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En toen viel Nederland stil… Waar het coronavirus eerst nog ver weg 
leek, is het inmiddels hét onderwerp dat ons allemaal bezighoudt en 
het sociale leven en de economie in Nederland in zijn ban heeft. 
Het virus is hier, in ons midden, en het zal nog wel even duren voordat
duidelijk is wat de effecten van corona op de lange termijn zijn. 
Corona… Het kwam als een schok, als donderslag bij ons binnen en 
tegelijk zijn er ook al veel mooie dingen uit voortgekomen. Zal later 
blijken dat we sinds de opmars van het coronavirus, dingen echt anders,
beter, zijn gaan doen? Wie het weet mag het zeggen, we zullen het
moeten afwachten.

Wat niet vaak zó duidelijk was, is dat we met elkaar zijn verbonden, of 
we willen of niet. We zijn ook van elkaar afhankelijk: de uitbraak van 
het virus is waarschijnlijk tot op zekere hoogte in te dammen, als we 
allemaal voorzichtig zijn en verstandig handelen. We zijn ons nu veel 
bewuster van onze hygiëne en ook van die van een ander. En van onze 
kwetsbaarheid en die van onze medemens, onze buurman/vrouw, 
onze collega’s, onze ouders en grootouders. 

Bij UWOON zijn de contacten met onze huurders en collega’s onderling
fl ink digitaal geworden. Wennen hè? Even de telefoon of computer 
pakken voor een praatje doe je niet. Het contact wordt functioneel en 
dat is toch wel magertjes. We missen het sociale deel van ons contact, 
het praatje hoe het thuis is. Dat zult u ook hebben. Aan de andere 
kant voelen we ons juist meer verenigd, bijvoorbeeld in het samen 
optrekken tegen deze nieuwe gezamenlijke coronavijand. We zijn ons 
bewuster van onze kwetsbare familieleden, de ouderen, de onmisbare 
medewerkers in de zorg, supermarkten, transportsector, noem maar op.
En we melden ons massaal als het om helpen gaat, van mondkapjes 
tot ex-zorgprofessionals en studenten die iets willen doen. Mooi! 

Ik laat het wel uit mijn hoofd om conclusies te trekken wat deze tijd
betekent voor de toekomst. Dat het grote impact heeft op ons leven
nu, is al zeker. Wij bij UWOON voelen erg mee met kwetsbare bewoners
voor wie binnen zitten nu verplicht is. En ook met de ondernemers 
en zelfstandigen die van de één op de andere dag met een enorme 
afname van werk en omzet zitten. Ik hoop dat het géén maanden of 
langer gaat duren dat de economie weer aantrekt. En ook dat deze 
coronasituatie voor ieder van onze huurders ook mooie dingen met
zich meebrengt. Dat u verrast wordt door uw omgeving en dat we 
inderdaad een beetje op elkaar letten. Ook UWOON heeft haar 
dienstverlening aangepast, u leest het op de laatste pagina van dit
UWOON Magazine, op onze website en social media.

Tenslotte, dit is mijn laatste column. Vanaf medio april zal ik UWOON 
verlaten om verder te gaan als zelfstandig adviseur. U kunt denken: 
‘Goede timing om dat te doen!’ en dan geef ik u deels gelijk. Deels, 
omdat een slappe economie ook mij kan raken, zeker. Maar deels 
ook niet, omdat er altijd weer kansen komen. Ik heb het bij UWOON 
enorm naar mijn zin gehad, en toch werd mijn nieuwsgierigheid naar 
een nieuwe rol en nieuwe onderwerpen steeds groter. Ik kies nu voor 
ondernemerschap en daarbij loop je altijd risico. Misschien lopen mijn 
adviesactiviteiten in de toekomst anders, misschien zoek ik over een 
jaar weer een baan… wie weet? Maar ik ga wel voor het avontuur, voor 
het onbekende, voor wat er op mijn pad komt. Als UWOON een schip 

is waarvan ik de bestuurder ben (was), 
dan stap ik nu over op mijn eigen bootje. 
Klein, maar enorm wendbaar! 

Ik zal de fi jne contacten met huurders en 
huurdersorganisaties erg gaan missen. 
Gelukkig in de wetenschap dat UWOON 
bemenst wordt door vele prachtige 
mensen met veel vakkennis en toewijding
voor u, onze klant. Het gaat u allen goed!

Met vriendelijke groet,

Moniek van Balen-Uijen

Andere tijden

Caterva is ruim een jaar geleden van 
start gegaan. Het doel van Caterva is om 
uitsluiting van bijzondere zorgvragers te 
voorkomen. Roy Pals, één van de oprichters
en tegenwoordig Manager Zorg: “Als 
er sprake is van een combinatie van 
problematieken is het lastig om binnen 
een reguliere zorginstelling een plaats 

Zorgorganisatie Caterva in Elburg is een bijzondere eend 

in de Elburgse zorgbijt: bij deze zorgleverancier kunnen 

mensen terecht die bij andere zorgverleners buiten de 

boot vallen. Wanneer een cliënt een zorgvraag heeft die 

individueel maatwerk vereist, wordt het steeds moeilijker 

om deze vraag binnen de reguliere zorginstellingen te 

vervullen.
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Iedereen was erg blijIedereen was erg blij
dat we de kans kregendat we de kans kregen
om woningen te hurenom woningen te huren

in Elburg.in Elburg.
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te vinden. Daar komt bij dat tegenwoordig in de gemiddelde 
reguliere zorginstelling meer en meer de fi nanciën en niet de 
cliënten centraal worden gesteld.”

Bij Caterva komen de cliënten op de eerste plaats. De organisatie
werkt niet met groepen, maar met individuen. “Als cliënten 
grotendeels dezelfde zorgvraag hebben en als persoon met 
elkaar matchen, kunnen we besluiten om deze cliënten 
bij elkaar te plaatsen. Cliënten kunnen elkaar op een positieve
manier beïnvloeden in hun ontwikkeling. Op deze manier vormt 
zich dan een klein specifi ek woongroepje van twee of drie 
personen per wooneenheid. Zo’n groepje ontstaat alleen als 

Roy Pals
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Een van de bewoners is Stefan, 18 jaar. Zijn ouderlijk huis staat in 
Gouda, hij komt in de weekenden naar Elburg. “Ik zit op het Techniek 
College in Rotterdam en doe daar ICT. Ik wil graag op deze school 
blijven en zit in een speciale klas voor jongeren met autisme, namelijk

We treffen Anneke en haar zoon Ismaël van 16 jaar op de kamer van 
Ismaël, gezellig naast elkaar op de bank. Ismaël is aan het gamen, hij 
heeft onder meer autisme. Het is duidelijk dat moeder en zoon een 
hechte band hebben. Anneke vertelt: “We zijn zo lang bezig geweest
om een geschikte plek voor hem te vinden, ik werd er wanhopig van. 
Het ging niet goed thuis, de spanningen liepen hoog op. We hebben 
met veel organisaties gesprekken gehad, maar overal moest Ismaël 
zich aanpassen aan bestaande groepen. Dat werkte niet. Caterva 
draait het om, zij kijken naar wat iemand nodig heeft om te groeien. 
Ismaël is slim, maar voor zijn leeftijd is hij jong op het sociaal-
emotionele vlak. We voelden ons machteloos, en slechte ouders. Dan 
gingen we weer op gesprek, samen met de thuisbegeleider, omdat
die goed kon verwoorden wat Ismaël nodig had. Hadden we één stap 
over de drempel gezet, dan hoorden we al dat Ismaël niet paste. Zo 
frustrerend. Sinds hij hier woont heeft Ismaël rust gevonden en wij 
ook. We zien dat het goed gaat, hij ontwikkelt zich. Hij heeft hier zijn 

StefanStefan

de structuurklas. Volgend jaar 
begin ik met de BBL-opleiding. 
In de omgeving van Gouda 
konden we geen geschikte plek 
voor me vinden. Daarom woon 
ik doordeweeks bij mijn ouders, 
waar ik alleen op maandag 
in de middag thuis kom uit
school. Van dinsdag tot en 
met donderdag kom ik op een 
andere groep voor begeleiding uit school. In het weekend kom ik 
hier. Ik weet van mezelf waar ik aan moet werken, ik leer hier veel. In 
het weekend heb ik daar gesprekken over. Het is voor mij vaak lastig 
om iets te ondernemen, maar de begeleiders helpen me daarmee. 
Ze weten precies wat ik nodig heb. Het gaat vaak om dingen als een 
boodschap doen, even de stad in of de was opvouwen. Op zaterdag 
sport ik graag, ik doe krachttraining. Het is fi jn dat je hier mag zijn 
wie je bent, ik voel me hier helemaal vrij en kan overal naar toe. 
Als Caterva in Gouda een plek heeft, wil ik graag overstappen, dan 
ben ik dichter bij mijn familie en school.”

eigen plek gevonden, dat
vind ik mooi om te zien.” 
Ismaël - onafscheidelijk van
zijn pop Ender (een fi guur 
uit het computerspel 
Minecraft, red.) - vult aan: 
“Ik vind het hier echt
geweldig, de beste groep 
waar ik ooit gewoond heb.”

Anneke en IsmaëlAnneke en Ismaël

Sinds Anneke meer tijd heeft, houdt ze een blog bij. 

Onder meer over haar ervaringen met de zorg: www.voordeprins.nl.

de zorgvrager hierom vraagt. Dat maakt Caterva de bijzondere 
eend in de Elburgse zorgbijt. Grote zorginstellingen vormen 
in de regel groepen naar al bedacht concept, waar de cliënt ‘in 
moet passen’. Wij zagen deze specifi eke zorgvragers meer en 
meer buiten de boot vallen, de druk op de gezinnen van deze 
cliënten werd onaanvaardbaar hoog. In de opstartfase was 
het erg ingewikkeld om geschikte zorglocaties te vinden. 
Met creatieve oplossingen hebben we de eerste zorgvragen 
van cliënten en hun families op allerlei manieren ingevuld.” Een 
vaste locatie werd uiteindelijk in Elburg gevonden: “Iedereen 
was erg blij dat UWOON ons de kans bood om de woningen aan 
de Luttekenstraat te huren. Een groot aantal families konden 
we zo ontlasten van een onevenredig zware zorglast voor hun 
dierbare.”dierbare.”

Andere aanpak
Twee woningen zijn inmiddels helemaal klaar, vijf jongeren 
met gedragsproblemen, in de leeftijd van 15-18 jaar, vonden hier 
een onderkomen. Er is 24 uur per dag begeleiding, veelal gaat 
het om een-op-een begeleiding. Zodra de andere twee woningen
zijn aangepast (een project waaraan de jongeren zelf ook 
meewerken) worden ook hier 
individuele maatwerk oplossingen 
voor cliënten geboden. “Caterva is 
een sterk groeiende organisatie.
Er is zeer veel belangstelling 
voor ons zorgconcept. Inmiddels 
bereiken ons aanvragen vanuit 
het hele land. Dit gegeven heeft 
ons enorm verrast. Het heeft er 
toe geleid dat we een groeiende 
organisatie zijn, we voelen onze 
verantwoordelijkheid en nemen die 
door zoveel mogelijk aan oplossingen 
mee te werken. Dit alles heeft als 
logisch gevolg dat Caterva continu op 
zoek is naar professionele begeleiders 
die in staat zijn om deze fi losofi e om 
te zetten naar alledaags concreet 
handelen.” Op de vraag of Caterva is
geworden wat Roy Pals voor ogen stond:
“We willen andere organisatieszeker 
niet te kort doen, maar we hebben
laten zien dat deze aanpak werkt. 
Dat is zeker gelukt.” 
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