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Human Included-Prijs 2018 
 

Dames en heren, voor u staat een trotse voorzitter van de geweldige jury van de Human 
Included prijs 2018: Adelheid Roosen, Carin Gaemers, Marcelle Mulder en Marco Blom.  

Voordat de jury tot beraadslaging is overgegaan heeft ze vastgesteld dat er weliswaar veel 
wordt gepraat over dementie, maar het perspectief van mensen met dementie zelf en hun 
naasten nog steeds teveel onderbelicht is. Iedereen heeft het wel over ‘de mens’ en niet de 
ziekte centraal stellen, maar dit in de praktijk brengen is ingewikkeld. Vanuit aanbod 
redeneren blijft vanzelfsprekend en ook belangen, dikwijls financiële belangen, zijn 
hardnekkige blokkades.  

De jury vindt het dan ook van groot belang dat in het verlengde van de  behoeften, wensen 
en verlangens van mensen met dementie en hun naasten initiatieven worden ontwikkeld, 
die hen werkelijk helpen op menswaardige wijze dagelijks te leven met hun ontwrichtende 
aandoening. Dit soort initiatieven zijn vaak niet hoogdravend en sexy. Ze zijn dikwijls moeilijk 
in de systeemwereld en de financiële schotten in te passen en komen daarom lastig van de 
grond.   

De jury vindt de Human Included-Prijs dan ook een kans om juist dit soort, veelal nog prille, 
kwetsbare en zeker nog niet gevestigde en bewezen initiatieven onder de aandacht te 
brengen en te stimuleren. Zij heeft haar focus dan ook daarop gericht. 

Het valt de jury op dat alle genomineerden een nieuw soort ‘huis’ of ‘thuis’ als concept of 
praktijk hebben. Dat is geen toeval. Er is een moeheid van groot, overkoepelend, en alles 
strak georganiseerd. De vernieuwing ligt in terugkeer naar het kleine, het dagelijkse, het 
eigenlijke leven. Zo staan deze initiatieven symbool voor waar we met de hele sector 
naartoe willen: dichterbij de praktijk en het leven komen, weg van de ballast van onnodige 
systemen. 

Die ‘thuis’- en ‘huisconcepten’ zijn in het bijzonder voor mensen met dementie van belang. 
Iedereen kan zijn huis kwijtraken. Maar het ontwrichtende aan dementie is dat je vermogen 
om thuis te zijn bij jezelf en in je eigen leven verstoord raken. Dat het leven onveiliger voor 
je wordt. Niet omdat je mogelijk valt en risico’s loopt, waar buitenstaanders zich dan vaak 
zorgen over maken, maar omdat je grip op je omgeving, jezelf en je levensverhaal verliest.  

De genomineerden komen tegemoet aan de behoeften die dan ontstaan. Ze zijn daarbij 
nadrukkelijk vanuit de behoeften van mensen zelf ontstaan en vormgegeven. Ze leren ons de 
les dat iedereen die zorg wil bieden aan anderen de beste denktank doorgaans al in huis 
heeft: de mensen voor wie de ondersteuning is bedoeld zelf. 

De drie genomineerden 
Uit de longlist zijn drie initiatieven gekozen. Deze zijn door de Universiteit van Humanistiek 
onderzocht met behulp van een subsidie van het HSHB-fonds voor vernieuwing in de 
langdurige zorg. 

De eerste genomineerde is het Huis van de Tijd. Leny van Dalen is het voorbeeld van 
ondersteuning die je alle mensen met dementie en naasten gedurende hun hele ziekte gunt. 
Met focus op zingeving & betekenisgeving, die vanzelfsprekend zou moeten worden.  
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Leny van Dalen heeft oog voor een aspect van dementie dat onderbelicht is: de dynamiek 
die binnen relaties en gezinnen ontstaat. Met haar expertise springt ze in het vacuüm dat 
vaak na de diagnose volgt.  

De tweede genomineerde is OdenseThuis, het logische vervolg op de succesvolle 
Odensehuizen. Een verpleeghuis voor en door mensen met dementie en naasten zelf.  

Initiatiefneemster Juliette van Gelder zorgt thuis voor haar man met behulp van een PGB uit 
de WLZ. Ze bedacht dat met deze constructie, en vertrouwde mensen, een eigen 
verpleeghuis (OdenseThuis) zou kunnen worden opgezet voor de bezoekers van het 
Odensehuis. Daarmee wordt de kloof tussen thuis en het verpleeghuis verkleind en 
misschien wel gedicht, waar mensen nu zo ontzettend bang voor zijn.  

De derde genomineerde is WarmThuis. Een prachtig voorbeeld van kleinschalig wonen op de 
boerderij, waarbij professionals – Hans Houweling, René de Vries en Hugo van Waarde – 
hebben gezegd ‘wij kunnen het beter’ en dit met veel visie, expertise, ervaring en 
doorzettingsvermogen ook daadwerkelijk hebben gerealiseerd. 

Motivering winnaar 
Het was echt een moeilijke keuze. Alle drie de genomineerden voldoen aan de gestelde 
criteria.  

De jury heeft bij haar keuze voor de winnaar laten meewegen dat het ontwikkeld is door 
vrijwel louter mensen met dementie en naasten zelf, en een aantal vernieuwende 
elementen in zich heeft die een uitstralend effect op de zorg en ondersteuning voor mensen 
met dementie kunnen hebben.    

De winnaar biedt het sterkste element van vernieuwing, door vanuit de buurt en vanuit de 
behoeften die daar gevoeld worden, de zorg als het ware opnieuw uit te vinden. Het is een 
zogenoemd bottom up concept. In het winnende concept komt de kracht van mensen met 
dementie aan het licht, en blijkt ook de potentie daarvan om zich organisch door te 
ontwikkelen, dichtbij de wensen, verlangens en behoeften van mensen. Vanuit die houding 
kunnen initiatieven met een soort ‘Barbapappa-achtige flexibiliteit’ (een term van Marco 
Blom) blijven doorgroeien. Vaak gebeurt het tegenovergestelde: zodra iets vorm krijgt, stolt 
het, loopt het risico vast te lopen, en teveel binnen grote systemen ingekapseld raken. 

Vernieuwend is ook dat het winnende concept wordt georganiseerd door de financiële 
schotten heen. En dat gelden uit de WLZ (Wet Langdurige Zorg) thuis worden ingezet. 
Waardoor het concept gefinancierd en duurzaam is. 

De sterke link met het inloophuis dat in eerdere fasen van dementie bewezen ondersteuning 
biedt vindt de jury van  grote meerwaarde. Met het winnende concept ontstaat 
ondersteuning die aansluit bij wat mensen met dementie en naasten van beginnende 
dementie tot de eindfase nodig hebben. In die link ligt het vernieuwende karakter van dit 
concept, en het hoopvolle nieuwe perspectief op alle ziektefasen en de gehele keten van 
ondersteuning die daar vroeg of laat vaak bij nodig is.  

De jury is zich ervan bewust dat het heel bijzonder is een prijs toe te kennen aan een 
initiatief dat nog niet is gestart. Door het enorme succes van de Odensehuizen heeft de jury 
echter geen enkele twijfel dat het winnende concept niet van de grond komt.  
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De jury hoopt dat deze prijs het winnende concept net het duwtje kan geven richting het 
vinden van een pand en er een OdenseThuis-voorbeeld kan worden opgezet.  

Samen met Stichting Humanitas treedt de jury graag op als katalysator van vernieuwing. De 
jury zegt ook toe haar expertise en netwerk in te zetten bij het vervolg.  

De winnaar van de Human Included-Prijs 2018 is voor Juliette van Gelder met OdenseThuis. 
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