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Het lijkt te mooi om waar te zijn. De man in pak die maar eens

beneden op de werkvloer gaat ervaren hoe het er daar werkelijk

aan toe gaat. Toch gebeurde het. Rob Jaspers, voorzitter van de

Raad van Bestuur van VNN, klom uit zijn ivoren toren en verbleef

een week in de afkickkliniek Hoog-Hullen in Eelde. Die ervaring

heeft hem lichamelijk ‘gesloopt’, maar geestelijk verrijkt. ‘Naar

die ivoren toren hoef ik niet meer terug’, vertelt de 52-jarige

Jaspers. ‘Bij Verslavingszorg Noord Nederland staat de cliënt

centraal, en dan moet je weten wat die cliënt wil.’

Rob Jaspers is sinds september 2008 voorzitter van de Raad van Bestuur van VNN.

Daarvoor werkte hij bij Unilever als directeur van Calvé. Zestien jaar lang was hij actief

in het bedrijfsleven, tot hij bedacht dat hij meer wilde betekenen voor zijn medemens.

Via een headhunter kwam hij terecht in de zorg en uit alles blijkt dat hij hier volledig

op zijn plek zit. De nieuwe visie van VNN, straalt hij aan alle kanten uit. ‘Er zit enorm

veel kracht in de cliënten zelf, die moeten ze gebruiken.’

Uit de ivoren toren

Hoewel Rob Jaspers zelf nooit verslaafd is geweest, vallen de verschillen tus-

sen hem en de bewoners van Hoog-Hullen binnen een dag weg. Spannend

was het natuurlijk wel. ‘Je weet niet van tevoren wat je aantreft of mee gaat

maken’, vertelt Jaspers. ‘De strijd die zij leveren is bijna niet voor te stellen.

Achteraf gezien denk ik dat ik meer problemen had met mijn “directeurs-

functie” dan zij. Je bent constant in gesprek en krijgt feedback . Soms kon

ik hen helpen met een probleem, andersom konden ze mij ook hulp bieden.’

Op de derde ochtend zat er tijdens het ontbijt een bewoner naast hem. ‘Hij

vroeg heel bezorgd of ik wel lekker sliep. Ik antwoordde, “ja, hoezo?” en hij

reageerde met “nou, er wonen hier natuurlijk ook ex-criminelen, ben je daar

niet bang voor?” Maar ik merkte daar helemaal niks van. Mijn doel was voor-

al om de problematiek van dichtbij te zien. Wat doen wij en wat kan beter?

Mijn opstelling was daarom heel open. Zo beleef je meer en kun je leren, dan

is er weinig afstand. Het gaat uiteindelijk om het contact van mens tot mens.

De bewoners van Hoog-Hullen waren erg gastvrij en open.’ Die instelling is

precies wat Jaspers affiniteit met de doelgroep van VNN geeft. Verslaving is

niet het enige probleem waar vele verslaafden mee kampen. Daarbij komen
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‘Wat we doen, kunnen we beter’

verhalen van buitengewone mensen
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problemen met huisvesting, dagbesteding en het contact met hun sociale

netwerk. ‘Deze mensen werken hard aan hun problemen en dat zie je. Dan

komen er andere krachten naar voren. Hierdoor hebben ze veel potentie om,

als ze clean zijn, het te redden in de buitenwereld. Die kracht moeten wij ook

leren inzetten om cliënten op een goede manier te begeleiden.’

Hoog-Hullen is de oudste verslavingskliniek van Nederland en bestaat in 2011

niet minder dan  120 jaar. Het is een zogeheten therapeutische gemeenschap

waar een strenge dagindeling heerst en waar iedere vijf minuten zijn inge-

vuld. Dat is allesbehalve een beperking volgens Jaspers. ‘Juist die orde en

structuur geeft ruimte voor contact. Bewoners hoeven zich geen zorgen meer

te maken om andere zaken.’ Die indeling is geen tijdsroof, maar zorgt er dus

voor dat de cliënten zich volop met elkaar op herstel kunnen richten. Om zes

uur ’s ochtends staat iedereen op, enkele mensen verzorgen het ontbijt en

allemaal zijn ze gedoucht, keurig aangekleed en hun kamers zijn opgeruimd.

De dag wordt besteed aan het bereiden van maaltijden, schoonmaken van

het gebouw en verschillende therapieën. Deze therapieën zijn gericht op de

diverse leefgebieden van cliënten. Zo wordt het sociale netwerk geactiveerd,

zodat er ook na Hoog-Hullen een vangnet aanwezig is. Cliënten leren hoe ze

weer contact kunnen leggen met behulp van sociale vaardigheden. Ook

schuldhulpverlening is een therapieonderwerp. Maar vooral belangrijk is de

groepstherapie. ‘Je stelt een doel op, samen met stappen om dat doel te

behalen. Door onderlinge steun werk je er met z’n allen naartoe om dat doel

te behalen,’ vertelt Jaspers. 

Stereotypen voorbij

VNN wil verder kijken dan de stereotypen en onderzoeken wat de cliënt nu

écht wil en nodig heeft. Een doel voor 2011 is bijvoorbeeld hechtere samen-

werking met andere partijen. VNN vindt de keten rondom de cliënt van

wezenlijk belang. ‘Binnen in Hoog-Hullen is het heel veilig, maar als ze bui-

ten komen moeten ze wel  laten zien dat ze het kunnen. Dat is een grote

stap’, licht Jaspers toe. Er wordt al veel samengewerkt met zorginstanties,

woningcorporaties, gemeenten, etc. Iedere cliënt heeft volgens VNN recht op

een woning en zinvolle dagbesteding. De organisatie en met name de finan-

ciering hiervan is echter niet altijd makkelijk te realiseren. Wat goed is voor

de cliënt is niet altijd goed voor de betrokken organisaties. De sleutel is om

financiers en zorgaanbieders samen aan tafel te krijgen om dit probleem op

te lossen.

Vanuit het cliëntperspectief kijkt VNN ook verder. ‘Medewerkers en cliënten

werken samen aan de realisatie van het juiste klimaat. Daar heb ik bewon-

dering voor. In deze kliniek zorgen bewoners met elkaar dat alles functio-

neert.’ Cliënten van VNN komen in Hoog-Hullen terecht nadat ze de detox kli-

niek bezocht hebben, een kort traject hebben doorlopen én ambulante hulp

hebben gehad. In de praktijk is Hoog-Hullen een dubbel diagnose kliniek

waar mensen terechtkomen die vaak nergens anders meer naartoe kunnen

vanwege hun gedrag én verslaving. Hoog-Hullen is van oudsher gericht op

ernstige problemen bij mensen die op de rand van de samenleving balance-

ren. Ook dat is iets waar Jaspers over heeft nagedacht. Vanuit een oplos-

singsgerichte aanpak wil Jaspers meer richting preventie. ‘Onze nieuwe visie

is eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant willen het huidige zorgaanbod verbe-

teren, aan de andere kant willen we nog meer preventief te werk gaan. We

willen er eerder bij zijn. Dat sommigen tussen wal en schip vallen, accepte-

ren we nu, maar ook dat moeten we stop willen zetten. Onze zorg bij pro-

bleemgevallen is goed en daar zijn we tevreden over, maar er is ook een

soort ‘dit hebben we laten gebeuren’ gevoel. Veertig procent van de kinde-

ren van verslaafden, volgt hetzelfde pad als hun ouders. Door ook lichte pro-

blematiek, jeugd en kinderen van verslaafden eerder te behandelen, hopen

we ernstige gevallen in de toekomst terug te dringen.’

Afscheid

Na zijn week in Hoog-Hullen was Rob Jaspers volledig gesloopt. Ook zijn col-

lega’s zagen in het videodagboek dat hij bijhield dat zijn stem steeds ver-

moeider klonk, zijn ogen kleiner werden en de wallen groter. ‘De indrukken

en de omgeving waren veel om te verwerken. Volgens de bewoners duurt

deze staat ongeveer de eerste vier weken,’ glimlacht Jaspers. Deze week

heeft in hem veel losgemaakt. Onlangs was er een sportdag waarbij de leden

van het MT, de Raad van Bestuur en bewoners samen sporten. Het deed hem

goed om iedereen weer te zien. De nieuwe visie wordt in Hoog-Hullen boven-

dien een warm hart toegedragen. ‘Het afscheid na die week was erg emoti-

oneel. Mijn kamergenoot hield een toespraak. Zijn ouders hadden in een kli-

niek gezeten, net als zijn kinderen. Hij vroeg me of VNN meer in wilde zet-

ten op preventie zodat we konden zorgen dat zijn kleinkinderen niet op

Hoog Hullen terecht zouden komen. Daarna moest ik over een symbolische

streep lopen, met aan de ene kant bewoners en aan de andere kant de bui-

tenwereld. Ze zongen het afscheidslied. Dat was een heel bijzonder moment

en emotioneler dan ik had verwacht.’

Naar die ivoren toren hoeft hij niet meer terug. ‘Het is makkelijk beleid

maken vanaf mijn kantoor op de vierde verdieping. Maar zo’n bezoek geeft

de bevestiging dat wat je doet ook goed is. Dat wil ik dan ook zeker blijven

doen, frequent contact onderhouden. Ik bezoek regelmatig ambulante loca-

ties. Ik wil zichtbaar zijn en alles horen. De medewerkers van VNN zijn enorm

betrokken en gemotiveerd, daarvoor moet je ook faciliteiten blijven bieden.’

Het liefste wil hij helemaal niet meer nodig zijn. ‘Dat is slecht voor VNN, maar

goed voor de maatschappij, als we onszelf gewoon overbodig zouden

maken’, droomt hij hardop.

weer zelfvertrouwen omdat ze fysiek weer tot iets in staat zijn. Er kan weer

een voetbalspelletje met de kinderen gespeeld worden en oude hobby’s

zoals voetballen kunnen weer worden opgepakt.

Door het hardlopen worden deelnemers geconfronteerd met hun eet- en

rookgedrag. Het maakt hen bewust van hoe ze met hun lichaam zijn omge-

sprongen. Je krijgt zelfvertrouwen door in een trainingspak en hardloop-

schoenen “de wereld in te gaan”.

‘Mijn kamergenoot hield een toespraak. 

Zijn ouders en zijn kinderen hadden in een

kliniek gezeten. Hij vroeg me of VNN 

wil zorgen dat zijn kleinkinderen 

hier niet terecht komen’
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