Praktijkvoorbeeld 2
Een 19-jarige vrouw loopt bij een bedrijfsongeval een dwarslaesie op en komt in een
rolstoel terecht. Door partijen wordt Heling & Partners de vraag gesteld de regie te
nemen en zaken voor deze vrouw te regelen en haar te re-integreren naar passend
werk.
De Regie-Service van Heling & Partners voor het regelen van praktische
zaken...
Deze vrouw werd na behandeling uit het revalidatiecentrum ontslagen, maar kon niet
terug naar het ouderlijk huis omdat dit onvoldoende toe- en doorgankelijk was voor
een rolstoeler. Om de eerste nood te lenigen werd een zitlift geregeld in het ouderlijk
woonhuis (offertes opvragen en toezien op installatie). Toen volgde een traject voor
indicatiestellingen voor wonen en voorzieningen in het kader van de AWBZ waarbij
uiteindelijk een eigen studio in een AWBZ-inrichting is gearrangeerd.
Nu kon de vrouw beginnen met haar re-integratie in arbeid. Zij moest omgeschoold
worden omdat zij haar voorheen fysieke beroep niet meer kon uitoefenen. Heling &
Partners heeft uitgezocht waar haar belangstelling naar uitging en heeft hiervoor een
trajectvoorstel en scholing bij een REA-college van het UWV aangevraagd, die dat in
eerste instantie afwees. Het traject zou te duur zijn! Vele contacten over en weer met
het UWV hebben hen er van kunnen overtuigen dat het voorgestelde traject juist de
meeste kans van slagen had, gezien hetgeen de vrouw in korte tijd allemaal had
moeten doorstaan.
Later in het traject, toen de tijd daarvoor rijp was, hebben wij de vrouw begeleid bij
het kopen van een eigen woning. Contacten met partijen, de bank voor het regelen
van financiering, de makelaar en de gemeente waren nodig om alles op elkaar af te
stemmen. Wederom kwam de Wmo in beeld om de noodzakelijke voorzieningen
zowel in huis (aanpassing badkamer en keuken) als buitenshuis (o.a. parkeerplaats)
aan te vragen om alle subsidiemaatregelen in dit kader te kunnen benutten.
...met gevoel voor mens en situatie om de regie later weer terug te geven.
Gedurende het gehele traject hebben wij deze vrouw niet alleen praktisch bijgestaan,
maar ook mentaal gecoacht, zodat zij de taken die voor haar lagen kon volbrengen.
In het begin waren zij en haar familie door de immense verandering van de ene op
de andere dag de regie helemaal kwijt. Zij voelde zich kwetsbaar en door ons moest
het vertrouwen gewonnen worden om haar te motiveren de juiste stappen te kunnen
zetten. Tijdens ons begeleidingstraject van circa 2,5 jaar is haar zelfredzaamheid
dusdanig vergroot dat zij nu zelfstandig verder kan met haar leven, zowel in de
thuissituatie als in haar werk.

