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Een nieuwe start
in een rijke historie
Als nieuwkomer kijk je niet alleen vooruit, maar duik je ook in de
geschiedenis. In onze organisatie kom ik veel mensen tegen die me
nog kunnen vertellen over de eerste jaren van het Hendrik van Boeijen-Oord.
Ik maakte kennis met bewoners die al vijftig en soms bijna zestig jaar zorg krijgen
bij Vanboeijen. Ouders die me vertellen over de geschiedenis van hun kind of
daar een boek over schreven. En medewerkers die met grote loyaliteit al vele jaren
nauw verbonden zijn met onze organisatie. Soms in de voetsporen van hun eigen
ouders en soms als collega’s uit verschillende generaties. En overal waar ik kom,
klopt dat kenmerkende warme hart voor kwetsbare mensen. Vanboeijen is een
prachtige organisatie.
Inmiddels heb ik al heel wat van onze cliënten, verwanten en medewerkers ontmoet.
In de eerste twee maanden heb ik ruim veertig locaties bezocht. Het geeft een mooi
beeld van Goed leven en Mooi werk bij Vanboeijen. Het is belangrijk voor mij om
dichtbij te komen en te ervaren waar ik in mijn werk aan mag bijdragen. Het is
zichtbaar en voelbaar dat we dicht bij de oorspronkelijke bedoeling gebleven zijn.
In een oud geschiedenisboekje kwam ik de volgende beschrijving tegen: ‘Hendrik
van Boeijen-Oord wil een aangepaste maatschappij zijn, omdat de omgeving waarin
zij leven onvoldoende kansen tot verdere geestelijke ontplooiing biedt, waarvoor
onze hulp gevraagd wordt.’ Ik lees ook over het streven om tot terugkeer in
de maatschappij te komen. ’Ook al zal meestentijds de behulpzame hand in de
onmiddellijke nabijheid niet gemist kunnen worden.’
Ik zie dat onze organisatie er, verspreid in Drenthe en de omliggende provincies,
in slaagde om dit vorm te geven. Van bijzondere leefkernen en begeleid wonen tot
ouderinitiatieven. En van dagbesteding tot ondernemende werkleerbedrijven, waardoor
cliënten participeren in de maatschappij. Dit alles steeds meer in samenwerking met
familie en de maatschappij. Een samenwerking die we extra stimuleren door Regie Op
Locatie. Hierdoor krijgen cliënten, verwanten en medewerkers bij ons echt zeggenschap.
Ik wil niet in de systeemwereld verdwalen, maar dicht bij de bedoeling blijven.
Daarvoor is het nodig om regelmatig bij cliënten te zijn. Zij hebben mij veel te
bieden. Onlangs mocht ik een dagdeel stage lopen bij Multa, een werkleerbedrijf
van Vanboeijen. Ik moest samen met cliënt Harry zo’n driehonderd blokjes hout
op maat zagen. Het zagen mocht ik doen en Harry stapelde, gedisciplineerd en
in alle rust, blokje voor blokje in een krat. Harry zei niets. We vonden samen het
tempo waarin we goed konden samenwerken. De glimlach die op Harry’s gezicht
verscheen bij de laatste twee blokjes vergeet ik nooit meer. Harry genoot! En ik kwam
geraakt en diep onder de indruk van mijn werk thuis.
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Nieuws
uit de organisatie

Nieuwe naam
platform VG
De Chronisch zieken en Gehandicapten
Raad (CG-raad) en Platform VG
(verstandelijk gehandicapten) zijn per
1 januari gefuseerd. Ze gaan samen verder
als één organisatie onder een nieuwe naam:
Ieder(in). Ieder(in) is hiermee het grootste
netwerk in Nederland van mensen met een
beperking of chronische ziekte. Samen
behartigen ze de belangen van meer dan
twee miljoen mensen. De nieuwe naam is
gekozen om het ideaal (de inclusieve
samenleving) steeds voor ogen te houden.
Wilt u meer informatie over Ieder(in)
en hun activiteiten? Kijk dan op de
website www.iederin.nl.

De Kroon op
medezeggenschap!
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Succesvolle
acties NLdoet
Op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart deden
we op meerdere locaties mee aan NLdoet.
NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights
en stimuleert iedereen om een dag(deel)
de handen uit de mouwen te steken.
Tijdens deze beide dagen organiseerden
we verschillende klussen waaraan
vrijwilligers konden deelnemen.

Het Spectrium in Assen is een kunstwerk
rijker! Het kunstwerk is gemaakt door alle
bewonersraden samen en heeft als titel
‘De kroon op medezeggenschap’. Op
28 januari overhandigden zij het officieel
aan Pieter de Kroon, voormalig bestuurder.
Het kunstwerk laat zien wat de cliënten
belangrijk vinden in hun medezeggenschap.
De cliënten bedankten Pieter uitgebreid
voor zijn bijdrage aan medezeggenschap:
‘Jammer dat je weggaat! Hopelijk is die
nieuwe bestuurder net zo leuk!’.

De activiteiten waren dit keer divers.
We organiseerden onder andere een
high tea voor cliënten in de buurt van
Meppel en maakten bankjes, afvalbakken
en klaphekken voor de buurtmoestuinen
in Assen. Ook kregen de trapopgangen
van woonlocatie Beekland in Roden een
opknapbeurt. De acties waren erg
succesvol. Er werd vooral hard gewerkt,
maar ook veel plezier gemaakt.

Goed leven - Mooi werk - Met elkaar

Verspreiding van
Boeijend Nieuws
We verspreiden ons relatieblad met
de grootste zorgvuldigheid. Toch kan
het voor komen dat u per ongeluk
twee exemplaren van ons ontving.
Wilt u ons dit dan laten weten?
En krijgt u Boeijend Nieuws nog niet
per post, maar wilt u hem wel graag
ontvangen? Laat het ons dan ook weten.
Dit kan via: communicatie@vanboeijen.nl.

Hercertificering HKZ
We ontvingen eind vorig jaar het
bericht dat we opnieuw HKZ-gecertificeerd
zijn. Dit betekent dat we het kwaliteits
certificaat tot eind 2016 hebben.
In september was er een externe HKZaudit. De auditoren ondervroegen een flink
aantal van onze collega’s. Ze controleerden
onze procedures en werkwijzen op basis van
de HKZ-normen. Locaties werden bezocht
en ze bekeken documenten en procedures.
Daarnaast waren ze oprecht onder de
indruk van de wijze waarop we Regie Op
Locatie vormgeven. Vooral in houding en
gedrag vonden zij dat merkbaar en
voelbaar op de locaties. Betrokken,
verantwoordelijk en enthousiast waren
sleutelwoorden die we terugkregen.

Loopbaanadvies
gesprekken bij
ZorgpleinNoord
ZorgpleinNoord biedt sinds kort een gratis
dienst aan. Medewerkers kunnen een
adviesgesprek aanvragen op het gebied van
mobiliteit als zij werken bij een organisatie
die aangesloten is bij ZorgpleinNoord.

Week van
de zorg

Op 15 maart zette locatie Diamantstoep
in Assen haar deuren open voor publiek.
Dit in het kader van de Week van de Zorg.
Het was een geslaagde middag. Veel
belangstellenden namen een kijkje op de
locatie. Een aantal bewoners liet vol trots
hun appartement zien. De medewerkers en
bewoners van de Diamantstoep weten nu
al: ‘Volgend jaar doen we weer mee!’.
In het centrum van Assen stonden we op
diezelfde dag met een stand op de Zorg
markt, georganiseerd door ZorgpleinNoord.
Dit jaar stond de Zorgmarkt in het teken
van vrijwilligers. Veel mensen bezochten
onze nieuwe stand en we voerden veel
leuke gesprekken. De dag leverde ook een
aantal nieuwe vrijwilligers op. Hier zijn
we blij mee!

Denk met ons mee
over de inhoud
van ons blad!
Heeft u goede ideeën over de inhoud van
ons blad? Laat het ons dan weten via:
communicatie@vanboeijen.nl.

Voelt een medewerker de behoefte om eens
te praten met een deskundige op het gebied
van de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg
en/of welzijn? Dan kan hij of zij een gesprek
aanvragen bij de mobiliteitsadviseurs van
ZorgpleinNoord. Dit gesprek gaat over
onder andere: functies, opleiding en kansen
op de arbeidsmarkt.
Meer informatie staat
op de website van
ZorgpleinNoord
www.zorgpleinnoord.nl

Vanboeijen in
het nieuws
Eind 2013 stond er een uitgebreid artikel
over Vanboeijen op de cover en de eerste
pagina’s van Dagblad van het Noorden.
Het artikel verscheen in alle edities. Het
artikel had als titel: ‘Duizend glinsteringen
in het zonlicht’. Twee journalisten
schreven het artikel. Zij liepen een aantal
maanden regelmatig mee op de locatie
Broekhuizen.

Klantenpanel voor
Service-netwerk
Wij willen onze klanten samen met collega
De Zijlen optimaal ondersteunen. We
willen dit doen door efficiënt en effectief
te werken. Dat leidt tot kostenbesparing,
zodat alle aandacht en meer geld naar de
primaire zorg gaat. We denken dat het
samenvoegen van de ondersteunende
diensten in een gezamenlijke dienst voor
beide organisaties bijdraagt aan deze
doelstelling.
We roepen medewerkers, ouders, verwanten,
wettelijk vertegenwoordigers op om met
ideeën te komen. Dit doen we in de vorm
van klantenpanels.

Het artikel gaat over Gerrit en Geke, twee
cliënten die bij ons wonen. Een waardig en
realistisch kijkje in het leven van en
werken met mensen met een ernstige
verstandelijke beperking.
Op 11 april 2014 verscheen een reportage
over Park Diepstroeten in het Dagblad van
het Noorden. Een dag vóór het Lentefeest.
Journaliste Maaike Wind was op bezoek
op Park Diepstroeten om het nieuwe
zwembad te bekijken en de bijna voltooide
nieuwbouw van de bijzondere leefkern. Er
werd door medewerkers en een cliënt een
ludieke duik genomen in het zwembad.
Het artikel gaat over de bijzonderheden
van het zwembad, de ontwikkeling van het
terrein Park Diepstroeten en over de
bijzondere bouweisen van de nieuwe
bijzondere leefkern. De journaliste sprak
hiervoor met verschillende medewerkers.

Vrienden Vanboeijen @boeijendevriend 5 april

@WillemFaassen @RotaryAssen Veel plezier met #aanleggen en #opknappen van
#kindertuinen op @Diepstroeten #vanboeijen @Vanboeijentweet
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Landelijke ontwikkelingen
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Hoe regelen we het vervoer?
HET RIJK MAAKT JAARLIJKS EEN BUDGET VRIJ VOOR VERVOERS
VERGOEDING VAN MENSEN MET EEN (VERSTANDELIJKE)
HANDICAP. DIT BEDRAG IS PER 1 JANUARI 2013 ZO GOED ALS
GEHALVEERD. DAT RAAKT VEEL CLIËNTEN IN HUN DAGELIJKS
BESTAAN. HET ZET HEN EN VANBOEIJEN VOOR KEUZES. DIT LEIDT
TOT CREATIEVE OPLOSSINGEN, MAAR SOMS OOK TOT LASTIGE
BESLISSINGEN.
Bijna alle cliënten van Vanboeijen gaan
dagelijks van hun huis naar hun werk- of
dagbestedingsplek en weer terug. Enkele
van hen doen dit zelfstandig, maar de
meesten zijn afhankelijk van anderen om
hen te brengen en te halen. Veelal huren
we hier taxi’s voor in. Een mooie manier
om van A naar B te komen, maar ook een
dure. De inzet van taxi’s wordt steeds
minder vanzelfsprekend.
Lopen of fietsen kan ook
Binnen Park Diepstroeten in Assen
maakten we tot een paar jaar geleden
veelvuldig gebruik van taxi’s. Teamleider
Annemarie Pathuis vertelt: ‘Bewoners
zaten vaak maar voor een paar honderd
meter in een taxi. Dat was duur en gaf
voor de meesten veel onrust: wachten,
de chauffeur (weer een extra gezicht die
dag), instappen, andere bewoners ophalen
en uitstappen.

Vier jaren geleden stopten we op
Park Diepstroeten radicaal met het
grootste deel van het taxivervoer.
Woon- en dagbestedingsbegeleiders
staken de koppen bij elkaar op zoek naar
de beste oplossing. Nu brengen en halen
de begeleiders de meeste cliënten. Dat
doen ze lopend of op de (rolstoel)fiets.
Dat vraagt begeleidingstijd, maar het
levert veel op: rust, een lekkere wandeling
of fietstocht, vertrouwde personen die
met de bewoners meegaan en een korte
ontmoeting tussen de begeleiders van
wonen en dagbesteding. Bovendien sparen
we taxikosten uit. Bij de nieuwbouw op
Park Diepstroeten kozen we er bewust voor
om de huizen en de dagbestedingslocaties
dicht bij elkaar te bouwen. Het is voor
sommigen zelfs zo dichtbij dat ze het
zelfstandig kunnen lopen.’

Goed leven - Mooi werk - Met elkaar

Een golfkar inzetten

In de wijk Kloosterveen in Assen zijn
de afstanden wat groter, maar ook
daar maken ze steeds minder gebruik
van taxi’s. Ze hebben er sinds kort
een golfkar. Chris Vleesman: ‘Deze
golfkar gebruiken we voor het vervoer
van cliënten. We willen de golfkar ook
gebruiken voor andere bewoners in
de wijk. Bijvoorbeeld voor ouderen die een
boodschap willen doen, voor het ophalen
van glas en voor het maken van rondritjes
met kinderen. Er zijn ook cliënten die
samen met een vrijwilliger op de fiets
naar hun dagbesteding gaan. Zo hebben
ze goed vervoer en tegelijkertijd een leuke
sportieve activiteit in de buitenlucht.’

Een auto leasen

Alle kosten en vergoedingen voor vervoer
vallen dit jaar voor het eerst binnen het
budget van de woningen. Dat maakte
dat een aantal woningen creatief aan
de slag ging om zelf een auto of bus te
regelen. Durkje van der Ploeg, teamleider
op de Havikstraat vertelt: ‘Met de lokale
verwantenraad, de bewoners en de
medewerkers kwamen we op het idee
om een leaseauto in te zetten, bestuurd
door vrijwilligers. Op deze manier gaan
we efficiënter om met het vervoersbudget.

Bovendien zijn we niet meer afhankelijk van de haal- en
brengtijden van de taxi’s. We kunnen overigens nog wel
een aantal vrijwilligers gebruiken die een vaste dag als
chauffeur willen rijden. Alle hulp is welkom!’ Ook op de
Natuurwerkplaats en de woonboerderij Anderen maken
ze gebruik van vrijwilligers en een leaseauto. Trijn
Pranger (teamleider) is er blij mee: ‘Samen met een groep
enthousiaste vrijwilligers stippelden we een route uit
om cliënten van Anderen naar Assen te brengen. Het is
mooi om te zien hoe dat gaat. De cliënten houden er leuke
contacten met onze vrijwilligers aan over. We drinken een
kop koffie en maken een praatje. Ze horen er helemaal bij!’

‘De cliënten houden er
leuke contacten met onze
vrijwilligers aan over.’
Tariefafspraken met het taxibedrijf

Voor veel mensen blijft de taxi het aangewezen vervoers
middel om naar hun werk- of dagbestedingslocatie te gaan.
Vanboeijen heeft een speciaal contract met de taxibedrijven
VMNN en Mobitrans. Daarin staan kwaliteitsafspraken
en scherpe prijsafspraken. Ieder jaar zijn er stevige
onderhandelingen over het contract en de prijzen die
gerekend worden. We hebben nu een contract afgesproken
voor twee jaar met een optie om deze te verlengen. We
verrekenen de duur van een rit, vanaf het instappen van
de eerste cliënt tot het uitstappen van de laatste cliënt.
De verrekening voor de cliënt is op basis van de werkelijke
kilometers. En reizen cliënten samen? Dan dalen de kosten
per persoon.

Wat als het niet lukt?

Ondanks alle creativiteit en strakke prijsafspraken blijven
er situaties waarin de vervoerskosten de vergoeding ver
blijven overstijgen. Hier ontstaat onvermijdelijk de vraag:
kunnen cliënten op hun werk- of dagbestedingslocatie
blijven? Of moeten ze dichter bij huis werken? Of moeten
ze misschien verhuizen om dichter bij hun werk te wonen?
Grote keuzes, die leiden tot grote veranderingen in iemands
leven. Dit betekent soms dat mensen vertrouwd werk
of een vertrouwde woonplek en vertrouwde begeleiders
moeten loslaten. Ze moeten dan hun draai vinden op een
nieuwe plek. Ook komt het voor dat mensen verhuizen en
daardoor verder van hun werk wonen. Kunnen ze dan op
hun vertrouwde plek blijven werken? Wie beslist daarover?
En als het niet kan? Is er in de buurt van het nieuwe huis
een werkplek die net zo goed past? Creëren we dan een
passende plek of maken we toch die hoge vervoerskosten
en bezuinigen we ergens anders op? Geen makkelijke
vraagstukken. We zoeken met elkaar naar een goede
oplossing. Want geen situatie is gelijk.

Vijf vragen

Gezonde leefstijl
en vitaliteit

1
2
3
4
5

OP 10 FEBRUARI 2014 STARTTE HET PROJECT ‘GEZONDE
LEEFSTIJL EN VITALITEIT’. WE ZETTEN VOOR EEN JAAR EEN
PROGRAMMA OP OM EEN GEZONDE LEEFSTIJL EN VITALITEIT
VOOR CLIËNTEN TE BEVORDEREN. CHRIS VLEESMAN IS
PROJECTLEIDER. WE STELDEN HEM VIJF VRAGEN.

Waarom dit project?
‘Een gezonde leefstijl heeft een positieve invloed op de kwaliteit van
leven. Dat geldt voor ieder mens. Onderzoek laat zien dat stimulering
hiervan speciaal nodig is bij mensen met een verstandelijke beperking.
Het blijkt dat deze mensen veel minder fit zijn in vergelijking met de
gemiddelde Nederlander. Hierbij hebben ze vaker dan gemiddeld
overgewicht, een te hoog vetpercentage en obesitas. De uitkomsten
van het onderzoek zijn zorgwekkend. We vinden het bij Vanboeijen
belangrijk dat iedereen gezond en fit is en daardoor ook gelukkiger.’
Voor wie is het project?
‘We starten op zes pilotlocaties. We kozen voor diversiteit qua
locaties. Alle cliënten van de locaties kunnen deelnemen. Elke
locatie heeft of krijgt zijn eigen programma vanuit Regie Op Locatie.
De medewerkers en cliënten betrekken we hierbij nauw.’
Wat gebeurt er na het project?
‘Na afloop van het project is het de bedoeling dat alle locaties
binnen Vanboeijen met Gezonde leefstijl en vitaliteit aan de slag
gaan. Dit kan bijvoorbeeld door het als item op te nemen in het
verbeterplan van de locatie of in de persoonlijke plannen van de
cliënten. De ervaringen van de pilot nemen we mee in de verdere
uitrol binnen Vanboeijen.’
Hoe ziet het programma eruit?
‘Voor de startbijeenkomst nodigden we alle Locatieraden en de
medewerkers van de pilotlocaties uit. Ruud van Wijck van de
Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG en drs. Mariëlle Tromp
(gedragswetenschapper), vertelden deze avond over de uitkomsten
uit wetenschappelijke onderzoeken. Ze gaven ook handreikingen over
hoe je aan de slag kan gaan op de locatie. In vervolg hierop gaan
de locaties een visie ontwikkelen, een plan van aanpak maken en
dan uitvoeren. We doen dit volgens Regie Op Locatie. Zo kijken we
met elkaar welke ondersteuning er nodig is om tot verbetering van
gezonde leefstijl en vitaliteit te komen.’
Wat levert dit op voor de cliënten?
‘Op individueel vlak zijn er veel resultaten te halen. Zoals een gezond
gewicht, lekker in je vel zitten en je fitter voelen. Je krijgt meer sociale
contacten en kunt veel plezier maken tijdens het (samen) zwemmen,
fietsen, wandelen of voetballen. Ook kan het helpen om beter te
ontspannen en slapen. Het levert daarnaast voldoening op en minder
gedragsproblemen. Daarnaast is er minder kans op chronische
aandoeningen zoals suikerziekte en een grotere kans om gezond ouder
te worden. Dit kunnen we alleen realiseren door met elkaar aan de slag
te gaan: cliënten, verwanten en medewerkers.’
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‘De begeleiders hier kijken
samen met ons hoe het wél kan,
dat vinden we prettig.’
Goed leven - Mooi werk - Met elkaar

Het voelt als vrijheid
In januari van dit jaar ging Kaj Darlang uit huis. Tien weken daarna spreken we
zijn ouders Marijke en Carel. We treffen elkaar in het appartement waar Kaj
nu woont, op de Toermalijn in Roden. Er staat een grote hoekbank met sierlijke
kussens en een kleine tafel met een stoel.
De map op zijn kamer
‘Het tafeltje is meer voor ons dan voor Kaj, hoor.’ Marijke lacht. ‘Hij ligt liever
languit op de bank.’ Ze vertelt dat de begeleiders het tafeltje gebruiken om aan
het einde van iedere dag in Kaj’s map te schrijven. Dit kenmerkt de Toermalijn.
Hier rapporteren ze niet op kantoor achter een computer, maar schrijven ze
samen met de bewoners hoe de dag was. Want wat ze schrijven, is het verhaal
van de bewoners. Zij vinden dat dit hoort bij hen op de kamer en niet op een
kantoor.
Blij met het pikken van een ei
Carel en Marijke zitten naast elkaar op de bank. Er gaat rust van hen uit. Het
licht door de ramen valt van alle kanten over hen heen. De vloer strekt zich uit
via de open deuren naar de slaapkamer en de badkamer. Alles is zo ingericht
dat Kaj vrij kan rondlopen. ’Kaj houdt van bewegen’, vertelt Marijke. ‘Hij kijkt
graag rond. Hier op de Toermalijn is meer te zien dan thuis, dat is echt een
pluspunt. Thuis kan hij wandelen en televisie kijken, dat is het wel. Hier gebeurt
altijd wat. Ik had verwacht dat het vermoeiend voor hem zou zijn, maar dat valt
erg mee. Wat ons ook opvalt: hij wordt hier zelfstandiger. Toen hij laatst niet
snel genoeg de aandacht kreeg, pakte hij zélf zijn lepel en at zijn bord leeg.
Dat doet hij thuis nooit. Daar zitten we met zijn tweeën naast hem en laat hij
zich graag helpen.’ Marijke kijkt geamuseerd. ‘Ook hoorden we dat hij vorige
week in de keuken stiekem een gekookt ei pakte en het op at.’
Meer energie
‘Toen Kaj uit huis ging, was het eerste dat opviel: al het werk dat we niet meer
hoefden te doen. De was, de medicijnen, de verzorging, het hoeft allemaal
niet meer. Pas nu merken we hoeveel we eigenlijk deden. Het voelt als vrijheid.
We realiseren ons dat dit gevoel er kan zijn omdat het zo goed met hem
gaat op de Toermalijn. We hebben geen zorgen.’ Carel: ‘Ik merk dat ik meer
energie heb, lichamelijk ook. In het begin was het onwennig dat Kaj niet meer
thuis woonde, maar langzaamaan gebruik ik de tijd om nieuwe dingen te
ondernemen. Niet spectaculair, maar ik ben wat meer aan het fietsen en ik
volg een cursus.’ Marijke: ‘En als ik op een avond spontaan zin heb om Kaj
te zien, dan bel ik en rijd ik langs en doe hem in bad. Dat gaat allemaal heel
gemakkelijk hier.’

‘Vanaf het eerste moment voelde
het goed op de Toermalijn.
We zien hoe ze proberen om Kaj
echt te leren kennen.’

Een knik in zijn ontwikkeling
‘Van jongs af aan had Kaj een ontwikkelingsachterstand. Hij leerde lopen en
ook wat praten, maar het ging langzaam. Het meest opvallend in die eerste
jaren was zijn obsessie met spel. Op een legendarische foto uit die tijd zie je
Kaj bellenblazen in een hagelbui met een dikke winterjas aan. Rond zijn vierde
kwam er een echte knik in zijn ontwikkeling. Van de ene op de andere dag
stopte hij met praten. Dit was een schok voor ons. We begrepen het niet en we
hoopten dat zijn spraak weer terug zou komen. Het heeft jaren geduurd voor
we konden accepteren dat dit nooit meer zou gebeuren.’

‘Hier gebeurt altijd wat.
Wat ons ook opvalt:
hij wordt hier zelfstandiger.’
Altijd thuis
‘In de loop van de tijd kreeg Kaj steeds meer epileptische aanvallen. We hebben
een steile trap in huis en op een zeker moment was het niet meer vertrouwd
dat hij hier alleen op en af ging. Omdat we hem in ons eentje niet konden
houden als hij viel, zorgden we ervoor dat we met zijn tweeën thuis waren. In
ieder geval op de momenten dat hij de trap op en af moest. Zo werd de zorg
steeds intensiever. Een paar jaren geleden werd Kaj ernstig ziek. Het spande
erom of hij het zou halen of niet. Hij lag twee maanden in het ziekenhuis en
kwam daarna ziek thuis. Het was een moeilijke tijd, maar het was fijn hem te
kunnen verzorgen. Wij hebben de flexibiliteit dat te doen, omdat we ons kantoor
aan huis hebben. We zijn altijd thuis. Zo zorgden we twintig jaren samen voor
Kaj. We vinden dit een mooie leeftijd voor hem om uit huis te gaan.’
Hoe kan het wél
‘Vanaf het eerste moment voelde het goed op de Toermalijn. Er is een warme
en open sfeer. We kennen alle begeleiders en ze hebben veel begrip. We zien
hoe ze proberen om Kaj echt te leren kennen. Dat hebben we ook wel anders
meegemaakt, bijvoorbeeld in een logeerhuis waar Kaj heen ging. Het was er
kaal en ‘prikkelarm’, het voelde koud en de begeleiders wisselden continu. Als
we vragen stelden, dan kon het allemaal niet. De begeleiders hier kijken samen
met ons hoe het wél kan, dat vinden we prettig.’
Baden in aandacht
Er klinkt een klop op de deur. Kaj is net thuisgekomen. Marijke heeft een
afspraak met het team om te laten zien hoe ze het slangetje voor de sonde
voeding in Kaj’s buik moeten vervangen. Kaj komt binnen en laat zich gewillig
door zijn moeder naar de bank leiden om te gaan liggen. Vier begeleiders
groeperen zich om hem heen en kijken hoe Marijke te werk gaat. Kaj ligt heerlijk
in het middelpunt van al deze aandacht, alsof hij in een bad met warm water
ligt. Hij kijkt ons met een goedmoedige blik aan. Langzaam sluit hij zijn ogen, hij
geeft zich over aan het moment. We ervaren dat Kaj rust in de wereld brengt.
Anke Vroegindeweij @AnkeVroegman 10 februari

@MarielleTromp @Vanboeijentweet: Startbijeenkomst gezonde
leefstijl en vitaliteit #vanboeijen. Grote opkomst. Leuk!
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Mijn dag

Jacky
Venema

10:30

14:30

Op ontdekking langs de muren.
In het hele huis hangen dingen waar ik
mee kan spelen of aan kan voelen.

JACKY LEEFT IN ZIJN EIGEN
TEMPO. HIJ GAAT NIET NAAR
DAGBESTEDING, MAAR
HEEFT ‘DAGBESTEDING AAN
HUIS’ IN ZIJN HUIS AAN DE
ARGUSVLINDER 4 IN MEPPEL.

08:00
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Ik word wakker.
Het is eerste wat ik zie, is de grafity op
mijn kamermuur.

Aan de wandel door het huis.
Ik zwaai met mijn speeltje.

‘Ik leef in
mijn eigen
tempo’
13:30

Met snoezelen kom ik bij.
Mijn moeder heeft mijn kamer speciaal
ingericht met lichten, bubbels en andere
sfeermakers.

20:00
Ik geniet na van mijn
ontspannen dag.

09:00

Een warm bad vind ik heerlijk.
Ik spetter met het water en kijk naar
de lichten op de muur.

Volg ons op Twitter
@vanboeijentweet

Wat mij drijft

Blog Medezeggenschapsraad

Medewerker Inkoop en Contractmanagement

Word jij ook zo onrustig van alle ontwikkelingen in de zorg? Als klap op de
vuurpijl kondigen organisaties in den lande ook nog eens ontslagen aan.
Of denk je: ‘Het zal mij een zorg zijn. Ik zie het allemaal wel.’

Toos Smit
‘Ik ben een financieel mens. Ik ben administrateur en dus geen zorgmens.
Maar ik vind het juist leuk om bij een organisatie als Vanboeijen te werken,
omdat hier de zorgsfeer hangt. Het is geen keiharde wereld. We hebben
respect voor elkaar en we blijven op zoek naar oplossingen waar alle
partijen zich in kunnen vinden. Dat vind ik een mooi proces.’
‘Een belangrijk onderdeel van mijn werk is het sluiten van contracten.
Dat gaat om grote contracten met bedrijven die diensten leveren aan
Vanboeijen. Zoals een taxibedrijf of een schoonmaakbedrijf. Ik vind het
prettig dat we de leveranciers als partners zien. We zoeken partners
die met ons mee willen denken en die meerwaarde brengen waar de
cliënten en de medewerkers wat aan hebben. Wij van onze kant, bieden
hen meerwaarde als grote afnemer met vernieuwende vragen.’
‘In een goed contract gaat het zeker niet alleen om de prijs.
Minstens zo belangrijk vind ik de kwaliteit, want anders betaalt de
cliënt uiteindelijk de rekening. We hadden bijvoorbeeld net weer alle
contractgesprekken rondom vervoer. Dat zijn intensieve gesprekken
waarin we uitgebreid stil staan bij zaken als: de kwaliteit van de
chauffeurs, de wachttijden, de klachtenafwikkeling en de veiligheid in de
auto’s. Gelukkig hebben we bij afronding van deze gesprekken besloten
het contract met dezelfde vervoerder te behouden. Dat is uiteindelijk
voor de cliënten het fijnst: bekende chauffeurs met dezelfde auto’s.’
‘Door Regie Op Locatie komen er allerlei nieuwe en interessante
ideeën vanuit de locaties. Regelmatig heb ik mensen aan de lijn die iets
willen. Ik ben altijd geïnteresseerd in de ideeën van anderen en denk
ook graag met ze mee. Ik stimuleer mensen met goede ideeën aan
de slag te gaan en soms attendeer ik ze op wetten en regels waar ze
rekening mee moet houden. Het komt ook voor dat ik in eerste instantie
denk: ‘Dat kan niet’ of ‘Dat gaat niet lukken.’ Zoals bij het idee van een
woning om met een lease-bus en vrijwilligers het vervoer te regelen.
Geweldig als het mensen dan tóch lukt het voor elkaar te krijgen. Dat is
enthousiasme en passie.’
‘Ik vind het belangrijk dat we het goed hebben met elkaar. Respect en
onderling vertrouwen zijn voor mij de basis om te kunnen doen wat we elke
dag doen. Als ik daaraan kan bijdragen, dan ben ik een gelukkig mens.’

Onrust of uitdaging?
Je hoort en leest overal over duurzame inzetbaarheid. Over goed, gezond
en gemotiveerd blijven werken. Maar wat betekent het als je werkplek vervalt
omdat we ons op een andere groep cliënten richten? Of dat je werk te zwaar
wordt en je ook nog eens langer door moet werken? Word jij daar onrustig van?
Dit zijn allemaal zaken die binnen de medezeggenschapsraad (MZR) aan bod
komen. Allemaal zaken die we koppelen aan het al dan niet hebben van Mooi
werk. Een tijdje terug plaatsten we op intranet een oproep met de vraag ‘Werk
jij over vijf jaar nog bij Vanboeijen?’. De reacties die daarop kwamen, waren
uiteenlopend. Een aantal van onze medewerkers vindt het werken met cliënten
uit een hogere ZZP-groep een uitdaging. Maar er zijn ook medewerkers die het
werken met deze groep zwaar vinden. Tegelijkertijd bezitten deze medewerkers
vaak wel veel kennis en deskundigheid. Voor onze organisatie, de cliënten,
verwanten en de medewerkers zelf is het belangrijk dat onze medewerkers
bevlogen, betrokken en tevreden zijn.
Als MZR beschikken we ook niet over het Ei van Columbus. We weten alleen
wel dat het niet vanzelfsprekend is dat we tot ons pensioen op dezelfde plek
kunnen blijven werken. We moeten ons hiervan bewust worden. Binnenkort
start er een themagroep met als onderzoeksvraag: ‘Wat is er georganiseerd op
het gebied van mobiliteitsbeleid en wat hebben we nodig?’. Is het systeem zo
ingericht dat de juiste mensen op juiste plek zitten of komen? Zet de organisatie
zich daar voldoende voor in? Hoe begeleid je mobiliteit goed? En wat kun je
daaraan zelf bijdragen? We gaan ervan uit dat deze themagroep een bijdrage
levert aan Mooi werk. Aan hoe we dit met elkaar bij Vanboeijen behouden.

Durf te vragen; #dtv
Voor de themagroepen hebben we jullie hulp nodig. En we vragen nog
meer. In de afgelopen periode legde de MZR diverse werkplekbezoeken
af. Niet elke medewerker bereiken we daarmee. Daarom horen we graag
van jou hoe tevreden je bent over de medezeggenschap in je werk. Geeft
Regie Op Locatie je voldoende medezeggenschap? En voel je je goed
vertegenwoordigd door de MZR? Aan welke onderwerpen wil je dat de
MZR zijn aandacht besteedt? We willen jullie zo goed mogelijk vertegen
woordigen. Laat ons daarom weten wat er bij je speelt en leeft. Je reacties
mag je mailen naar: medezeggenschap@vanboeijen.nl. En natuurlijk
mag je ons ook bellen voor een persoonlijke toelichting. Dat kan via het
secretariaat, telefoonnummer (0592) 30 55 68. We horen graag van je!
De medezeggenschapsraad voor medewerkers
medezeggenschapsraad@vanboeijen.nl
Natuurlijk kun je ons ook altijd over andere medezeggenschaps
onderwerpen benaderen. We kijken uit naar jullie reacties.
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Interview
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Vertrekkend geestelijk verzorger Ina Nusselder:

‘Ik hoop dat zingeving
belangrijk blijft.’
Goed leven - Mooi werk - Met elkaar

‘De mens
leeft niet
bij brood
alleen…’
NOG EVEN EN ZE HANGT
HAAR TOGA VOORGOED AAN
DE KAPSTOK. VANAF JUNI
GAAT ZE NAMELIJK GENIETEN
VAN HAAR PREPENSIOEN.
WE HEBBEN HET OVER INA
NUSSELDER (63), DIE IN 1977 BIJ
VANBOEIJEN BINNENKWAM
ALS PASTORAAL MEDEWERKER.
VANDAAG DE DAG GEESTELIJK
VERZORGER GENOEMD. OP
VERZOEK VAN BOEIJEND
NIEUWS BLIKT INA TERUG OP
HAAR WERKZAME LEVEN.
Voordat ze aan de slag ging als geestelijk
verzorger, was Ina kleuterleidster. Ze herinnert
zich haar jaren voor de kleuterklas nog goed.
Ze vertelt over de twee kinderen die haar extra
aanspraken. Zij zouden het niet redden in het
reguliere onderwijs. Zo groeide langzaam maar
zeker Ina’s interesse in het speciaal onderwijs,
waar ze vervolgens aan het werk ging. In die
periode raakte ze steeds meer geboeid door
het thema ‘kind & geloof’. ’Mijn scriptie, als
afronding van mijn studie orthopedagogiek
destijds, had als titel: ‘Ploegen en zaaien,
waken en slapen’. Over mensen met een
verstandelijke beperking en geloof. Ik moet
zeggen dat ik ook was beïnvloed door mijn
zus, die Theologie studeerde.’
Verschil
Wat volgens Ina het grootste verschil is tussen
Vanboeijen vandaag de dag en vijfendertig jaar
geleden? ‘De bejegening’, zegt ze resoluut.
‘Zo nu en dan zag je zeer schrijnende
situaties. Het was de tijd van grote slaapzalen
en weinig of geen privé. Bewoners hadden

niks te kiezen Er werd voor hen beslist. De top
was een mannenbolwerk. Met twaalf vrouwen
op Vanboeijen hebben we destijds een
vrouwenplatform opgericht, waar we zelfs nog
een emancipatieprijs mee wonnen. Het was de
tijd waarin ik naast mijn werk (feministische)
Theologie studeerde. Ik moet erbij zeggen
dat veel bewoners overigens nog steeds met
veel plezier praten over de jaren zeventig. Ze
hebben het dan vooral over het zomerfeest en
de gezelligheid van destijds.’
Leven en vieren
Het was eveneens de tijd waarin bewoners
op zondag verplicht de kerkdienst bezochten,
opgezet door Ina’s voorganger in een soort
zondagschool-setting. Elke zondag werden
vier diensten gehouden, afgestemd op de
verschillende niveaus van de bezoekers. ‘In
de jaren tachtig begonnen die groepjes leeg
te lopen’, vertelt Ina. ‘Mensen mochten steeds
meer zelf kiezen en ik had alle vrijheid in
de manier waarop we met kerkvieringen en
geestelijke verzorging aan de gang wilden.’

1978

Belangrijkste taak
‘Proberen om mensen – al of niet kerkelijk – te
helpen om het leven te leven en om het leven
ook te vieren. Het leven is meer dan dat wat
we zien gebeuren. Het bestaat uit hoogte- en
dieptepunten, blijdschap en verdriet. Daarover
praten we met elkaar en die vieren we met
elkaar. Niet alleen tijdens de kerkelijke
vieringen - waar wekelijks nog steeds zo’n
honderd mensen op af komen - maar ook
tijdens persoonlijke gesprekken, uitvaarten en
alle andere bijzondere bijeenkomsten.’
Een eigen onderkomen
Ina vertelt vol enthousiasme over haar andere
werkzaamheden, zoals de huiskamervieringen.
‘Waar we alle seizoenen vieren met elkaar’,
zegt ze. ‘We hebben maandelijkse zang
bijeenkomsten voor bewoners in De Duif.

Dit in 1995 geopende onderkomen hebben
we dankzij een inzamelingsactie kunnen
bouwen. Met bewoners, ouders, vrijwilligers
en medewerkers wisten we anderhalf miljoen
gulden op tafel te leggen. Daarmee kregen
we ons eigen gebouw en konden we weg uit
de sporthal. We hebben hier elke maand een
culturele zondagmiddagactiviteit met muziek of
dans. Daarnaast organiseren we van september
tot Pasen gespreksgroepen met bewoners. Bij
Vanboeijen en met bewoners die elders in de
stad wonen. We bespreken allerlei thema’s die te
maken hebben met zingeving en levensvragen.
Zingeving is zoveel: je omgeving, je werk, de
invulling van je vrije tijd, de mensen om je heen.
Het heeft alles te maken met hoe je in je vel zit.’
Diepere laag
Als iemand ergens mee zit of zich niet
gelukkig voelt, worden de geestelijk
verzorgers vaak gevraagd om met iemand
in gesprek te gaan. Wanneer een bewoner
moeilijk verstaanbaar gedrag vertoont, kijkt
de gedragswetenschapper mee. ‘Ik praat met
de betrokkene. Waar haalt de persoon zijn
hoop en zijn vertrouwen uit? Hoe gaat iemand
om met verlieservaringen? Dan gaat het om
die diepere laag. Zo heb ik met zo’n vijftien
bewoners maandelijks individuele gesprekken,
waarbinnen zingeving een centrale plaats
inneemt. Als team werken wij ook voor De
Trans en Promens Care. Samen met collegageestelijk verzorgers in het land ontwikkelden
we een zingevingsanalyse, inclusief een spel
voor cliënten. Ook dat hoort bij ons werk.
Als voorloper hadden we al een boekje
geschreven over zingeving met als titel ‘Zin zien,
zoeken en beleven’. Zo zijn we heel breed bezig
en dat is goed. We zijn er voor iedereen, want
ieder mens heeft te maken met levensvragen.
Ik hoop dan ook dat zingeving een belangrijk
onderdeel blijft binnen de ondersteuning, net
als aandacht voor ethische vragen en kunst en
cultuur, want de mens leeft immers niet bij brood
alleen... Ja, het is prachtig werk en ik ben er met
hart en ziel voor gegaan.’

Op 8 juni 2014, met Pinksteren, leidt
Ina haar laatste viering in De Duif en
op 12 juni neemt ze op een informele
manier afscheid. Meer gegevens
daarover staan op de website van
De Duif www.deduifdrenthe.nl.
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In beeld...
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‘Samen buiten werken’
Vanboeijen heeft verschillende werkplekken zodat iedereen passend werk heeft.
Jan Strijker en Jan Bakker werken allebei op de kinderboerderij Het Erf in Meppel. Ze helpen
met het verzorgen van de dieren, het uitmesten van de stallen en het onderhoud van het
terrein. Jan Strijker is vooral dol op de ezeltjes. Elke avond na het eten zegt hij:
“Ik ga nog even naar mijn vriendinnetjes kijken”.

Met elkaar is
alles mogelijk
ZIJN BLAUWE OGEN SPREKEN BOEKDELEN, WERKEN IN DE
KAASBAZAR IS VOOR ROMKE POSTMA HET EINDE. ‘IK VIND
HET PRACHTIG OM HIER TE WERKEN. IK VERHEUG ME ER
IEDERE WEEK OP. WEET JE WAAROM? IK HOUD HEEL ERG VAN
LEKKER ETEN.’
De KaasBazar aan de Nobellaan in Assen is een waar walhalla van lekkers. Planken vol glimmende kazen,
schalen met tapashapjes, sjieke zakjes met allerhande zoutjes en op de achtergrond bijzondere wijnen en
lokaal bier om het compleet te maken. Romke werkt er iedere woensdagmiddag. ‘Ik ben zó dolblij als ik
hier kom. Ik zou wel rond willen rennen van plezier. Maar dat mag natuurlijk niet, want daar schrikken de
klanten van.’ Op de vraag of het niet lastig is om tijdens het werk al dat lekkers te laten staan, reageert
Romke resoluut: ‘Daar hebben we afspraken over. In de pauze nemen we een blokje kaas of iets anders,
verder niet. Dat maakt me niks uit, ik vind het gewoon leuk om met lekker eten te werken.’

‘In de pauze nemen
we een blokje kaas of
iets anders, verder
niet. Dat maakt me
niks uit, ik vind
het gewoon leuk om
met lekker eten te
werken.’

Even later zit Romke in het magazijn achter een grote bak met Japanse mix. Tegenover hem
begeleidster Marjorie van der Veen. Romke schept zorgvuldig de mix in een plastic zakje. Op het
moment dat hij inschat dat er voldoende zoutjes in het zakje zitten, overhandigt hij het haast plechtig
aan Marjorie. Zij weegt het op de weegschaal. Romke kijkt verwachtingsvol toe. Vaak zegt Marjorie:
‘Precíes goed.’ Romke gilt het uit: ‘Ik ben zo trots op dit werk.’ Dennis Thomas, eigenaar van de
KaasBazar, is niet minder trots. ‘Ik vind het gezellig dat Romke er is en hij leeft helemaal op. Zo doet
híj wat voor mij en ík wat voor hem.’
Marjorie is degene die ervoor zorgde dat Romke en Dennis elkaar vonden. Zij werkt als leerling op
de dagbestedingslocatie Geelbroek. Ze kwam afgelopen najaar regelmatig met Romke en andere
cliënten in de KaasBazar om kaas te kopen. Marjorie heeft zelf gewerkt in de winkel. Op zoek naar
werkzaamheden voor de mensen in Geelbroek, legde zij de link: Romke zou het geweldig vinden iets
te doen met eten en Dennis kon altijd wel hulp gebruiken bij de zoutjes. Na overleg met iedereen om
Romke heen (de activiteitenbegeleider, de persoonlijk begeleider, de orthopedagoog en zijn broer)
legde zij het idee voor aan Romke. Die sprong uiteraard een gat in de lucht en vanaf dat moment
ging het snel. De samenwerking tussen Romke, Marjorie en Dennis ziet er heel vanzelfsprekend uit.
Het zijn drie mensen die een knap staaltje laten zien van denken in mogelijkheden en het vervolgens
gewoon dóen. Ieder met zijn eigen bijdrage. Met elkaar is alles mogelijk.

15

Nieuws
uit de regio
Assen

Assen

Uitreiking
golfkar door
de Vrienden
van Vanboeijen
Op woensdag 13 december werden zo’n
tachtig cliënten van de dagopvang in
Kloosterveen in Assen blij gemaakt met
een golfkar. De Vrienden van Vanboeijen
stelde deze beschikbaar.
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De vierpersoons golfkar zetten we in voor
het vervoer van onze cliënten van en naar
de dagopvang. Ook bewoners van de wijk
Kloosterveen profiteren er straks van.
We willen de golfkar inzetten om ouderen
en minder mobiele mensen te helpen bij het
doen van boodschappen. En we kunnen
hiermee leeg glaswerk ophalen en rond
ritjes maken met kinderen op speciale
dagen. Een mooi voorbeeld van integratie
in de wijk!

Nieuwbouw
Kralooweg eind dit
jaar klaar

De bouw van de nieuwe woonlocatie aan
de Kralooweg in Meppel is in volle gang.
In januari 2015 nemen we de nieuwe
locatie in gebruik. Op de locatie wonen
straks cliënten met een zeer intensieve
begeleidingsvraag, binnen Vanboeijen
duiden we dit aan als bijzondere leefkern
(BLK). Het gebouw bestaat uit 24
appartementen. Iedere cliënt heeft een
eigen appartement met een zitkamer,
een aparte slaapkamer en eigen sanitair.

Per zes cliënten is er een gezamenlijke
huiskamer en een ruimte om te koken,
eten of voor andere activiteiten. Ook is er
een gezamenlijke tuin.
De locatie ligt aan de rand van de wijk
Oosterboer. Het is op loopafstand van de
sporthal en zwembad. Ook is het winkel
centrum in de wijk prima te bereiken.
In de omgeving is de mogelijkheid om te
wandelen of fietsen. En het centrum van
Meppel is op de fiets of per bus goed
bereikbaar.

Diploma
voor
G-team
schaatsers
Assen

In Assen is schaatsclub De Scheuvelloper
actief. Er is ook een G-team. Er zijn veel
vrijwilligers die hiermee helpen. Op 18
februari schaatste het G-team voor het
eerst diplomavaardigheidstesten. Dit is
vooral gericht op technische vaardigheden.
Er is veel progressie te zien bij het G-team.
Alle veertien deelnemers, waaronder een
aantal cliënten van Vanboeijen, ontvingen
een diploma. Een geweldige prestatie! Na
afloop volgden de schaatsers gezellig samen
de Olympische races van Jorrit en Sven.

Goed leven - Mooi werk - Met elkaar

Lentefeest
Park
Diepstroeten

Anderen

Maya Wildevuur
onthult opnieuw
muurschildering
Op donderdag 3 april onthulde Maya
Wildevuur samen met cliënten van
Vanboeijen opnieuw haar muurschildering.
De muurschildering bleef behouden na
de sloop van het oude Boshuis in Park
Diepstroeten. Dit boshuis was lange tijd in
gebruik door Landschapsonderhoud.
Vijftien jaar geleden vroeg het team van
Landschapsonderhoud aan de kunstenares
of zij het gebouw wilde opfleuren. Dit deed
ze samen met cliënten van Vanboeijen.
Het oude Boshuis werd in maart gesloopt
in het kader van de nieuwbouw in Park
Diepstroeten. De cliënten wilden de
muurschildering alleen graag behouden.
Daarom zocht Landschapsonderhoud naar
een andere plek. De nieuwe bestemming
werd de werkschuur van de Natuurwerk
plaats in het dorp Anderen. Bezoekers en
de inwoners van het dorp zijn welkom om
het kunstwerk op haar nieuwe plek te
bewonderen.

Maud van Zandvoort @Maudvzandvoort 24 maart

Assen

Op 12 april was het Lentefeest op Park
Diepstroeten. De dag startte met de officiële
opening van het nieuwe zwembad ‘De
Dolfijn’. Na de opening mochten alle
belangstellenden het nieuwe zwembad
bewonderen. Het was een prachtige,
zonnige dag waardoor veel bezoekers
rondliepen op Park Diepstroeten.
Dagbestedingslocaties waren open en er
waren allerlei activiteiten georganiseerd.
De nieuwe bijzondere leefkern in aanbouw
was ook een trekker voor bezoek. Eén van
de appartementen was ingericht als
modelwoning en de geïnteresseerden
kregen uitleg over de functionaliteiten in
het gebouw. Een unieke mogelijkheid om
hierover geïnformeerd te worden.

VIA Assen

Eind vorig jaar is de Multa fietsendrager
overgegaan in een BV. Dit is een partner
schap met Indes uit Enschede en Alescon
uit Assen. Vanboeijen realiseerde voor een
aantal cliënten een mooie werkplek in een
bedrijf aan de Winkler Prinsstraat 8 in
Assen.

Assen

De cliënten en begeleiders die de afgelopen
jaren hard werkten aan de fietsendrager
gingen volledig over naar VIA Assen.

Restaurant

VIA assen is de afkorting voor
V- Vanboeijen, I- Indes, A- Alescon. VIA
staat in het Latijns voor weg. De weg die
wij in deze tijden
van veranderende
zorg laten
samenvloeien in
deze onderneming.

We werken sinds kort samen met Samalas.
Dit is een nieuw en bijzonder restaurant in
Assen aan het Koopmansplein. Het is een
internationaal lunch- en kunstcafé met een
eigen kunstgalerie. Hier exposeren
verschillende kunstenaars. Samalas wil een
ontmoetingsplaats zijn voor iedereen. Er
werken een aantal cliënten van ons bij het
restaurant.

#ego2eco @Vanboeijentweet vader gehandicapte stephan vertelt prachtig
over regie op lokatie+ouders, clienten, medewerkers, organisatie!
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Boeijende vraag
Wat heeft jou onlangs het meeste
geraakt bij Vanboeijen?

Blog ouder

Of heb ik het fout?
Ik weet eigenlijk niet eens of Steffen het ook vaak op de Diamantstoep zegt.
Maar bij ons thuis is het door Steffen een gevleugelde uitspraak geworden;
‘Of heb ik het fout?’. ‘Over drie week komt Manoah logeren... of heb ik het fout?’.
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Bonne van der Kooi (vader)
Leeftijd: 60 jaar
Beroep: volkshuisvester
‘Donderdagavond 10 april zaten we in de bomvolle sporthal De Kluut.
Keken we naar een talentenjacht, met zang, dans en drumsessies.
Uitgevoerd door bewoners van Vanboeijen. Veertien fantastische
optredens, in een fantastische verscheidenheid. Een hartverwarmende
avond, ontroerend door de passievolle inzet van iedereen. ‘s Avonds
toen ik weer thuis op de bank zat dacht ik: wat een prachtig voorbeeld
van Goed leven en Mooi werk!’

De afgelopen tijd hebben de begrippen goed en fout me veel bezig gehouden.
Dat heeft te maken met alle veranderingen in de zorg, de overheveling van
zorgtaken van Het Rijk naar de gemeenten. En met de ‘participatiesamenleving’.
Daar zitten goede en slechte kanten aan. Als je het van de slechte kant bekijkt,
is het alleen maar een verkapte bezuinigingsoperatie. Waar de meest zwakken
in onze samenleving de dupe van worden. Maar het goede nieuws zou kunnen
zijn dat we ons weer wat meer om elkaar (moeten) gaan bekommeren.
Dat laatste gaat niet vanzelf, dat zullen we weer moeten leren. En leren en
fouten maken horen bij elkaar.
Vanboeijen is een lerende organisatie en dus worden er fouten gemaakt.
We willen Goed leven en Mooi werk en dat willen we Met elkaar realiseren.
Ondermeer door Regie Op Locatie. Dat is op elke locatie en elke dag weer
een zoektocht. Daar is moed en zelfvertrouwen voor nodig. Zelfvertrouwen
betekent niet dat je altijd overtuigd bent het goed te doen, maar veel meer
dat je niet bang bent het fout te doen.

‘Door toe te geven dat je
iets fout hebt gedaan, laat je
zien dat je vandaag wijzer
bent dan je gisteren was!’
Ingrid Kater (cliënt)
Leeftijd: 23 jaar
Beroep: medewerker catering
‘Ik werk met veel plezier in de keuken van het Spectrium. Ik heb leuke
en grappige collega’s. Mijn begeleiders Wessel en Marco vind ik toffe
mannen. Het is fijn dat ik zulk leuk werk heb. Ik ben een groot fan
van FC Groningen en ik voetbal zelf ook, bij de Asser Boys.’

Nog iets rond goed en fout dat me deze weken bezig hield. Een vriend van
me deed mee aan een demonstratie tegen discriminatie in Amsterdam.
Daar liep iemand met een spandoek met de tekst ‘Dus wij zijn de goeden?’.
En de mooiste uitspraak die ik in tijden heb gehoord: ‘Door toe te geven dat je
iets fout hebt gedaan, laat je zien dat je vandaag wijzer bent dan je gisteren was!’.
Er is veel aan het veranderen in de zorg. Dat brengt kansen en risico’s met
zich mee en het vergt wijsheid om daar verantwoord mee om te gaan.
Daarom hoop ik dat er binnen de gemeenten en zorginstellingen veel wijze
mensen werken. Mensen als Steffen. Die zich bij
al die veranderingen durven afvragen ‘Of heb ik
het fout?’.
Bonne van der Kooi
bonnevdk@gmail.com

Ingeborg Schroor - van Loenen
Beroep: marketing- en communicatieadviseur
Leeftijd: 31 jaar
‘De toewijding waarmee mijn collega’s zich inzetten voor Goed leven
van onze cliënten. Daar heb ik veel bewondering voor!’

Jolien Didrich, medewerker
‘Ik werk op twee woonlocaties in Meppel.
Hier is wel eens sprake van moeilijk verstaanbaar
gedrag. We werken volgens de RADAR-methode.
Ik heb de basistraining gevolgd en krijg nu op
beide locaties de follow-up training. Ik ben erg
enthousiast over de methodiek, het is praktisch
en teamgericht. Je leert het gedrag van de cliënt
‘lezen’ en je krijgt vooral inzicht in hoe je hier
als team naar kijkt en handelt. Nu komt het wel
eens voor dat teamleden het gedrag van cliënten
verschillend interpreteren en dus verschillend op
gedrag reageren. Het vraagt daarom wel wat
om als team volgens de methode te werken. Het
begint met het maken van een signaleringslijst
per cliënt. Hierin beschrijven we het gedrag dat
we zien in iedere fase van spanningsopbouw.
Vervolgens beschrijven we wat we doen in de
begeleiding hiervan. Het is echt een uitdaging om
als team op één lijn te komen.’

‘Zonder spanning
is het leven zoveel
fijner!’

HOE ONDERSTEUN JE
MENSEN DIE DE WERELD
OM HEN HEEN REGELMATIG
ALS ONOVERZICHTELIJK,
ONVEILIG OF FRUSTREREND
ERVAREN? MENSEN DIE
VANUIT HUN ANGST,
FRUSTRATIE OF SPANNING
SOMS AGRESSIEF ZIJN
NAAR ZICHZELF EN NAAR
ANDEREN.

Jennie Sterkenburgh, trainer
‘Het is voor een team vaak een zoektocht
om gedrag van bewoners goed te herkennen
en te begrijpen. Hierover tijdens de RADARtraining met elkaar in gesprek gaan, levert
altijd veel op. Onlangs sloot een vader aan bij
een follow-up training waarin het draaide om
zijn zoon. Ik vond het waardevol om samen
met hem en het team op zoek te gaan naar de
betekenis van het gedrag van zijn zoon. Het
gaf over en weer begrip en inzicht. Ik zou het
mooi vinden als begeleiders en familie vaker
gaan samenwerken bij de inzet van RADAR.
Want ik denk dat we daarmee nog veel winst
kunnen behalen als het gaat om goed leven
voor bewoners.’

Goed omgaan
met spanning
Bij Vanboeijen wonen en werken veel cliënten
die hiermee te maken hebben in hun leven.
Daar besteden we gericht aandacht aan.
De RADAR-methode helpt om spanningen bij
hen te herkennen en er goed op in te spelen.
Bijzondere leefkern
We hebben zogenaamde bijzondere leefkernen
(BLK) en bijzondere werkkernen (BWK). Dit
zijn woningen en werkplekken waar mensen
wonen en werken met een intensieve
begeleidingsvraag. Dit vraagt om begeleiders
met specifieke kennis en vaardigheden.
Daarom krijgen alle begeleiders die er werken
een BLK-training. Een onderdeel van die
training is de RADAR-methode. Deze methode
helpt om goed te kijken naar cliënten. Het
geeft handvatten om de signalen van eventuele
spanning of angst te zien en er gericht op te
reageren. Bijvoorbeeld door de bron van de
spanning vroegtijdig weg te nemen of door
iemand op een zorgvuldige en doeltreffende
manier fysiek tot rust te brengen.

inabijlsma @ina_inabijlsma 15 april

@CoravanHal @boeijendevriend @Vanboeijentweet het is
toch zo heerlijk een eigen zwembad,op vanboeijen.

Bewoners beter begrijpen
De RADAR-methode onderscheid vier niveaus
van spanning. De methode helpt om deze
niveau’s per cliënt in beeld te brengen. Om te
beginnen de signalen en de gedragingen die
de cliënt laat zien bij ieder spanningsniveau.
Vervolgens de spanningsbronnen voor een
cliënt. Tenslotte de begeleiding die de cliënt
nodig heeft in de verschillende fases van de
spanningsopbouw. Dit totaalbeeld helpt om
het gedrag van cliënten beter te begrijpen en
om de begeleiding individueel op hen af te
stemmen. Het helpt teams op één lijn komen.
Dit is van groot belang in de ondersteuning.
Weer tot rust komen
Als je ontspannen bent, heb je als cliënt andere
begeleiding nodig dan als je gespannen bent.
De RADAR-methode biedt communicatie
technieken die helpen om spanning weg te
nemen. Lukt dit niet, en loopt de spanning
toch hoog op, dan biedt de methode fysieke
technieken om hem of haar tot rust te laten
komen. In de RADAR-training is ruime aandacht
voor het oefenen met fysieke handgrepen en
het goed samen werken hierin. Zodat cliënten,
maar ook begeleiders, zo veilig mogelijk zijn op
momenten van agressie.
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Optimale communicatie met onze doelgroepen

Vanboeijen investeert
in digitale communicatie
Zeven locaties deden mee aan een pilot voor
Mijnvanboeijen: De Meteorenlaan Hoogeveen,
Overcingellaan Assen, Veenweg Assen,
Woonboerderij Anderen, Leefhuis Grolloo,
Villa Parkzicht Steenwijk en De Diamantstoep
Assen. Zij testten de mogelijkheden van het
systeem. Door hun input en feedback wordt
Mijnvanboeijen een steeds vollediger systeem.
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Eén van de speerpunten voor 2014 is Samen Slim Communiceren. We willen intern en
extern optimaal communiceren met onze doelgroepen. Dit geldt voor onze cliënten,
verwanten en medewerkers. Digitaal en onafhankelijk van plaats en tijd. Bijna iedereen
gebruikt internet en is actief in de digitale wereld. Daarom willen we dit jaar serieus aan
de slag met digitale communicatie.
Goed leven - Mooi werk - Met elkaar

Natuurlijk, we werken al langere tijd digitaal. We gebruiken
verschillende systemen om de organisatie te stroomlijnen.
Medewerkers rapporteren digitaal, ontvangen digitale loonstrookjes
en declaraties verlopen straks digitaal. Ook de communicatie
met zorgverzekeraars verloopt veelal online. ‘De huidige tijd
vraagt om slimme en hedendaagse communicatie. Manieren om
snel en eenvoudig te communiceren met cliënten, verwanten en
medewerkers. Wij willen hen hierbij zo goed mogelijk ondersteunen
en faciliteren.’ zegt Willeke Booij, strategisch communicatie- en
marketingadviseur bij Vanboeijen.
Samen Slim Communiceren draagt bij aan onze missie
Karin Verkerk, themamanager Samen Slim Communiceren:
‘Goed leven -  Mooi werk -  Met elkaar’. Daar zetten we ons bij
Vanboeijen voor in! Digitaal werken, draagt hieraan bij. We willen
oprecht samenwerken in de driehoek met cliënten, verwanten
en medewerkers. We zijn samen verantwoordelijk voor de beste
zorg. Daarom gingen we ook op zoek naar online oplossingen. We
ontwikkelden het communicatieplatform Mijnvanboeijen. Dankzij
dit platform staat iedereen met elkaar in verbinding. Op die manier
kunnen we nog beter en makkelijker meepraten en meebeslissen
over zaken die spelen op de locatie en in onze organisatie. Dat
vinden we belangrijk.’
Dirk Visser, cliëntadviseur communicatie: ‘Toegang tot het web
is heel belangrijk voor mensen met een verstandelijke beperking.
Hierdoor ontstaat meer interactie en doen ze mee in de maatschappij.
Natuurlijk kunnen cliënten ook gewoon op social media. Maar
een aangepaste interne netwerkomgeving is belangrijk. Dit is een
beveiligde omgeving waarin ze communiceren met verwanten en
begeleiders. De vormgeving van Mijnvanboeijen is overzichtelijker en
we gebruiken picto’s binnen de site.’

Online communicatieplatform Mijnvanboeijen
Het communicatieplatform Mijnvanboeijen is een interne site
in een beveiligde omgeving. ‘Wat is er nu mooier dan dat onze
doelgroepen elkaar via Mijnvanboeijen ontmoeten en kennis en
informatie uitwisselen?’, aldus Willeke. ‘Online oplossingen horen
bij het spectrum van mogelijkheden waar cliënten, verwanten en
medewerkers om vragen. Werk je hier als zorginstelling niet aan
mee? Dan laat je kansen liggen.’ Projectassistent Linda Harmsen is
verantwoordelijk voor de implementatie van Mijnvanboeijen. ‘Binnen
Mijnvanboeijen krijgen al onze woonlocaties, dagbestedinglocaties,
raden en ondersteunende afdelingen een eigen omgeving. Binnen deze
omgeving deel je eenvoudig berichten, foto’s, filmpjes en documenten
met elkaar. Je vindt hier de agenda, het dienstrooster en activiteiten.
Ook verstuur je zo eenvoudig privéberichten. Mijnvanboeijen helpt
hierdoor ook in het slimmer en efficiënter werken Met elkaar.
Daarnaast pionieren we binnen het systeem met beeldbellen en
chatfuncties. En er loopt een proef in het werken met tablets.’
Eén systeem en communicatiemiddel voor medewerkers
waar alles samen komt
Mijnvanboeijen biedt een extra mogelijkheid aan betrokkenen
binnen een locatie om met elkaar te communiceren. We willen ook
dat iedereen zich verbonden voelt bij andere locaties en bij onze
organisatie. Daarom vervangt Mijnvanboeijen voor onze medewerkers

Mijn werkplek
Vanboeijen werkt ook aan Mijn werkplek. Hierdoor kan iedere
medewerker straks overal en op iedere plek eenvoudig werken.
Zo is er straks eenvoudig toegang tot de eigen werkmail,
werkdocumenten, programma’s en intranet.
Meer informatie of vragen? Neem dan contact op met Wim Addens via:
wim.addens@vanboeijen.nl

straks ook het huidige intranet en klik je eenvoudig door naar andere
programma’s. Via deze weg vind je zelfs mail. Mijnvanboeijen wordt
hierdoor één platform waar alle informatie en communicatie binnen
Vanboeijen samen komt. Makkelijk en snel!
Hoe krijgen we iedereen digi-minded?
Hoe krijg je een zorgorganisatie als Vanboeijen met zo’n drieduizend
cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers nu een beetje
digi-minded? Dat is een uitdaging waar we voor staan. ‘Allereerst
krijgen alle locaties wifi’, vertelt Ronald Helder, manager ICT.
‘Hiermee heeft iedere cliënt een internetaansluiting op zijn kamer.
En alle locaties van Vanboeijen maken gebruik van draadloos
internet.’ Linda: ‘Vanaf april 2014 nemen we gefaseerd alle locaties
binnen Vanboeijen mee in het werken met Mijnvanboeijen. Ook
ontwikkelen we het systeem verder door.’
Mijn werkplek draagt bij aan slimmer en efficiënter werken
‘Daarnaast werken we aan Mijn werkplek’, vertelt Ronald. ‘Eind 2014
willen we dat medewerkers overal en op iedere plek kunnen werken.
Dat er toegang is tot de eigen werkdocumenten en programma’s. Dit
zorgt op vele manieren voor slimmer en efficiënter werken. Daarnaast
bespaart het (reis)tijd en (declaratie)kosten.’ Het openstellen van
online kanalen kan bij veel mensen onduidelijkheid geven. Is het
wel veilig genoeg? En zijn er privacyregels? Ronald: ‘Het is ook vaak
onwetendheid. Tegenwoordig gaat bijna alles online. Wij zorgen
ervoor dat dit in een optimaal veilige omgeving gebeurt. Ook kom
je met onwetendheid op het gebied van digitale communicatie niet
meer weg in een zorgorganisatie. Die houding is erg passief en sluit
niet aan bij wat we bij Vanboeijen willen bereiken.’

Mijnvanboeijen
Mijnvanboeijen is een intern
platform in een veilige omgeving
voor cliënten, verwanten en
medewerkers van Vanboeijen.
Onze cliënt en de locatie staan
hierin centraal. Gebruikers delen
er eenvoudig en snel berichten,
foto’s en filmpjes. Ook kunnen
ze hiermee videobellen en mailen.

Meer informatie of vragen? Neem dan
contact op met Linda Harmsen via:
linda.harmsen@vanboeijen.nl
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Van betekenis

Aukelien Haaksema
en Ria van de Vinne
Aukelien Haaksema

Ria van de Vinne

Hoe lang ken je Ria al?
‘Ria en ik zijn zo’n beetje tegelijkertijd begonnen
bij de kaarsenmakerij. Dat zal nu inderdaad zo’n
twee jaar zijn.’

Hoe lang ken je Aukelien al?
‘Aukelien ken ik zolang ik hier werk, dat is al
2 jaar. Daarvoor werkte ik in Hoogeveen, daar
woon ik nog steeds. Samen met mijn begeleiders
van De Sprank, waar ik woon, hebben we gekeken
naar de beste/fijnste plek, dat was hier. Hier maak
ik kaarsen, doe de lonten in de malletjes enzo.’

Vrijwilliger
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‘We pimpen
samen
kaarsen,
fakkels en
windlichten.’
Vrijwilligerswerk bij Vanboeijen
Bij Vanboeijen werken zo’n 600 vrijwilligers.
Zij helpen bij activiteiten, gaan mee winkelen,
wandelen, naar het zwembad, doen spelletjes,
helpen met boodschappen, organiseren leuke
dingen op locatie. Of ze zijn de speciale
bezoekvriend of -vriendin van een bewoner.
Iets doen voor een ander is een bijzondere
ervaring. En onze cliënten zijn er blij mee!
Interesse in vrijwilligerswerk bij Vanboeijen?
Kijk voor alle informatie op
www.vanboeijen.nl/vrijwilligerswerk

Wat doen jullie samen?
‘Ik kom wekelijks op dinsdagmiddag.’
Wat bespreken jullie samen?
‘We hebben het over vakantie, over de bijzondere
fiets van Ria, over familie, kinderen en kleinkinderen.’
En de kleinkinderen?
‘De kleinkinderen komen in de vakantie vaak mee.
Dat vinden alle partijen leuk. De kleinkinderen
vroegen laatst nog: ‘Oma, gaan we er snel weer
heen?’. Binnenkort is het meivakantie, dan gaan ze
natuurlijk weer een middag mee!’
Je ben vrijwilligster van de hele groep?
‘Ik kom tegen half twee ’s middags. Dan is er nog
tot twee uur pauze. Ik maak dan met iedereen even
een praatje. Ik doe boodschapjes of ga een eindje
fietsen, puzzelen of waar dan ook maar behoefte
aan is. Ik doe waar anderen niet aan toe komen.
Daarnaast etaleer ik de gemaakte producten.’
Heb je een leuke anekdote?
‘We hebben tussen kerst en oud en nieuw ook
kniepertjes gebakken samen, dat was echt heel
gezellig. De kniepertjes die mislukten zijn altijd
het lekkerste, dus die heeft niemand gezien.’
Wat is typisch Ria?
‘Ria begroet me altijd. Dat doet ze trouwens bij
iedereen. Ze is altijd lief en zorgzaam, dat is ze
trouwens voor de hele groep. Ze heeft overal
oog voor en denkt overal aan. Wie met de taxi
meemoet. Of ze meldt het even tactisch als je
kleding niet helemaal goed zit bijvoorbeeld.’

Goed leven - Mooi werk - Met elkaar

Cliënt

Wat doen jullie samen?
‘We pimpen samen kaarsen, fakkels en windlichten.
In de pauze hebben we ook wel eens een
boodschap samen gedaan of praten we over
van alles.’
Wat bespreken jullie samen?
‘Ik vraag haar bijvoorbeeld hoe het op
Ameland was.’
Voelt het als Vriendschap:
‘Als ik er een poosje niet ben omdat ik
bijvoorbeeld ziek ben geweest, dan mist ze
me wel.’
Heb je een leuke anekdote?
‘We hebben samen (met een begeleidster) een
1 aprilgrap uitgehaald met Irene (begeleidster).
We hebben net gedaan of er een vergadering was
op het Spectrium. Berthilde van het Spectrium
hielp ook mee. Ze trapte er helemaal in.’
Wat is typisch Aukelien?
‘Aukelien doet waar de begeleiding niet aan
toekomt. Dat vind ik fijn. Ze is creatief en we
kunnen samen goed praten.’

Kunst voor iedereen

24 jaar

Ronny
Bleeker

‘Ik ben Ronny Bleeker. Mijn leeftijd is al 24, oud hè? Ik werk sinds
november 2012 op de keramiek bij Vanboeijen. Ik werk hier van
maandag tot vrijdagochtend. Ik begin ’s morgens om 9.00 uur
en werk tot 16.00 uur. Dit is tijdens onze openingstijden. Behalve
op woensdag. Dan begin ik pas om 11.00 uur en kan ik lekker
uitslapen. En natuurlijk ben ik in het weekend vrij.’
‘Ik werkte eerst bij V&D. Maar ik kwam door omstandigheden thuis te zitten.
Toen ben ik gaan kijken binnen Vanboeijen en kwam ik bij de keramiek
terecht. Eerst liep ik hier stage. En ja, nu loop ik hier nog steeds rond.
Dankzij de goede zorgen van de begeleiding heb ik nu aardig mijn weg
gevonden. Het was in het begin wel wennen voor mij. Maar dankzij hen
maak ik nu ook mijn eigen dingen en ontwerpen. We zijn druk bezig met
thema´s zoals: Kerst, Pasen en herfst. We maken ook leuke dingen op
besteling zoals: schalen, kippen, serviezen en vazen.’

3 projecten uitgelicht

Martinitoren
‘Ik ben nu aan het werk met de Martinikerk. Ze maken hier
huisjes van keramiek. Ik vind dat te klein en wil altijd groter.
Dan maar een kerk. En natuurlijk wordt het dan de Martinikerk.
Ik ben tenslotte Groninger. De toren is al klaar. Nu de kerk
daarnaast nog afmaken.’
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Locomotief
‘Ongeveer twee maanden geleden heb ik een locomotief gemaakt.
Ook die is groot. Het paste nog maar net in de oven. Ik had er
geen speciale gedachte bij. Eerder heb ik een boot gemaakt, die
is verkocht. Ik dacht, dan maak ik nu een locomotief. Een hele
uitdaging maar het is goed gelukt.’

‘Ik kies niet voor speciale thema’s als ik iets maak. Het komt meestal
gewoon in me op. Maar ik maak wel altijd iets groots. Je kunt mijn
werkstukken ook kopen. Ik vind het niet jammer als iets verkocht wordt.
Dan maak ik gewoon iets nieuws. Ik vond het wel een beetje jammer dat de
boot die ik gemaakt heb verkocht is. Maar ik heb er nog wel foto’s van.’

‘We vinden het leuk als je eens
langskomt. Dat mag altijd!’

Waterornament
‘Dit is een mooi waterornament. De bol is in twee delen gemaakt
en is van binnen hol. Binnenin zit een vijverpomp. Daaraan zit
een rubber slangetje dat er aan de bovenkant van de bol uit komt.
Even de bak vullen met water en de stekker in het stopcontact.
En dan doet hij het. Een prachtig project!’

