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Gesprekken die het afgelopeo jaar
lijke begeleiding hebben o-a- de :

teiten gesteld worden-
Je zou het een viertal speerpurrteÍr
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binnen de staf
richting bepaald

krrrmen noemen.

zijn gevoerd rond
yaariÍr de kouende

levensbeschorrve-
tijd de priori-

Allereerst is ervoor gekozen om in het
verslag dat regelmatig van iedere bewo-
ner gemaakt wordt de levensbeschouwing
veel meer tot rode draad te maken.
Het afgelopen jaar is binnen de toenma-
lige wijk IV (d.w.z. Kleine Brink 4 t/n
B) veel lrerk besteed om te komen tot een
nieuw model bewonersverslag, met inbe-
grip van het levensbeschouwelijke.
Deze woningen zijn nu ondertussen druk
doende e.e.a. praktisch in te oefenen en
vormen daarmee een soort 'proefpolder'
voor dit nieuwe model jaarverslag.
Inherent aan deze nieuwe manier is, dat
er veel werk wordt gemaakt om de eigen-
heid van deze individuele bewoner op het
spoor te komen. Dat kan overigens niet
los van de vraag: hoe kijken wij tegen
hem/haar aan? Het samen in gesprek gaan
daarover vormt een wezenlijk onderdeel
van dit proces.
De ervaringen die \^/e tot nu toe hiermee
hebben opgedaan zijn heel bemoedigend.
Weliswaar kost deze intsensieve manier
van verslaglegging veel tijd en vraagt
veel van de inzet van de medewerkers,
maar tegelijk merken we dat ons kijken
naar deze specifieke bewoner erg wordt
'uitgezuiverd', waardoor hLj/zLj beter
tot zijn/haar reeht kan komen. Het kan
niet anders, of dit heeft zijn (positie-
ve) doorwerking op het dagelijkse doen
en laten.
Als deze manier van werken goed bevalt,
verdient het aanbeveling ook andere
woningen voor te stellen op die wijze te
werken.

Het levensverhaal-
Een tweede 'speerpunt' vormL het levens-
verhaal van de bewoner.
Helaas ontdekken we vaak weer opnieuw,
dat we eigenlijk maar heel weinig van
ottze bewoners weten, ondanks dat zLj
vaak al lang in Eckartdal wonen.

Dat g,eldt vooral hun eigen achtergrond.
Maar ock hun doen en laten binnen Ec-
kartdal of een andere instelling is bij
onze vaak (jonge) personeelsteden onvol-
doende bekend.
Er werd daarover vroeger weirrig op
schrift bijgehouden. Keer op keer ont-
dekken we, hoe jammel' het eiger-rli jk is.
Want als je iemancis 'tt<,-;::.t-ei s ' niet kent ,

hoe kun je hem dan 'voetlen' en laten
tgroeien' ?.
De weg Lerug in i-ernands geschiedenis is
niet altijd gemakkelijk. i^lie keirnen hem
nog van vroeger ? \taak zuiien we le rade
moeten gaan bij farniliel-eden -zo die nog
in leven zíjn- of otitiere begeleiding.
Het gaat daarbij mef name om informatie
die ons kan helpen ief-s meer fe verstaan
van deze unieke rnens.
In veel gevallen wordt- de pr:zzel \'an een
bewoner pas r,{at kornpleet na zt jn over-
1i jden: dat is natuu::li jk erg jammer.
Niet zelden moet begel,eiding dan konklu-
deren: als we dir of dat eerder geweten
hadden, waren we rlaar ti:ch anders mee

om gegaan.
Met name in wijk 1, vraar de meeste orrde-
re bewoners wonen en waar dus de tiid
dringt, willen we hj.r..:rmee een begin ma-
ken.
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De komende tijd willen we besteden om

een methode te ontwikkelen ofl] levensver-
halen op papier te krijgen én om hier
praktisch mee leren te werken.
Jan Kleef is hiervoor gedeeltelijk vrij-
gesteld; tesamen met de pastor en de
koördinator: van wijk L zullen de teams
hiermee spoedig aan de slag gaan.
Ook hier geldt, dat deze waardevolle
ervaringen opgedaan in wijk I ook be-
schikbaar dienen te komen voor andere
wijken, zodat ook zij daar hun voordeel
mee kunnen doen.

Beide 'speerpunten', het jaarverslag en
het levensverhaal vragen niet a1leen
kennis van zaken van degenen die hier
direkt mee te maken hebben, d.w.z. de
begeleiding, maar ook ontwikkeling in
gevoeligheid, in houding. Juist omdat
onze begeleid(st)ers van zeer verschil-
lende kom-af zijn wat hun achtergrond en
opleiding betreft is het noodzakelijk
dat zij hierin ondersteund worden. Daar-
om zal op korte termijn een bijscho-
lingsprogramma worden ontwikkeld
hierin voorziet.

dat

Tenslotte zal het inhoudelijke gesprek
over levensbeschouwelijke zakerr in de
overlegsituaties van zowel begeleidings-
sektor (O.B.S.) als de medisch-psycholo-
gische sektor (O.O.D. ) worden voortge*
zet.
Immers het is belangrijk, dat stafleden
die een belangrijke rol spelen in het
ondersteunen van de medewerkers in de
begeleidingssektor ook zichzelf en el-
kaar daarin 'voeden'.

Het ligt in de bedoeling dat in het
kader van regionale afspraken rond 1e-
vensbeschouwelijke begetreiding er spoe-
dig een zogel-reten aandachtsgroep in het
leven wordt geroepen binnen Eckartdal,
die het beleid rn. b. t- . het levensbeschou-
welijke verder gaat cntwikkelen. Voor de
staf bestond er reeds een soortgelijke
groep. Deze zal nu .i-n taakstelling en in
samenstelling worden uitgebreid.
Ook uit de familie zulien kandidaten
worden gevraagd.
Een volgende keer hopen we hier wat meer
over te kunnen vertellen.

I.nJerner v.d.Wouw,
pastor.
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