
In deze editie van ‘in gesprek met Sam en
Paul’ tackelen ze voor de verandering twee
werknemers van Solidez, die werkzaam zijn
in Huis van de Wijk; 'Ons Huis’. De
geïnterviewden zijn; 
Ottelien Groenenberg en Dorry Verbruggen.

Lees zelf snel mee…Interview met Dorry
Verbruggen.

Dorry Verbruggen is 63 jaar en activiteiten
begeleider bij DACT in Huis van de Wijk; Ons
Huis /Stadsatelier in Wageningen. Via wat
projecten rolde ze eigenblijk in dit werk. Het
werken met de computer vind ze het minst
leuk aan haar werk, maar dat is verder geen
probleem om haar werk goed uit te kunnen
voeren.
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Coördinator Ottelien Groenenberg (zie verder
interview) noemt haar lachend een soort moeder
Theresa van Ons Huis en dat is uiterst positief
bedoeld.Dorry; ik heb geen specifieke opleiding
voor activiteiten begeleider, wel voor
Thuisbegeleider. Daar was het afwisselend druk of
rustig. Ik heb een vast contract van 32 uur, daar
ben ik heel blij mee.Ze vervolgt: ‘ik ben niet handig
op de computer zoals ik al eerder zei, het is beter
om mij iets anders te laten doen. Daarom kwam
na haar werk bij de thuisbegeleiding Huis van de
Wijk “Ons Huis” in beeld, ook van Solidez. Ik ben
begonnen met een middag in november 2013 en
van lieverlee hebben we de inloop van de RIBW
overgenomen. Daar kwam ik diverse mensen
tegen, die ik al kende van de thuisbegeleiding.’‘Het
leuke van dit werk vind ik, is als de deelnemers
hier een leuke ochtend of middag hebben en met
een fijn gevoel naar huis gaan. Daar wordt ik dan
ook blij van. Dan hoop ik dat ze dat gevoel voor
die dag kunnen vast houden!

’Dorry mag in haar vrije tijd graag slapen om
vooral tot rust te komen. Daarnaast luistert ze
naar de betere rockmuziek zoals van de Golden
Earring en Pink Floyd. Haar absolute favoriet is Cat
Stevens, een zanger die in de 70s goed scoorde
met onder andere de  hit ‘morning has broken’.
Na die tijd hebben we weinig meer gehoord van
Cat Stevens, maar het schijnt dat hij goed kan
leven van de royalty’s die zijn muziek nog steeds
oplevert.Dorry verwoordt het zelf zo: ‘ik hou van
muziek, vooral die bands van vroeger. Uriah Heep,
Status Quo, Deep purple, Pearl Jam, Van
Morrison.. maar de aller-aller leukste is Cat
Stevens!!! Ik vind kliederen met verf heel leuk en
hou van koken en eten!’



Ottelien Groenenberg
 

Ik ben Ottelien Groenenberg en ben coördinator van Ons
Huis zoals ze dat ook noemen wijk coördinator. Dat is voor
het buurt opbouwwerk. Dus naast de functie in Ons Huis
ben ik ook wijkgericht aan het werk om de leefbaarheid in
de wijk te bevorderen, zoals ze dat zeggen. Ook ben ik
coördinator van DACT, dagbesteding. DACT staat voor dag
activering , dat is waar de dagbesteding van Ons Huis
onder valt. Deelnemers van DACT komen door
doorverwijzing van o.a. RIBW, Pro Persona, FACT-team. 
 (mensen die b.v. begeleiding  krijgen van een psychiatrisch
verpleegkundige na hun opname) iemand is opgenomen
geweest (b.v. met een psychose) en komt weer thuis maar
het is wel nodig dat die vrij snel een dag invulling heeft.
Kunnen ze bij jullie altijd terecht? ‘Omdat wij zonder
indicatie werken tegenwoordig hoeft de aanvraag niet eerst
via de gemeente en kunnen wij bij wijze van spreken
iemand gelijk al plaatsen zodat ze de volgende dag hier al
kunnen beginnen. Soms melden mensen zich zelf aan.
Soms komen mensen hier omdat ze zichzelf aanmelden.
Maar het is vooral RIBW, Pro Persona, FACT-team,
Thuisbegeleiding en Maatschappelijk werk. Dus mensen
kunnen van allerlei problemen hebben. Op psychisch
gebied vooral.Hoe ben je beland in dit werk? Nou in dit
werk als je heel specifiek bedoelt de dag activering was dat
voor mij wel een uitdaging. 

 
Ik heb altijd gewerkt in het sociaal Domein en in de Cultuur sector. Dus als Sociaal werker ben ik
wel wat gewend. Heb voor verschillende organisaties gewerkt maar de dagbesteding hier en
DACT is nieuw voor mij, maar ik heb wel in m’n persoonlijk leven door allerlei dingen in mn
familie heel veel met die kant te maken gehad dus de doelgroep was voor mij niet vreemd.
Wat is je opleiding om dit werk te doen? Opleiding; onder andere HBO Creatief Educatief
Werk, richting Sociaal Cultureel Werk aan de Kopse Hof in Nijmegen.Waarom is het werk zo leuk?
Omdat er geen dag hetzelfde is en omdat we werken met een bijzonder interessante doelgroep;
mensen die vaak veel hebben meegemaakt in het leven waardoor ze wijsheid hebben opgedaan,
maar ook enige kwetsbaarheid. Mensen met een achtergrond binnen de GGZ of een
verslavingsachtergrond of wat dan ook, die het nodig hebben om enige ondersteuning bij een
dag/weekinvulling te krijgen en bijvoorbeeld aan de slag gaan om hun sociale netwerk te
verbreden, sociale vaardigheden te bergroten enz. Ik vind het bijzonder mooi om hier een
bijdrage in te kunnen leveren als coördinator van dit Huis van de Wijk in Wageningen van
Solidez. Wat is je hobby of specialiteit? Hobby’s; lezen, motorrijden, muziek; speel accordeon,
een beetje drum en luister graag jazz en funk en soms ook klassieke muziek. Verder houd ik van
Theater en speel in een drama/toneelgroep.Ottelien was vroeger idolaat van het minder
bekende werk van Earth, Wind en Fire. Die band had hits als ‘Fantasy’, September’ en ‘running tot
he bank’ eind jaren 70 en begin jaren 80. Daarna werd het stil rond de formatie uit Amerika,
ofschoon hun muziek het in de disco verrassend goed doet.


