
weken volledig de tijd te nemen om het personeel en haar dochter aan elkaar te laten wennen. 
Een complicerende factor daarbij is dat het personeel Ingeborg op die momenten niet alleen als 
moeder, maar ook als werkgever ziet. Ingeborg brengt tips daarom voorzichtiger of verkapt, 
waardoor de boodschap minder goed overkomt. Het is dus zowel voor de initiatiefnemers als 
voor medewerkers nog aftasten hoe zij precies met die dubbele rol moeten omgaan. Inmiddels 
gaat de overgang van hun eigen dochter naar het Elzeneindhuis steeds beter en slaapt ze vier 
dagen in de week op het Elzeneindhuis.

•  De overgang naar het Elzeneindhuis 
was lastiger voor de dochter van de 
initiatiefnemers vanwege hun dubbele 
rol

In eerste instantie werd 
de kwaliteit van leven van 
Lucian en Ingeborg minder 
door de opening van de 
woonvoorziening. Dat komt 
omdat zij niet ontlast werden in 
zorgtaken, maar er juist alleen 
maar meer taken bijkregen.  
Zij waren altijd bezig met  
het Elzeneindhuis en daarnaast 

hadden zij ook nog steeds de zorg voor hun eigen dochter. Daardoor was er een stuk minder 
tijd voor elkaar, want gesprekken gingen eigenlijk altijd over het werk. Ook zorgden Lucian en 
Ingeborg in die periode niet altijd goed voor zichzelf. Ze waren steeds moe, vergaten wel eens 
te eten en sliepen minder goed omdat er zoveel dingen tegelijkertijd speelden. Ook was er 
nauwelijks tijd over voor hobby’s en het sociale leven. Ingeborg en Lucian vertelden dat er nu 
langzaam maar zeker steeds meer ruimte ontstaat om weer tijd met elkaar door te brengen en 
goed voor zichzelf te zorgen, omdat de meest hectische periode achter de rug is en de zorg voor 
hun dochter steeds meer bij het Elzeneindhuis komt te liggen. De keerzijde daarvan is dat zij hun 
dochter en hun gezamenlijke rituelen soms thuis missen. 

Toch vertelde Ingeborg dat haar kwaliteit van leven is toegenomen door het oprichten van het 
Elzeneindhuis. Ze ervaart meer zingeving omdat ze het gevoel heeft haar missie gevonden te 
hebben en voelt zich gelukkiger omdat het werk zo betekenisvol is. Daarnaast is er meer vrije 
tijd en bewegingsruimte ontstaan nu haar dochter deels op het Elzeneindhuis woont. Lucian en 
Ingeborg zijn bijvoorbeeld voor het eerst samen een hele week op vakantie geweest, voorheen 
konden ze alleen maar een paar dagen weg. Ook heeft dit gezamenlijke project hun onderlinge 
relatie versterkt: het is fijn om samen aan iets te werken en mooi om elkaar in een nieuwe rol te 
zien. Ook zijn de contacten op het Elzeneindhuis een positieve toevoeging aan hun sociale leven. 
Bovenal is er een geruster gevoel over de toekomst nu Lucian en Ingeborg weten dat er een plekje 
is voor hun dochter waar zij voor altijd kan wonen.

KWALITEIT VAN LEVEN INITIATIEFNEMERS

• In eerste instantie lagere  
kwaliteit van leven door  
opening woonvoorziening 

• Momenteel hogere kwaliteit van leven 
voor initiatiefnemers

Lucian en Ingeborg vinden dat de gehandicaptenzorg in 
het algemeen anders moet worden ingericht: er moet goede 
basiszorg komen, de zorg moet menslievender en mensen 
met een beperking moeten weer onderdeel zijn van de 
maatschappij. Zij hopen dat het Elzeneindhuis daarin een 
voorbeeldfunctie kan hebben. Hun eigen rol zien zij vooral 
in mensen inspireren, coachen en hun ervaringen delen. Het 
Elzeneindhuis is volgens Lucian en Ingeborg een succes omdat 
het kleinschalig is en omdat zij vanuit hun ouderschap intrinsiek 
betrokken zijn en weten wat er nodig is. Een toekomstige 
vestiging van SlowCare zou daarom ook op die manier moeten 
ontstaan en Lucian en Ingeborg zijn ervan overtuigd dat dit kan: 
“Wij zijn helemaal niet uniek daarin, natuurlijk kunnen andere 
ouders dit ook.” Ook hopen Lucian en Ingeborg dat er vanuit de 
overheid meer (financiële) ondersteuning komt voor soortgelijke 
ouderinitiatieven. 

IMPACTWENS

• De initiatiefnemers hopen met het 
Elzeneindhuis een voorbeeld te kunnen 
zijn dat leidt tot veranderingen in de 
gehandicaptenzorg 

“ Als ik het opnieuw zou doen zou ik het anders 
organiseren, met aan de voorkant meer 
ondersteuning en backoffice. Maar dat is lastig, 
want je hebt geen middelen dus waar moet je dan 
die mensen vandaan halen? Ik bedoel, hoe gek 
ben je als vijf jaar of zes jaar voor niets werkt en 
dit gewoon erbij doet zonder salaris te krijgen? 
Ja, alleen ouders doen dat, maar die moet je niet 
overvragen.”
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