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De wijze meester en zijn leerlingen maakten
op een dag een wandeling.
Het was vroeg en de dauw lag nog over het
land. Na enige tijd brak de zon door en de
meester liet de leerlingen stoppen bij een
grote dauwdruppel.
Hij vroeg welke kleur de druppel had. De één
zei: rood. De ander: oranje.
De anderen zagen: geel, groen, blauw, paars
en violet. Ze waren zo overtuigd van de kleur
die ze zagen, dat ze bijna ruzie kregen. Toen
liet de meester hen enige keren van plaats
wisselen. En heel langzaam drong het tot
hen door dat, ondanks de verschillen in hun
waarneming, ze toch allemaal de waarheid
hadden gesproken.
En de meester sprak: “Hoe je de waarheid
ziet, hangt af van de plaats en de tijd die je
in het leven inneemt, zoals je daarnet een
deel van het licht hebt gezien en dat voor
de waarheid aanzag. Laat je medemensen
in volle vrijheid hun eigen weg bewandelen,
hun eigen plaats innemen en hun eigen deel
van het licht waarnemen. Wees daarom
niet alleen tolerant, want dat is slechts het
dulden van andermans mening, maar wees
blij dat er andere meningen zijn. Zolang je
zelf nog niet het volle licht kunt zien, heb je
je medemens als medeleerling nodig om de
volle waarheid te leren kennen.”
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#Vanboeijentweet

Manon van Hees @zonmanon · 25 mrt.

Spetterende muzikale voorstelling #KeurigScheurig op #vanBoeijen,
de Marke. Feest voor iedereen.
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Kort nieuws
uit de organisatie

Peter Arends van Kans Plus overhandigt
een bon aan Erik Scherder.

Pop-up gallery in
Kloosterveen

Themagroep film in de studio
van RTV Drenthe.
Bron: instagram RTV Drenthe

Vanboeijen en Alescon openden samen de
voorjaarsexpositie in de brasserie in
Kloosterveen (Assen). De brasserie beheerd door Alescon - wordt opgeﬂeurd
door prachtige kunstwerken, gemaakt
door cliënten van Vanboeijen. Koert Nuus
en Joann Verkaik knipten vakkundig
het lint door.

Dementietafel
met Erik Scherder
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De dementietafel stelt familieleden,
mantelzorgers en professionele hulpverleners in de gelegenheid om kennis en
ervaringen uit te wisselen over de zorg
voor mensen met een verstandelijke
beperking en dementie. Er worden per
jaar 3 tot 4 bijeenkomsten georganiseerd
met telkens een ander thema.

In brasserie Kloosterveste krijgt de
bezoeker een indruk van het vrolijke
assortiment dat door cliënten van
Vanboeijen gemaakt wordt. Er staan
allerlei voorwerpen en vazen van
keramiek, mooie schilderijen, kaarsen in
alle maten en kleuren en wolvilt-werken.
Iedereen heeft zijn/haar steentje
bijgedragen aan de expositie. Geniet
tijdens een lekker kopje koffie van de
kunstwerken en loop eens binnen bij de
dagbestedingsgroepen om te kijken wat er
nog meer gemaakt wordt.
Bezoekadres: Vesteplein 5 in Assen

In december werden de ruim 100 deelnemers geboeid door professor dr. in de
neuropsychologie Erik Scherder. Hij won
meerdere keren de VU Onderwijsprijs
en is landelijk bekend door zijn bijdrage
aan De Wereld Draait Door. Op zijn
bekende enthousiaste manier nam hij
de aanwezigen mee in de wondere wereld
van het brein. Veel aandacht was er
voor de noodzaak van bewegen en de
relatie tussen bewegen, gedrag en
mentale gezondheid. Op een boeiende
en actieve wijze liet hij de werking van
het brein zien en ervaren. Vooral het
fronto temporale gebied kwam uitvoerig
aan bod met de wonderlijke werking
van muziek in het brein. Het gaf voor
alle aanwezigen veel aanknopingspunten
met de dagelijkse praktijk en de nodige
energie.
In 2016 worden nog een aantal bijeenkomsten gehouden. Wil je meer
hierover weten? Neem dan contact op
met Henk Woltjer via mail
henk.woltjer@vanboeijen.nl

Opening van de pop-up gallery,
Koert Nuus en Joann Verkaik.

Coaches
leefstijlscan

Sinds 1 april dit jaar is Annette Imhof de
nieuwe bestuurder van Vanboeijen. Annette was
voorheen lid van de Raad van Bestuur van de
Twentse zorgaanbieder Aveleijn, een soortgelijke
organisatie als Vanboeijen. In de volgende editie
van Boeijend Nieuws volgt een uitgebreidere
kennismaking met haar.

Een gezonde leefstijl heeft grote invloed
op de kwaliteit van leven van mensen met
een verstandelijke beperking. Door het
aanbrengen van kleine veranderingen in
de dagelijkse gang van zaken, kunnen
duurzame resultaten behaald worden.

Bewonersraad
naar RTV-Drenthe
In maart bracht de themagroep Film van
de Bewonersraad een bezoek aan RTVDrenthe. De themagroep is bezig met het
maken van een film over medezeggenschap
en wilde graag van tv-professionals weten
hoe zij hun films maken. De raadsleden
werden hartelijk ontvangen door Mark
Dijkhuis (nieuwseindredacteur) en Jeroen
Kelderman (maker van o.a. de tv-opnames
voor de nieuwsberichten over Vanboeijen).
Ze kregen een rondleiding met uitleg en
kwamen ook nog te spreken over de
televisiebeelden van Vanboeijen deze
winter. Tenslotte woonden de raadsleden
een live-uitzending bij. Al met al een
leerzame middag voor de themagroep én
voor de mensen van RTV-Drenthe.

Maar hoe doe je dat concreet?
Vanuit het project ‘Leefstijl en Vitaliteit’
kunnen teams van Vanboeijen hierin
ondersteund worden. Afgelopen jaar zijn
er 7 medewerkers van Vanboeijen
opgeleid tot coach ‘Leefstijlscan’.
Wil je op jouw locatie van Vanboeijen
ook met leefstijl aan de slag?
Neem dan contact op met onze vrijetijdscoach Chris Vleesman. Meer weten over
de leefstijlscan? Kijk dan op internet
www.vitalezorgverlener.nl/leefstijlscan.

Annette Imhof
‘Zag je
het maar’
Diederick Helder is persoonlijk begeleider
bij Vanboeijen. Samen met een vriend
regisseerde hij een documentaire over de
begeleiding van LVG jongeren.
De documentaire 'Zag je het maar'
geeft een beeld van een woongroep voor
jongeren met een licht verstandelijke
beperking en gedragsproblemen.
Op deze groep vechten groepsleider
Lisanne en haar collega’s voor een
betere toekomst voor deze jongeren,
in de hoop dat zij een zo zelfstandig
mogelijke plek in de samenleving vinden.
Eind januari werd de documentaire
uitgezonden op NPO2.

Wil je de documentaire beki jken,
scan dan de QRcode in op je
telefoon of tablet.

Mensen-mens

In het Gezondheidscentrum van
Vanboeijen in Assen staat in de
wachtruimte een prachtig kunstwerk.
Kunstenares Jannie van der Steen
schonk het aan Vanboeijen. Ze
verhuisde naar een serviceﬂat en had
daar helaas geen plek meer voor dit
grote kunstwerk. In overleg met
collega’s is er een mooie plaats
gevonden in de wachtruimte in het
Gezondheidscentrum. Het kunstwerk
kreeg de toepasselijke naam ‘mensenmens’.

Nieuwe bestuurder

‘Een gezonde leefstijl heeft

grote invloed op de kwaliteit
van leven van mensen met

een verstandelijke beperking.’
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Vanboeijen kiest
voor Pynter
Onlangs is binnen Vanboeijen de nieuwe
digitale leeromgeving Pynter gelanceerd.
Via het intranet Samen Vanboeijen
kunnen medewerkers naar hun eigen
persoonlijke leeromgeving.
Een plezierige manier van leren,
die aansluit bij de praktijk: werkplekleren
= samen leren = samenwerken. De nieuwe
omgeving biedt de mogelijkheid om snel te
kunnen aansluiten bij veranderingen.
Het pakket is af te stemmen op de
wensen van de individuele gebruiker
en sluit aan bij leren in de praktijk.
Een slimme en betaalbare manier van
leren. Teamleiders kunnen via de
rapportage optie van Pynter het
leerproces en de vorderingen van het
team volgen. De medewerkers van O2
verzorgen instructies op locatie.
Ook is er een introductiefilm op het
intranet Samen Vanboeijen te vinden.
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“Never Waste a Good Crisis”
- Niccolò Machiavelli, Italiaans ﬁlosoof (1469 - 1527)
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Wie is Elske?
Elske Nijmeijer wordt geboren op 26 december 1965 in Uithoorn. Ze is het oudste kind van Johan Nijmeijer en Sieta Kuipers, na haar
komen een zus en een broer. Elske gaat op 18jarige leeftijd uit huis. Ze woont op allerlei plekken. Soms kort en soms langer. Tot
haar ouders in 1997 een plek vinden die bij haar en bij hen past, op het Hendrik van Boeijen Oord in Assen. Daar blijft ze. Ze woont
aan de Middenweg 1c en gaat naar dagbesteding bij De Kei. Haar vader overleed een paar jaar geleden. Haar moeder ziet ze vaak.

Levensverhaal

Jij en ik
We zeggen nooit dat ze niets kan
‘Een geleerde zal Elske nooit worden, maar ze heeft wel een gave.
Misschien niet wat wij willen, maar ze heeft een gave. Ze heeft een
vriendelijkheid, een soort aantrekkelijkheid. Ze is niet mooi, ze is
scheef, maar mensen komen naar haar toe, ze vinden haar lief en ze
zijn graag bij haar. ’Sieta Kuipers kijkt naar het leven van haar dochter.
‘We zeggen nooit dat ze niets kan. Iedereen heeft iets in het leven
wat het leven leefbaar maakt. Ieder heeft zijn eigen schoonheid.’
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Voorzichtig sprak hij het woord ‘spastisch’
‘Als baby huilde en spuugde Elske veel. Dan dronk ze een half ﬂesje
en spuugde het weer uit. ’s Nachts ging ik er doorlopend uit om haar
te troosten, maar het huilen stopte niet. Niemand zag wat. Ik wist het
ook niet. Ik zag wel dat ze haar duim niet in de mond kon krijgen.
De vrouw van de melkboer had veel kinderen, haar vroeg ik wat ik
kon doen. Ze zei dat ik Elske gewoon moest helpen door de vinger
weer in de mond te stoppen. Maar dat lukte niet. Na een half jaar was
ik ten einde raad en ging naar de huisarts. Die wist niet wat hij zag:
Elske spartelde en bewoog niet. Een jaar later was er een arts die
voorzichtig het woord ‘spastisch’ gebruikte. We hadden geen idee wat
dat was, maar we waren opgelucht: “Er ís wat aan de hand en nu gaan we
daar wat aan doen.” We wilden er tegenaan, maar ja, je kan niet zoveel…’

‘Je moet haar gewoon dingen
vragen en als volwassen mens
behandelen.’
Goed leven - Mooi werk - Met elkaar

Alles is het proberen waard
‘Haar vader en ik wilden natuurlijk dat Elske leerde lopen. In die tijd
waren er nog geen loopﬁetsjes of andere hulpmiddelen, dus we gingen
zelf dingen maken. We spanden een touw door de huiskamer van voor
naar achter. We hingen er een tuigje in, precies zo hoog dat Elske met
haar handen en knieën bij de grond kon. Maar het wilde niet. Mijn man
maakte een schommeltje, waar ik de broekjes voor moest naaien. Het
was een vreselijk werk. Zonder succes. Later vestigden we onze hoop op
een revalidatiecentrum. Daar was een dokter die zelf wat mank liep. We
dachten: “Nu gaat het gebeuren, hij begríjpt het!” Maar nee, Elske leerde
niet lopen. We berustten erin dat dit niet zou lukken en gingen op zoek naar
dingen die misschien wél zouden lukken. We bedachten bijvoorbeeld hoe
zalig het zou zijn als Elske zélf zou kunnen drinken. We kochten alle kopjes
die je maar kunt bedenken: met een groot oor, met een klein oor, zonder
oor. Ik had een la vol kopjes. Ook dat drinken is niet gelukt. En toch blijf ik
vinden dat alles het proberen waard is. Ik wil niet achteraf zeggen: “Hadden
we het haar maar geleerd.”

Inlegkunde
‘Ik heb altijd gepraat tegen haar, zoals iedere moeder dat doet.
Daar heeft ze dingen van opgepikt. Het is geen verhalenstroom, het is
in een kinderlijke taal en het kost haar veel moeite, maar ze praat wél.
Sommige mensen leggen haar dingen in de mond: “Dat vind jij wel lekker,
hè, Elske?” Ik noem dat inlegkunde, zo hoor je niet wat Elske bedoelt.
Je moet haar gewoon dingen vragen en haar als volwassen mens
behandelen.
Dat vraagt geduld, maar dan kom je erachter dat ze heel goed weet wat
ze wil. Twee keer heb ik meegemaakt dat ze me echt een verhaal vertelde.
Beide keren was na een behandeling in het ziekenhuis. Ik zat naast haar
om haar eten te geven en ze vertelde me langzaam maar precies wat er
gebeurd was. Een woord, een hapje, een kleine zin, een hapje. Eén van de

“Met de woorden die ze
zegt, laat ze ons weten dat
ze meer begrijpt dan we
soms denken.”
verhalen ging over haar tanden. Ze zei bijvoorbeeld: “De tandarts heeft de
oude tanden eruit gehaald. En de kiezen ook. En de nieuwe tanden erin.
”Ik vind het zo geinig dat ze dat bedacht heeft. Ze heeft namelijk helemaal
geen nieuwe tanden, ook geen kunstgebit, maar kennelijk heeft zij bedacht
dat ze nieuwe tanden heeft. Dan vind ik: dan is dat zo, daar ga ik niets
aan veranderen, dat is niet eerlijk. Aan het einde van haar verhaal slaakte
Elske een diepe zucht en zei: “Klaar.” Het had haar veel inspanning gekost,
maar ze was tevreden. Ik heb alles letterlijk opgeschreven en aan iedereen
laten lezen.’
Haar woorden
‘We moeten naar Elske luisteren om haar te begrijpen. Met de woorden
die ze zegt, laat ze ons weten dat ze meer begrijpt dan we soms denken.
Ik zal nooit het moment vergeten dat ze voor het eerst alleen naar een
vakantiehuis ging. Of eigenlijk was het een opvanghuis voor wie niet meer
thuis kan wonen. Ze was 18 jaar. Haar vader en ik wisten allebei: dit is een
afscheid. Elske zou daar blijven en niet weer naar huis komen. We moesten
wel. We waren op. We hebben het er van tevoren nooit met elkaar of met
Elske over gehad. Ik zie ons nog lopen op de weg richting het huis.
Elske sloeg haar spastische arm om mij heen en zei: “Jij en ….” Ik wist wat
ze bedoelde te zeggen. Laatst zag ik een kaartje met daarop de tekst ‘Jij
en ik’. Ik heb het voor haar gekocht. Dat zijn haar woorden.’
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Blog MZR
Is er leven na de boot?
Ergens in de ‘negentiger jaren’ in de vorige eeuw (dat klinkt wel heel
ver weg), verkeerde Vanboeijen in onrustig vaarwater. Om het tij te
keren, waren nieuwe managers aangetreden. Een van hen hield een
presentatie over hoe het allemaal anders moest: Vanboeijen was een
log schip dat moeilijk op koers te houden was, moest wendbaarder
worden, was zijn metafoor.
In diezelfde tijd had Freek de Jonge een bescheiden hitje met zijn
nummer “Is er leven na de dood?” In de, toen nog ondernemingsraad,
werd dit nummer als snel omgevormd tot: “Is er leven na de boot?”
Dat er ‘leven na de boot’ is, heeft Vanboeijen in de jaren daarna
laten zien.
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DE VERSCHILLENDE
DISCIPLINES VAN
ZORGONDERSTEUNING
VAN VANBOEIJEN
BIEDEN EEN ZEER
VOLLEDIG PAKKET.
BIJ VANBOEIJEN KUN
JE LETTERLIJK TERECHT
VOOR ZORG VAN ‘TOP
TOT TEEN’.

Zorg van top tot teen!
Goede zorg is een belangrijke voorwaarde voor een zo aangenaam mogelijk
leven. Dit geldt helemaal voor mensen met een beperking. De verschillende
disciplines van Zorgondersteuning van Vanboeijen bieden een zeer volledig
pakket. Bij Vanboeijen kun je letterlijk terecht voor zorg van ‘top tot teen’.
Naast het stellen van diagnoses is er een groot aanbod aan behandelingen die aansluiten
bij de wensen en ontwikkelingen van deze tijd. Vanboeijen heeft zowel in Assen als in
Meppel een eigen gezondheidscentrum met behandelaren zoals artsen-VG, psychologen,
orthopedagogen, verpleegkundigen, tandartsen, mondhygiënisten, fysio- en ergotherapeuten,
logopedisten, muziekagogen en een diëtist. Een groot deel van de behandelingen wordt ook
ambulant aangeboden.
Periodiek organiseren wij speciale spreekuren voor diverse ziektebeelden zoals COPD,
CVRM (cardiovasculair) en Diabetes. Vanboeijen beschikt over een volledig uitgeruste afdeling
tandheelkunde, waardoor narcose op locatie tot de mogelijkheden behoort. Ook wordt kennis
uit verschillende vakgebieden gecombineerd, waardoor wij specialistische teams kunnen
samenstellen. Een voorbeeld hiervan is ons slikteam, dat zich richt op slikstoornissen.
Vanzelfsprekend brengen wij kennis over op collega’s die cliënten begeleiden. Zo leiden
wij medewerkers op tot bijvoorbeeld ergocoach.

Gezondheidscentrum Assen
Middenweg 2, 9404 LL Assen
Telefoon (0592) 305 415 (Medische dienst)
(0592) 305 424 (Paramedische
dienst en tandheelkunde)

Gezondheidscentrum Meppel
Distelvlinder 1, 7943 RZ Meppel
Telefoon (0522) 236 131 (Medische dienst)
(0592) 305 424 (Paramedische
dienst en tandheelkunde)

Met behulp van externe specialisten zoals een hulpmiddelenadviseur en een orthopedisch
schoentechnicus kunnen wij ‘rolstoel- en schoenspreekuren’ aanbieden, waardoor onze
cliënten zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven functioneren. Onder Zorgondersteuning valt
ook de geestelijke verzorging. Bij Vanboeijen heeft zorg van top tot teen niet alleen betrekking
op het fysieke deel van het mens-zijn, maar ook op het innerlijke. De geestelijk verzorgers zijn
goed toegerust om, met aandacht voor heel de mens, cliënten te begeleiden op het gebied
van zingeving. Laagdrempeligheid, goed opgeleide medewerkers en persoonlijke aandacht
hebben wij hoog in het vaandel staan. Alleen op deze manier - en in nauwe samenwerking
met begeleiders en verwanten - kunnen wij het vertrouwen verkrijgen van onze cliënten en
bereiken wij de meest optimale resultaten.
Mocht bovenstaande vragen oproepen, dan kunt u bellen met het centrale nummer van
Vanboeijen (0592) 305 305 of mailen naar info@vanboeijen.nl.

Maar in de achter ons liggende periode kwamen er ineens toch
zandbanken, er ontstond enige muiterij en het schip liep averij op.
Kortom het schip was niet erg wendbaar meer en kon niet meer
goed vooruit koersen. ‘Passagiers’ (de cliënten) en ‘bemanning’
(medewerkers) kregen hier last van. Uiteraard stonden ook hier
weer veel goede stuurlui aan wal.
Om het tij te keren, moest er schoon schip worden gemaakt.
Inmiddels is dat gebeurd. Vanboeijen moet nu hard werken om
de zandbanken te omzeilen. Onze nieuwe ‘kapitein’, Annette Imhof,
is eindverantwoordelijke voor een veilige navigatie, maar met
elkaar moeten we ervoor zorgen dat we weer vooruit kunnen
koersen, zodat Vanboeijen weer een organisatie wordt die
“Goed leven - Mooi werk - Met elkaar” hoog in het vaandel heeft.
Laten we met elkaar, met open vizier, daaraan werken.
Contact met de MZR?! Voor alle medewerkers blijft gelden:
je kunt te allen tijde contact met ons opnemen via:
medezeggenschapsraad@vanboeijen.nl of (0592) 30 55 68.

Wat mij drijft

Marijke Baljuw
jobcoach regio Zuid

Voor cliënten die het mooi vinden buiten de muren van het Erf te werken,
zoek ik als jobcoach naar een passende werkplek. Het varieert van werk
in een garage tot werk in een brasserie.
Ik doe dit werk nu zes jaar. Hiervoor werkte ik als persoonlijk begeleidster.
Ik volgde de cursus ‘Supported Employement’ en haalde mijn diploma Sociaal
Pedagogische Hulpverlening. Toen er op het project ‘Begeleid Beleven’ een
plek vrijkwam, heb ik gesolliciteerd en ben aangenomen. Het project was er
op gericht om midden in de maatschappij plekken te vinden waar cliënten wat
kunnen beleven. Ik heb voor één cliënt een mooie belevingsplek gevonden
op een bakkersschool. Echter de organisatie ervan bleek in de praktijk lastig
omdat er altijd een vrijwilligster mee moest met de cliënt. De functie van
jobcoach kwam destijds vrij en toen ben ik overgestapt.
Wat mijn werk zo leuk maakt is dat elke werkdag anders is. Het kan
bijvoorbeeld gebeuren dat een cliënt niet lekker in zijn vel zit en dat een
werkbegeleidster niet goed weet wat ze moet doen. Dan ga ik daar direct
heen. Voor mij is een dag geslaagd als ik zie dat cliënten met veel plezier
naar het werk gaan en dat ze vinden dat ze mooi werk hebben. Ook vind ik
het prachtig als ik zie dat er een goede wisselwerking is tussen een cliënt en
een werkgever. Mijn baan is ook wel eens lastig. Bijvoorbeeld omdat het vrij
solistisch is. Ook vind ik het lastig als zaken toch anders gaan dan ik hoop
en ik de beslissing moet nemen om de baan van een cliënt te beëindigen.
Dat brengt teleurstellingen met zich mee. Maar wanneer ik dan na een
aantal teleurstellingen toch een geschikte plek vind, is dat prachtig. Een
mooi voorbeeld daarvan is voor mij een cliënt die vele verschillende banen
had, waarvan geen één goed leek aan te sluiten. Hij raakt snel gespannen
en vindt nieuwe dingen helemaal spannend. Na een aantal jaar heb ik een
leuke plek gevonden in een restaurant. Hij is daar gastheer. Hij wordt daar
erg goed opgevangen en dat is mooi om te zien. Het komt regelmatig voor
dat hij mij belt rond 7.15 uur in de ochtend om aan te geven dat hij hoofdpijn
heeft. Ik praat dan even met hem en zorg er voor dat hij zijn verhaal kwijt
kan. Vervolgens gaat hij toch naar zijn werk. Voor mij is dit een enorm
succesverhaal. Dit is precies waarom ik dit werk doe!’
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PREVENTIEMEDEWERKERS ZIJN
MEDEWERKERS OP WONINGEN
EN/OF DE DAGBESTEDING DIE
MEER WETEN OVER EEN SPECIFIEK
AANDACHTSGEBIED. DEZE MEDEWERKERS HEBBEN HELE KORTE
LIJNTJES MET EEN AANTAL (MEDISCH)
SPECIALISTEN. OP DEZE MANIER IS
DE ZORG HEEL DICHTBIJ DE CLIËNT.
PREVENTIEMEDEWERKERS ZIJN NIET
ALLEEN VOOR CLIËNTEN ACTIEF, MAAR
OOK VOOR DE MEDEWERKERS VAN
VANBOEIJEN.
Preventiemedewerkers worden ook wel coach genoemd.
De coaches die opgeleid worden vanuit de zorgondersteuning
van Vanboeijen hebben drie verschillende aandachtsgebieden.
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Ergocoach
Ergocoaches zijn teamleden die naast hun uitvoerende taken
een extra verantwoordelijkheid op zich hebben genomen voor
preventie en vermindering van de fysieke belasting. Hierbij
gaat de aandacht niet alleen uit naar tillen of transfers maar
ook naar fysieke belasting in bredere zin. Ergocoaches werken
vanuit de haptonomische benaderingswijze.
Ergocoaches komen dus ook voor op ondersteunende of niet
cliëntgebonden locaties en diensten. De naam ‘coach’ geeft aan
dat het hier gaat om iemand die collega’s ondersteunt, begeleidt
en de aandacht voor fysieke belasting warm houdt.

Zorgondersteuning
faciliteert en coördineert
65 preventiemedewerkers

De ergocoach vervult de rol van aanspreekpunt, aanjager en
motivator. Samen met het team wordt gekeken hoe bepaalde
handelingen en werkzaamheden minder belastend kunnen
worden gemaakt of voorkomen kunnen worden.
De ergocoach maakt samen met de begeleider ook de verplichte
verplaatsingsprotocollen voor de cliënten, welke in het
persoonlijk plan moeten worden bijgevoegd. Een ergocoach heeft
nauwe samenwerking met de afdeling fysiotherapie.

Eet-en drink coach
De eet- en drink coach geeft directe, praktische ondersteuning op
de eigen locatie door bij basisvragen op het gebied van eet- sliken voedingsproblemen te adviseren. Een eet- en drinkcoach heeft
ook een signalerende functie waardoor bij complexere vragen
sneller het slikteam ingeschakeld kan worden. Het slikteam
bestaat uit een arts, logopedist en een diëtist. Slikstoornissen
(dysfagie) kunnen ontstaan door veranderingen in de structuren
van de mond, de keel en het strottenhoofd. Ook kan er een
probleem ontstaan in de aansturing van de spieren. Mogelijke
oorzaken kunnen liggen op het gebied van neurologische
(progressieve) aandoeningen, syndromen zoals het syndroom
van Down, ouderdom en het gebruik van medicijnen. Sommige
medicijnen veroorzaken sufheid en bijvoorbeeld een droge mond.
Mondzorgcoach
Een mondzorgcoach is een begeleider met een extra opleiding
op het gebied van mondverzorging die de andere collega’s op
de locatie ondersteunt en adviseert bij de mondverzorging.
Goede mondgezondheid betekent dat de cliënt vrij is van pijn
en dat noodzakelijke functies zoals kauwen en bijten mogelijk
zijn. Een goede preventie verkleint de kans op problemen
zoals pijn en ontsteking, die juist door mensen met een
verstandelijke beperking vaak slecht aangegeven kan worden.

‘Preventiemedewerkers
zijn niet alleen
voor cliënten actief,
maar ook voor de
medewerkers van
Vanboeijen.’
De mondzorgcoach is tevens de persoon die een directe
communicatielijn heeft met de mondhygiëniste om ervaringen
en bevindingen uit te wisselen. De mondzorgcoach heeft er als
medewerker/begeleider een extra taak bij. Ook hier vervult de
coach de rol van aanspreekpunt, aanjager en motivator.
Meer weten over de coaches? Neem dan telefonisch contact
op met de medewerkers van onze gezondheidscentra
(0592) 305 424

Cora van Hal @CoravanHal · 24 mrt.

Goed leven - Mooi werk - Met elkaar

Praktische training gebruik hulpmiddelen bv glijzeil voor de ergocoaches#VanBoeijen
door #JOYinCARE bij #Confexion
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In beeld...

Reportage

Open huis
Lancering Huis Vanboeijen
Een speciaal ‘digitaal’ huis voor iedereen die cliënt is bij Vanboeijen.
Het was al een poos de grote wens om het bestaande platform
Huis Vanboeijen uit te breiden en te integreren in ons nieuwe
intranet Samen Vanboeijen. En bij voorkeur met iets meer
gebruiksmogelijkheden dan het bestaande pakket. Met een team
van medewerkers - die verschillende disciplines van Vanboeijen
vertegenwoordigen - aangevuld met ouders/verwanten en kritische
cliënten is het ontwerp van leverancier Triptic grondig getest. En
met succes. Alle partijen zijn enthousiast over het eerste resultaat.
Vanboeijen staat voor Goed leven, Mooi werk en Met elkaar.

‘Samen zingen, dansen en
genieten van gezonde hapjes!’
Marleen (cliënt)
Wat is leuker dan samen uit je dak gaan tijdens de disco van Vanboeijen? Elke maand gaat Marleen Datema naar de
disco in Kloosterveen. Samen zingen met o.a. dj Henk de Wit, dansen en genieten van gezonde hapjes!

Het nieuwe systeem is gebruiksvriendelijk, goed herkenbaar en ﬂexibel in te richten.
Zo beschikt iedere woon- en dagbestedingslocatie straks over een eigen digitale
omgeving. Cliënten, die dat kunnen en willen, hebben de mogelijkheid om eenvoudig
berichtjes en foto’s te delen. Ook kunnen ze hun belevingen delen door het gebruik van
picto’s. En voor degene die dat op prijs stelt kan een eigen dag/weekoverzicht worden
ingesteld. Ook kan het rooster van de locatie worden weergegeven, inclusief afbeeldingen
van de medewerkers die op dat moment aanwezig zijn. Handig en doeltreffend.
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‘Het nieuwe systeem is
gebruiksvriendelijk,
goed herkenbaar en
ﬂexibel in te richten.’

Om optimaal te kunnen werken met het nieuwe systeem worden maatwerktrainingen
aangeboden op de locaties. Vanuit de projectgroep is inmiddels gestart met een pilot
op zes locaties. Het doel is om eind september alle locaties van Vanboeijen te hebben
aangesloten bij dit unieke platform.
Leverancier Triptic heeft besloten de uitdaging aan te gaan en meldt zich aan voor
de Intranet Design Annual. Wij hopen dat de webbouwer eind 2016 deze prestigieuze
prijs in ontvangst mag nemen.
Nationaal Park @NPDRENTSCHEAA · 23 mrt.

De landschapsploeg Vanboeijen gaat het landschap de komende maanden een stuk spannender maken.

Samen Vanboeijen

Vanboeijen wil partner zijn en het met elkaar doen. We werken daarom met veel partijen samen.
Maar met wie dan precies?

Harting-Bank: zorgvuldig in zorg
Technisch advies
Marcel Attema is technisch adviseur bij Harting-Bank,
al sinds 2003 onze vaste leverancier van zorghulpmiddelen.
Denk daarbij aan rolstoelen, fietsen, rollators, bedden,
tilsystemen enz. De samenwerking met Vanboeijen is bijzonder.
De medewerkers van Harting-Bank zetten zich met hart en ziel
in voor de bewoners. En dat is te merken in de contacten met
zowel het personeel als met de cliënten. De medewerkers van
Harting-Bank denken oplossingsgericht mee met de begeleiders
en cliënten en geven advies op maat. Samen worden de beste
hulpmiddelen geselecteerd, passend bij de cliënt en de situatie.
Eén keer in de twee weken schuift een technisch adviseur van
Harting-Bank aan bij het rolstoelspreekuur en geeft – altijd op
verzoek van een fysiotherapeut – gerichte adviezen op het gebied
van hulpmiddelen.
Betrokken en vertrouwd
Els Sterken woont op de dr. Hoejenboslaan 1 en werkt op
De Inloop. Ze heeft door verschillende beperkingen moeite
met lopen. Fietsen leek een goed idee maar op de driewielfiets
bleek dat niet haalbaar. De fiets bewoog teveel en dat vond
Els te spannend. Marcel is een zeer intensieve zoektocht
gestart naar een passende oplossing, in nauw contact met
Els en de begeleidende fysiotherapeut. Verschillende fietsen
werden getest en na drie maanden zoeken, passen en meten
en testen werd een fiets gevonden die precies past bij Els.
Sinds die tijd heeft Els weer plezier in het fietsen en zie je
haar relaxt over het terrein rijden. Met Marcel heeft Els een
bijzondere band opgebouwd “Ik ben blij met hem. Maar hij
doet het niet alleen hoor!” De servicedienst van Harting-Bank
is 24/7 bereikbaar voor spoedreparaties. Nadat Marcel op
een zondag was opgeroepen voor een klus op het terrein,
bracht hij spontaan een bezoekje aan Els: even kijken hoe
het gaat met het fietsen.
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‘Els straalt als ze Marcel aan ziet
komen. Mede dankzij hem fietst ze
nu vrolijk over het terrein.’
Goed leven - Mooi werk - Met elkaar

Oplossingsgericht meedenken
De prettige samenwerking tussen Harting-Bank en Vanboeijen
is niet alleen merkbaar op de locaties en in de contacten
met cliënten en begeleiders. Ook de mensen die zich niet
direct persoonlijk op de cliënten richten hebben een prima
samenwerking. Regelmatig is er onderling overleg. Tjeerd
Feitsma is hiervoor als relatiebeheerder van Harting-Bank
aanspreekpunt voor Vanboeijen. Hij denkt actief mee over
wat organisatieveranderingen betekenen voor de inzet van
hulpmiddelen, over het beheer en over de budgetten.
Hoe kan het nog beter en nog efficiënter. Zo heeft Vanboeijen
bij Harting-Bank een eigen depot. Hulpmiddelen die niet
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(meer) gebruikt worden komen in het depot. Via een online
klantenportaal hebben de locaties direct een overzicht over
de voorraad van ‘onze’ hulpmiddelen. Hierdoor kunnen alle
hulpmiddelen efficiënt ingezet worden.
Inmiddels is Tjeerd gestart met individuele gesprekken met
alle teamleiders om nog meer op maat diensten aan te kunnen
bieden. Hij denkt actief mee met dat wat voor een locatie het
beste product is, rekening houdend met de wensen, eisen
en budget.
Hier doen we het voor!
Ook met de Vrienden van Vanboeijen wordt meegedacht.
Regelmatig maken de Vrienden locaties en cliënten blij met
producten die waarde toevoegen aan het leven van de cliënten.
Ook hulpmiddelen als aangepaste fietsen worden geschonken.
Als ´Vriend van Vanboeijen’ denkt Harting-Bank mee over de
aanschaf en levert met korting de aangepaste fiets of ander
hulpmiddel. Onlangs overhandigden de Vrienden een prachtige
vierpersoonsfiets aan kinderdagbestedingslocatie De Step.
De foto´s die tijdens de overhandiging werden gemaakt toonden
een stralende Ruben op de fiets. “Geweldig om die lach op zijn
gezicht te zien. Daar doen we het voor!”, zegt Tjeerd.

Blog ouder

Geen zin!

Het is een dag voor de deadline van Boeijend Nieuws, en ik heb
totaal geen zin om dit blog te schrijven. Niet eerder heb ik het zo
lang uitgesteld. Waarover moet ik me als vader nog druk maken als
het zo’n puinzooi is bij Vanboeijen? Waarom zullen we als ouders en
team op onze locatie ons best doen om enkele honderden euro’s te
besparen of ‘te verdienen’? Terwijl er ‘aan de top’ tonnen aan euro’s
vrijwel zinloos over de balk worden gegooid? Besteed aan kostbare
onderzoeken, rapporten, ontslagvergoedingen, rechtszaken en duur
interim-management. Het zet me tot nadenken over zin, zinloos en
zinvol. Wat is de zin van mijn inzet als vader, wat is zinvol werk en wat
is de zin van Regie Op Locatie?
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Om met het laatste te beginnen: heeft ROL (nog) zin? Ik concludeer:
meer dan ooit! Punt één omdat ik zie hoe in een periode van
organisatorische chaos een goed leven voor mijn zoon en zijn
medebewoners overeind is gebleven, doordat wij als ouders en team
de gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn blijven nemen voor dat leven.
Punt twee omdat ik zie hoeveel consequenties wrijving-van-‘boven’
heeft in de organisatie. Dit toont aan dat we er nog lang niet zijn met
het leggen van de regie op de locaties en de kanteling van ‘onze’
organisatie.

Boeijende vraag
Wat heeft jou onlangs het meeste
geraakt bij Vanboeijen?
Theo Meijer
Leeftijd: 58
Beroep: persoonlijk begeleider
met ambachtelijke vaardigheden
Multa bedrijven

“Gesodemieter in de top, dat raakt mij. Ik ben er helemaal klaar mee!
Laten ze alsjeblieft weer gaan werken. Als ik om mij heen kijk zie ik
een heerlijk bedrijf en een ﬁjne groep cliënten. Ik ga nog steeds met
plezier naar het werk. Ik kan volmondig zeggen : “Ik heb Mooi Werk”.”

Albert Smant (vader)
Leeftijd: 69

Dit alles sterkt mij in m’n opvatting dat ik het lot van mijn zoon niet in
handen wil leggen van raden van toezicht, bestuurders en managers.
En dat het dus juist méér dan minder zin heeft om ons gezamenlijk in
te zetten voor onze locatie. Mijn vraag naar de zin van mijn inzet als
vader is daarmee meteen beantwoord.
Rest mij nog de vraag naar zinvol werk. Ik las op m’n coachingskalender:´Werklozen die iets nuttigs willen doen, moeten niet vergeten
dat veel werkenden dat ook zouden willen.´ Zo komen we bij ‘mooi
werk’. Dat is in de eerste plaats nuttig werk, werk dat zin heeft.
Je krijgt pas zin in je werk als het zinvol is. Had ik dáárom geen zin
het schrijven van dit blog?! Dit schrijfwerk is sowieso twijfelachtig.
Maar waar geen enkele twijfel over bestaat, is de zin van het werken
aan het leefgeluk van kwetsbare mensen. Dat is per deﬁnitie heel erg
zinvol. Dus laat het daar weer over gaan bij Vanboeijen.
Bonne van der Kooi
bonnevdk@gmail.com

Goed leven - Mooi werk - Met elkaar

“Wat mij raakt is dat ondanks alle ‘troubles’ ik nog goede zorg zie
voor onze zoon Erwin. De begeleiders blijven gewoon doorgaan
met wat ze moeten doen. Onze zoon Erwin heeft voelsprieten,
als er onrust zou doorsijpelen op zijn locatie zou ik dat aan hem
merken. Aan Erwin merk ik geen spanning, hij heeft een goed leven.
Als ouder hoop ik uiteraard dat de rust spoedig wederkeert.”

Doede Kuipers (cliënt)
Leeftijd: 60
Beroep: mannetje van alles

“Het raakt mij dat het niet goed gaat. Dat er mensen ontslagen
worden. Directeuren. Maar die laatste twee die weggingen ken ik
toch niet. Begeleiders weg, dat doet mij pas echt pijn. Ook vind
ik het erg dat cliënten altijd maar binnen zitten. Ze moeten naar
buiten kunnen. De cliënt wordt dik door binnen te zitten. Ik maak
me zorgen over de mensen die niet zelfstandig zijn. Ik kan zelf naar
buiten, zij niet.”

Campagne: Privacy.
Mijn leven. Mijn privé.
Iedereen heeft recht op privacy. Met zijn allen zijn wij verantwoordelijk
voor het zorgvuldig regelen van de privacy binnen Vanboeijen.
In de praktijk is dat niet altijd even eenvoudig.
Waarom? Omdat we ons niet altijd bewust
zijn van de vele raakvlakken die de
privacy wetgeving (o.a. Wet Bescherming
Persoonsgegevens en Wet Geneeskundige
Behandelovereenkomst) heeft met ons
dagelijks werk en ons gedrag.

‘Vanboeijen hecht
aan privacy en
transparantie. Daarom
is het belangrijk dat
iedereen zich bewust
is van de reikwijdte
van privacy.’
Hoe ga je bijvoorbeeld om met cliëntgegevens en weet jij welke rechten onze
cliënten hebben wanneer het gaat om
inzage van hun medisch dossier door een
ander? Mag je een foto van een collega
delen via sociale media? Rapporteer jij
privacy proof?

Vanboeijen hecht aan privacy en
transparantie. Daarom is het belangrijk
dat iedereen zich bewust is van de
reikwijdte van privacy. Speciaal voor
dit thema is een campagne ontwikkeld.
Via diverse middelen zoals posters en
het intranet zal dit onderwerp onder
de aandacht worden gebracht van de
medewerkers, ouders/verwanten en
vrijwilligers. Voor cliënten worden
speciale communicatiemiddelen
ontwikkeld om dit complexe thema
te verduidelijken.
GA NU NAAR ons intranet Samen
Vanboeijen. Kies voor Serviceplein en
klik op Privacy. Of breng een bezoekje
aan onze speciale privacy pagina op
www.vanboeijen.nl
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Goede zorg thuis
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‘We zorgen ervoor dat er 24 uur
per dag iemand bereikbaar is
die kan helpen.’

Goed leven - Mooi werk - Met elkaar

Volledig Pakket Thuis (VPT) is een vorm van ondersteuning die sinds 2015 mogelijk
is in Nederland. Ook Vanboeijen biedt zorg in deze vorm. Wat is het en hoe werkt het?
Boeijend Nieuws sprak met Jenny Talen en Jeannette van Harten. Jenny krijgt ondersteuning
vanuit Vanboeijen met behulp van VPT, Jeannette is één van haar begeleidsters.

Een eigen huis, een plek onder de zon
Jenny woont in een rijtjeshuis aan een
rustig pleintje in Staphorst. Het is er
gezellig samen met haar kersverse man
Gertjan, een hond, drie vogels, een konijn
en een vijver vol vissen. Jenny werkt
in verzorgingshuis De Schiphorst en
op De Reesthoeve, een ouderenwoning
voor mensen met een verstandelijke
beperking. Eén keer in de week krijgt ze
hulp in de huishouding en drie keer in de
week komen vertrouwde begeleiders van
Vanboeijen over de vloer met wie ze alles
kan bespreken.
Meer nodig dan ambulante hulp
Jenny is blij met hoe het gaat. Een paar
jaar geleden had ze niet durven dromen
dat dit nu haar leven zou zijn. Ze ging
door een zware periode na de scheiding
van haar eerste man en het verhuizen
van hun zoontje naar een pleeggezin.
De stress van al deze gebeurtenissen,
in combinatie met haar verstandelijke
beperking, maakte dat ze psychisch in
de war raakte. Jenny ging tijdelijk uit
huis. Toen ze weer thuiskwam, bleek
ze niet meer voldoende te hebben aan
de ambulante hulp die ze kreeg. Ze had
meer nodig. Tot voor kort was het alleen
mogelijk deze zorg te krijgen door intern
bij een instelling te gaan wonen. Maar
sinds 2015 bestaat er een nieuwe
mogelijkheid: ‘Volledig Pakket Thuis’.
Daar maakt Jenny gebruik van.
24 uur per dag de zorg dichtbij
De naam ‘Volledig Pakket Thuis’ zegt het
al: dit zorgpakket is in het leven geroepen
om ervoor te zorgen dat mensen alle
ondersteuning die ze nodig hebben, thuis
kunnen ontvangen. Het is bedoeld voor
mensen die 24 uur per dag aangewezen
zijn op zorg of nabijheid. Dat betekent
in indicatie-termen dat het een pakket
is voor mensen met een ‘WLZ-indicatie’.

Welke zorg precies geregeld kan worden
met behulp van het pakket, verschilt
per persoon. Voor Jenny betekent het:
persoonlijke begeleiding, huishoudelijke
hulp, passend werk begeleid door een
jobcoach en een team van begeleiders
waar ze 24 uur per dag heen kan bellen
als ze een vraag heeft. Voor andere
mensen, met een andere zorgbehoefte
en een andere indicatie, kan het ook
verpleging betekenen of vervoer en
maaltijdservice. Uitgangspunt van
het pakket is dat alle zorg geregeld
wordt door één zorgaanbieder. Dit om
het overzichtelijk te houden en de zorg
goed op elkaar af te stemmen. Binnen
Vanboeijen zijn VPT-cliënten gekoppeld
aan een woonlocatie. De teamleiders van
die locaties coördineren de zorg. Net als
andere cliënten bij Vanboeijen hebben ze
een Persoonlijk Plan en zijn er regelmatig
overleggen aan de hand van dit plan. Er
zijn op dit moment ongeveer 25 mensen
die gebruik maken van de zorg via VPT.
Mensen die naast je staan
Jenny heeft vier vaste begeleiders
vanuit Vanboeijen: Marian Groen
helpt haar één keer in de week met het
huishouden, Marijke Baljuw begeleidt
haar als jobcoach op het werk en Truus
van der Streek en Jeannette van
Harten ondersteunen haar in alles wat
ze verder tegenkomt in het dagelijks
leven. Ze staan letterlijk naast haar.
Jenny gaat bijvoorbeeld samen met
Jeannette of Truus naar de afspraken
met de jeugdvoogd van haar zoon. Ze
lezen samen de post die binnenkomt. Ze
praten over de weekenden dat haar zoon
thuis is. Ze kijken naar haar geldzaken
en wat er geregeld moet worden met de
bewindvoerder. Ze gaan samen naar de
dokter en de psychiater. Naast al deze
serieuze zaken zorgen ze ervoor dat ze
het leuk hebben samen en daar hoort bij

dat ze één keer per jaar een echt dagje
uit gaan. Jeannette: ´We gaan creatief
om met de tien uur begeleiding die Jenny
per week heeft en we stemmen goed af
wie wat doet. Het is fijn om er met z’n
tweeën te zijn voor Jenny. Als één van
ons met vakantie is of ziek, dan komt
de ander. Zo voorkomen we dat Jenny
te maken krijgt met invalkrachten, voor
wie het natuurlijk onmogelijk is om te
weten wat er allemaal speelt in haar
leven. Daarnaast werken we samen met
het team van de Koninginnepage. Als wij
er niet zijn en Jenny heeft een vraag die
niet kan wachten, dan kan zij bellen met
de begeleiders daar. Zo is er altijd iemand
die haar kan helpen.´
Zoveel mensen zoveel wensen
De zorg die Jenny krijgt is precies
passend voor haar. Anderen maken op
een hele andere manier gebruik van het
VPT. Zo zijn er jongeren die nog thuis
wonen en regelmatig gaan logeren in
een huis van Vanboeijen. Ook is er een
man die op zaterdag naar één van de
woningen komt om daar mee te doen met
de weekendactiviteiten. In Steenwijk
vroeg een gezin om ondersteuning in de
medische zorg naast de begeleiding die
ze al kregen, zij krijgen nu verpleging
aan huis. Jeannette vat het mooi samen:
‘Volledig Pakket Thuis is echt gericht op
de persoon. Het verschilt per persoon hoe
het eruit ziet, maar het heeft altijd als
doel dat iemand thuis kan blijven wonen
en daar de gewenste ondersteuning bij
krijgt.’

Meer informatie over Volledig
Pakket Thuis is te vinden op:
www.regelhulp.nl
www.vanboeijen.nl
Of bij: Marga Witter en Sjaan Hobers
(cliëntadviseurs bij Vanboeijen),
bereikbaar via het algemene nummer
van Vanboeijen (0592) 305 305.
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Van betekenis
Ronald Neutel (35)

Tonnie Westerhof (56)

Wanneer hebben jullie elkaar voor
het eerst ontmoet?
Ik denk dat dit in 2009 was. Samen met
de mensen van de huiskring in de kerk
wilden we wat doen. Eén van ons, Teun
van Loon, meldde ons aan voor autorijden
met Tonnie. Sinds die tijd zorgen we
ervoor dat hij op zondag met iemand
van ons op pad gaat. Van de eerste keer
weet ik nog dat hij in het portiek zat te
wachten, op de grond. Toen ik hem een
hand gaf, stond hij op en liep meteen mee.

Tonnie gebruikt geen woorden, hij laat met
zijn blik en zijn gedrag zie hoe hij de dingen
ervaart. Hieronder de antwoorden die zijn
familie en begeleiders denken dat hij zou
geven, als hij het kon zeggen met woorden.

Vrĳwilliger
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Ronald
Neutel en
Tonnie
Westerhof
Vrijwilligerswerk bij Vanboeijen
Bij Vanboeijen werken zo’n 600 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 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/

Wat doen jullie samen?
Ongeveer eens in de maand gaan we
op zondag een uurtje autorijden door
Drenthe. Het rondje is willekeurig.
Tijdens het rijden, babbel ik wat tegen
hem. Of we zijn gewoon samen stil, beide
in onze eigen wereld.
Waarom ben je dit gaan doen?
Samen met mijn vrouw en mijn gezin
probeer ik me in te zetten voor mensen
die het minder getroffen hebben in het
leven. Rijden met Tonnie is voor mij een
hele leuke en makkelijke manier om
iets te doen. Voor mijn kinderen vind ik
het belangrijk dat ze mensen als Tonnie
ontmoeten, zodat ze zien hoe de wereld is.
Hoe is het om niet te kunnen praten
met elkaar?
Ik vind het bijzonder hoe we zonder
woorden toch zoveel op hebben kunnen
bouwen samen. Iedere keer is het weer
genieten van de grote grijns waarmee
hij zijn jas aantrekt als ik binnenkom.
Wat betekent Tonnie voor je?
Hij is een onderdeel van mijn leven,
hij hoort erbij. Ik merk dat hij me spiegelt
hoe het leven ook kan uitpakken. Hij
doet me realiseren dat ik kan nadenken,
kinderen kan opvoeden en kan leven met
allerlei mogelijkheden.

Cliënt

Hoe was de eerste ontmoeting met
Ronald?
Die was meteen goed. Ik had de jas al aan
toen hij kwam, dus ik wist dat we op pad
gingen.
Wat maak je mee met Ronald?
We gaan altijd autorijden. Ik vind het een
fijn gevoel als de auto beweegt en hobbelt.
Ook vind ik het heerlijk de wereld van
achter glas langs te zien komen vanaf
mijn eigen vertrouwde plekje.
Waarom zocht je mensen om
autoritten mee te maken?
Ik ben graag op stap. De hele dag binnen
zitten vind ik saai. Mijn begeleiders
hadden in de gaten dat ik er echt graag
uit wilde in het weekend en gingen voor
me op zoek.
Wat betekent Ronald voor je?
Alle vrijwilligers die met me rijden doen
dat met liefde, dat voel ik en dat is heel
fijn. Ik kijk altijd uit naar de ritjes.
Ronald is heel rustig. Hij reikt soms zijn
hand naar me uit tijdens het rijden, dan
kan ik die vasthouden, dat voelt heel
vertrouwd.

‘De hele dag binnen
zitten vind ik saai.
Mijn begeleiders
hadden in de gaten
dat ik er echt graag
uit wilde in het
weekend en gingen
voor me op zoek.’

De zomer is
er bijna weer...
Lekker in de zon, naar buiten, zomerkleren weer aan
Maar ik zie de zorgen in je ogen, weer ander weer
De schaduwen dansen over de vloer in je kamer...
En de chaos in je hoofd doet mee... de drukte in je hoofd neemt toe
Alles regelen, nog minder rust, de buitenwereld nog langer verlicht...
Nog meer tĳd om je hoofd vol te laten lopen
En ik zie hoe jĳ je best doet...
Ik help waar ik kan, maar we weten allebei dat ik niet alles weg kan nemen
Je drang, je dwang en je angst...
Doet de emmer geregeld overlopen, je kan niet meer
Je lĳf protesteert, je ogen veranderen, even ben je jezelf kwĳt
Je zoekt hulp op de enige manier die je kan
De spanning ebt misschien weg door pĳn te voelen, te doen... jezelf maar ook mĳ
Een vraag van je om je te laten stoppen met tollen... even niks...
En dan, je hebt geen keus, je weet dat je verder moet
Daar sta ik weer, want jĳ... jĳ wordt er niet anders van...
Je hebt er niet voor gekozen, je bent zoals je bent
Samen maken we er het beste van, met vallen en opstaan
Zo zullen we altĳd verder gaan
- Geschreven door een begeleider van Vanboeijen
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