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„Denk niet voor, maar praat 
tekst Gert de Looze 

beeld Jeannine Govaers

„Als je écht naar mensen 

luistert, ontdek je nieuwe 

dingen”, weet Petra de 

Braal. Ze is bedenker en 

manager van de Zeeuwse 

Huiskamer, een project 

waarin de verhalen van 

Zeeuwen centraal staan. 

„Alleen op die manier kun 

je hulp op maat bieden.”

N
aast een zogeheten

huiskamer in Zon-

nemaire scharrelen

kippen. De zon breekt

door het wolkendek en geeft de

Zeeuwse kleigronden extra glans.

In de woning vertellen Petra

de Braal en Arend Roos over de

Zeeuwse Huiskamer. Projectmana-

ger De Braal is antropoloog. Roos

staat haar bj vanuit Economische

Impuls Zeeland, de organisatie

achter de Zeeuwse Huiskamer (zie

ook ”Langer thuis wonen”).

De Zeeuwse Huiskamer, gestart

in 2013, wil een bewustwording-

proces op gang brengen. Cen-

trale vraag is wat mensen nodig

hebben om langer zelfstandig te

kunnen bljven wonen. „Ondanks

veel onderzoeken hebben we geen

passend antwoord op die vraag”,

weet De Braal.

Roos: „Veel bedrjven en over-

heden werken aanbodgestuurd

en bedenken producten en

diensten zonder goed te weten

waar behoefte aan bestaat. Door

bj de mens en niet direct bj de

productontwikkeling te begin-

nen, sluiten we vraag en aanbod

beter op elkaar aan. Dit komt de

economie ten goede. Wj vertel-

len dus geen zweverig, maar een

realistisch verhaal.”

De Braal: „Verbondenheid tus-

sen mensen is ons startpunt. Via

gesprekken met ouderen, hun

kinderen, vrienden en buren pro-

beren we te achterhalen wat zj

nodig hebben en waar hun kracht

ligt. Met die kennis helpen we

onder andere gemeenten en wo-

ningcorporaties om goede keuzes

te maken.”

In het kader van het project zjn

eerst drie zogeheten huiskamers

ingericht. In Goes en Terneuzen

een woning in een appartemen-

tencomplex en in Zonnemaire (zie

ook ”Zeeuwse Huiskamer wjst op

belang van onderlinge verbonden-

heid”) een woning op het plat-

teland.

De huiskamers in Goes en

Terneuzen zjn volgens afspraak

na een jaar gesloten. De komende

tjd openen her en der in Zeeland

nieuwe huiskamers hun deuren.

Welke functie heeft een huis-

kamer?

De Braal: „Mensen kunnen er lo-

geren. Bjvoorbeeld om te ervaren

hoe het is om in een appartement

te wonen of om te ondervinden

hoe makkeljk een inloopdouche

is. Als mensen uit hun comfort-

zone stappen en elders verbljven,

kjken ze vaak met een frisse blik

naar hun thuissituatie. Dit kan

veranderingen in gang zetten.”

Dorpen blijken ook als huiskamer 

te kunnen fungeren.

De Braal: „Inderdaad, dit betreft

Rilland en ’s-Heer Hendrikskinde-

ren. Gemeente, woningcorporatie

en zorgaanbieder hadden daar

een gezamenljk doel: het leefbaar

houden van de dorpskern. Wj

hebben interviews gehouden om

de gemeenschap in kaart te bren-

gen: wat is de bevolkingssamen-

stelling, wat zjn de kwaliteiten

en behoeften van de dorpelingen

en welke rol vervullen winkels en

verenigingen?

Aan de hand van de uitkomsten

kan er een passend aanbod wor-

den gedaan. Als de gemeente een

woningaanpassing bjvoorbeeld

door de plaatseljke ondernemer

laat uitvoeren, bevordert dit de

onderlinge verbondenheid én

de kennis van zo’n bedrjf. Met

die kennis kunnen werknemers

nieuwe klanten adviseren.”

Is het huiskamerconcept overal 

toepasbaar?

De Braal: „Het algemene idee

wel, maar de praktische uitwer-

king niet. We steken altjd in op

de lokale context, want in een

stad werken dingen nu eenmaal

anders dan in een plattelandsge-

meente. Omdat voorzieningen

dichtbj of veraf liggen of omdat

er op de ene plek meer fami-

lies bj elkaar wonen dan op de

andere.”

Roos: „Zo bleek de pedicure in

een dorp een centrale rol te spe-

len. Mede omdat haar echtgenoot

veel mensen hielp met kleine

klussen. Het was dus geen goede

zet om haar weg te bezuinigen.”

Wat merkt de man in de straat 

van de Zeeuwse Huiskamer?

De Braal: „Uit de interviews in

Rilland kwam onder andere naar

voren dat zaken zoals veiligheid

en zelfredzaamheid de mensen

bezighielden. Daarom zjn we op

de lokale radio een programma

gestart waarin we met de wjk-

verpleegkundige, de wjkagent

en met ouderen zelf over deze

thema’s praten. Tjdens de eerste

uitzending hadden we 400 luis-

teraars, bj de achtste uitzending

was dit aantal opgelopen tot dik

3000.”

Beperkt de Zeeuwse Huiskamer 

zich tot het zelfstandig wonen?

Roos: „Nee, wat we doen is mede

afhankeljk van wat mensen

aangeven. In Rilland was er bj

inwoners behoefte aan informatie

over dementie. Kinderen gaan

daar op school mee aan de slag.

Zj presenteren het resultaat aan

hun ouders. Zo bereik je veel

mensen en hoop je dat ze weten

hoe ze moeten reageren als ze

een dorpsgenoot met dementie

tegenkomen.”

De Braal: „”Over leven met

kanker” is een ander thema. Het

bleek dat mensen na een gesprek

met een oncoloog met vragen

„Veel producten worden be-

dacht zonder dat helder is 

waar behoefte aan bestaat”
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Zeeuwse Huiskamer wijst op belang van onderlinge 
Brenda Voet runt in het Zeeuwse dorp Zonnemaire

”Résidence Oud Bommenede”. Onderdeel van de

résidence zjn onder meer een camping, een gezond-

heidscentrum en een zorgvilla. In de zorgvilla kun-

nen mensen onder andere terecht om te revalideren

na een operatie of voor vakantie.

Voet stelde in eerste instantie een bestaande wo-

ning beschikbaar als huiskamer in het project de

Zeeuwse Huiskamer (zie ook ”Denk niet voor, maar

praat met ouderen”). In de nieuwgebouwde zorgvilla

zjn de ervaringen verwerkt van mensen die in de

huiskamer logeerden. „Daarom is er alarmering,

maar zit de woning niet vol technische snufjes. De

slaap- en de badkamer beslaan de helft van het wo-

ningoppervlak, want in een zorgsituatie bljkt ruimte

belangrjk.”

De ruiten die een weids uitzicht op de Zeeuwse

polder bieden, beslaan de hele wand van zowel de

woon- als de slaapkamer. „Licht, lucht en ruimte

zorgen voor rust.” De zorgvilla is een leerplek. „Voor

onze gasten, voor ondernemers en voor mj. Soms

laten kinderen hun ouders in de zorgvilla logeren,

want het werkt goed om op een andere plek over de

thuissituatie na te denken.”

Coby Traas is als bestuurder van zorggroep Ter

Weel bj de Zeeuwse Huiskamer betrokken. Ze denkt

samen met de mensen van de Zeeuwse Huiskamer

en onder andere woningcorporaties na over de vraag

wat er nodig is om ouderen langer zelfstandig thuis

te kunnen laten wonen. „Terecht roepen de mensen

van de Zeeuwse Huiskamer op om de vragen van de

senioren zelf centraal te zetten. Die kunnen gaan

over zelfredzaamheid, over de boodschappen, over

sociale contacten of over technologie. In het verleden

beperkten we ons vaak tot medicatie en technische

voorzieningen. Er werd vóór een cliënt gedacht,

Ouderen kunnen in een zogeheten huiskamer van de Zeeuwse Huiskamer logeren. Om bijvoorbeeld te ervaren hoe het is om in een appartement te wonen of om te ondervinden hoe 
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Langer thuis wonen

Economische Impuls Zeeland is de organisatie 

achter de Zeeuwse Huiskamer. Deze economische 

ontwikkelingsmaatschappij probeert de regio-

nale economie te stimuleren. Door bijvoorbeeld 

nieuwe werkgevers naar de provincie te lokken en 

investeerders aan te trekken. Ook het stimuleren 

van sectoren die voor Zeeland belangrijk zijn be-

hoort tot het takenpakket. Dit betreft onder andere 

de zorg – goed voor 20 procent van de werkgele-

genheid in de provincie.

Partners van de Zeeuwse Huiskamer, bedacht 

in 2013, zijn gemeenten, woningcorporaties, 

zorgaanbieders, een onderwijsinstellingen en een 

verzekeraar. Centrale vraag van het project is wat 

er nodig is om mensen langer zelfstandig thuis te 

kunnen laten wonen. Verhalen van de doelgroep 

en hun omgeving vormen de leidraad in de zoek-

tocht naar antwoorden. Projectmanager is antro-

poloog Petra de Braal. Arend Roos, programma-

manager gezondheidseconomie bij Economische 

Impuls Zeeland, staat haar met adviezen bij. Ook 

voert hij voornamelijk de gesprekken met bestuur-

ders en zorgt hij dat er gelden beschikbaar komen 

om project te laten draaien. Het project is als 

landelijke koploper uitgekozen door het Zorgpact. 

Zorgpact fungeert als aanjager voor samenwer-

king tussen zorgaanbieders, onderwijsinstellingen 

en lokale overheden op regionaal niveau.

„Het adviseren 
van bedrijven is 
dankbaar werk”
tekst Gert de Looze 

beeld Jan den Hertog

De eerste maanden nadat hj stopte met werken vielen

Jan den Hertog (63) uit Njkerkerveen niet mee. „Ik

vond het lastig dat mjn agenda leeg was, terwjl ik

kort daarvoor vaak vjftig tot zestig uur per week druk

was. Inmiddels heb ik mjn draai gevonden als coach

bj stichting Qredits, die microkredieten verleent.”

Den Hertog was actief in de inanciële sector. Hj

vervulde directie- en managementfuncties in de bank-

wereld en hield zich bezig met kredieten, hypotheken

en pensioenen. „Ik genoot van mjn adviserende rol en

van het omgaan met mensen.”

Na een fusie in 2010 kreeg Den Hertog de mogeljk-

heid om met vervroegd pensioen te gaan, maar hj

ging niet op dit aanbod in. „Werken was mjn lust en

mjn leven. Daarom wilde ik lekker doorstomen tot

mjn vjfenzestigste.

Ik heb altjd gewerkt in organisaties met zo’n 200

mensen. Na de fusie kwam ik in een organisatie met

8000 man terecht. Dan krjg je met andere belangen

en minder beleidsvrjheid te maken. In 2012 heb ik

alsnog gebruikgemaakt van de mogeljkheid om ver-

vroegd uit te treden.”

„Gelukkig kwam ik via via na een paar maanden in

contact met stichting Qredits”, vertelt Den Hertog.

„Koningin Máxima is erevoorzitter van deze in Almelo

gevestigde kredietverstrekker. Qredits verleent in

samenwerking met het Europees Investeringsfonds en

het ministerie van Economische Zaken microkredie-

ten aan ondernemers die bj de reguliere banken zjn

afgewezen. De stichting honoreert circa 20 procent

van de kredietaanvragen. Bedrjven kunnen na de

ontvangst van het mikrokrediet desgewenst gebruik-

maken van een coach. Ik ben gemiddeld twee dagen

per week bezig met de coaching van acht bedrjven,

onder andere een bouwbedrjf, een restaurant en

een assurantiekantoor. Dat is boeiend en dankbaar

vrjwilligerswerk, zeker als je ziet dat adviezen een

positief effect hebben. Zo gaf ik de restauranthouder

de tip om in het tegenoverliggende congrescentrum

een paar keer een gratis lunch te bezorgen. Inmiddels

verzorgt hj minstens drie keer per week de lunch

voor congresgangers.”

Den Hertog en zjn vrouw hebben drie zoons. Eén

zoon heeft drie kinderen –Myrthe (7), Marit (4) en Rick

(1)–, waar het echtpaar wekeljks één à twee dagen op

past. „Dat zjn de mooiste dagen van mjn leven. Een

voorbeeld? Na het middageten leest Myrthe inmid-

dels zelf uit de kleuterbjbel. Daarna komen de vragen

aan de orde die onder elk Bjbelgedeelte staan. Dit

levert regelmatig mooie gesprekken op. Zo vond ik het

ontroerend dat Marit onlangs zei: „Opa, u hoeft toch

nooit bang te zjn? De Heere God is altjd bj u.”

In de tjd die overbljft tennist Den Hertog, doet hj

klusjes voor de tennisvereniging of loopt hj zo’n 10

kilometer hard. „Dat is heerljk om mjn hoofd leeg te

maken.”

Dit is deel 7 in een serie over mensen die na hun pensionering een 

nieuwe uitdaging oppakten. Volgende week donderdag deel 8. 

pensioen

Jan den Hertog past graag op zijn kleinkinderen.
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waardoor deze in zjn appartement werd geconfron-

teerd met allerlei technische snufjes waar hj geen

raad mee wist.”

De bestuurder wjst op het belang van een goed

functionerend sociaal netwerk, waarin alle partjen

elkaar weten te vinden. „De Zeeuwse Huiskamer

kan hierin een sturende rol spelen. Door in kaart te

brengen of er familie, een dorpsraad, een vrjwilli-

gersorganisatie, een kerk en verenigingen zjn en wie

als sleuteliguren in een dorpskern fungeren.”

Ook buren en andere mensen in een straat spelen

een belangrjke rol. „Ze kunnen afspreken wie de

buurman met beginnende dementie in de gaten hou-

den als hj gaat wandelen, hem helpen met prakti-

sche zaken in huis en afstemmen wie hem op welke

dag van een warme maaltjd voorziet.”

Sociale cohesie ontstaat niet vanzelf, maar moet

tegenwoordig worden georganiseerd, weet Traas.

„Dat is niet altjd eenvoudig en een kwestie van lange

adem. Buurtbewoners zjn onmisbaar bj het creëren

van een dementievriendeljke wjk. Scholieren kun-

nen bjvoorbeeld de moestuin bj een zorgcentrum

helpen onderhouden of thuiswonende ouderen

bezoeken die in een isolement zjn geraakt.”

verbondenheid

met ouderen”

makkelijk een inloopdouche is. Ze kunnen hun ervaringen doorgeven aan de initiatiefnemers van dit project. 

bleven zitten. Niet alleen over

hun gezondheid, maar ook over

hun relatie, over de kinderen of

over inanciën. Kankerpatiënten

stellen het op prjs als deskun-

digen –professionals of vrjwilli-

gers– meedenken en als praatpaal

fungeren. Inmiddels wordt er

in het ziekenhuis in Terneuzen

over nagedacht om een plek in te

richten waar mensen na gesprek-

ken met een arts naartoe kunnen

gaan.”

Wat brengen de huiskamers 

teweeg?

Roos: „In de huiskamer in Terneu-

zen lagen vier afstandbedieningen

voor de tv, de dvd en de radio. Om

senioren zo veel mogeljk comfort

te bieden. De ervaring leerde dat

één simpele afstandsbediening

genoeg was. Het is niet zinvol om

woningen bj voorbaat te voorzien

van allerlei technische snufjes.”

De Braal: „Techniek moet bj

mensen passen. Het gaat om

maatwerk. De ene keer is dat een

volledig aangepaste badkamer,

een andere keer een voorziening

om een klapraampje open te

doen. Of een knopje naast het bed

om de lamp in de gang uit te kun-

nen doen, zodat een oudere niet

meer in het donker naar zjn bed

hoeft te lopen.”

Roos: „Ik bespeur een leereffect

in organisaties en bedrjven. Een

lokale interieurspeciaalzaak weet

inmiddels beter welke stoelen bj

ouderen passen.”

De Braal: „We laten studenten

van zorgopleidingen interviews

bj mensen thuis afnemen. Dit is

een waardevolle aanvulling op de

leerstof.

Bj ouderen zelf zie je een

sneeuwbaleffect. Zo sprak ik

kortgeleden een stel dat dankzj

het verbljf in een huiskamer

een inloopdouche liet plaatsen.

Inmiddels heeft de buurvrouw er

ook één en denken anderen op de

galerj over zo’n douche na.”


