
Het Levensloopteam is druk bezig met het vinden van een nieuwe 

vervolgplek voor Arjan. Een huisje waar hij zelfstandig kan wonen 

(Arjan heeft een grote behoefte aan autonomie), waar hij heel veel 

intensieve en praktische ambulante begeleiding krijgt (iemand 

die hem medicatie kan geven en ook kan opschalen naar een HIC 

of FPK als hij ontregelt, iets wat regelmatig gebeurt) en waar voor 

hem wordt schoongemaakt (anders vervuilt hij zich erg snel). Die 

setting bestaat niet. Nog niet. Het Levensloopteam is een nieuwe 

constructie aan het bedenken die aan al deze voorwaarden voor-

doet. Een hele uitdaging dus.

Wars van bemoeizorg
Arjan zit op de FPA sinds hij 

werd weggestuurd uit zijn 

Forensisch Beschermde Woning 

(FBW). Hij gebruikte veel drugs 

waardoor zijn psychotische 

klachten toenamen, hij vervuilde zichzelf, gedroeg zich heel achter-

dochtig, agressief, bedreigde ook mensen. De maat was helemaal 

vol toen er geen controles meer konden plaatsvinden omdat hij de 

deur barricadeerde. Hij wilde niet dat iemand bij hem binnenkwam. 

“Het is mijn territorium, het is mijn leven, ik wil niet dat jullie je 

met mij bemoeien”, zegt hij dan “Ik ben 53 jaar, ik wil niet meer in 

de situatie zijn dat mensen voor mij bepalen en voor mij zorgen.” 

Arjan is dus wars van bemoeienis, maar alleen kan hij het niet. Hij is 

autistisch en vrij rigide. Arjan heeft een rechterlijke machtiging die 

waarschijnlijk wordt omgezet naar een zorgmachtiging. Al in zijn 

jeugd is hij vanwege schizofrenie opgenomen. In die tussenliggen-

de ruim dertig jaar is letterlijk alles qua huisvesting en begeleiding-

sniveau geprobeerd. ze willen nemen met hem bespreken.

Gedoogbeleid als uitzondering 
Arjan houdt het vol op de FPA dankzij het gedoogbeleid rondom 

zijn cannabisgebruik. Hiertoe hebben de teamleider en het  

Levensloopteam besloten om zijn motivatie en daarmee de kans 

van slagen zo groot mogelijk te maken. Dat is één van de beslissin-

gen buiten de gebaande paden om die het Levensloopteam kan 

nemen. Dit met het doel om te voorkomen dat hij uit zorg gaat, be-

geleiding te kunnen blijven bieden en het contact vast te houden. 

Het risico dat hij ontregeld raakt wordt hiermee vermeden. Door 

zijn afkeer van bemoeizorg heeft het heel lang geduurd voordat het 

Levensloopteam contact met hem had. Eenmaal in contact, houdt 

hij zich ook aan de regels. Hij gaat met een begeleider cannabis 

halen en rookt dat volgens afspraak buiten op. Hij vindt het fijn dat 

hij mag blowen en wil absoluut zijn cannabisgebruik niet op het 

spel zetten. Daar is hij heel gevoelig en intelligent genoeg voor. Wel 

houdt hij zijn stemmingswisselingen waarin hij boos en achter-

dochtig is. Dan schreeuwt hij alles bij elkaar en geeft hij aan dat 

hij niets meer met het Levensloopteam te maken wil hebben. De 

volgende dag biedt hij dan zijn excuses aan. 

Rondje Almelo
Totdat er een nieuwe constructie voor hem is gevonden, fietst 

Arjan 2 tot 3 keer per dag zijn vaste rondje in Almelo. Ondertussen 

gaat hij uren op een bankje of in het gras zitten blowen, een paar 

boodschappen doen, een praatje maken bij het tankstation, thuis 

douchen en daarna stapt hij weer op de fiets. Uiteraard oordopjes 

in en hard mee zingend. En dromend van zijn huisje in Frankrijk. 

De grootste wens van Arjan is een huisje in Frankrijk waar hij de hele dag gitaar kan spelen en 
zijn eigen leven kan leiden. Hij vindt bemoeizorg echt vreselijk. De werkelijkheid is dat hij de 
regie over zijn leven al heel lang kwijt is en dat hij nu tijdelijk bij de FPA in Almelo woont waar 
zijn cannabisgebruik gedoogd wordt. Net zolang totdat het Levensloopteam is gelukt om een 
plek te vinden die wél bij hem past. Dit moet buiten de reguliere kaders om, want Arjan past 
met zijn autisme en excentriek gedrag niet in de bestaande settingen.

Arjan wil geen bemoeizorg van het
levensloopteam, maar kan niet zonder
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