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Hillegom # De capaciteit verdrie-
voudigt dankzij de nieuwbouw. Als
over ruim een jaar het gebouw aan
de Nieuweweg in gebruik wordt
genomen, kunnen er 48 mensen
wonen. In het huidige onderko-
men zijn dat er nog 17. Een logisch
gevolg is dat ook het personeelsbe-
stand moet verdrievoudigen: van
twintig naar zestig fte’s. ,,Ja, dat
wordt nog een flinke uitdaging’’,
zegt Fransca Grimbergen. ,,Laten
geïnteresseerden zich vooral mel-
den. Ik zeg er meteen bij: affiniteit
met de doelgroep is belangrijker
dan diploma’s.’’

’De Wens’
Grimbergen (58) is manager van De
Triangel - het huidige onderkomen
van deze kleine maar speciale
groep patiënten - en ’kwartierma-
ker’ van de nieuwbouw. Die heeft
tot nu toe ’De Wens’ als werknaam.
Vandaag wordt onthuld hoe het
gebouw echt gaat heten.

Grimbergen werkt sinds 1999 bij
Zorgbalans, de zorgorganisatie met
onder andere dertien woonzorg-
centra in Haarlem en omgeving,
waaronder Den Weeligenberg. De
Lissese wordt door collega’s wel-
eens gekscherend ’de bouwmana-
ger’ genoemd, omdat ze eerder de
verbouwing van het hoofdgebouw
van Den Weeligenberg en De Hout-
tuinen in Haarlem onder haar
hoede had. ,,Ik werk bij een prach-
tige, dynamische organisatie’’,
klinkt het enthousiast. ,,En we
gaan hier in Hillegom iets heel
moois voor de doelgroep doen.’’

Om uit te leggen welke doel-
groep het precies betreft, gaat

Grimbergen eerst terug in de tijd.
Toen in Den Weeligenberg alle
bewoners nog door elkaar heen
werden gehuisvest en dat veel
onrust gaf. ,,Cliënten met demen-
tie, mensen met een psychiatrische
stoornis, jong, oud, alles woonde
bij elkaar. Mensen die het liefst
volop gezelligheid om zich heen
willen, woonden bij mensen die
het liefst alleen gelaten willen
worden. Rustzoekers en druktezoe-
kers door elkaar dus. Water bij
vuur en dat leverde regelmatig
heibel in de tent op. Dat werkte
ontregelend.’’

In een poging die onrust te be-
teugelen, introduceerde Den Weeli-
genberg ’wenswonen’. Mensen die
door hun ernstige problemen over-
al buiten de boot vielen, werden bij
elkaar gehuisvest in De Triangel:
een barakachtig noodgebouw, een

paar honderd meter van de hoofd-
vestiging van Den Weeligenberg.

Dat bleek geweldig goed uit te
pakken. Het voornaamste verschil:
de bewoners worden niet als groep
behandeld maar met iedereen
worden individuele afspraken
gemaakt. Grimbergen: ,,Zo wordt
er gelijktijdig gegeten, maar niet
samen. Wie in de gezamenlijke
huiskamer wil eten mag dat, maar
voor de tv of op de eigen kamer
mag ook.’’

’Rust in de tent’
Door deze doelgroep - DZEP’ers,
de letters staan voor Dementie en
Zeer Ernstig Probleemgedrag - op
deze manier te huisvesten, bege-
leid en verzorgd door een gespecia-
liseerd team medewerkers, werd er
veel gewonnen. Niet alleen bleek
het een zegen voor de betreffende
doelgroep, er kwam ook veel meer
’rust in de tent’ in Den Weeligen-
berg.

En helemaal nadat ook een ande-
re categorie van ’ontregelende’
cliënten niet langer in het hoofdge-
bouw van Den Weeligenberg, maar
in De Triangel werd opgevangen:
de acute opnames. Ook deze men-
sen - met dementie of verdenking
daarvan - die op last van de rechter
of de burgemeester worden opge-
nomen omdat ze een gevaar vor-

men voor zichzelf of de omgeving,
behoren tot de categorie DZEP.

Voor deze twee categorieën be-
woners wordt er nu een nieuw
gebouw neergezet. Dat krijgt een
regionale functie. De 48 woonplek-
ken die er komen, zijn volgens
Grimbergen naar verwachting
voldoende om aan de vraag uit
Kennemerland, Zuid-Holland
Noord en Amstelland-Meerlanden
(Aalsmeer, Amstelveen, Diemen,
Haarlemmermeer, Ouder-Amstel
en Uithoorn) te kunnen voldoen.
,,Eigenlijk wordt het geen ver-
pleeghuis of woonzorgcentrum,
maar noemen we het een ’specialis-
tisch geriatrisch behandelcentrum’.
De mensen verblijven er uiteinde-
lijk in de meeste gevallen tijdelijk.
Bij de meeste mensen met demen-
tie blust namelijk na verloop van
tijd het ernstige probleemgedrag.
Dan kunnen zij weer verhuizen,
bijvoorbeeld naar het hoofdge-
bouw van Den Weeligenberg.’’

Dat er nieuwbouw komt, is niet
alleen voor de capaciteitsuitbrei-
ding broodnodig. De Triangel is
ooit in 1985 neergezet en zou hoog-
uit vijf jaar meegaan. Dat werden
er dik 35, maar nu is het gebouw
toch echt ’aan zijn eindje’, zoals
Grimbergen het noemt. Volgens
haar heeft het gebouw, waarin met
deze vorm van zorg werd gepio-

nierd, een schat aan informatie
opgeleverd voor een ideale inde-
ling in de nieuwbouw.

Het nieuwe gebouw krijgt drie
lagen. Er komen naast 48 studio’s
voor de bewoners ook twee logeer-
kamers. Op de begane grond krij-
gen de huiskamers een afge-
schermd terras. Op de verdiepin-
gen komt een groot en veilig bal-
kon. Naast de nieuwbouw - op de
plek waar nu nog De Triangel staat
- wordt een parkeerplaats voor
ongeveer vijftig auto’s aangelegd.

’Goede buur’
Veel buren krijgt De Wens niet,
daar in het buitengebied van Hille-
gom. Maar hoe kijken de spaarza-
me omwonenden er tegenaan? Zijn
ze ongerust? Grimbergen: ,,Som-
migen vinden het niet leuk. Bij-
voorbeeld omdat hun vrije uitzicht
verdwijnt. En er is inderdaad ook
ongerustheid. Bij een onlangs
gehouden hoorzitting bleek bij
buren het idee te bestaan dat we
een compleet nieuwe doelgroep
gaan opvangen: lastige, gevaarlijke
mensen die nergens anders terecht
kunnen. Maar dat is dus niet zo.
Wel is het zo dat de aard van de
aandoening maakt dat deze men-
sen niet zelfstandig over straat
gaan.’’

Grimbergen zegt dat De Wens
graag een goede buur wil zijn. ,,Als
mensen overlast ervaren, bijvoor-
beeld omdat onze cliënten soms
schreeuwen, moeten ze het vooral
melden. Dan kunnen wij kijken of
we daar iets aan kunnen doen,
bijvoorbeeld door een luidruchtige
bewoner een nieuwe kamer aan de
andere kant van het gebouw te
geven. Ik geloof er heilig in dat we
het vooral samen moeten doen.’’
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Den Weeligenberg breidt uit
Ze blijken er erg goed in
te zijn bij Den Weeligen-
berg in Hillegom:men-
sen met dementie met
zeer ernstig probleemge-
drag opvangen en huis-
vesten. Vandaar dat er
voor deze speciale groep
bewoners een nieuw en
groter gebouw wordt
neergezet, dat een regio-
nale functie krijgt. Van-
daag wordt het officiële
startsein gegeven voor
de bouw.
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Locatiemanager Fransca Grimbergen bij de bouwplaats. FOTO UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS

""We gaan iets
heel moois voor
deze doelgroep

doen

Een impressie van de nieuwbouw aan de Nieuweweg in Hillegom. TEKENING HJK ARCHITECTEN Het huidige onderkomen is ’aan zijn eindje’. FOTO UP/TOUSSAINT KLUITERS

•iNieuwe naam
De Wens, zoals het nieuwe
gebouw tot nu toe werd
genoemd, heeft vanaf
donderdag een nieuwe naam.
Daarvoor is een prijsvraag
uitgeschreven onder
betrokkenen van Den
Weeligenberg. Die leverde 101
inzendingen op waaruit een
jury drie namen selecteerde
waarop kon worden gestemd.
De winnaar wordt vanmiddag
om 15.00 uur onthuld bij de
officiële start van de bouw.


