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Een ﬁjne zomer
gewenst allen
Ik rijd op een mooie en donkere avond in mijn auto met een aantal bewoners bij
Vanboeijen vanuit Arnhem weer terug naar huis, naar Assen. We hebben een goede,
mooie maar vooral een gezellige middag gehad bij een grote bijeenkomst van de
prokkel in Arnhem. Via de prokkel worden er mooie ontmoetingen georganiseerd
tussen mensen met en zonder een verstandelijke beperking, om elkaar te ontmoeten
en om van elkaar te leren. Op deze mooie en donkere avond is het rustig op de weg.
Naast mij op de bijrijdersstoel zit een bewoner bij Vanboeijen en op de achterbank zit
ook een bewoner bij Vanboeijen, beiden prachtige mensen.
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De bewoner naast mij begint zijn persoonlijke verhaal te vertellen, wie hij is, wat
zijn achtergrond is, wat hij heeft meegemaakt privé en in de hulpverlening, hoe hij
bij Vanboeijen is terechtgekomen en wat hij belangrijk vindt in het leven. En niet
onbelangrijk; we delen met elkaar onze liefde voor muziek en popartiest Pink. We
rijden ondertussen op deze mooie en donkere avond terug naar Assen. In de kleine
ruimte van de auto op de snelweg in het donker hebben we een prachtig gesprek. Een
gesprek dat mij diep heeft geraakt door de puurheid, oprechtheid en het vertrouwen
dat mij gegeven wordt door me dit persoonlijke levensverhaal te vertellen. Door de
sfeer in de kleine ruimte van de auto zal ik het nooit vergeten.
Het heeft mij geraakt in de kwetsbaarheid van ieder mens en van deze bewoner in het
bijzonder. En meer dan ooit voel ik de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een
mooi en goed leven voor hem en alle andere bewoners en cliënten bij Vanboeijen.
Zo is het mooie verhaal van het leven van Semahaan terug te vinden in het
kwaliteitsrapport van Vanboeijen en ook in deze Boeijend Nieuws. Ik nodig je uit om het
te lezen. Om het mooie leven van bewoners ook goed qua huisvesting te faciliteren,
zijn in de afgelopen jaren alle panden op Park Diepstroeten in Assen vernieuwd en is
onlangs het laatste oude pand afgebroken. ‘De cirkel is rond’ zoals Johannes Fledderus
vertelt in zijn verhaal in deze Boeijend Nieuws.
En op deze voet gaan we verder en pakken we kansen binnen en buiten de
organisatie aan en we ontwikkelen ons door in waar we goed zijn: de ondersteuning
en begeleiding van onze medemens met een verstandelijke beperking met een
intensieve ondersteuningsvraag.
Ik wens jullie allen een fijne zomer toe!
Annette Imhof
Bestuurder Vanboeijen
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Vanboeijen heeft een klachtenregeling voor bewoners en cliënten.
Bij klachten kan altijd hulp ingeroepen worden van een klachtenfunctionaris (intern), en/of van de cliëntvertrouwenspersoon via
het LSR (extern). De cliëntvertrouwenspersoon bij Vanboeijen is
Rozemarijn van der Laan, zij is te bereiken via 06-15502694 of
r.vanderlaan@hetlsr.nl.
Medewerkers kunnen een klacht over Vanboeijen melden bij de
onafhankelijke Interprovinciale Klachtencommissie (IPKC) in
Assen, bereikbaar via 06-30346998. De vertrouwenspersoon
voor medewerkers is Lenie Belt. Zij is werkzaam bij ArboNed
en is te bereiken via 0800-0204204.
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Nieuw spelmateriaal
dankzij donaties

uit de organisatie

NLdoet

Op 15 en 16 maart 2019 hebben veel
vrijwilligers zich bij Vanboeijen ingezet
voor NLdoet. Zo hielpen medewerkers van
woningcorporatie Actium een handje op
Park Diepstroeten in Assen. Zij maakten er
een konijnenberg op boerderij De Brinkstal.
Ook verzorgden zij samen met medewerkers
van projectontwikkelaar Van Wijnen
allerlei klussen op het terrein. Zo werd het
zebrapad voorzien van een verse lik witte
verf en werden bloembakken voorzien van
prachtige, ﬂeurige plantjes. Wat zijn we blij
met al deze vrijwilligers!
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NLdoet is een grote jaarlijkse vrijwilligersactie die wordt georganiseerd door het
Oranje Fonds. Het streven is om zoveel
mogelijk mensen te laten ervaren hoe leuk
het is om een ander een handje te helpen.
Volgend jaar wordt NLdoet georganiseerd
op 13 en 14 maart. Heb je vragen of wil je
je aanmelden? Ga dan naar www.nldoet.nl.

Mooie beelden van
deze prachtige dag
kun je bekijken via
deze QR code!

Nieuws van de
Centrale Verwantenraad
Minimaal twee keer per jaar organiseert
de Centrale Verwantenraad (CVR) een
bijeenkomst voor haar achterban. Ouders
en verwanten worden dan geïnformeerd
over wat het bestuur in de afgelopen
periode heeft gedaan. Ook komen er
actuele onderwerpen aan bod.

Oudermiddag bij
kind en jongeren Meppel
Maar liefst 70 kinderen, ouders en verwanten, vrijwilligers en begeleiders kwamen op de
oudermiddag af van de locaties kind en jongeren in Meppel (Argusvlinder) op 1 februari.
Gasten werden met een welkomstdrankje ontvangen en konden daarna genieten van een
heerlijk buffet.
Het is best wel spannend om met zoveel mensen tegelijk in restaurant De Boei te zijn, dus
een goede voorbereiding was belangrijk. Serena had prachtige tekeningen gemaakt om het
restaurant te versieren en ook lakte ze de nagels van begeleiders. Maxim had zich mooi
aangekleed en een luchtje opgedaan, zodat hij er netjes uitzag en heerlijk rook voor de
avond. Daan vond het wel heel spannend, maar heeft uiteindelijk toch met zijn moeder nog
op de gang de sfeer kunnen proeven. Het was een gezellige en leerzame avond.

Digicoaches

Hoe digitaal vaardig ben jij?
Doe de zelfscan:

Om ons werk goed uit te kunnen voeren, is het belangrijk dat we
‘digitaal vaardig’ zijn. Voor medewerkers is het van belang dat ze
onder andere de systemen waarin het persoonlijk plan wordt
geschreven en het intranet goed kunnen gebruiken. Ook willen
bewoners en cliënten graag geholpen worden om bijvoorbeeld
een kijkje te nemen op Huis Vanboeijen of om een filmpje op
YouTube te bekijken.
Vanaf 9 mei zijn vijf collega’s als digicoaches binnen Vanboeijen
begonnen. Zij staan klaar om de collega’s te stimuleren en
coachen bij het verbeteren van hun digitale basisvaardigheden.

Goed leven - Mooi werk - Met elkaar

Vanboeijen heeft van Specsavers en ING
Nederland prachtige donaties ontvangen.
De winkels van Specsavers steunen ieder
jaar een lokaal doel. Hun winkels in Assen,
Hoogeveen en Meppel nomineerden
Vanboeijen als het goede doel van 2018.
Dankzij deze actie kregen wij een cheque
van 1.079 euro aangeboden. Ook ING
Nederland doneert aan lokale initiatieven
en stichtingen. Dit doen zij met de
jaarlijkse actie Help Nederland vooruit.
Vanboeijen kreeg de meeste stemmen en
daardoor de eerste prijs, een cheque van
5000 euro aangeboden.
De bestemming van deze donaties is voor de
spelbibliotheek in zowel Assen als Meppel,
zodat er nieuwe materialen aangeschaft
kunnen worden voor de bewoners en
cliënten met een ernstig meervoudige
beperking (EMB). We willen de ING,
Specsavers en iedereen die op ons gestemd
heeft van harte bedanken!

Op zaterdag 30 maart vond de eerste
bijeenkomst van 2019 plaats op Park
Diepstroeten in Assen. Tijdens deze
voorjaarsbijeenkomst werd afscheid
genomen van de CVR-bestuursleden
Jacob Halma en Henk Steenwijk.
Door zowel de CVR als door de bestuurder
werden Jacob en Henk in het zonnetje gezet
en bedankt voor hun jarenlange inzet in de
CVR en hun betrokkenheid bij Vanboeijen.
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De najaarsbijeenkomst van de CVR
zal worden gehouden op zaterdag
9 november 2019 van 10:00 - 12:30 uur.

Bioscoopbezoek in Meppel

Een cd van de toppers, een uitje, een bioscoopbon. Het kerstcadeau van
Vanboeijen van 2018 kon door bewoners en cliënten zelf gekozen worden
uit een boekje met 10 mogelijkheden. Een themagroep van de
bewonersraad heeft dit boekje bedacht.

eigen
kerst
cadeau

Eén van de bewoners vertelt: “Voor mijn kerstcadeau koos ik de
bioscoopbon die ik hier weer in kon leveren. Ik ben zo blij met deze
bioscoopbon, eindelijk kan ik weer helemaal zelfstandig naar de bioscoop gewoon
hier in Meppel. Ik hoef niet meer met de taxi maar ik kan lekker op mijn fiets.
Ik ben blij!”

Dag van Beweging op het Alfa-college Hoogeveen
Studenten van het Alfa-college in Hoogeveen hebben in april de Dag van Beweging
georganiseerd. Op deze dag was er speciale aandacht voor ouderen en mensen met
een beperking. Ook Vanboeijen was uitgenodigd: zeven bewoners deden mee aan allerlei
sportieve activiteiten. Zo deden ze mee aan diverse balspellen op de sportvelden van
voetbalvereniging HZVV en mochten ze op een Bellicon-trampoline springen in
Het Klooster Hoogeveen, een centrum dat iedereen helpt om gezond en fit te leven.

Kort nieuws
uit de organisatie

Opleiding intensieve
zorg en begeleiding
(IZB) erkend!

Talentenjacht
2019
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Wat was het weer een feest tijdens de Talentenjacht op
donderdagavond 4 april. Op het podium kwam ontzettend veel
talent voorbij: zangers en zangeressen, muzikanten, dansers en
danseressen, komieken. Jong en oud, samen of alleen, feestelijk
of serieus. Voor de deelnemers was het wederom een fantastische
avond want niet alleen het talent, maar ook het plezier spatte
van het podium.

Rally zonder poespas weer succes!

Voor de 17e keer ging op vrijdag 31 mei
de rally zonder poespas van start.
Maar liefst 170 cabrio’s, oldtimers en
andere prachtige auto’s reden mee in
de optocht. Nadat alle deelnemers een
plekje hadden gevonden in één van de
auto’s, gaf Commissaris van de Koning
Jetta Klijnsma rond 18:30 uur het
startsein. De rally vertrok van Park
Diepstroeten in Assen, en reed via het
TT-circuit, de kazerne en het centrum
van Assen, door Loon, Balloo, Deurze
en Nijlande.

Kwaliteit, (blijven) leren en ontwikkelen vinden we bij Vanboeijen
heel belangrijk. Om onze medewerkers zo goed mogelijk te
faciliteren in het omgaan met bewoners en cliënten die intensieve
zorg en begeleiding nodig hebben, is binnen Vanboeijen de
IZB-opleiding ontwikkeld. Deze opleiding is sinds kort door
de Stichting Opleidingserkenningen Care (SOEC) officieel
erkend (geaccrediteerd).

Het was een prachtige, zonnige avond en
de tijd vloog voorbij. Via deze weg willen
we de organisatie hartelijk bedanken.
We kunnen niet wachten tot volgend jaar!

“Hier zijn we natuurlijk heel trots op, het sluit ook aan bij de
eigen ontwikkeling die we bij Vanboeijen voor iedereen belangrijk
vinden,” bevestigt Annette Imhof.
De opleiding is uitdagend en ﬂexibel en vindt grotendeels in en
op de werkplek plaats met ondersteuning van praktijkcoaches.
De opleiding is in eerste instantie bedoeld voor medewerkers die
werkzaam zijn op een bijzondere leefkern (BLK) of bijzondere
werkkern (BWK) en nog geen BLK-opleiding hebben gevolgd.

Geslaagd werkbezoek
van Jetta Klijnsma bij
Vanboeijen

Ook het publiek genoot van de avond. Er waren zelfs zoveel
toeschouwers dat de hele sporthal gevuld was. Stoelen moesten
uit alle hoeken en gaten gesleept worden, tot en met het
zwembad. Wij durven wel te zeggen dat je dan bij de besten van
Nederland hoort, want alleen die lukt het om een sporthal vol te
krijgen! Iedereen die een bijdrage heeft geleverd en/of geholpen
heeft met het organiseren van dit jaarlijkse evenement: onwijs
bedankt en tot volgend jaar!

Feestelijke opening nieuwe locatie Middenweg
Dinsdag 23 april is een prachtige
nieuwe locatie geopend aan de
Middenweg in Assen.

De locatie is met bewoners en cliënten,
ouders en verwanten, medewerkers,
vrijwilligers en andere genodigden
feestelijk geopend. Er werd muziek
gemaakt, gedanst, en samen met
Annette Imhof, onthulden de bewoners
schitterende kleurrijke, zelfgemaakte
schilderijen. Ook was er een dankwoord
voor iedereen die deze nieuwbouw mede
mogelijk heeft gemaakt.

Goed leven - Mooi werk - Met elkaar

Op de locatie zijn voor zowel de doelgroep
kind en jongeren en de doelgroep
psychiatrie aparte vleugels ingericht
met voor iedere bewoner een eigen
appartement. Ook is er een buitenruimte
met nieuwe en robuuste speeltoestellen.
We zijn ontzettend trots op deze
nieuwbouw en hopen op een fijn thuis
voor de bewoners.

Gemeente op bezoek
bij Betsie
Na een handtekeningenactie kreeg Betsie het voor elkaar: er
kwam een zebrapad op de Overcingellaan op Park Diepstroeten.
Vanaf toen kon iedereen de straat veilig oversteken.
Na wegwerkzaamheden op de Overcingellaan kwam er
ook nieuwe bestrating. Tot grote schrik van Betsie was er
geen zebrapad meer.
Op 11 april kwamen medewerkers van de gemeente Assen
bij Betsie bezoek. Samen keken ze naar de situatie op de weg.
Al snel werden ze het eens: veilig oversteken is belangrijk.
De gemeente Assen gaat nu in overleg om te kijken wat er
mogelijk is.

Jetta Klijnsma, de commissaris van de Koning in Drenthe, bracht
op woensdag 8 mei een werkbezoek aan Vanboeijen. Tijdens dit
bezoek stond kennismaken met mensen met een beperking die bij
Vanboeijen, wonen, werken en/of dagbesteding hebben centraal.
Twee locaties van Vanboeijen in Assen werden tijdens dit werkbezoek aan gedaan. In gesprek met bewoners en cliënten, hun
ouders en verwanten en begeleiders van de locaties is gesproken
over wat een goed leven voor de bewoners en cliënten betekent en
hoe dat bij Vanboeijen vorm en inhoud wordt gegeven. “Iedereen
doet ertoe en dat staat hier bij Vanboeijen zichtbaar centraal heb
ik tijdens dit werkbezoek met eigen ogen kunnen zien”, aldus
de commissaris van de Koning na aﬂoop van haar bezoek.
Op de foto hierboven de bewonersraad met de bestuurder en
directie van Vanboeijen.
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Om persoonsgerichte ondersteuning en begeleiding
te bieden is de samenwerking in de driehoek een
belangrijke voorwaarde. We onderzoeken samen met de
bewoner en cliënt en hun ouders en verwanten wat hun
wensen, dromen, talenten en ondersteuningsbehoeften
zijn. Op basis daarvan maken we met elkaar het
persoonlijk plan. Zo zorgen we ervoor dat zij hun wensen,
dromen en talenten kunnen waarmaken. Natuurlijk
binnen de mogelijkheden die er zijn. Door te kijken
vanuit verschillende perspectieven krijgt de bewoner of
cliënt de beste ondersteuning en begeleiding.

Levensverhaal

“Semahaan is een zeer complex mensje dat heel verrassend uit de
hoek kan komen. Als iemand struikelt ligt ze in een deuk. Ik denk
dat ze de meest humoristische meervoudig beperkte mens is die er
bestaat”, zo omschrijft Marry haar dochter. Semahaan (40 jaar) woont
24 jaar bij Vanboeijen. Ze woont op een groep voor volwassenen
met een meervoudige beperking met een specifieke en complexe
ondersteuningsvraag. Marry en Simon spreken over de zorg voor
Semahaan.
Marry komt bijna elke dag bij Semahaan: “Meestal haal ik haar zelf
uit bed. De begeleiding vraagt altijd of ik hulp nodig heb. We doen
het samen, maar wat ik kan, doe ik zelf. Als ik er niet ben, neemt de
begeleiding de zorg voor haar rekening. De persoonlijk begeleider en ik
zitten aardig op een lijn. De manier waarop ik betrokken wil en kan zijn,
staat ook in het persoonlijk plan van Semahaan.”
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Ontmoeten en afspraken maken
Op de locatie waar Semahaan woont, worden ouders en verwanten
eens per jaar uitgenodigd bij een teambijeenkomst om te vertellen
over hun kind of verwant. Zorgmanager Simon vertelt waarom hij deze
overleggen belangrijk vindt: “Op deze locatie wonen cliënten die zelf
niet kunnen vertellen over hun voorgeschiedenis of hun voorkeuren. Dit
geldt ook voor Semahaan. Natuurlijk heeft ze een dagprogramma en
is iedereen die met haar werkt goed op de hoogte, maar Marry kan je
vertellen hoe Semahaan écht in elkaar zit. Daardoor gaat het verhaal
van Semahaan echt leven voor medewerkers. Het team en ik vinden
dit van grote meerwaarde. Als je de achtergrond van een bewoner
en cliënt kent, kun je dingen beter plaatsen en begrijp je waarom we
bepaalde afspraken hebben gemaakt: waarom we dingen doen zoals
we ze doen. We vinden het belangrijk dat we elkaar ontmoeten en uit te
wisselen waar we tegen aan lopen. Zo versterken we ook het contact
met de ouders en verwanten. Het is goed om elkaar te spreken en
verschillende perspectieven te horen, daar leer je het meeste van.”

“Semahaan is een zeer complex
mensje. En wij verstaan haar!”
Goed leven - Mooi werk - Met elkaar

Wederzijds respect en begrip
Marry kijkt positief naar de groep van haar dochter. “Door mijn studie
orthopedagogiek en mijn werk in het speciaal onderwijs heb ik ervaring
met de doelgroep. Bij zo’n overleg vertel ik hoe ik naar de begeleiding
kijk en daarin word ik serieus genomen. Er is wederzijds respect. Ik
durf hier heel direct te zeggen wat ik vind en ik merk dat ze nadenken
over wat ik zeg. Eén van de dingen die ik aangeef is dat Semahaan
meer geactiveerd moet worden. Vriendelijk zijn voor Semahaan is niet
zaligmakend. Ik denk dat muziek maken met Semahaan goed voor haar
is, lekker trommelen of zingen! Dat zijn hele simpele dingen, al begrijp
ik best dat ik dit niet van iedereen kan verwachten. Zelf durfde ik als
docent pas op mijn 60ste muziekles te geven als er iemand toekeek.”

Simon erkent: “Dit zijn in essentie simpele activiteiten, maar niet voor
iedere medewerker simpel om te doen. Je moet je vrij en veilig genoeg
voelen. We bespreken zo’n onderwerp in het team, samen met de
gedragsdeskundige.”
Marry weet dat de zorg voor haar dochter niet altijd makkelijk is: “Er
zijn periodes geweest dat er geen land te bezeilen viel met Semahaan.
En soms heeft ze slechte dagen. Ik snap dat je als begeleiding onzeker
wordt of denkt dat het aan jou ligt. In zulke situaties laat ik zien dat ik
me soms ook onzeker voel en dat ik het ook niet voor 100% goed doe.
Afspraak is dat we Semahaan-volgend zijn en gericht op haar welzijn.
Niet het dagprogramma is bepalend, maar Semahaan. Dus als zij niet
lekker is, dan gaat ze niet meer naar buiten, maar laten we haar op
bed liggen. Wanneer je dan bij haar komt lacht ze wel vriendelijk naar
je, maar draait ze vervolgens haar gezicht weg. Ze kan goed aangeven
hoe ze zich voelt en wij kunnen haar verstaan.”
Liefdevol en betrokken
Zorgmanager Simon licht toe: “Collega’s die al jaren met Semahaan
werken, kennen haar door en door, ze voelen haarfijn aan hoe
Semahaan in haar vel zit. Er kunnen niet continu dezelfde mensen
werken, er zijn natuurlijk ook nieuwere collega’s. Ze zijn allemaal
gediplomeerd en ingewerkt op Semahaan, maar je kunt en mag niet
zomaar een een-op-een-dienst met haar werken. Het kost tijd om
Semahaan echt te leren kennen, het gaat niet meteen soepel. Ik ben
blij dat Marry haar zorgen durft te uiten en ik dat kan uitleggen waarom
ik als zorgmanager bepaalde keuzes maak. Zulke gesprekken zorgen
ervoor dat wij met elkaar beter kunnen zorgen voor Semahaan.”
Marry ervaart: “Het geeft mij een goed gevoel dat iedereen gek is
met Semahaan, dat ze haar leuk vinden ondanks haar rare fratsen.
Ik vind dat er hier behoorlijk goede begeleiding wordt gegeven, dat
medewerkers liefdevol en betrokken zijn bij de bewoner en bij mij. Ik
hoor erbij. Daarom ben ik blij met deze groep!”

fotografie: Alfred Burema
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Achtergrond

De driehoek

Vertellen en tellen:
kwaliteitsrapport van
Vanboeĳen over 2018
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Bij alles wat wij doen staan de behoeften,
wensen, dromen en talenten van de bewoners
en cliënten centraal om daarmee bij te dragen
aan hun goede leven. Om te weten of we dat
ook goed doen is het belangrijk om kwaliteit te
meten. Zowel in cijfers (tellen) als door verhalen
op te halen (vertellen). Dit vertaalt zich naar het
kwaliteitsrapport. Het rapport van Vanboeijen
over 2018 heeft daarom ook de passende titel:
‘Vertellen en tellen’ meegekregen.

Wat is een kwaliteitsrapport?
Zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg werken sinds 2017 met
het nieuwe kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Hierin staan afspraken
over wat goede zorg is. Zorgorganisaties maken een rapport van alle
informatie die hiermee te maken heeft, dit is het kwaliteitsrapport.
Hierin komt aan bod welke cliënten worden bedient en welke zorg,
ondersteuning en begeleiding hij of zij ontvangt. Daarnaast zijn
de ervaringen van bewoners en cliënten een belangrijk onderdeel:
wat vinden zij er zelf van? Als derde thema staat het functioneren van
de teams centraal: zelfreﬂectie en leren van de praktijk.
Leren en verbeteren staan telkens centraal. Daarom worden er in
iedere kwaliteitsrapportage 3 vragen beantwoord:
• Wat gaat goed?
• Wat kan beter?
• En hoe gaan we dat verbeteren?
Het rapport wordt besproken met het management, de centrale
bewonersraad (CBR), de centrale cliëntenraad (CVR), de
medezeggenschapsraad (MZR) en de raad van toezicht (RvT).
Het kwaliteitsrapport wordt ook besproken met twee of meer deskundigen
van buiten de organisatie. Dit jaar is dat door medewerkers van
De Twentse Zorgcentra gedaan. Met het kwaliteitsrapport kan Vanboeijen
verantwoording aﬂeggen aan het zorgkantoor en de inspectie.

We nodigen jullie
van harte uit ons
hele kwaliteitsrapport
Vertellen en tellen
te lezen op

vanboeijen.nl

Annette Imhof vertelt wat het kwaliteitsrapport over 2018 zo mooi maakt:
“Het kwaliteitsrapport Vertellen en tellen over 2018, bevat verhalen over
en door unieke mensen. De verhalen gaan over hoe zij samen met de
mensen om hen heen invulling geven aan hun leven. Ieder op eigen wijze.
Samen met ouder of verwant geven ze een kijkje in hun leven van alledag.
Ze vertellen daarbij hoe wij hen daarbij ondersteunen. Het zijn persoonlijke
verhalen, deze zeggen daarmee niet iets over alle bewoners en cliënten.
Ieder heeft immers zijn eigen verhaal. Het verhaal van Semahaan is in deze
Boeijend Nieuws als levensverhaal terug te lezen. In woorden en cijfers leggen
we zoveel mogelijk verbanden tussen de verhalen en de organisatie brede
ontwikkelingen die de kwaliteit van bestaan van bewoners en cliënten raken.

“Het kwaliteitsrapport
Vertellen en tellen
over 2018, bevat
verhalen over en door
unieke mensen.”
We proberen, al lerend en reﬂecterend, de ondersteuning en begeleiding
van de bewoners en cliënten te verbeteren, met elkaar. Dat willen we
graag laten zien en is in het rapport terug te lezen.” Bij het verschijnen
van het kwaliteitsrapport verleden jaar hebben we al laten weten dat we
‘Dit vind ik ervan!’ gaan inzetten. Een manier om bij bewoners en cliënten
op te halen hoe zij de kwaliteit van de ondersteuning en begeleiding bij
Vanboeijen ervaren. We zijn met een paar locaties begonnen met het
werken hiermee zodat we konden leren hoe we ‘Dit vind ik ervan!’ goed
kunnen inzetten in de hele organisatie. In 2019 geven we hier een vervolg
aan. In het rapport over 2019 laten we hier meer resultaten van zien.

Jaarverslag 2018
Ons jaarverslag over 2018 is gereed. We zijn verheugd te melden
dat de positieve lijn in de resultaten van Vanboeijen in 2018 is
bestendigd. De acties en inspanningen die hiervoor zijn uitgezet,
hebben tot positieve inhoudelijke en financiële resultaten geleid. Daar
zijn we trots op.
Ook hebben we in 2018 onze strategische koers 2019 – 2021
vastgesteld. Samen bouwen we verder aan een sprankelend,
robuust en bestendig Vanboeijen waarop je kunt vertrouwen.

Scan de QR code met
je telefoon en bekijk het
jaarverslag 2018!

VLFB Wolvega @LFBWolvega 27 mei

Vandaag met Brigitte ten Hage en @JoostLFB van
@MinVWS bij @Vanboeijentweet en @TalantOnline op
bezoek over #talent en zelfontplooiing vanuit programma
#volwaardigleven. @LFBNederland
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Blog MZR

Kruiswoordpuzzel

Wat mij drijft

Leerzame ervaring
1
3

Krapte op en wisselingen in de arbeidsmarkt, ook de
medezeggenschapsraad voor medewerkers (MZR),
ervaart dit. Zo hebben drie van onze leden, Anniek de
Boer, Patricia van Gent en Eddy Bos een nieuwe baan
gevonden buiten Vanboeijen. Dit betekent dat zij ook
afscheid hebben genomen van de MZR. Anniek en
Patricia hebben voor deze blog voor ons beschreven
waarom zij het belangrijk vonden en vinden om een
bijdrage te leveren aan de MZR. Natuurlijk hopen we
dat het jou aanzet om jezelf als mogelijk lid aan te
melden.

Op je locatie ben je primair bezig bent met het reilen
en zeilen van de locatie en de zorg voor de bewoners
en cliënten. Natuurlijk heb je daarnaast ook van doen
met de ontwikkelingen in de organisatie. Binnen de
MZR kun je dit verder uitdiepen. Doordat je ook op
de locatie werkt, leer je inschatten wat bepaalde
ontwikkelingen in de organisatie voor gevolgen
hebben op de werkvloer. Ook krijg je vanuit de MZR,
door het contact met de achterban, mee hoe het gaat
op de verschillende locaties bij Vanboeijen. En is het
interessant om over deze onderwerpen te spreken
met andere disciplines om zo samen een gezonde
organisatie en goed werk voor de medewerkers te
bevorderen. Wij hebben het boeiend en leerzaam
gevonden! Voor ons stopt het, maar volgend jaar kan
het voor jou een nieuw begin zijn!”
In 2020 zijn er weer nieuwe verkiezingen voor
de MZR
Lijkt het je leuk om mee te praten en mee te
beslissen over belangrijke zaken voor medewerkers
binnen Vanboeijen? Wil je een verschil maken
voor medewerkers en hun stem en mening
vertegenwoordigen en hun belangen behartigen (en
daarmee zoveel mogelijk gedragen besluiten)? Stel je
dan verkiesbaar in 2020. In de loop van dit jaar volgt
er meer informatie op de Samen Vanboeijen.
De MZR

4

Minze Vries

5

Managementassistent

6
7

8

Minze Vries, managementassistent op Park Diepstroeten in Assen, heeft
hart voor zijn werk. “Vanaf de eerste dag na mijn indiensttreding voel
ik me thuis bij Vanboeijen en draai ik mee als klein radertje in het grote
raderwerk dat Vanboeijen heet. Ik ben niet direct betrokken bij de zorg
voor de bewoners en cliënten maar weet dat ik met mijn werk ook bij draag
aan het welzijn van de bewoners en cliënten. Mijn werk is veelzijdig en daar
geniet ik van.”

9

10

Horizontaal: 3, 5, 7, 8, 9, 10
Verticaal: 1, 2, 4, 6

Minze is op 1 januari 2007 in dienst gekomen van Vanboeijen. Hij startte als
projectmedewerker bij de nieuwbouw van de eerste fase aan de Middenweg. “Na drie jaar
werd ik managementassistent van de manager van Park Diepstroeten in Assen en op dit
moment werk ik in dezelfde functie voor de manager Advies, Behandeling en Consult (ABC).
In deze functie bestaan mijn taken uit ondersteunende werkzaamheden voor de manager
ABC en het mede ondersteunen van de praktijkmanager medische dienst, tandheelkunde
en bewegen. Alhoewel mijn primaire werk het ondersteunen van de manager ABC omvat,
ben ik daarnaast ook coördinator van de collega’s van de centrale receptie in de Kluut. Een
veelzijdige baan dus.

Horizontaal

3:	Eetcafé op het Park Diepstroeten in Assen.
5: 	Een meubel-, transport-, montage-, verpakkings- en
grafisch bedrijf met één en dezelfde naam.
7: 	Dit is het eetcafé op het Erf in Meppel.
8: 	Op deze kinderboerderij is ook een manege en een theehuis.
9: 	In Meppel kloven ze hout bij ...
10: 	Kleding vermaken, knopen aanzetten en werken met stof
doen we bij ...
Verticaal

1: 	Werkplaats waar wol wordt bewerkt tot prachtige
kleurrijke ‘stoffen’.
2: 	De plek waar je planten en bloemen kunt kopen.
4: 	Schilderen, keramiek en kaarsen maken: een geweldige
plek voor kunstenaars.

Antwoorden
1: Wolveste | 2: Kastuin | 3: Lombok | 4: Kollektief | 5: Multa
6: De Inloop | 7: De Boei | 8: Het Erf | 9: Houtgroep | 10: Spoor 3
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“Een andere baan betekent ook dat we afscheid
moeten gaan nemen als lid van de MZR. De periode
in de MZR hebben we als erg leuk en als een mooie
leerervaring beleefd. Je gaat toch vanuit een hele
andere blik kijken naar de organisatie. Dit brengt
vele nieuwe inzichten met zich mee. En je kan mee
beslissen en meedenken met besluiten.

2

“Ik benut mijn

talenten graag voor
het welzijn van

de bewoners en
cliënten en

voor de organisatie
Vanboeijen.”

Dat mijn werk veelomvattend is heeft deels met mijn brede interesse voor Vanboeijen te maken.
Veel medewerkers weten mij te vinden als zij vragen hebben. Ik voorzie iemand graag van het
gewenste antwoord en probeer in de meeste gevallen zelf op zoek te gaan naar het antwoord.
Dat maakt dat ik in de loop van de jaren veel van de organisatie te weten ben gekomen.
Tijdens het schrijven van dit artikel vroeg ik me af wat ik met het benutten van mijn talenten
bedoel en hoe ik dat moet beschrijven. Dat is best moeilijk. Wat ik daarmee werkelijk
bedoel is dat ik mijn werk primair goed moet doen, ervoor moet zorgen dat ik objectieve
verslaglegging doe van vergaderingen, mijn leidinggevende de juiste ondersteuning biedt
en de medewerkers van de receptie op een professionele wijze aanstuur. Op deze manier
draag ik ook bij aan het welzijn en de zorg aan de cliënten die bij Vanboeijen wonen.
Daarnaast vind ik dat ik in mijn werk ook ambassadeur van Vanboeijen ben. Een tijdje geleden
(woensdag 8 mei jl.) kreeg de bestuurder van Vanboeijen bezoek van de Commissaris van de
Koning, Jetta Klijnsma. Vanuit de centrale receptie voel ik het als mijn taak om dit bezoek
een bepaalde uitstraling te geven en dat de bestuurder de Commissaris van de Koning met
enige trots kan ontvangen. Een kale vergadertafel vind ik dan niks en samen met collega’s
van de receptie en facilitair hebben we dit een mooie representatieve uitstraling gegeven.”
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Organisatie
“Erbij horen en ertoe doen!”

Visie op werk en dagbesteding.
‘Zelf willen kiezen’, dat is wat bewoners en cliënten aangeven wat
voor hen belangrijk is. Om van henzelf te horen wat zij allemaal
belangrijk vinden zijn in 2018 rondetafelgesprekken gevoerd
met bewoners en cliënten. Deze gesprekken gingen over wat zij
belangrijk vinden voor een goed leven en dit is vertaald in: Dit wil ik.
Zelf willen kiezen geldt ook voor hun werk of dagbesteding.
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Voor iedereen geldt dat je je nuttig voelt als
je iets doet wat ertoe doet. Bij Vanboeijen
kunnen bewoners en cliënten daarom uit een
gevarieerd aanbod van werk en dagbesteding
kiezen. Mooi werk draagt namelijk bij aan een
goed leven want het biedt ontzettend veel
mogelijkheden: talenten worden ontwikkeld,
competenties vergaard en vergroot en iedereen
kan op zijn of haar eigen manier een steentje
bijdragen.
Wat uit deze gesprekken met de bewoners
en cliënten is opgehaald vormt de basis van
de visie. Op basis van deze gesprekken is er
een visie op werk en dagbesteding ontwikkeld.
Deze visie is gebaseerd op vier pijlers:

1. Sluit aan bij dromen, wensen,
talenten, mogelijkheden en levensfase
Een bewoner of cliënt kan zelf aangeven
wat zijn dromen, wensen of talenten zijn.
Samen met de persoonlijk begeleider en de
ouders of verwanten gaan we op zoek naar
een werk- of dagbestedingsplek waar deze
dromen en talenten tot hun recht komen.
Of bewoners en cliënten nu van elkaar willen
leren, samen willen werken of juist willen
genieten: zelf kiezen is belangrijk.
Voor de creatieveling behoren hout bewerken,
vilten, kaarsen maken of werken in het
naaiatelier tot de mogelijkheden. Sommige
bewoners en cliënten genieten meer van
de buitenlucht en hebben groene vingers,
zij werken bijvoorbeeld bij de forellenplas
in Assen of bij het landschapsonderhoud
in Anderen. En zo zijn er nog legio andere
mogelijkheden. Wie je ook bent en wat je
ook kunt: voor iedereen bij Vanboeijen is er
passend werk of dagbesteding.

“Ik wil nieuwe
dingen leren”
2. Draagt bij aan de eigen ontwikkeling
Stel je grote doelen of worden er kleine
stapjes gezet? Per bewoner of cliënt wordt er
gekeken wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn.
Dit kan op één locatie, maar ook op verschillende
werk- of dagbesteding locaties.

Ervaring van een bewoonster
We spreken een bewoonster van de Middenweg 16 in Assen, zij is actief op verschillende werkplekken
bij Vanboeijen. Zo gaat ze naar de Boemerang en de Mande. Hier wordt een eigen lijn theezakjes gemaakt.
Deze theezakjes worden van begin tot eind gemaakt, en zij helpt daaraan mee. Ze vult zakjes met
thee, maakt ze dicht en zorgt dat er een paarse, groene, rode of bruine verpakking omheen komt.
Afhankelijk van de smaak van de thee. Daarnaast maakt ze dopjes van plastic ﬂessen schoon voor
KNGF-honden, haalt ze de post op, en gaat ze soms naar de winkel. Doordat al deze dagbestedingslocaties op de Middenweg 9 zijn kan ze haar werk afwisselen. En dat vindt ze fijn want zo kan ze
verschillende dingen doen. Ook kan ze zelfstandig naar haar werk, want haar werk is dichtbij huis.

“Het werk is maar 5 minuutjes lopen,
heel handig. Ik hoef niet gebracht
of met de bus.”
Door meerdere dagbestedingslocaties, die nu
nog in verschillende panden zitten, bij elkaar
te huisvesten in 1 pand geven we bewoners
en cliënten meer mogelijkheden om hun werk
af te wisselen. Op deze manier kunnen ze een
kijkje nemen bij de buren, zich verder ontwikkelen
en meer sociale contacten leggen.
De afgelopen maanden is er veel aandacht
besteed aan het huisvesten van meerdere locaties
op één plek. In Anderen, op Kloosterveste in
Assen en binnenkort ook op de Multa in Assen,
is hier verandering in aangebracht. Verschillende
werkplekken hebben zich gecentreerd op
één locatie. Zo is naaiatelier Spoor 3 naar
Kloosterveste in Assen gegaan, aangezien zij
vooheen als enige locatie in het centrum zaten.
Ook in Meppel zijn er groepen gefuseerd om
de samenwerking te bevorderen.

3. Zorgt voor een zinvolle bijdrage
aan de maatschappij
Voor de één betekent dat het zetten van kleine
stappen die hij of zij wil gaan nemen, voor de
ander zijn het grotere doelen. Desalniettemin
zorgen we ervoor dat iedereen het gevoel
heeft dat hij of zij er toe doet en een zinvolle
bijdrage levert.

Sandra Hopkins @systeemwerker 23 mei

Een indruk van de Aan de slag dag Dank @Vanboeijentweet en @Syndion
voor jullie komst en input! #123hoekskit #driehoekskunde #aandeslagdag

4. Is het liefst zo dicht mogelijk bij de
bewoner of cliënt in de buurt
Werk of dagbesteding lekker dicht bij je woonplek
is waar de eerste voorkeur van bewoners en
cliënten naartoe gaat. Maar de zoektocht naar
een passende werk- of dagbestedingsplek stopt
niet bij Vanboeijen. Waar mogelijk kijken we over
de grenzen van Vanboeijen en gaan, mits er
passende begeleiding mogelijk is, op zoek naar
externe mogelijkheden.

Thuis en op het
werk bij…
Hoe kunnen wij met onze ondersteuning nog
meer aansluiten bij de dromen, wensen en
talenten van de bewoners en cliënten? Die vraag
staat centraal in de dagelijkse ondersteuning en
begeleiding bij Vanboeijen. De film ‘Thuis en op
het werk bij...’ geeft een inkijkje in het leven van
de bewoners en cliënten bij Vanboeijen.

Scan de
QR code om
de video
te bekijken!
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Vijf vragen | Harmen Koop, coördinator BHV/Arbo
Wat te doen bij brand, ongelukken of
als buiten de sirene gaat?
HET DUURT ALTIJD EVEN VOORDAT HULPDIENSTEN ARRIVEREN
NADAT JE 1-1-2 HEBT GEBELD, DUS DE EERSTE MINUTEN NA EEN
CALAMITEIT BEN JE OP JEZELF AANGEWEZEN. MAAR HOE MOET JE
EERSTE HULP VERLENEN BIJ EEN ONGEVAL? EN WAT DOE JE ALS
ER BRAND UITBREEKT OP EEN LOCATIE? VOOR EEN ANTWOORD
OP DEZE VRAGEN ZOCHTEN WE CONTACT MET HARMEN KOOP,
COÖRDINATOR BHV/ARBO BIJ VANBOEIJEN.

1
16

2

Wie ben jij en wat doe je bij Vanboeijen?
Mijn naam is Harmen Koop. Ik heb in 2005 mijn afstudeerstage bij de
facilitaire dienst voltooid waarna ik mijn afstudeeropdracht in de praktijk heb
mogen brengen. Vervolgens heb ik binnen de facilitaire dienst diverse functies
gehad, zoals facilitair coördinator binnen het toenmalige regio Noord. Sinds
2015 ben ik coördinator BHV/Arbo en werk ik veel samen met collega’s, de
gemeente, de brandweer en andere externe partijen. Ik probeer er onder
andere voor te zorgen dat Vanboeijen een veilige woon- en werkomgeving
is voor bewoners en cliënten en medewerkers, waarbij calamiteiten zoveel
mogelijk voorkomen dient te worden.
Hoe zorg je ervoor dat een locatie zo veilig mogelijk is?
Vanboeijen hecht grote waarde aan een veilige werk- en woonomgeving.
Daarom heeft Vanboeijen diverse technische en organisatorische maatregelen
genomen om calamiteiten te voorkomen. Toch houden we er rekening mee
dat er iets kan gebeuren. Om de risico’s in te perken zorgen we ervoor dat
alle woon- en dagbestedingslocaties bij Vanboeijen zo veilig mogelijk zijn.
Hiervoor bezoek ik onder andere jaarlijks onze locaties met de gemeente
en met brandweer. Tijdens zo’n rondgang worden er verschillende aspecten
gecontroleerd. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of de nooduitgangen vrij van
obstakels zijn, of de doorvoeringen brandwerend zijn afgewerkt, dat de
logboeken van de brandmeldcentrales up-to-date zijn en dat deze maandelijks
getest worden. Naast de gebouw gebonden aspecten is het van groot belang
dat er voor de inrichting van de locaties zo (brand)veilig mogelijke materialen
en middelen worden aangeschaft. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor een
actueel ontruimingsplan op elke locatie, zodat iedereen op die locatie weet
wat hij of zij moet doen tijdens een calamiteit.

“Veiligheid is van
ons allemaal”
Wat voor informatie staat er in het ontruimingsplan?
Om tijdens een calamiteit snel te kunnen handelen door de
bedrijfshulpverlening (BHV) zijn in het ontruimingsplan noodzakelijke
gegevens opgenomen, zoals calamiteitenscenario’s bij brand en ontruiming,
hulpverleningsinformatiekaarten met relevante informatie, hoe je collega’s en
hulpverlening moet alarmeren en veiligheidsplattegronden. Het is belangrijk
dat je weet wát het ontruimingsplan is, en waar je deze kunt vinden. Om dit
voor iedereen makkelijker te maken heeft Vanboeijen ervoor gekozen dat de
plek waar het plan ligt op elke locatie hetzelfde is: bij de hoofdingang, nabij
de brandmeldcentrale en de calamiteitenkast. Naast het ontruimingsplan
heeft ook elke locatie een verkort ontruimingsplan. Hierin vind je belangrijke
telefoonnummers en staat informatie over afspraken met de buren bij een
eventuele calamiteit, en wat de opvangplaats is. Dit verkort ontruimingsplan
wordt actueel gehouden door een aandachtsvelder BHV van de locatie.
Is het kennen van het ontruimingsplan voldoende voor een veilige
woon- en werkomgeving?
Iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen en ervoor zorgen dat we wonen
en werken in een veilige omgeving. Het ontruimingsplan weten te vinden
en de inhoud kennen alleen is niet voldoende. Binnen Vanboeijen wordt er
daarom per locatie jaarlijks aandacht besteed aan bedrijfshulpverlening
(BHV) zodat je leert hoe je moet handelen tijdens een calamiteit. Deze
BHV-trainingen worden jaarlijks herhaald zodat kennis op peil blijft en nieuwe
methodes aangeleerd kunnen worden.
Waar bestaat een BHV-training uit?
De jaarlijkse training bestaat uit spoedeisende hulp en ontruiming.
Voorbeelden van deze onderdelen zijn: scenariotraining, verstikking,
stabiele zijligging, alarmeringsprocedure, bedienen en het aﬂezen van
de brandmeldcentrale. In het laatste deel van een BHV-training volgt een
daadwerkelijke ontruiming. Daarnaast is er ruimte om onderwerpen die
leven op de locatie extra te oefenen, zoals oefenen met reanimatie of
bewusteloosheid. Deze extra wensen kunnen vooraf door de aandachtsvelder
BHV van de locatie aan Precare (zij organiseren de trainingen bij Vanboeijen)
worden doorgegeven, zodat er ook echt een oefening op maat wordt
gegeven. Op dit moment worden de BHV oefeningen voor de medewerkers
op de locatie georganiseerd. Op enkele locaties nemen bewoners en cliënten
deel aan de ontruiming. Dit zouden we in de toekomst graag Vanboeijen
breed in willen gaan zetten.

BHV team van het jaar
Precare, de organisatie die de trainingen bij Vanboeijen verzorgt, kiest jaarlijks een BHVteam van het jaar. Dit doen zij op 5 november: de dag van de BHV. In 2018 is het team van
Middenweg 14 in Assen de gelukkige winnaar geworden. Precare licht dit met de volgende
woorden toe: “Vanwege de betrokkenheid en inzet van de aandachtsfunctionaris BHV (Rene
Paskamp) bij het onderwerp veiligheid. En vanwege de inzet en intrinsieke motivatie van
de cursisten van de afgelopen cursus op 24 oktober jl.. De betrokkenen toonden initiatief,
dachten mee en waren actief bezig met het vergroten van de veiligheid voor de bewoners”.
We zijn trots op het BHV-team van het jaar en hopen dat de taart heeft gesmaakt.

Organisatie
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Elkaar ontmoeten in Huis Vanboeijen

4
5

“Hoe was je dag vandaag? Wat heb je allemaal beleefd? En gaat het goed
met je?” Vragen die je stelt aan iemand waarbij jij je betrokken voelt.
Vragen die dagelijks gesteld worden in gezinssituaties. Voor velen van
ons is dit heel vanzelfsprekend. Het dagelijkse contact met mensen die je
dierbaar zijn, interesse in elkaar tonen. En in de digitale wereld van vandaag
zijn de sociale platformen zoals Facebook en Instagram niet meer weg
te denken. Mensen hebben sociale contacten nodig om hun kwaliteit van
leven te vergroten. Daarom is de kwaliteit van leven van de bewoners en
cliënten leidend voor de manier waarop bij Vanboeijen de begeleiding wordt
vormgegeven. De invulling daarvan vindt plaats vanuit de driehoek bewoner
en cliënt, ouders en verwanten en begeleiders.

Samenwerking in de driehoek
Om de communicatie in deze driehoek te ondersteunen is in 2017
gestart met de implementatie van een digitaal platform ‘Huis Vanboeijen’.
Huis Vanboeijen is een digitaal ‘huis’ voor alle cliënten die wonen en werken
bij Vanboeijen. Zij kunnen hiermee eenvoudig en op intuïtieve wijze online
contact onderhouden met hun familie, begeleiders, vrijwilligers en andere
cliënten van hun woon- of werklocatie. Het platform onderscheidt zich in
gebruiksvriendelijkheid door het gebruik van pictogrammen, foto’s en het
kunnen toepassen van korte berichtjes. Waar en wanneer bewoners en
cliënten willen. In een veilige omgeving, met behulp van een IPad. Voor
begeleiders maakt Huis Vanboeijen onderdeel uit van het Vanboeijen intranet;
Samen Vanboeijen. Zij kunnen daar dus zowel samenwerken met collega’s als
communiceren met bewoners en cliënten en hun ouders en verwanten van de
locatie. Het verhoogt de contactmogelijkheden en werk snel en efficiënt. Huis
Vanboeijen versterkt de samenwerking en zelfredzaamheid van bewoners en
cliënten met hun ouders en verwanten en begeleiders op de zorglocaties.

Voor iedereen die dat wil en kan
Inmiddels hebben alle locaties van Vanboeijen kennis kunnen maken
met Huis Vanboeijen en zijn er ruim tachtig locaties die Huis Vanboeijen
gebruiken. Het is prachtig om te zien dat er zoveel mooie momenten
gedeeld worden: een verjaardag, een uitstapje, een knutselavond,
samen naar een festival… En ouders en verwanten kunnen hiervan
online meegenieten. Veel bewoners en cliënten kunnen niet zelfstandig
communiceren in Huis Vanboeijen. Hierin hebben de begeleiders en ouders
en verwanten dan een belangrijke rol. Even samen zitten en kijken naar de
leuke foto’s in het huis. Foto’s van de woning maar ook van de dagactiviteit.

Een persoonlijk begeleider vertelt: “Erwin kan niet zelf met de tablet of
smartphone werken. Vaak zit ik ’s avonds na het eten even samen met hem
op de bank. Ik laat hem dan de foto’s zien die in Huis Vanboeijen door zijn
begeleider op dagbesteding gemaakt zijn. Ik zie dan dat Erwin de foto’s
herkent en ik kan dan hierover met hem praten. Hij geniet ook erg van de
foto’s die zijn zus hem altijd stuurt. Ik zie dat hij blij wordt van het contact
met zijn familie en dat maakt mij dan weer blij. Dan denk ik ‘dit draagt nou
echt bij aan de kwaliteit van leven van Erwin’. Hier doen we het voor. “

Privacy
In een Huis Vanboeijen-groep worden gezamenlijk afspraken gemaakt over de
privacy. Wat willen we wel en niet met elkaar delen op de tijdlijn die iedereen
in de groep kan zien? Hoe gaan we de agenda vullen en wie gaat de groep
beheren? Dit wordt met elkaar besproken en vastgelegd. Er zijn dus geen
centrale regels voor Huis Vanboeijen. Wel zijn er de basis veiligheidseisen
en privacyregels waaraan Vanboeijen zich wil houden. Sinds vorig jaar zijn
de eisen voor privacy en veiligheid aangescherpt en vastgelegd in de wet
AVG. Voor Samen Vanboeijen en Huis Vanboeijen zijn er samen met de
ontwikkelaar van het platform maatregelen getroffen om de veiligheid en
privacy van alle gebruikers te borgen.

Ontwikkeling
Huis Vanboeijen heeft heel veel enthousiaste gebruikers. We gaan
onderzoeken hoe we Huis Vanboeijen nog beter en mooier kunnen maken.
De wensen van de bewoners en cliënten zijn hierin leidend. Zij hebben
aangegeven dat ze bijvoorbeeld graag het nieuws van Vanboeijen en de
agenda van Vanboeijen willen zien. En dat is gelukt: de nieuwsberichten
van het intranet (Samen Vanboeijen) zijn nu onder de knop ‘Vanboeijen’ ook
zichtbaar in Huis Vanboeijen, evenals de agenda. Een mooie doorontwikkeling
van Huis Vanboeijen.

Wil je ook mee doen?
Ken je Huis Vanboeijen nog niet maar lijkt het je wel leuk om eens
een kijkje te nemen op het platform? Of wil je graag meer informatie?
Neem dan contact op met de afdeling communicatie. Via de mail
communicatie@vanboeijen.nl of telefonisch (0592) 305 506.

Rick Koster @kosterrick 25 sep. 2018

Vanmorgen een leuke en lieve verrassing gekregen van mijn collega’s, alweer 12,5 jaar in dienst van #Vanboeijen
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Ook het recht op privacy zorgde voor verandering. “Waar men eerder
met 50 bewoners in een paviljoen woonde, wonen nu zo’n 10 à 15
bewoners in datzelfde gebouw. Er zijn geen grote slaapzalen meer met
centrale badkamers, maar nu heeft iedere bewoner een eigen studio of
appartement met eigen sanitair.” Ook startte het ‘inclusieproject’ zodat
mensen met een beperking meedoen in de samenleving en erbij horen.
Dit werd gedaan door woonlocaties in woonwijken op te starten.
Eind jaren ’80 kwam bij Vanboeijen de Havikstraat als eerste locatie
buiten het Hendrik van Boeijen-oord, ook wel ‘het dorp’ genoemd.
Kort daarop volgden de Sparrenlaan en Diamantstoep in Assen.

Interview
Naam: Johannes Fledderus
Leeftijd: 66 jaar
Woonplaats: Assen

Niet alleen in Assen werden nieuwe locaties geopend, ook kwamen
er locaties in Hoogeveen en Meppel. “Dat vond ik wel mooi om te
realiseren”, laat Johannes weten. “De nieuwe locaties zorgden ervoor
dat we logistiek veel aanpassingen moesten doen. Zo werd het werk
van de technische dienst uitbesteed. Dat was een grote omslag, maar
wel nodig, want we konden niet overal meer op de fiets naar toe.”

Geboren en getogen in:
Diever
Burgerlijke staat:
getrouwd met Gerrie Moesker.
Samen hebben we 3 dochters
(Harriët, Alien en Judith),
3 schoonzonen en
4 kleinkinderen.
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Functies:
Johannes is begonnen op de
monteurswerkplaats, waar
hij later het hoofd van werd.
Vervolgens werd hij hoofd van
de technische dienst. De laatste
jaren bij Vanboeijen werkt
Johannes als adviseur op de
afdeling Vastgoed & Facilitair.

Na bijna 33 jaar in dienst te zijn geweest bij Vanboeijen geeft hij het
stokje over. Sinds 1 mei is hij met pensioen. Als we hem vragen hoe hij naar
Vanboeijen kijkt, zegt hij direct: “Ik zie Vanboeijen als een grote boot”.
We hebben het over Johannes Fledderus, voormalig adviseur vastgoed,
die op 1 december 1986 aan boord kwam. Samen met hem blikken we
terug op zijn (vaar)tijd bij Vanboeijen.
Johannes komt aan boord
Op 33-jarige leeftijd ging Johannes bij de technische dienst van Vanboeijen aan de slag.
Dit was in de jaren ’80 van de vorige eeuw. Bij Vanboeijen werd de technische dienst
georganiseerd vanuit het zogeheten dienstplein, waar alle ondersteunende diensten te vinden
waren. Johannes herinnert zich het begin van zijn werktijd nog goed: “Vroeger was er alleen
het Hendrik van Boeijen-Oord, daar waar nu Park Diepstroeten in Assen is gevestigd. Een
instellingsterrein, waarop alles te vinden was en alles dus ook dichtbij elkaar zat. We konden
als technische dienst toen alles op de fiets of elektrokar doen.”
De eerste werkzaamheden van Johannes hadden te maken met de stijgende energieprijs.
“Alle gebouwen werden 7 dagen per week, 24 uur per dag op dezelfde temperatuur
verwarmd. Het was mijn taak om hier iets mee te doen. We hebben de temperatuur toen in de
nachturen en in het weekend verlaagd. Waar het kon werd de installatie uitgezet. Zo werd er
een behoorlijke energiebesparing gerealiseerd.”

“Ik zie
Vanboeijen
als een
grote boot”

De vaargeul van Vanboeijen
In die tijd vaart de ‘Vanboeijen-boot’, waar Johannes Vanboeijen mee vergelijkt, tijdenlang een
vaste koers. Johannes: “In mijn begintijd bij van Vanboeijen stond alles vast omschreven. In
elk gebouw zat een soort dienstencentrum. Er was een afdelingshoofd, waarnemend hoofd,
koffiekamer, naaikamer, wasmachineruimte, schoonmaak en de slaapkamers en gezamenlijke
woonkamers. Alles werd per gebouw, toen ook wel paviljoen genoemd, georganiseerd.
Deze werk- en woonwijze is tot 1995 vastgehouden en daar was weinig tot geen kritiek op
van ouders en verwanten. Er zat structuur in en dat bracht rust voor iedereen. Alles was van
bovenaf gestuurd.”
Een nieuwe koers
In de loop der jaren veranderde de visie van Vanboeijen en de overheid meerdere keren
op de (gehandicapten) zorg, en Vanboeijen veranderde mee. De vaste koers die al jaren
door Vanboeijen werd gevaren, werd steeds verder aangepast. Zo besloot de overheid dat
bewoners en cliënten met een verstandelijke beperking recht hebben op 100% arbeid of
dagbesteding. Volgens Johannes een goede ontwikkeling: “In plaats van de hele dag op de
woonlocatie, gingen bewoners nu echt naar hun werk (of dagbesteding) toe.”

“Tot 2000 was ik hoofd van de monteurswerkplaats en daarna werd ik
het hoofd van de technische dienst”, vervolgt Johannes. “Eerder deed
ik al mijn werk op de fiets, maar met alle nieuwe locaties op afstand
kon dat niet meer. Toen kwam het voor velen bekende ‘rode busje’.
Alle uitvoerende werkzaamheden van de technische dienst werden
toen uitbesteed en er werden diverse vakmensen gedetacheerd binnen
de afdeling.”
Stormachtig weer
Het inclusieproject en de start van het particuliere nieuwbouwplan op
‘het dorp’ in 2005 zorgden ervoor dat het oude Hendrik van Boeijenoord
langzamerhand veranderde in het huidige Vanboeijen. Een positieve
verandering, maar Vanboeijen kreeg ook met stormachtig weer te
maken. Johannes vertelt: “In 2005 zijn we als Vanboeijen begonnen met
nieuwbouw. Toen is de eerste fase uitgevoerd wat erin resulteerde dat
de woningen aan de Middenweg (Assen) in 2009 werden opgeleverd.
Het hele inclusieproject zou zo’n beetje klaar zijn in 2014. Maar dat
lukte niet omdat Vanboeijen in onrustig vaarwater terecht kwam.”
Volle kracht vooruit!
Door alle werkjaren heen heeft Johannes het oude Hendrik van
Boeijenoord zien veranderen in het huidige Vanboeijen. Van één dorp
naar een organisatie die zich uitstrekt over de provincie Drenthe en
daarbuiten en van een centraal dienstplein naar een facilitaire dienst
die dankzij detachering wijdverspreid is, door schoonmaakdiensten en
tuinonderhoud. Met de sloop van de laatste gebouwen van ‘het dorp’ en
de feestelijke opening van de nieuwe Middenweg 16 in Assen in april
van dit jaar, is er een einde gekomen aan het Hendrik van Boeijen-Oord.
Het oude is niet meer. Alle zeilen zijn bijgezet en de boot gaat nu weer
op volle kracht vooruit!

Vragenvuur
Wat was er vroeger anders dan nu?
“Communicatie. Vroeger gingen we vaak met elkaar in gesprek,
zoals met leden van de NVTG (Nederlandse Vereniging voor
Technologie in de Gezondheidszorg) of met andere zorgorganisaties
uit de Zorgcoöperatie Nederland (voorheen de Open Ankh).
Het delen van kennis is belangrijk. Als je niet in gesprek ging met
elkaar waren er folders die je konden informeren. Tegenwoordig zijn
er andere mogelijkheden om elkaar te informeren en kun je zelf alles
vinden op Google.”
Wat is Vanboeijen voor jou?
“Het samen doen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de Rally zonder
poespas en de Talentenjacht. Daar barst het van het talent binnen
Vanboeijen en gezelligheid. Het is er lachen, gieren, brullen met elkaar.
De saamhorigheid is er enorm en mensen helpen elkaar.
Ik zie Goed leven – Mooi werk – Met elkaar daarin echt terug.
Dat is Vanboeijen.”
Waar kijk je met trots op terug?
“De tijd van 2000 tot 2010. De saamhorigheid was toen zo groot.
Daarnaast vind ik het ook mooi dat ik de hoofdgaskraan van het oude
Hendrik van Boeijen-oord heb dichtgedraaid (Johannes doelt hiermee
op de laatste oude locatie op Park Diepstroeten). Het beleid van eind
jaren ‘90 heb ik ‘af’ kunnen maken; de oude gebouwen zijn vervangen
door nieuwbouw. Met de sloop van de laatste Hendrik van Boeijen-Oord
gebouwen (Johannes refereert hier naar de Bever, Wezel en Hermelijn)
heeft nu iedereen zijn eigen plek, op of buiten ‘het park’. Bewoners
hebben hierdoor meer privacy gekregen. De cirkel is rond.”
Wat voorzie jij in de toekomst van Vanboeijen?
“Vroeger woonde iedereen bij elkaar, toen kwam er het beleid rondom
privacy en arbeid. Op dit moment heeft iedereen zijn eigen plek binnen
gewone woonwijken. Ik zie wel dat er in de toekomst nog op eigendom
gebouwd zal worden, bijvoorbeeld op Park Diepstroeten. Maar er
zal ook gehuurd worden om een goede balans te krijgen in huur/en
eigendom panden, zodat Vanboeijen ﬂexibel blijft met het vastgoed.”
Wat is jouw laatste advies voor Vanboeijen?
“Zoek het eerst zelf uit. Ervaar het zelf!”
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In beeld...

Mijn dag

Peter Vis
IK BEN PETER VIS. IK BEN
GEBOREN IN ZEELAND EN
HEB 1 ZUS. VANDAAG BEN IK
VRIJ, OP MIJN 73STE HOEF
IK NIET ELKE DAG MEER TE
WERKEN.

11.00

De parkeerplaats
Vanuit mijn luie stoel kijk ik over de
parkeerplaats. Zo kan ik alles in de
gaten houden.

14.00

Fietsen
Samen op de duofiets. Even uitwaaien

Vanboeijen staat voor Goed leven, Mooi werk en Met elkaar.

‘Lekker samen buiten werken
en veel contact met de vissers’
Marcel van der Hoek (cliënt) met de forel die hij zelf ving.
Op de dagbestedingslocatie De Forel onderhouden bewoners en cliënten de forellenplas,
het terrein eromheen en ze beheren het clubhuis. Leden van de Noord Nederlandse Vliegvis Vereniging (NNVV)
werpen hier hun hengel uit. Natuurlijk vissen bewoners en cliënten af en toe ook mee.
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10.00

Kofﬁe drink ik uit een rode
beker, deze kan ik goed zien.
Ik kies zelf waar ik kofﬁe
drink, op mijn kamer of in de
huiskamer.

11.30

Vogels
Op het balkon voeren we de vogels.
Ik zorg ervoor dat er altijd voer ligt.

13.00

Herinneringen
Ik heb veel foto’s van vroeger en
van nu. Ik vind het fijn om deze te
laten zien.

Vogels
Hij ligt ’s avonds in de huiskamer,
als ik het knopje omzet begint hij te
spinnen. Ik ben hier zo blij mee, hij
gaat vaak met me mee.

Goed leven - Mooi werk - Met elkaar

15.30

Vissen
Vissen doe ik al jaren samen met een
vrijwilliger. We vissen samen bij
De Woldstek in Ruinerwold.

Blog ouder

“Ik ben de vader
van Steffen…”

Boeijende vraag
Wat heeft jou onlangs het meest
geraakt bij Vanboeijen?
Deze keer: Nachtzorg

‘Ik ben de vader van Steffen en Steffen heeft ook nog een broer, Tsjalling’
Slik… en ik was in tranen. Zo erg dat de dagvoorzitter vroeg of hij
m’n verhaal moest voorlezen. Dit overkwam me lang geleden, Steffen
was 5 en Tsjalling 8 jaar oud. Ik was uitgenodigd om een bijdrage te
leveren aan een bijeenkomst van De BOSK (Een belangenvereniging
van gehandicapte kinderen en hun ouders). Het ging over BRUSSEN,
broers en zussen van gehandicapte kinderen. Iedereen die deel uit
maakt, of heeft uitgemaakt, van een gezin met een kind met een
(ernstige) beperking, weet wat dat betekent: de grote impact van de
dagelijkse zorg voor en om een gehandicapt kind. De onzekerheid van
het begin en de onontkoombare duidelijkheid en de consequenties
daarvan daarna.
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Ik had me zo goed voorbereid. Mijn verhaal als vader van Steffen en
Tsjalling. Maar terwijl ik die eerste zin uitsprak, hoorde ik het mezelf
zeggen, ‘ik ben de vader van Steffen en Steffen heeft ook nog een
broer, Tsjalling’. En het schiet meteen door me heen; dit is precies
waar het om gaat. Hoezo, Steffen heeft ook nog een broer? Ik ben
toch gewoon de vader van twee zonen, van Steffen en van Tsjalling?
En weer heb ik de tranen in m’n ogen, terwijl ik dit opschrijf.
25 jaar later.
Tsjalling is ondertussen 33 jaar oud en zelf vader, Steffen is dertig
en woont bijna tien jaar bij Vanboeijen, op de Diamantstoep. Een
prachtlocatie, waar we Met elkaar een Goed leven en Mooi werk
realiseren. En over nog eens tien jaar? Dan hoop ik dat Tsjalling
langzamerhand het stokje van Anneke en mij kan overnemen.
Over stokje overnemen gesproken; dit is mijn laatste column als vader
van. Tijd voor iemand anders dus.

Bonne van der Kooi,
vader van twee prachtige zonen,
Tsjalling en Steffen.
bonnevdk@gmail.com

Goed leven - Mooi werk - Met elkaar

Yvonne van Assem en Adri van Assem (vader/moeder Bianca)
“Onze dochter Bianca verwondt zichzelf al sinds jonge leeftijd en lag
altijd voor haar eigen veiligheid vast in de nacht. Toen ze naar een
andere woning ging verhuizen, opperde de nachtdienst om haar daar
los te laten slapen. Wij wilden dat in eerste instantie niet, maar door
de goede samenwerking tussen de nachtzorg, zorg overdag en ons
hebben we het toch aangedurfd. Bianca heeft daar vanaf haar eerste
nacht goed geslapen. Het heeft ons geleerd dat onze eigen angsten
niet haar ontwikkeling in de weg moeten zitten.”
Renze Kootstra, bewoner
Renze is 63 jaar en bezorgt
kleding en post op Park
Diepstroeten in Assen
“Ik wil niet ingeluisterd worden, ik
praat gewoon liever niet via zo’n
kastje. Als er wat is kunnen ze
komen en dan zeg ik dan wel wat
er is. Vroeger kon ik gewoon bellen
dat ik hulp nodig had, maar in
overleg met de nachtzorg en met de
collega’s van Vanboeijen die over domotica gaan, heb ik nu een knop
in plaats van een telefoon. Deze knop zit in een tasje aan mijn bed,
en dan kan mijn telefoon gewoon opladen. Als ik op de knop druk
komt er vanzelf iemand en dan wacht ik daar gewoon even op. De
nachtzorg is altijd nog gekomen, dus de knop werkt heel goed.”
Verpleegkundigen
“De verpleegkundigenpoel is er
sinds kort ook in de nacht om de
verpleegkundige zorg te waarborgen.
We hebben allemaal het beste met
de bewoner en cliënt voor. In de
nacht zijn er op meerdere vlakken
vraagstukken, en verpleging is daar
één van. Het is dus logisch dat er
iemand aanwezig is die specifiek
verstand heeft van die vraagstukken.
We zijn nog in ontwikkeling, maar
we hebben allemaal het doel om het
met elkaar te doen.”

Van betekenis
Op een maandag in mei treffen we
Lieneke en Joke in Eetcafé Lombok, op
hun vaste stekkie. Buiten is het grijs
en grauw, maar daar is binnen niks
van te merken. Beide dames zijn goed
gemutst. Ze hebben zelfs 10 minuten
langer gezwommen dan eigenlijk de
bedoeling was, en hadden het hele
zwembad tot hun beschikking. Voordat
ze naar de kaarsenmakerij vertrekken
waar Joke werkt, vertellen ze over hun
belevenissen samen.

“We hebben één regel
‘Lief doen, en lachen!’”

Vrijwilliger
Lieneke Berkenpies

Vrijwilligster Lieneke Berkenpies was eerst
medewerker bij Vanboeijen. Nu is ze al
jaren vrijwilligster en doet ze verschillende
vrijwilligersactiviteiten. Wandelen,
waaronder de vierdaagse, eten koken op
woonlocaties en ga zo maar door. En iedere
maandag gaat ze samen met Joke op pad.
Hoe ben jij als vrijwilliger bij
Vanboeijen terecht gekomen?
Ik heb eerst bij Vanboeijen gewerkt. Daarna
heb ik achtereenvolgens op het Terreplein in
Kloosterveen, het Perzikpad en bij de soos in
de Kluut, allemaal in Assen, als vrijwilliger
gewerkt. Ik vind het gewoon zo leuk om te
doen! Nu ben ik ‘zwemvrijwilligster’ en kook
ik elke dinsdag op Middenweg 24 j_r.
Hoe ken je Joke?
Eigenlijk was ik op zoek naar een nieuwe
vrijwilligersactiviteit, het bloed kruipt waar
het niet gaan kan. Er waren wel wat cliënten
die graag een vrijwilliger zochten om mee te
zwemmen. En toen kwam ik hier bij de soos,
in de Kluut en zat Joke hier met haar zus,
sindsdien zwemmen Joke en ik samen.
Hoe ziet jullie maandag eruit?
Iedere maandagochtend wacht Joke mij al
op en dan haal ik haar op. Vaak wacht ze
buiten en kijkt ze naar de wolken in de lucht
als ze op mij wacht. Vervolgens gaan we
samen een half uur zwemmen in De Dolfijn.
Zwemmen maakt hongerig; dus als we weer

in de kleren zijn dan lunchen we in Eetcafé
Lombok. Telkens hetzelfde: een krentenbol
met kaas en een glas Vifit. Meestal zijn
we rond 12:15 uur klaar. Dan ruimen we
onze spullen op en dan pakken we de auto
richting Kloosterveste. Daar werkt Joke
iedere maandag in de kaarsenmakerij.
Maar we zien elkaar niet alleen op de
maandag, want op de dinsdagen kook ik op
Joke haar groep.

“Wij zijn dikke
vrienden”

Cliënt Joke Looper

Joke is een zeer actieve dame en een
ware grappenmaker. Ze verbergt zichzelf
meerdere keren achter haar eigen handen,
en roept ‘boe’ als ze weer tevoorschijn komt.
Met de weinige woorden die ze gebruikt
maakt ze op haar manier duidelijk wat ze
zo leuk vindt aan haar tijd met Lieneke.
Hieronder hebben we geprobeerd om haar
reactie in woorden te omschrijven.
Wat vind je leuk om samen te doen?
Zwemmen. Als we in het water liggen spelen
we altijd met de ballen. Er zijn vier kleuren
ballen: gele, rode, blauwe en witte ballen,
en ze hebben allemaal zwarte vlekken. We
gooien dan met de ballen, of we rollen, gaan
overgooien of we doen de bal onderwater
en laten hem dan in een keer los. We doen
allemaal zwemspelletjes.

Haal je wel eens een grapje uit met
Lieneke?
Joke fopt Lieneke zeker. Als het tijd is om
het zwembad te verlaten dan loopt ze naar
het trappetje toe. Joke houdt dan haar adem
in en dan gaat ze met haar hoofd onder
water. Lieneke zegt dan, “huh, waar is Joke
nou?”. En dan komt ze lachend weer boven
water. Een soort verstoppertje onder water.
Wat vind je nog meer leuk om te doen?
Wandelen met mijn zus. Dan gaan we in
de witte bus, en rijden we naar het bos of
wandelen we door dorpjes heen. Ook de
vierdaagse wandel ik samen met mijn zus,
in de rode groep. Lieneke mag ook mee,
maar met de vierdaagse wandelt Lieneke in
de blauwe groep.

Vrijwilligerswerk bij Vanboeijen
Bij Vanboeijen werken zo’n 700 vrijwilligers.
Zij helpen bij activiteiten, gaan mee winkelen,
wandelen, naar het zwembad, spelletjes doen,
helpen met boodschappen, organiseren leuke
dingen op locatie. Of ze zijn de speciale bezoek
vriend of -vriendin van een bewoner. Iets doen
voor een ander is een bijzondere ervaring.
En de bewoners en cliënten zijn er blij mee!
Interesse in vrijwilligerswerk bij
Vanboeijen? Kijk voor alle informatie
op www.vanboeijen.nl/vrijwilligerswerk
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