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CONCLUSIE

Door de reeds ingezette decentralisatie van de zorg, komen 
steeds meer mensen met een psychische kwetsbaarheid 
zelfstandig in de wijk te wonen. De gemeentes zorgen 
voor ondersteuning. Het afgelopen 1,5 jaar heeft Drago 
gesprekken gevoerd met buurtteams, zorginstellingen, 
GGZ-medewerkers en gemeentes over de ontwikkeling 
hiervan. Mensen met een psychische kwetsbaarheid die 
zelfstandig wonen, vinden het soms lastig om de woning 
schoon te houden. Het gevolg is vervuiling en soms zo erg 
dat de buren hierover klagen. Een woning schoonhouden is 
lastig als je dit nooit geleerd hebt. Drago biedt deskundige 
en doeltreffende hulp bij het opruimen, schoonmaken en 
organiseren. Drago begeleidt bij de zoektocht naar rust en 
orde, in huis, werk en hoofd.

Na een intake in de woning bepaalt Drago, eventueel samen 
met de opdrachtgever, hoe en of we het trainingstraject 
ingaan.

Er wordt gekeken naar de mate van verwaarlozing in de 
woning en in hoeverre de bewoner zelf in staat is om de regie 
terug te krijgen over zijn/haar leven. Hier wordt een tijdspad 
met deadlines aan verbonden die kan variëren van 6 weken 
tot uiterlijk 6 maanden.

Samen met de bewoner wordt gekeken naar verschillende 
zaken die hij/zij in de gestelde periode op orde zou moeten 
krijgen. Door middel van verschillende hulpmiddelen wordt 
de bewoner geholpen zijn/haar huis op orde te krijgen en te 
houden. 

Denk hierbij aan het ophangen van een poster met 
eenvoudige stappen en uitleg. De bewoner wordt 
gemotiveerd door onze betrokken ervaringsdeskundige. 
Deze zal hem/haar zonder oordelen voorzien van de nodige 
feedback. Elke week wordt er gekeken in hoeverre de 
bewoner vooruitgang boekt.

Na de afgesproken periode, wordt 
besproken of de vooraf vastgestelde 
doelen behaald zijn en hoe de bewoner 
het traject heeft ervaren.

De uitkomst van de evaluatie gaat met 
feedback van Drago terug naar de 
opdrachtgever.
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