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inleiding en voorwoord

1...Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie 
gebonden zaten, opening van de gevangenis; 2...om alle treurenden te troosten; 3om aangaande de treurenden te beschikken 

dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde 
geest  (N.a.v. Jesaja 61:1-3 HSV)

Mensen die door ernstige trauma’s geconfronteerd worden met DIS vertroosten, verzorgen en begeleiden in de 
beschermde setting van een zorgcentrum. Dat is de droom van de initiatiefnemers. Kenmerkend is dat zij zich met 

veel bezieling en toewijding inzetten voor deze doelgroep. ‘Ieder is welkom met z’n allen!’ is hun motto. Tijdens een 
visiebespreking met de initiatiefnemers waarbij ook één van hun cliënten aanwezig was heb ik mogen zien en ervaren 
hoe liefdevol zij, zowel de personen in kwestie als hun alter ego’s die aan hun zorg zijn toevertrouwd, met geduld en 
aandacht benaderen. Het is alsof ik een stukje van de hemel heb mogen proeven.

Het kost mij dan ook maar weinig moeite om mijn hart met dit project te verbinden. Met veel dankbaarheid en plezier 
heb ik dit projectplan geschreven. Omdat deze doelgroep de zorg en aandacht verdient die zij tijdens het verblijf op het 
nieuwe zorgcentrum zullen gaan ontvangen.

De problematiek van mensen met DIS wordt zowel in de christelijke wereld als in de medische wetenschap als zeer 
controversieel beschouwd en beleefd. Er bestaan in het pastoraat allerlei visies (en misvattingen) over het ontstaan en 
de ontwikkeling van deze problematiek. Reguliere hulpverleners en pastorale medewerkers zijn op dit terrein vaak on-
voldoende geschoold. De doelgroep wordt daardoor keer op keer geconfronteerd met onbegrip en onkunde. Mensen 
die te maken hebben met DIS zijn daarmee de grote verliezers. Daarnaast bestaat er ook nog een grote groep mensen 
die, vanwege gebrek aan kennis op dit specifieke gebied, momenteel onjuist zijn gediagnostiseerd. Met alle nadelige 
gevolgen van dien.

Daarom mag dit onderwerp niet onbesproken blijven. Het is belangrijk om een model te ontwikkelen waarbinnen hulp-
verlening op een juiste manier tot stand kan komen. De initiatiefnemers van het zorgcentrum koesteren een diep verlan-
gen om een veilige woon- en begeleidingsvorm voor mensen met DIS te realiseren.

De naam Viliamare is een samensmelting van twee woorden die het karakter van het zorgcentrum goed omschrijven.
Vilia is afgeleid van het griekse woord ‘phileo’ en drukt een warme kameraadschap en vriendschap uit. Het latijnse 
woord amare staat voor een intens gevoel van genegenheid en liefdevolle zorg voor mensen met DIS problematiek. 
Daarmee krijgt de klankkleur van de naam een zacht en vriendelijk karakter passend bij de zorg en aandacht voor onze 
doelgroep.

Yoeri Goddijn - Schrijver projectplan

‘Want momenteel staan zij er nog teveel alleen voor en gaat er nog teveel energie 
verloren aan het zich staande houden in het heden, kostbare energie die beter ge-
bruikt kan worden voor het verwerken van het verleden.’
quote uit ‘Hoi Mariska’
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hoofdstuk 1 projectontwikkeling

 2Vergroot de plaats voor je tent, span het tentdoek wijder uit, zonder enige terughoudendheid. Verleng de touwen, zet de tent- 
pinnen vast. 3Naar alle kanten zul je je uitbreiden... (N.a.v. Jesaja 54:2-3 HSV)

1.1 Fondsenwerving voor ontwikkeling van een projectplan

Er is een budget van 10.000 euro beschikbaar om alle projectkosten, reiskosten, vrijwilligersvergoedingen en bijko-
mende kosten te financieren. Hiermee wordt een concrete en adequate ontwikkeling van het projectplan gewaarborgd. 
Een van de leden van de werkgroep houdt zich bezig met het werven van aanvullende financiële middelen. Tijdens het 
schrijven van dit projectplan is een deel van de financiële middelen al door giften en fondsen ter beschikking gesteld.

1.2 Ontwikkeling projectplan

Ondergetekende is de centrale coördinator en schrijver van dit projectplan. Na een aantal initiërende bijeenkomsten 
is er afgesproken dat er maandelijks overleg zal plaatsvinden tussen de leden van de werkgroep en de schrijver van 
dit projectplan. De werkgroep ervaart unaniem dat de juiste tijd is aangebroken om het zorgcentrum vorm te gaan 
geven. Daarnaast heeft de schijver en één van de leden van de werkgroep wekelijks overleg over de ontwikkeling en 
de voortgang van het projectplan. De doelstelling is dat 31 augustus 2015 dit projectplan klaar is en de vervolgacties 
gedefiniëerd zijn voor het realiseren van het zorgcentrum. Het gehele project bestaat uit 3 fasen: het schrijven van het 
projectplan, voldoen aan de randvoorwaarden voor het project en de realisatie van het zorgcentrum.

1.3 Inrichting organisatie en locatie

De inrichting van de organisatie en de locatie waar het zorgcentrum gevestigd zal worden zal in een aantal bijeenkom-
sten worden besproken. Gedacht wordt aan de gemeente Woudrichem en omstreken. Vanwege de gevoeligheid voor 
triggers die mensen met DIS in het dagelijkse bestaan kunnen ontregelen is het belangrijk om een beschermde locatie 
te kiezen die rustig is gelegen, afgeschermd van de hectische en drukke bewoonde buitenwereld.

De organisatie zal op professionele wijze georiënteerd dienen te zijn waarbij nabije reguliere GGZ-zorg een absolute rand-
voorwaarde is. Hiermee kan een crisisinterventie door professionele zorg gewaarborgd worden. Van de medewerkers 
wordt verwacht dat zij de visie van de organisatie in het hart dragen en een persoonlijke affiniteit en verbondenheid met 
de doelgroep hebben. Naast een begeleider zullen er samenwerkingsverbanden met de GGZ-gerelateerde zorg worden 
aangegaan voor de behandeling en begeleiding van de zorgvrager. (Zie ook ‘6.2 Strategische locatie’ op pagina 13.)

1.4 Opening zorgcentrum

De droom is dat dit voor Nederlandse begrippen unieke zorgcentrum in 2016 gerealiseerd zal gaan worden. Dit pro-
jectplan zal daaraan tijdens de ontwikkeling van het zorgcentrum een belangrijke bijdrage leveren. Wellicht klinkt het 
ambitieus om op zo’n korte termijn met de organisatie te starten. Echter, het zorgcentrum zal bij aanvang relatief een 
bescheiden invulling krijgen. Het team zal hooguit uit 3 à 4 betaalde medewerkers bestaan. Daarnaast zullen geschool-
de en/of ervaren vrijwilligers en mantelzorgers van de hulpvragers bij de organisatie en individuele trajecten betrokken 
worden. De input van de doelgroep zelf is ook van groot belang. Mensen met DIS zijn immers zelf de ideale ervarings-
deskundigen.

‘Wat een missers dat ze ons, als sleutel naar verbetering, niet wilden gebruiken.
Dat ze ons liever ontkenden en negeerden, dan ons in te zetten voor de verbetering 
van haar leven.’
quote uit ‘Hoi Mariska’
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hoofdstuk 2 visie en kernwaarden (metafoor: een gebouw)

2.1  Basisfundament

Kerkelijke gemeente
Het zorgcentrum heeft als uitgangspunt om dienend te zijn aan de kerkelijke gemeenschap. Over het algemeen is het 
voor mensen met DIS moeilijk om zich te verhouden met een kerkelijke gemeenschap. Toch is de boodschap van het 
evangelie duidelijk: ‘...een God die eenzamen in een huisgezin plaatst...’ (Psalmen 68:7a). De visie van het zorgcentrum 
is dat de kerkelijke gemeenschap begrip zal kunnen opbrengen voor deze doelgroep en in de toekomst in staat zal zijn 
om mensen met DIS op een bemoedigende en fijngevoelige manier te ondersteunen tijdens en na de begeleiding van 
het zorgcentrum. (Zie ook de uitleg van het 3-fasen model bij punt 2.2 op pagina 8.)

Maatschappelijke expertise
Jarenlange ervaring met de omgang van mensen met DIS hebben geleid tot nieuwe inzichten over deze doelgroep. 
Deze kennis en expertise zal worden ingezet bij het realiseren van de vernieuwende manier van benaderen. Daarnaast 
zal, in een breder verband, deskundigheid worden ingezet om tot een goed voortschrijdend inzicht te komen.

Geestelijke bediening
De initiatiefnemers van het zorgcentrum voelen zich geroepen om dit project vanuit een christelijke identiteit op te 
starten. Daarbij vormen bijbelse normen, waarden en geestelijke inzichten de basis voor het werk van het zorgcentrum. 

2.2 Draagmuren (belangrijke pijlers)

Interne en externe voorlichting
Op dit moment is er nog niet zoveel bekendheid met mensen die lijden aan DIS. Er bestaan veel misverstanden over 
dit onderwerp doordat binnen de diverse stromingen in de hulpverlening verschillende opvattingen bestaan over het 
ziektebeeld DIS. Voor het zorgcentrum is het van belang om de gevolgen van DIS goed uit te leggen aan de directe om-
geving van de hulpvrager. Naast de context van de hulpvrager is het ook goed om aandacht voor DIS te vragen in een 
breder verband. Denk daarbij aan andere instellingen en zorgaanbieders of toekomstige werkgevers van de hulpvrager.

Onvoorwaardelijke zijnsrecht
Ieder mens, ongeacht zijn psychiatrische achtergrond, heeft onvoorwaardelijk het recht om zichzelf te mogen zijn. 
Daarnaast heeft ieder individu unieke gaven en talenten. Iedere bewoner van het zorgcentrum is op haar eigen unieke 
manier waardevol voor haar directe omgeving.

Alternatieve businesscase
Om dit type woonzorg te kunnen financiëren is er een financieel plan nodig dat niet alleen afhankelijk is van de maat-
schappelijke middelen. Daardoor ontstaat er voldoende vrijheid om inhoud te geven aan identiteitsgebonden zorg. 
Nieuwe financiële stromen zullen aangeboord dienen te worden aangezien de maatschappelijke ontwikkelingen laten 
zien dat er sprake is van sterke bezuinigingen door de overheid.
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Figuur 1
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3-fasen model
Vanuit de gedachte dat het zorgcentrum dienend is aan de christelijke gemeenschap willen de initiatiefnemers dat de 
kerkelijke omgeving participeert. Wanneer een hulpvrager ook vanuit zijn christelijke context wordt ondersteund is dat 
bevordelijk voor de acceptatie en het herstel van de hulpvrager.

De mantelzorger en de professionele zorgverlener hebben 
elkaar nodig, want de mantelzorger heeft middelen voor-
handen, die de professionele hulpverlening niet heeft en 
omgekeerd. In de samenwerking met de mantelzorger of 
externe mantelzorginitiatieven hanteert Viliamare de zorg-
cyclus het 3-fasenmodel. Het model organiseert het werk 
van de vrijwilliger en de professional, zodat deze goed op 
elkaar zijn afgestemd. Met de erkenning van elkaars rol 
door professionals en vrijwilligers wordt een kwalitatief 
hoogstaande en efficiënte zorgverlening bereikt waarmee 
de cliënt het best geholpen is. Het 3-fasenmodel hanteert 
de volgende uitgangspunten:
• de context van de cliënt is de belangrijkste steungroep
•  maximale afstemming van de beschikbare zorg en 

dienstverlening
• De aanwezige expertise is in alle zorgfasen beschikbaar.

De professionele zorg zal specifieke toelichting en uitleg over DIS moeten geven aan de steungroep die de hulpvrager 
ondersteunt. Eenduidige en samenhangende hulpverlening en ondersteuning zijn dé sleutel tot een voorspoedig herstel.

2.3 Beschermend dak (bescherming en veiligheid)

Geestelijke bescherming door christelijke hulpverleners
Omdat het overgrote deel van de doelgroep in het verleden te maken heeft gehad met ritueel misbruik in satanische 
kringen is geestelijke bescherming van groot belang. Er dienen mensen biddend betrokken te zijn bij het zorgcentrum 
en hun medewerkers en hulpvragers.
Medewerkers hebben een christelijke levensovertuiging. Niet iedereen met zo’n overtuiging is in staat om bescherming 
te bieden aan deze doelgroep. Uitingen van mensen met DIS zijn niet altijd op een natuurlijke manier te verklaren. De 
hulpverlener is door de affiniteit met de doelgroep in staat om met deze onverklaarbare situaties om te gaan. Daarnaast 
laat de hulpverlener ook ruimte aan de intense geestelijke beleving van de hulpvrager. De hulpverlener moet onder-
scheid kunnen maken tussen geestelijke manifestaties en psychiatrische uitingen. Hulpverleners omarmen daarmee de 
unieke manier van benaderen van het verschijnsel DIS. (zie ook hoofdstuk 5 ‘omschrijving medewerkers/functionaris-
sen’ op pagina 12.)

Veilig therapeutisch klimaat
De kwetsbare doelgroep heeft baat bij een veilige omgeving met een therapeutisch klimaat. Dit houdt in: een ontegen-
strijdige, tactvolle, invoelende en structurerende benadering van de hulpvrager.

Veiligheidsmaatregelingen en protocollen
Het zorgcentrum neemt voorzorgsmaatregelingen om de veiligheid van de hulpvrager voldoende te kunnen garanderen. 
Daarbij worden protocollen opgesteld om deze veiligheid te laten voldoen aan een erkende kwaliteitsnorm.

Huisregels
Om een veilig woonklimaat te realiseren worden door de directeur/bestuurder duidelijke huisregels en omgangsvormen 
opgesteld. Deze worden voorafgaand aan de begeleiding door het zorgcentrum gecommuniceerd aan de hulpvrager.

2.4 Voorgevel (imago van het zorgcentrum)

Uitstraling van het zorgcentrum naar de buitenwereld
Het zorgcentrum heeft een professionele uitstraling met een ruime kennis op het gebied van DIS. De christelijke iden-
titeit van het zorgcentrum brengt een maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee. Het zorgcentrum dat veel 
met geestelijke principes te maken heeft zal contact hebben met diverse maatschappelijke organisaties. Daarom is het 
belangrijk dat het zorgcentrum op een begrijpelijke manier communiceert en verantwoordelijkheid aflegt aan controle-
rende instanties en tweedelijns zorgverleners.

Intake- en aanmeldingsprocedure
Er komt een goed beschreven intake-procedure. Tijdens de intake wordt gekeken of de hulpvrager de juiste motivatie 
heeft om een zorgtraject aan te gaan. Daarnaast wordt bekeken of de juiste kennis en middelen in huis zijn om de hulp-
vrager passende zorg te kunnen bieden. Daarvoor is het ook nodig om een duidelijke contra-indicatielijst op te stellen.

Figuur 2
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Evidence-based
Het zorgcentrum zal zich inspannen om haar unieke benadering evidence-based te onderbouwen door de begelei-
dingsmethodiek zo goed mogelijk te beschrijven en de resultaten te meten. Reeds opgedane ervaringen tonen aan dat 
de gehanteerde methodiek positieve resultaten oplevert. Resultaten tot nog toe zijn: een toename van welbevinden, 
een vermindering van dissociatie, met andere woorden een afname van manifestaties van de aanwezige deelpersoon-
lijkheden.

2.5 Aankleding (inrichting van het zorgcentrum)

Veiligheidsaanpassingen van het zorgcentrum
Rekeninghoudend met de doelgroep zal de inrichting van het huis waarnodig worden voorzien van veiligheidsvoorzie-
ningen. Hierdoor worden onveilige situaties afgewend wanneer een agressieve of angstige deelpersoonlijkheid zich 
manifesteert.

Sfeervolle inrichting
Voor een prettige woonomgeving van de hulpvrager wordt er bij de inrichting getracht om een huiselijke en warme sfeer 
te creëren. Dat kan bereikt worden door een smaakvolle meubelkeuze en de algemene leefomgeving van sfeervolle 
decoratie te voorzien. Onderzoek laat zien dat voldoende leefruimte en een warme huiselijke sfeer probleemgedrag 
verminderen. Ook de zorgzame en gezellige aanwezigheid van hulpverleners dragen bij aan een huiselijke sfeer.

2.6 Een andere kijk op mensen met DIS

Viliamare gaat ervan uit dat de verschijnselen die gepaard gaan met DIS vanuit de scheppingsorde een natuurlijk over-
levingsmechanisme is om de gevolgen van een ernstig trauma dragelijk te maken. De verschijnselen worden dus niet 
gezien als ziektebeeld maar als adequate reactie op triggers in het dagelijks leven. (Zie ook hoofdstuk 8.1 ‘Vooruitstre-
vende manier van werken’ op pagina 15.)

2.7 Ieder individu dat lijdt aan DIS is welkom met z’n allen

Zowel de hoofdpersoon in kwestie als de deelpersoonlijkheden zijn welkom op het zorgcentrum. Dit lijkt een inkopper 
maar is van cruciaal belang omdat tijdens het moment van opname de deelpersoonlijkheden nog een relevante functie 
hebben voor de hulpvrager.

2.8  Onvoorwaardelijke acceptatie

Geïnspireerd door de bijbelse kijk op het mensbeeld wordt ieder mens onvoorwaardelijk geaccepteerd. Iedereen mag 
volkomen zichzelf zijn. Vanuit deze grondhouding kan de hulpvrager werken aan zijn/haar zelfvertrouwen en persoon-
lijke leerdoelen bereiken.

‘Voor degene die niet zeldfstandig meer kunnen wonen, door de problemen die ze on-
dervinden in het gewone leven, is de stichting bezig een huis te realiseren, waar alle 
deelpersoonlijkheden ruimte en tijd kunnen krijgen om te herstellen.’
quote uit ‘Hoi Mariska’
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hoofdstuk 3 missie en doelstellingen

11Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, 
namelijk om u toekomst en hoop te geven. (Jeremia 29:11 HSV)

3.1 Bieden van begeleiding aan mensen met DIS

Het zorgcentrum beschikt over een aantal woonstudio’s waar begeleiding in de vorm van persoonlijke coaching gebo-
den kan worden. Het zorgcentrum biedt onder andere langdurige begeleiding, zowel intramuraal als ambulant.

3.2 Behandeling van mensen met DIS 

In samenwerking met een lokale GGZ-instelling kan psychiatrische behandeling geboden worden door een BIG-gere-
gistreerde gz-psycholoog of psychiater die verbonden is aan het zorgcentrum.

3.3 Dagbesteding voor mensen met DIS

Naast de behandeling en begeleiding zullen bewoners ook een gestructureerd dagprogramma volgen om een gezon-
de dagelijkse structuur te hebben. Daarnaast kan, rekening houdend met het individele vermogen van de hulpvrager, 
passende dagbesteding geboden worden als aanvulling op het gezamelijke dagprogramma. Ruimte voor aanvullende 
creative activiteiten biedt de hulpvrager de gelegenheid om zich te kunnen uiten.

3.4 Ambulante begeleiding

Zorg wordt zowel intramuraal als ambulant geboden. Mensen die zelfstandig kunnen wonen komen in dat geval regel-
matig langs voor een individueel gesprek waarbij het accent ligt op begeleiden en integratie van deelpersoonlijkheden.

‘Iedereen kan iets overkomen waardoor God er voor kiest om hulp van boven in te 
zetten, om het leed dat op aarde gebeurt te verlichten en te helpen dragen. Wij zijn 
dan ook een geschenk van God en geen psychische ziekte.’
quote uit ‘Hoi Mariska’
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hoofdstuk 4 omschrijving doelgroep

40Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan. 
(Mattheüs 25:40 HSV)

4.1 Meervoudige persoonlijkheidsstoornis (MPS) of Dissociatieve identiteitsstoornis (DIS)

‘Meervoudige persoonlijkheidsstoornis’ (MPS) is een psychische aandoening waarbij als gevolg van triggers meerdere 
van elkaar te onderscheiden (deel)persoonlijkheden zich kunnen manifesteren. In de vakliteratuur wordt hiervoor de 
afkorting ‘DIS’ gebruikt ‘dissociatieve identiteitsstoornis’ (Voorheen MPS). Meerdere (deel)persoonlijkheden nemen re-
gelmatig het gedrag volledig over. Vaak heeft de hulpvrager ‘gaten in het geheugen’ die niet door vergeetachtigheid te 
verklaren zijn. Vaak weet de oorspronkelijke persoonlijkheid niets van de andere persoonlijkheden (ook wel alter ego’s, 
alters of binnenmensen genoemd). De andere persoonlijkheden weten soms wel af van de oorspronkelijke identiteit en 
van elkaar. De alternatieve persoonlijkheden zijn in die zin volledig, dat ze een eigen karakter en verleden hebben en 
soms ook andere uiterlijke kenmerken (een ander stem- en taalgebruik). De alterego’s kunnen allemaal een eigen naam 
hebben, maar dat hoeft niet per se. Sommige mensen met DIS hebben geen namen voor hun alterego’s, maar toch zijn 
het verschillende persoonlijkheden.

4.2 Mensen met zéér traumatische ervaringen uit hun jeugd

Onderzoek wijst uit dat het merendeel van de mensen met DIS buitengewoon traumatische ervaringen opgedaan 
hebben in hun vroege jeugd. Daarbij is vaak sprake van veelvuldig seksueel en/of ritueel misbruik. Dit gebeurt meestal 
door mensen uit de directe omgeving (bijvoorbeeld de ouders). De traumatische ervaringen zijn te ernstig om alleen te 
kunnen dragen. Vluchten is onder die omstandigheden niet mogelijk waardoor een kind zich distantieert van zichzelf. 
Een deel van het bewustzijn (de alter) maakt het trauma dan bewust mee terwijl het andere deel van het bewustzijn (zelf) 
op veilige afstand blijft. Dit verschijnsel heet dissociatie. Wanneer dit vaker voorkomt, kunnen diverse bewustzijnstoe-
standen (deelpersoonlijkheden) zich naast elkaar ontwikkelen.

‘We zijn indertijd niet gekomen om hier altijd te blijven, we kwamen om haar pijn 
te dragen, haar voor te bereiden op haar eigen verwerking en dan zit het erop.’
quote uit ‘Hoi Mariska’
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hoofdstuk 5 omschrijving medewerkers/functionarissen

De medewerkers van het zorgcentrum hebben een christelijke levensovertuiging en omarmen de unieke manier van 
benaderen van het verschijnsel DIS (zie hoofdstuk 2 ‘visie en kernwaarden’ op pagina 8). Iedereen die voor het zorg-
centrum werkt moet affiniteit hebben met mensen met DIS en met moeilijke situaties om kunnen gaan. Medewerkers 
moeten in staat zijn om de rust weer te kunnen herstellen wanneer zich moeilijke situaties voordoen.

5.1 Samenstelling medewerkers

•  Een beheerdersechtpaar zal op het zorgcentrum bij de dagelijkse gang van zaken liefde, warmte en veiligheid bie-
den. Bovendien zal het beheerdersechtpaar hèt aanspreekpunt zijn voor de bewoners bij het ontstaan van een crisis. 
Tijdens ziekte of vakantie zal vervanging geregeld moeten worden.

•  Een persoonlijke begeleider voor ieder persoon. De persoonlijke begeleider zal wekelijks contact hebben met de 
hulpvrager.

•  Een groepsbegeleider houdt zich bezig met diverse groepsactiviteiten zoals dagbesteding en gezamelijke momenten.
•  Een ervaringsdeskundige en verschillende vrijwilligers kunnen ook een bijdrage bieden. Zij kunnen praktische hulp 

bieden aan het begeleidende team en zorgen voor een stukje rust in de groep.
•  Vrijwilligers die algemene (niet zorggerelateerde taken) op kunnen pakken zoals bijvoorbeeld een tuinier.

5.2 Benodigde expertise

Directeur/bestuurder (part-time): Managerscapaciteit HBO niveau
Beheerdersechtpaar (full-time): MBO niveau leidinggevende 1, welzijn en maatschappelijke dienstverlening
Hoofdbehandelaar (part-time): Academisch niveau BIG geregistreerd. Psycholoog/Psychiater
Begeleider (part-time): HBO niveau SPH MWD
Communicatieadviseur (part-time): HBO-denkniveau
Vrijwilligers en ervaringsdeskundige (part-time): Opleidingsniveau afhankelijk van de te bekleden functie
De groepsleider: HBO werk- en denkniveau

• Het beheerdersechtpaar heeft bij voorkeur een opleiding SAW niveau 3 afgerond. De inspectie verlangt van het zorg-
centrum dat er altijd iemand aanwezig is met pedagogische kwaliteiten.
• De persoonlijke begeleider heeft de MBO opleiding SPH MWD gevolgd. Vanwege de doelgroep is een specifiek des-
kundigheidsmodule op het gebied van DIS nodig. Deze module moet verder ontwikkeld gaan worden.
• De groepsbegeleider moet minimaal een HBO-opleiding hebben afgerond.
• Vrijwilligers en ervaringsdeskundigen hebben afhankelijk van de te bekleden functie het juiste opleidingsniveau en 
zullen door middel van een deskundigheidsmodule bekwaam gemaakt worden voor de omgang met mensen met DIS.
• Er zullen frequente evaluatiegesprekken gevoerd worden om kennis en ervaring op te bouwen en de ontwikkeling te 
monitoren.

5.3 Motivatie

Tijdens het sollicitatiegesprek dient voldoende aandacht besteed te worden aan de motivatie van de sollicitant. Werken 
voor mensen met DIS vraagt om commitment. De langdurige begeleiding vergt geduld van de medewerkers. Daarnaast 
is een goede hechting en continuïteit voor de hulpvrager essentieel. De intensieve begeleiding en de onvoorziene si-
tuaties die op de werkvloer kunnen ontstaan vragen om een flexibele houding en bieden geen ruimte voor een 9 tot 5 
mentaliteit.

‘Jarenlang heeft Hanneke de reguliere behandelingen doorlopen. Begonnen en netjes 
afgemaakt. Maar haar echt snappen, haar echt helpen konden ze niet.’
quote uit ‘Hoi Mariska’
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hoofdstuk 6 locatie zorgcentrum

6.1 Ideale omgeving voor het zorgcentrum

Gedacht wordt aan de gemeente Woudrichem en omstreken. Vanwege de gevoeligheid voor triggers die mensen met 
DIS in het dagelijkse bestaan kunnen ontregelen is het belangrijk om een beschermde locatie te kiezen die rustig en 
ruimtelijk gelegen is, afgeschermd van de hectische en drukke bewoonde buitenwereld.

6.2 Strategische locatie

De organisatie zal op een professionele wijze georiënteerd dienen te zijn waarbij nabije reguliere GGZ-zorg een absolute 
randvoorwaarde is. Hiermee kan een crisisinterventie door professionele zorg gewaarborgd worden. Naast de interne 
begeleiding zullen er samenwerkingsverbanden met de GGZ-gerelateerde zorg worden aangegaan voor de behande-
ling van de zorgvrager. Een goede bereikbaarheid van ketenpartners is van groot belang voor de hulpvrager.

Daarnaast zal een goede bereikbaarheid met openbaar vervoer een gunstig effect hebben op het sociale verkeer van 
de hulpvrager. Daarmee wordt de hulpvrager in staat gesteld om activiteiten buiten het zorgcentrum te ondernemen en 
gemakkelijk bezoek te ontvangen.

‘En met dit feit mag niet alleen Hanneke leven, maar ook de mensen om haar heen 
en de mensen om de mensen en de mensen daar weer omheen.’
quote uit ‘Hoi Mariska’
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hoofdstuk 7 zorgfuncties

12Ik, ik ben het die jullie troost. Hoe kun je dan bang zijn voor een sterveling, voor een mensenkind dat vergaat als gras?
 13Hoe kun je de HEER vergeten, die je gemaakt heeft, die de hemel heeft uitgespannen en de aarde gegrondvest? Hoe kun je je 
zo laten beheersen door angst voor de toorn van je belagers, voor hun pogingen je te vernietigen? Waar blijven die belagers met 

hun toorn? (Jesaja 51:12-13 HSV)

Het zorgcentrum levert identiteitsgebonden zorg vanuit een christelijke levensovertuiging. Om de christelijke identiteit 
te waarborgen is het belangrijk dat het zorgcentrum autonome beslissingen kan nemen over de manier waarop zorg 

geleverd wordt. De benadering die het zorgcentrum kiest resulteert regelmatig in het reïntegreren van alter-ego’s waar-
door de zorg opgevat wordt als behandeling. Aangezien de overheid aan een behandelsetting andere eisen stelt heeft 
het zorgcentrum besloten om een tweesporenbeleid te hanteren. Daarmee kan de begeleiding z’n christelijke identiteit 
behouden. Naast de persoonlijke begeleiding op het zorgcentrum vindt er ook behandeling plaats die geboden wordt 
door een externe gz-psycholoog of psychiater. Het zorgcentrum is dus helder en transparant over de levensvisie maar 
de geloofsovertuiging van de hulpvrager is géén onderdeel van de opnamecriteria.

‘Zo is Hanneke al een paar dagen weinig in beeld. Dat betekent dan ook dat de post 
blijft liggen, telefoontjes worden niet beantwoord en zal ik dus toch maar eens wat in 
huis moeten gaan doen.’
quote uit ‘Hoi Mariska’
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hoofdstuk 8 zorgvisie

8.1 Vooruitstrevende manier van werken

Het zorgcentrum heeft zoals eerder beschreven een unieke manier van het benaderen van de DIS problematiek. De 
medische wetenschap heeft momenteel op dit vlak nog verschillende opvattingen. Als pioniers voor deze doelgroep 
is het dus belangrijk om een nieuwe manier van aanpak te ontwikkelen die past bij wat de doelgroep nodig heeft om 
tot herstel te komen. Het zorgcentrum begeleidt in feite niet alleen de hoofdpersoon, maar er wordt ook voldoende tijd 
geïnvesteerd in de alter-ego’s. Deze benadering vraagt dus meer aandacht en geduld van de medewerkers.

8.2 Kijk op het mensbeeld van iemand met DIS problematiek

Men spreekt van een Dissociatieve Identiteits Stoornis (DIS) of DISNAO Dissociatieve Identiteits Stoornis Niet Anders-
zins Omschreven (DISNAO), als bij één persoon meerdere bewustzijnsstaten afwisselend optreden. Een bewustzijns-
staat noemen we een ‘alter’. Elke alter kenmerkt zich door een eigen persoonlijkheid met een eigen identiteitsbesef en 
unieke gedragingen die passen bij de persoonlijkheid van de ‘alter’.

Viliamare wordt geconfronteerd met DIS-cliënten die zéér ernstige traumatische ervaringen hebben beleefd. De hulp-
vragers zijn meestal misbruikt door een familielid of vrienden/bekenden van het gezin. Veelvuldig is er sprake van 
misbruik door deelname van een groep die als een cultus optreedt en gaat meestal gepaard met rituele handelingen. 
De slachtoffers bestaan voornamelijk uit meisjes en vrouwen. Wat zij hebben meegemaakt is voor een buitenstaander 
moeilijk te bevatten en komt in onze gedachten niet op. Hulpvragers hebben dit misbruik moeten ondergaan, aanzien 
en vaak ook zelf moeten uitvoeren. Dit heeft grote consequenties voor het dagelijkse leven van de hulpvragers die door 
deze gebeurtenissen ernstig zijn ontwricht. Daarbij beleeft de hulpvrager vaak een extreem schuldgevoel en schaamte.

Een kind is niet in staat ernstige trauma’s op een goede wijze te plaatsen en dissociëren is dan een onbewust gekozen 
alternatief (copingsmechanisme). Tijdens het misbruik is dit copingsmechanisme de minst slechte manier om te kunnen 
overleven. Het is als het ware een automatische reactie waardoor de pijn overgenomen wordt door de alter. Viliamare 
ziet deze tijdelijke staat van bewustzijn niet als ziektebeeld maar als copingsmechanisme. Als gevolg van dissociatie 
kan alter-problematiek ontstaan. Meestal begint de vorming van alters tijdens de eerste levensjaren tijdens de identi-
teitsontwikkeling en kan doorlopen tot in de volwassenheid.

Alters hebben ieder een eigen functie ten aanzien van de hoofdpersoon. Alters kunnen een beschermende functie 
hebben of dragen het psychische en/of fysieke leed van de hoofdpersoon. Zij nemen dan de regie over van de hoofd-
persoon. Op volwassen leeftijd, wanneer er feitelijk géén misbruik meer plaatsvindt, zorgen diverse situaties of triggers, 
die door de hulpvrager als bedreigend wordt ervaren, ervoor dat alters zich manifesteren. Op dat moment werkt het 
copingsmechanisme niet meer in het voordeel van de hulpvrager. De hulpverlening van Viliamare wordt dan gericht op 
integratie van de alters met de hoofdpersoon en het aanbieden van gezonde copingsmechanismen.

Misbruik is in feite een ontkenning van de eigenheid van de persoon waarbij schade wordt toegebracht aan de fysieke, 
emotionele en geestelijke integriteit. Daarom is de hulpverlening van Viliamare ook gericht op geestelijke en psychische 
eenwording. Aangezien misbruik onder dwang heeft plaatsgevonden is het belangrijk dat de hulpverlening gebaseerd 
wordt op de vrijwilligheid en acceptatie van zowel de hulpvrager als de alters. Daardoor ontstaat er een veilige situatie 
voor de hulpvrager waarbij herstel kan optreden.

Viliamare hanteert een hulpverleningsmodel dat allereerst een fundament van aanvaarding en liefde heeft. Onvoorwaar-
delijke aanvaarding van de mens is de bodem om therapeutisch handelen te faciliteren. Daarbij is er sprake van vei-
ligheid door een voorspelbare wijze van doen en handelen. De hulpverlening van Viliamare bevat naast de lichamelijke 
en psychologische aspecten ook een geestelijke component. Vanuit bijbels perspectief gelooft Viliamare dat God een 
grote rol speelt tijdens het herstel van de hulpvrager. Bij mensen met DIS is een extreme scheiding aangebracht in de 
eenheid van de psyche. De scheppingsorde van God is echter zo sterk dat de mogelijkheid tot herstel beschikbaar blijft. 
Vanuit die gedachte gelooft Viliamare dat reïntegratie mogelijk is voor de hulpvrager. Ook dit aspect heeft Viliamare 
praktisch uitgewerkt in de hulpverlening. Daarnaast werkt Viliamare samen met de reguliere GGZ om een deskundige 
samenhang in de hulpverlening tot stand te brengen.

‘In de loop van de tijd zijn er meer naast haar gaan lopen en zijn er mensen die
nogal eens verspringen, van naast haar naar de zijlijn en andersom.’
quote uit ‘Hoi Mariska’
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hoofdstuk 9 organisatiestructuur

9.1 Rechtsvorm

Het zorgcentrum is een stichting met een bestuur en een raad van toezicht, ondersteund door een cliëntenraad.

9.2 Organogram

Directeur/bestuurder

Hoofdbehandelaar Beheerdersechtpaar

Zorgteam Facilitairteam

Raad van Toezicht

Cliëntenraad

PR/Communicatie

Figuur 3
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hoofdstuk 10 financieel plan/marketing mix

10.1 Begroting

Onderstaande begroting is gebaseerd op acht beschermde woonplaatsen in het zorgcentrum. Daarnaast gaat het 
zorgcentrum uit van tien ambulante cliënten per week die ieder twee uur begeleiding nodig hebben en vijf cliënten die 
ieder vier dagdelen een groepsactiviteit bijwonen of dagbesteding ontvangen. 

LASTEN BUDGET 
2016

Personeel Viliamare 230.000

Huisvesting en woonlasten 60.000

Algemene kosten 40.000

Team zorg 12.000

Team facilitair 58.000

Afschrijving 10.000

TOTAAL LASTEN 410.000

BATEN BUDGET 
2016

Begeleiding zelfstandig wonen 235.000

BZW overige locatie 50.000

Dagbesteding/groepsactiviteiten 40.000

Huur en energie opbrengsten BZW 55.000

Giften 45.000

TOTAAL BATEN 425.000

BATEN 425.000

LASTEN 410.000

EXPLOITATIE SALDO 15.000
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10.2 Marketing mix

PLACE
• GGZ
• Pastoraal werk
• Woonbegeleiding

PRICE
• eigen bijdrage
• vrienden
• kerk
• giften
• PGB/WMO

PROMOTION
• huisstijl en website
• brochure
• Informatievoorziening
• Voorlichtingsvideo
• Public Relations

PEOPLE
• operationeel
• manager
• beheerdersechtpaar
• hoofdbehandelaar
• begeleiders
• vrijwilligers

PROCESS
• huur pand
• ontwikkeling centrum
• plan van eisen
• veiligheidsprotocol
• financiering

PHYSICAL
ENVIROMENT
• Woudrichem en
• omstreken
• ruimtelijke omgeving
• geïsoleerde omgeving
• buitengebied

PRODUCT AND
SERVICE
• Begeleiding
• Behandeling
• Dagbesteding
• Woonzorg

MARKETING
MIX

Figuur 4
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hoofdstuk 11 voorlichting

11.1 Voorlichting aan directe omgeving hulpvrager

Ieder mens heeft zijn eigen persoonlijke handleiding waar zijn of haar directe omgeving mee te maken heeft in de om-
gang. De clue is om een leesbare en begrijpelijke handleiding te hebben waar andere mensen mee overweg kunnen. 
Mensen met DIS kunnen daarbij een helpende hand goed gebruiken omdat hun persoonlijke handleiding voor de om-
geving iets ingewikkelder is. Het is van belang dat er een vertaalslag gemaakt wordt voor mensen die persoonlijk niet 
met het gegeven DIS te maken hebben.

11.2 Voorlichting over DIS aan maatschappelijke partijen

Ook voor maatschappelijke partijen is het van groot belang om de persoonlijke handleiding van mensen met DIS op 
begrijpelijke wijze voor het voetlicht te brengen. Hiermee wordt de zelfredzaamheid van mensen met DIS op de arbeids-
markt vergroot en zijn organisaties als het UWV en ketenzorgpartijen beter voorgelicht.

11.3 Voorlichtingsvideo

Het idee is ontstaan om een voorlichtingsvideo te maken om zichtbaar te maken hoe iemand met DIS door het leven 
gaat en met welke situaties iemand te maken krijgt in het dagelijks leven. Met deze video kan begrip gekweekt worden 
bij de kijker.

11.4 Beïnvloeden van voortschrijdend inzicht

Net als bij andere psychiatrische aandoeningen is de medische wetenschap onderhevig aan voortschrijdend inzicht. 
Waar men vroeger bijvoorbeeld alleen sprak over klassiek autisme erkent de wetenschap nu een heel spectrum met 
diverse gradaties. Het zorgcentrum wil graag een bijdrage leveren om het voortschrijdend inzicht in positieve zin te 
beïnvloeden met betrekking tot DIS.

11.5 Ontwikkeling van een informatieve brochure over mensen met DIS

Naast een duidelijke voorlichtingsvideo is het ook mogelijk om een informatieve brochure te ontwikkelen waarin tekst en 
uitleg gegeven wordt over de DIS-problematiek en de gebruikte methodieken van het zorgcentrum.

11.6 Promoten van het levensverhaal ‘Hoi Mariska’ door Hanneke Polhoud

Hanneke Polhoud heeft een prachtig boek uitgegeven met de titel ‘Hoi Mariska’. Dit boek illustreert ontzettend goed 
waar iemand mee te maken krijgt in het dagelijks leven en de dilemma’s die soms zelfs enigzins hilarische momenten 
opleveren. De ernst van het thema wordt op een duidelijke en hier en daar lichtvoetige manier voor het voetlicht ge-
bracht door een deelpersoonlijkheid van Hanneke, genaamd Mariska.

‘Zelfs een controleur haalt mij er niet uit en ik krijg geen boete ondanks dat ik
op de kortingspas van Hanneke reis.’
quote uit ‘Hoi Mariska’


