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Eind 2017 is voor de inspraak van de bewoners van Vanboeijen een bijzondere
mijlpaal. Voor het eerst in de geschiedenis van Vanboeijen hebben zij namelijk een
volwaardige plek gekregen in de statuten van Vanboeijen. In de statuten staan het doel
en de belangrijkste regels van onze stichting, deze worden bij de notaris vastgelegd.
Vorig jaar zijn de statuten geactualiseerd na intensief overleg van de bestuurder
met de Raad van Toezicht (RvT), de centrale bewonersraad (CBR), de centrale
verwantenraad (CVR) en de medezeggenschapsraad (MZR).
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Dat brengt ook plichten over en weer met zich mee. Het betekent dat de
bewonersraad net als de centrale verwantenraad, op wijzigingen in beleid adviesrecht
heeft en dat zij gevraagd en ongevraagd advies kan geven en zich goed organiseert.
En ik kan jullie vertellen: dat neemt de bewonersraad zeer serieus en daar ben ik
erg blij mee. Ik heb al een aantal ongevraagde adviezen mogen ontvangen en de
bewonersraad heeft adviezen gegeven over wat belangrijk is bij een verhuizing van
bewoners. Het betekent ook dat wij allemaal binnen de locaties goed kijken hoe wij
cliënt(mede)zeggenschap vormgeven en hoe wij onze bewoners actief bevragen op
hun wensen in hun huis.
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Aimée van der Merk, Gonda de Vries, Maya de Bruin,
Bonne van der Kooi, Christine Prins, Margreeth Dassen,
Frits Blok

Dit sluit ook aan bij het ‘VN-verdrag handicap’. Doel van dit verdrag is het bevorderen,
beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking.
Centraal daarbij staan inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie.
In dat verdrag staat ook dat mensen met een beperking zelfstandig besluiten moeten
kunnen nemen. En dat zij ondersteund moeten worden als zij daartoe niet in staat zijn.
Ik ben ontzettend blij met dit verdrag en het sluit aan bij mijn eigen visie en verlangen
om iedereen een volwaardig leven te laten leiden. Een mooi handvat om te kijken hoe
we dit voor iedere cliënt handen en voeten kunnen geven: wat betekent dit nu echt in
de praktijk en wat hebben wij daarvoor nodig.
Een onderwerp dat voor jou, mij en onze bewoners ook erg van belang is, is privacy.
Iedereen heeft recht op privacy. Met elkaar zijn wij verantwoordelijk voor het zorgvuldig
regelen van de privacy van bewoners en cliënten en van onszelf. Thuis zijn en thuis
voelen hangt samen met het vertrouwen dat jouw privacy door iedereen wordt
gerespecteerd. Eind mei is de wet AVG in werking getreden die deze privacy regelt.
Deze nieuwe privacywet vraagt dat we zowel als organisatie als individueel nog alerter
zijn op hoe we de privacy van onszelf en anderen organiseren.
Deze Boeijend Nieuws geeft natuurlijk ook weer een mooi inkijkje in het leven van
onze bewoners en cliënten, verwanten en medewerkers. De reden van ons bestaan.
Ik wens iedereen een hele sprankelende en inspirerende zomer.
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Vanboeijen heeft een klachtenregeling voor cliënten. Bij klachten
kan altijd hulp ingeroepen worden van een klachtenfunctionaris
(intern), en/of van de cliëntvertrouwenspersoon via het LSR
(extern). Op de locaties is informatie hierover aanwezig.
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de Dolfijn PDS

4

Yannick is een sjalensjeik
We hebben een heuse sjalensjeik in
Drenthe. Yannick Stevens, cliëntmedewerker bij Zap!media werd door de
Vrienden van Vanboeijen verrast na een
wedstrijd van voetbalclub ACV Assen.
Hij kreeg maar liefst 175 voetbalsjaals om
aan zijn verzameling toe te voegen en zag
daarmee zijn droom uitkomen. “Ik werd
ineens naar voren gehaald door de
voorzitter. En toen stonden de jongens
van het voetbalteam om me heen met al
die sjaals. Dat was een hele bijzondere
actie vond ik“, zegt Yannick Stevens
enthousiast.

De actie is op touw gezet door Christine
Prins van de Vrienden van Vanboeijen.
Ze wilde Yannick verrassen omdat hij
altijd de tablets in orde maakt die door
De Vrienden worden geschonken aan de
mensen die wonen en werken binnen
Vanboeijen. “Ik deed een oproep en die
werd door de KNVB met dertigduizend
volgers gedeeld en toen kwamen ineens
van alle kanten, Nederland, Duitsland,
Ierland, Brazilië, sjaals onze kant op“,
aldus Christine Prins.

Alweer twee jaar geleden was de
feestelijke logo-onthulling van zwembad
‘de Dolfijn’ op Park Diepstroeten.
Het zwembad kreeg kort daarvoor al veel
aanvullende voorzieningen om nog meer
beleving te creëren voor de bewoners die
het zwembad voor allerlei activiteiten
gebruiken. De prachtige lichtjes in het
plafond maken van het zwemmen een
feestje. De aanpassingen en voorzieningen
waren mogelijk door financiële bijdragen
die dhr. Touwen (i.m.) en dhr. Kraaijinga
door een actie bijeen hebben gebracht.
De actie leverde een mooi bedrag op en
afgelopen zomer is van het restbedrag
onderwaterverlichting aangeschaft.
Er is volop meegedacht door bewoners,
bewegingsagogen en fysiotherapeuten.
Daardoor duurde het langer dan gedacht
om het bijeen gebrachte bedrag te
besteden maar het resultaat mag er zijn.
De Dolfijn is een prachtig zwembad en
heeft nu voorzieningen die hoog op het
wensenlijstje van de bewoners stonden.

Nieuwe dagbesteding
in de buitenlucht
De cliëntmedewerkers van de nieuwe dagbestedingsgroep De Buitengroep in
Hoogeveen houden ervan lekker buiten aan het werk te zijn. Ze brengen glas
naar de glasbak en zoeken zwerfvuil in de wijk Krakeel. Ook bezorgen zij
iedere week incontinentiemateriaal en medicatie op de verschillende
woonlocaties binnen Hoogeveen en brengen zij reclamefolders rond.

en
e voor een aantal cliënt
Weetje: er is nog ruimtedi
bij de werk-/dagbest ngslocatie De Buitengroep

Kaarsenmakerij
BrandGoed zet
vrijwilligers in
het zonnetje

Bewoners
zwemmen
met olympisch
kampioen Maarten
van der Weijden
Olympisch kampioen Maarten van der
Weijden kwam zwemmen in ons zwembad
voor de opening van de Week van Zorg en
Welzijn die plaatsvond in maart.
Het was een feestelijke ochtend met veel media-aandacht
voor werken in de zorg. Er werd zelfs live uitgezonden door
Goedemorgen Nederland en RTV Drenthe. Maarten van der Weijden
overhandigde een waterbokaal met een kloppend hart aan onze
bestuurder in het bijzijn van een aantal van onze bewoners.
Zij mochten kennismaken met Maarten en hem vragen stellen.
Dat er zelfs mét Maarten gezwommen kon worden was een enorme
verrassing voor Dinie, Betsie, Herman, Gerrie en Betsie.

Tijdens een heerlijke lunch met de
cliënten en het personeel van Kaarsenmakerij BrandGoed zijn vrijwilligers
Bert, Aukelien en Tieneke in het zonnetje
gezet. Tieneke is inmiddels 12,5 jaar
vrijwilliger op de Kaarsenmakerij.
Tieneke heeft de tut-middag in het leven
geroepen. Bert komt al 5 jaar klussen
met de heren van de Kaarsenmakerij en
Aukelien doet allerlei voorkomende
klusjes: even met een cliënt naar de
winkel, een wandeling of gezellig één op
één een kaarsenwerkje. Met een heuse
Steengoede vrijwilliger bokaal en een
cadeau vanuit de eigen ateliers werden
zij bedankt voor hun jarenlange inzet.

Vrolijke en
veelzijdige
voorjaarsmarkt
Een zonnige zaterdag in april maakte van
de jaarlijkse voorjaarsmarkt op Park
Diepstroeten een vrolijke dag voor cliënten,
medewerkers, vrijwilligers en
buurtbewoners. Op en rondom boerderij De
Brinkstal was van alles te doen. De mooie
producten die onze cliënten op de diverse
dagbestedingen maken werden door hen

zelf verkocht in gezellig aangeklede
marktkramen. Er was een leuke
knutselactiviteit en er werd geschminkt.
De pony, geitjes en jonge konijnen werden
vertroeteld en in De Duif was een expositie
over de historie van Vanboeijen. De
belevingsvoorstellingen met muziek,
bloemen en bellenblaas in de koepel waren

rustgevend en inspirerend voor zowel
cliënten en hun begeleiders als voor de
kinderen die met hun ouders vanuit de
wijk Diepstroeten een kijkje kwamen
nemen. Kortom: een geslaagde
voorjaarsdag op Park Diepstroeten.
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Koninklijke onderscheidingen
voor vrijwilligers van Vanboeijen
Vrijwilligers Ton van der Meer (CVR, wandelvereniging Assen) en Greet Jonk
(Reesthoeve Meppel) ontvingen in de week voorafgaand aan Koningsdag een
koninklijke onderscheiding uit handen van respectievelijk loco-burgmeester
Albert Smit in Assen en burgemeester Richard Korteland in Meppel. Beide
vrijwilligers zijn hiermee Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanboeijen is
blij met haar vrijwilligers en trots op het feit dat met deze onderscheidingen
het belang van vrijwilligers en de waarde van hun goede werk in onze sector
erkend wordt.

Kort nieuws
uit de organisatie, vervolg

6

Mooi resultaat
voor bewoners
Grote Beer bij
Giga G Cascaderun

Vanboeijen
zet beste
vernieuwende
beentje voor
tijdens eerste
VG-hackathon
Van maandag 9 t/m vrijdag 13 april werd
de eerste landelijke hackathon in de
verstandelijke gehandicaptenzorg
georganiseerd en Vanboeijen was één van
de deelnemers. De hackathon is bedoeld

In het kader van gezond leven hebben
cliënten van de Grote Beer op 15 april
deelgenomen aan de Giga G Cascaderun
in Hoogeveen. Daar hebben ze hard voor
getraind, er werd drie keer in de week met
de hele groep hardgelopen. Het begin was
natuurlijk zwaar, maar het resultaat mag
er zijn. Iedereen heeft volgehouden, in zijn
of haar eigen tempo én reclame gemaakt
voor Vanboeijen, want het team had
geregeld dat de naam Vanboeijen op de
shirts gedrukt stond. Iedereen was
supertrots. Eén van de cliënten is zelfs 5e
geworden van de 125 deelnemers, een
fantastische prestatie!

om op een creatieve manier antwoorden
te zoeken op de vraag: hoe kunnen we
mensen met een verstandelijke beperking
ook in de toekomst nog beter onder
steunen met behulp van technologie?
Vanboeijen kijkt terug op een zeer
enerverende, leerzame en naar-meersmakende deelname aan deze hackathon.
Team Vanboeijen heeft zich gebogen over
een oplossing, de app DiniE, om de
talenten van cliënten dagelijks tot hun
recht te laten komen. We zijn trots op
wat ons team tijdens deze hackathon
heeft neergezet.
Niet alleen collega’s, ook externen hebben
belangeloos meegedacht of meegewerkt.
Uiteraard grote dank aan iedereen.

Concept Anders
VANBOEIJEN WIL
PARTNER ZIJN EN HET
MET ELKAAR DOEN.
WE WERKEN DAAROM
MET VEEL PARTIJEN
SAMEN. MAAR MET WIE
PRECIES?

Weetje: er is nog
ruimte voor een
aantal cliënten
bij de werk-/

dagbestedingslocatie
Concept Anders

Op 16 maart werd Concept Anders geopend in het MFA Kloosterveste.
Een nieuwe en unieke samenwerking tussen Alescon en Vanboeijen.
De directies van beide organisaties waren voorstanders van samenwerking
en zagen de uitdagingen, maar nog meer de mogelijkheden. Na ongeveer
twee maanden te zijn geopend nemen we de balans op.
Samenwerking

Verschillende belangen brachten vorig jaar Alescon en Vanboeijen bij elkaar. Cliënten van
Vanboeijen met een grote wens om in de horeca te werken, de onzichtbaarheid en hoge
drempel om de ateliers van Vanboeijen aan de achterzijde van de locatie te bezoeken en
meer begeleiding voor medewerkers van Alescon, kwamen samen in het idee voor Concept
Anders. Een brasserie én cadeau-atelier als ontmoetingsplek voor de buurt waar verbinding
en samen komen centraal staan. De brasserie wordt gerund door medewerkers van
Alescon samen met cliënten van Vanboeijen en onder toeziend oog van een begeleider van
Vanboeijen. Nicolet Dolfing, persoonlijk begeleider: “het is een prachtige plek om te leren en
er zijn heel veel mogelijkheden voor onze cliënten”. Zorgmanager Jolanda Trip vult aan: “onze
cliënten kunnen werken in de bediening, bij het cadeau-atelier maar ook achter de schermen
bij beheer van het gebouw samen met Alescon. Marko van der Horst is bedrijfsleider bij
Alescon, hij vindt de samenwerking tussen de cliënten van Vanboeijen en ‘zijn’ medewerkers
van Alescon van enorme waarde. “Het is prachtig als medewerkers van Alescon cliënten van
Vanboeijen actief kunnen meenemen in hun werkzaamheden. Het vergroot de eigenwaarde
van alle partijen”, aldus van der Horst. De open en transparante communicatie is van belang
geweest voor een goede start, noemen beide.
Drukte

Op het moment van het interview is het gezellig druk bij Concept Anders. Leerkrachten van
de basisschool uit het MFA lunchen aan de stamtafel, de dames van de kaartclub lopen
binnen en zetten alles klaar, netwerkpartners komen langs voor een kopje koffie en zo zijn
er nog enkele gasten. in de groeiende wijk Kloosterveste zien Alescon en Vanboeijen kansen
en mogelijkheden, in samenwerking met (lokale) ondernemers maar vooral ook samen met
de wijk. Nicolet Dolfing: “de ontmoeting tussen cliënt en gast is waardevol. Cliënten genieten
van het uitserveren en de gasten houden rekening met het tempo en nemen de tijd voor
leuk contact”. In het toewerken naar de opening heeft de brasserie hulp gehad van een paar
actieve vrijwilligers uit de wijk. “Daar zijn we erg blij mee en we hopen in de komende tijd
nog meer vrijwilligers aan ons te kunnen binden”, zegt van der Horst. Alle hulp heeft er voor
gezorgd dat Concept Anders een locatie is met een mooie uitstraling én een fijne, gastvrije
ambiance. Dé plek voor originele cadeaus en gezellige ontmoetingen.
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Thuis en op
het werk bij...
8

“Ik kan hier mijzelf zijn en grapjes maken”,
zegt bewoner Stan over Vanboeijen.
De essentie van onze ondersteuning bij
Vanboeijen. De mens achter de mens
leren kennen, achterhalen wie
iemand echt is en wat zijn dromen,
wensen en talenten zijn. Kortom niet
OF maar HOE, dat is waar we bij
Vanboeijen voor staan en voor gaan.
In 2017 hebben wij verder gebouwd aan een mooie
toekomst voor Vanboeijen. Onder andere met een
ambitieus programma werken wij aan een goede basis
en een Goed leven voor onze bewoners en cliënten.
We willen een echt thuis zijn voor onze bewoners.
We willen dat onze cliënten op hun plek zitten in hun
werk en zich thuis voelen op hun dagbesteding. Bij alles
wat we doen vinden we het belangrijk te kijken door
de ogen van onze bewoners. Hoe kunnen wij met onze
ondersteuning nog meer aansluiten bij de dromen, wensen en talenten
van onze bewoners en cliënten? Die vraag stellen wij onszelf iedere dag.
Door dit Met elkaar te doen, groeien we samen tot de professionele
organisatie die we graag willen zijn. Een professionele organisatie met
oog en ruimte voor individuele dromen, wensen en talenten.

Vanboeijen jaarverslag 2017:
positieve stappen naar een gezonde toekomst
In ons jaarverslag over 2017 kun je lezen hoe we met elkaar intensief
verder gebouwd hebben aan een gezonde basis voor Vanboeijen.
Het herstel is in alle opzichten zichtbaar, ook heeft Vanboeijen over 2017
een positief financieel resultaat behaald. Daar zijn we als organisatie trots op.
Vanboeijen kwaliteitsrapport 2017:
het vernieuwde kwaliteitskader
We hebben dit jaar, vanwege het nieuwe kwaliteitskader, ook
een kwaliteitsrapport. Dit rapport is ook verschenen in een
cliënt-versie (film).Het nieuwe kwaliteitskader geeft organisaties,
dus ook Vanboeijen, de ruimte om zelf te laten zien hoe zij hun
zorgvisie waarmaken voor cliënten. Wij zijn actief aan de slag
gegaan met het nieuwe kwaliteitskader om op iedere locatie de
kwaliteit van zorg te verbeteren. Het kwaliteitskader sluit goed
aan bij onze visie. Kernpunten zijn namelijk dat cliënten eigen
regie hebben, dat de ondersteuning en begeleiding tot stand
komt in overleg met de cliënt op basis van zijn/haar wensen
en behoeften, bijdraagt aan de kwaliteit van leven en geleverd
wordt door betrokken, vakbekwame medewerkers in een
veilige omgeving.
Toekomst
We hebben als organisatie een beweging in gang gezet richting
persoonsgerichte zorg. Deze beweging wordt onder andere ondersteund
door projecten zoals het Huis Vanboeijen, nieuw ECD (Elektronisch Cliënt
Dossier), werken in de driehoek en de reflectieve praktijk. Van het grootste

Goed leven - Mooi werk - Met elkaar



Enkele highlights
uit het jaarverslag
Ontwikkeling naar 24 uurs-zorg
Wonen, werken, vrije tijd en nachtzorg worden binnen de 24-uurs zorg
georganiseerd. Leidend voor deze herinrichting is de behoefte van de
bewoner aan zorg in de nacht.
Middenmanagement is in omvang verkleind
Een ingrijpende organisatieverandering die voortkwam uit het herstelplan.
We zijn van 60 teamleiders teruggegaan naar 25 zorgmanagers.
Programma ‘Thuis en op het werk bij…’ brengt basis op orde
Het programma ‘Thuis en op het werk bij Paulien, Ahmed en Dinie…’
omvat tien projecten die ervoor zorgen dat we aansluiten bij de vraagen leefwereld van de cliënt en binnen heel Vanboeijen goed
samenwerken. In 2017 zijn er al mooie resultaten geboekt op de
verschillende projecten uit het programma. Voorbeelden daarvan zijn de
invoering van het nieuwe persoonlijk plan en het werken in de driehoek.
Positie CBR in de statuten vastgelegd.
De zeggenschap van cliënten is steviger verankerd in de organisatie,
nu de positie van de Centrale Bewoners Raad statutair is vastgelegd.
Eerste ﬁnancieel herstel ingezet
Na een roerige periode met een negatief financieel resultaat in 2016,
hebben we in 2017 een mooi begin van financieel herstel laten zien.
Maatregelen uit het herstelplan hebben positief effect maar vragen
ook in 2018 nog volop aandacht. We blijven samen werken aan
perspectief.
belang is ook de dialoog met
de cliënt, over haar/zijn leven, over wat
zij/hij daarin wil bereiken en afspraken
over hoe zij/hij daarin ondersteund wordt.
We voeren actief beleid om in gesprek
te zijn met cliënten, verwanten
en medewerkers om te ervaren wat er
leeft op de locaties, in de dagelijkse
ondersteuning en begeleiding van onze cliënten
en bewoners. Vanboeijen zal de ervaringen van cliënten blijven ophalen.
In 2018 wordt er een start gemaakt met het instrument ‘Dit vind ik
ervan!’. Dit instrument voor het meten van cliënttevredenheid is goed te
combineren met het persoonlijk plan. Het ophalen van cliëntervaringen
om als organisatie te leren, willen we integreren met de persoonlijk plan
overleggen. Op deze wijze wordt er structureler en frequenter gevraagd
naar de beleving van onze cliënten. We vinden het belangrijk dat onze
cliënten en hun ouders/verwanten meedenken en meedoen. Uiteindelijk
hebben we een gezamenlijk kwaliteitsdoel: goede ondersteuning en
begeleiding voor onze cliënten vanuit de overtuiging:
Goed leven – Mooi werk – Met elkaar.



We nodigen jullie van harte
uit ons volledige jaarverslag
en kwaliteitsrapport
te lezen op onze website.

Blog MZR
Vakantie! Lust of last?
Wij als leden van de medezeggenschapsraad kijken uit naar onze
vakantie. Even lekker niks moeten, beentjes omhoog of juist lekker
actief op pad. Maar bovenal: even loskomen van het werk, nieuwe
energie opdoen. Maar zal dat voor iedereen lukken?
Het begrip vakantieperiode roept bij ons ook zorgen op. Van medio
februari tot medio maart hadden we een poll op intranet. Deze poll
en ook de signalen die we krijgen tijdens de werkplekbezoeken
bevestigden onze vermoedens: op nogal wat locaties is de
vakantieperiode een (nog niet opgelost) probleem. We weten dat de
personeelsbezetting voor de meeste zorgorganisaties een heikel punt
is. Toch hebben we onze zorgen over de vakantieperiode aan onze
bestuurder gemeld. We gaan ervan uit dat we samen alles op alles
zetten om medewerkers èn cliënten van een zorgeloze vakantieperiode
te laten genieten.
Daarbij is de hulp van alle medewerkers onontbeerlijk, laten we er
met elkaar de schouders onder zetten. Èn laten we met elkaar in
ons eigen netwerk kijken of we mensen warm kunnen maken voor
onze organisatie. Iemand die hier met plezier een vakantiebaan kan
vervullen, komt in de toekomst misschien graag terug als enthousiaste
medewerker.
Aanvullende verkiezingen
In april waren de aanvullende verkiezingen voor de medezeggenschapsraad. Er waren vijf kandidaten voor twee open plekken. Er viel dus
iets te kiezen! En dat hebben de medewerkers gelukkig gedaan. We
bedanken iedereen die de moeite heeft genomen zijn of haar stem uit
te brengen. De twee gekozen kandidaten, Willemien van Dijken en Eddy
Bos, zijn al volop bij het mzr-werk betrokken. Er komt veel op ze af,
maar ze hebben er zin in samen met de andere leden er de schouders
onder te zetten. We bedanken ook de kandidaten die niet gekozen zijn
voor hun kandidaatstelling. Ze zijn nu niet gekozen, maar we hopen in
de toekomst toch nog eens beroep op hen te mogen doen.
Werkplekbezoeken
De medezeggenschapsraad overlegt namens de medewerkers met
de bestuurder. Dan is het natuurlijk van belang dat we weten wat er bij
jullie speelt. Wil je iets met ons delen, dan kun je natuurlijk te allen tijde
een werkplekbezoek aanvragen. Dat kan telefonisch (0592 305 568)
of via de mail (medezeggenschapsraad@vanboeijen.nl)
Reces
Ondanks dat er veel op de mzr-agenda staat, heeft de mzr in augustus
reces. De mzr-leden kunnen dan volledig op hun reguliere werkplek
ingezet worden. We hopen dat jullie allemaal tijdens de vakantie even
los kunnen komen van het werk en nieuwe energie kunnen opdoen.
Zodat vakantie een lust is! We wensen iedereen een fijne vakantie.
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Levensverhaal
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‘‘Ik vind mijn huis
zo mooi dat ik daar
nooit meer weg wil’’
Goed leven - Mooi werk - Met elkaar

In de Reesthoeve in Meppel wonen ruim twintig, oudere cliënten.
Eén van hen is Evert Halma. Hij is nu 68 jaar en woont al 63 jaar
bij Vanboeijen. Het waren andere tijden, toen Evert uit huis ging.
Men dacht toen heel anders over de zorg voor mensen met een
verstandelijke beperking. Evert komt uit een gezin met meerdere
kinderen. Toen Evert bij Vanboeijen ging wonen was dit niet alleen
voor hem een grote verandering, ook de rest van het gezin heeft dit
bewust beleefd. Vooral het proces van het ‘onthechten’ zoals dat toen
gebruikelijk was, heeft grote indruk gemaakt. Broer Jacob en zus Akke
schreven het verhaal over het leven van Evert, gezien door zijn ogen.

Hallo, ik ben Evert. Ik ben 68
jaar en ben op 12 maart 1955
bij Vanboeijen komen wonen.
Ik was toen bijna 6 jaar. Als ik 40 jaar later was geboren dan had ik mijn hele
jeugd bij mijn vader, moeder, broers en zus kunnen blijven wonen en was ik
misschien pas veel later bij Vanboeijen gekomen. Maar toen ik klein was kon
dat niet. Mijn ouders moesten aan de leerplichtwet voldoen. Ik kon niet naar
de gewone lagere school omdat ik niet begreep wat de meesters en juffen
zeiden. Nu zou ik met een taxi naar een speciale school zijn gegaan maar die
voorzieningen waren er niet in de 50-er jaren van de vorige eeuw. Ik kon niet
zelfstandig 17 kilometer met de bus van ons dorp Oudebildtzijl naar de stad
Leeuwarden reizen. En erg veel bijzondere scholen waren er toen ook nog
niet. Dus was de enige oplossing dat ik naar Hendrik van Boeijenoord ging,
zoals dat toen heette, en daar naar school ging. Het huis waar ik met ruim
20 andere jongens ging wonen werd toen een paviljoen genoemd, de Mees.
In het begin heb ik veel gehuild. Ik miste mijn ouders heel erg want die
mochten de eerste 3 maanden niet bij mij komen. Onthechten heette dat.
Na 3 maanden mochten ze 1 keer per maand komen, de eerste zondag van
de maand van half 2 tot 4 uur ’s middags. Als ze dan weer weggingen was ik
best wel verdrietig en mijn ouders, broers en zusje ook. Mijn ouders hebben
om bij mij te kunnen komen een auto gekocht. Dat was heel bijzonder in die
tijd. Mijn moeder nam altijd thermoskannen met koffie mee en dan gingen we
in het bos picknicken en daarna wandelen.
Ik mocht 2 keer per jaar naar huis, 1 week in de zomervakantie en met de
kerst. Feest was het dan. Als ik dan een aantal dagen thuis was en mijn vader
(heit) ook thuis was voelde ik dat ik weer terug moest. Ik zei dan dat de auto
moe was en in de schuur moest blijven staan, of wanneer het regende dat
de auto niet nat mocht worden. Heel veel later mochten mijn ouders ook nog
midden in de maand op zaterdag komen.
De Mees zag er heel anders uit dan de huizen van Vanboeijen nu. We sliepen
met z’n allen op 1 slaapkamer. Er was zo weinig ruimte dat de bedden bijna
tegen elkaar aan stonden. We moesten allemaal tegelijk naar de WC en
werden in groepjes gewassen. Ik ging naar school op Van Boeijenoord maar
we kregen geen schrijven, taal en rekenen zoals op een gewone school.
We werden meer bezig gehouden met handenarbeid en zo. Op de Mees
hadden we een soort hoofdjuf, juffrouw Kern heette ze, (wat we nu
begeleiders noemen waren toen juffen) die op het paviljoen woonde en altijd
een uniform droeg. Mijn broers noemden haar wel eens moederoverste maar

‘In het begin heb ik
veel gehuild. Ik miste mijn
ouders heel erg…’
dat vond ik niet mooi klinken want ik vond haar wel lief. Later had mijnheer
Scholing de leiding maar die woonde niet bij ons. Als er eens een juf weg
ging was ik heel erg verdrietig en zei ik steeds dat ik haar miste. Ergens in de
jaren 80 vond men dat de Mees niet meer goed was. Ik ben toen heel kort in
een ander huis geweest maar daar had ik helemaal geen aanspraak en toen
ben ik naar de Grutto gegaan. Dat was voor mij een hele vooruitgang. Ik sliep
toen met nog 2 andere jongens op een kamer en vond dat veel fijner dan de
slaapzaal op de Mees. We deden toen ook veel meer leuke dingen, zoals op
zaterdagavond naar de disco in de Kluut.
Ook ging ik elk jaar een keer met een paar andere bewoners en begeleiders
op vakantie. Mijn ouders, broers en zus kwamen ook veel vaker.
Elke maand ging ik een zaterdag of zondag naar mijn broer in Emmen en
op de bezoekzondag (eerste zondag van de maand) werd ik opgehaald door
mijn zus en zwager en ging ik een dagje naar Hoogeveen. Dat vond ik altijd
erg gezellig. Ik ging toen ook al lang niet meer naar school maar werkte in
de Otter. Eerst maakte ik wasknijpers en later zette ik daar beugels in elkaar
die op de trekhaak van auto’s werden geschroefd. Ik heb niet heel lang in de
Grutto gewoond want dat werd ook gesloopt omdat dat huis ook niet goed
genoeg meer was. Ik ben toen naar de BBL-weg gegaan en voor het eerst
van mijn leven kreeg ik een mooie eigen kamer met eigen spulletjes. Het
was een hele leuke groep. Samen met de begeleiders zorgden de andere
bewoners heel goed voor mij. Tina schonk altijd koffie voor mij in, dat kon ik
zelf niet zo goed. In die tijd is men bij Vanboeijen veel meer aandacht gaan
geven aan mijn ontwikkeling. Meer kijken naar wat ik wel kon en dat verder
ontwikkelen. Er werd zelfs een plan voor mij gemaakt dat elk jaar samen met
mijn familie, mijn eigen begeleider en de orthopedagoog 1 keer per jaar werd
besproken. Ik vond dat wel goed maar snapte er niet zoveel van. Omdat ik
meer verzorging nodig had dan de andere bewoners, vonden ze het beter
dat ik naar een ander huis ging.
In 2005 ben ik naar het Erf in Meppel verhuist naar Argusvlinder 7 en later in
2011 naar Argusvlinder 6. Ik ging eerst in de kinderboerderij werken en later
in de wasserij. Het lijkt wel of het noodlot mij achtervolgde want ook het huis
op het Erf voldeed al gauw niet meer aan de eisen.
Vanboeijen startte met regie op locatie om te zorgen dat wij nog meer een
goed leven zouden krijgen. Ik heb daar toen een mooi voorbeeld van ervaren.
Ik was met mijn broer naar mijn oude vader geweest die 101 jaar was en ik

‘Ik ben nu niet meer verdrietig als
mijn bezoek weggaat want ik weet
dat ik in mijn eigen huis woon en
dat ze wel weer terugkomen.’
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moest bij thuiskomst ‘na-eten’. Vroeger werd je aan de tafel gezet, nu vroeg
de begeleider “wil je op de stoel gaan zitten of in je rolstoel blijven?” Dit is
natuurlijk maar een klein punt, maar het zijn de kleine dingen die het doen.
In 2012 ben ik weer verhuisd binnen Meppel en ik woon nu in de Reesthoeve
boven. Ik heb daar een appartement voor mij helemaal alleen met een eigen
WC en badkamer. Het huis is speciaal gebouwd voor ouderen en daar hoor ik
met mijn 68 jaar ook bij. Wat ik erg jammer vind is dat ik niet meer kan lopen
achter mijn rollator, maar gelukkig kan ik nog wel staan. Dat oefen ik elke
dag een paar keer. Ook kan ik bijna niets meer zien. Ik doe nu veel op gevoel
zoals een beker van tafel pakken. Het is fijn dat de beker een andere kleur
heeft dan de tafel anders valt de beker niet op.

Gelukkig heb ik een prettig huis met een mooie, grote en gezellige
woonkamer. Ik zit daar veel want ik houd erg van gezelligheid en kletsen
met andere bewoners. Maar ik vind het wel fijn om, als mijn familie op bezoek
komt, in mijn eigen kamer te kunnen zitten. Die is daar groot genoeg voor.
Ik ben nu ook helemaal niet meer verdrietig als mijn bezoek weggaat want ik
weet dat ik in mijn eigen huis woon en dat ze wel weer terugkomen.
Ik vind mijn nieuwe huis zo mooi dat ik daar nooit meer weg wil.

Groeten van Evert

Vanboeijentweet @Vanboeijentweet

Trots op onze mooie nieuwe #website Vanboeijen.nl
@Vanboeijentweet Neem gerust even een kijkje.
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Vijf vragen | de cliëntvertrouwenspersoon
Route naar tevredenheid
BINNEN VANBOEIJEN PROBEREN WE ZOVEEL MOGELIJK EVENTUELE
MENINGSVERSCHILLEN IN GESPREK MET ELKAAR OP TE LOSSEN.
TOCH KAN HET SOMS VOORKOMEN DAT EEN CLIËNT OF ZIJN OUDER/
VERWANT BEHOEFTE HEEFT AAN CONTACT MET EEN ONAFHANKELIJK
VERTROUWENSPERSOON. IN DAT GEVAL KAN CONTACT GEZOCHT
WORDEN MET EEN CLIËNTVERTROUWENSPERSOON (CVP) VAN HET LSR.
ONZE CLIËNTVERTROUWENSPERSOON BEANTWOORDT VIJF VRAGEN.

1
2

Wie is de cliëntvertrouwenspersoon bij Vanboeijen?
Mijn naam is Rosemarijn van der Laan en ik werk bij het Landelijk Steunpunt
Medezeggenschap (LSR). Ik ben de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon
bij Vanboeijen en ben ook CVP voor andere organisaties in de sector. Ik werk
al tien jaar als CVP. Daarvoor werkte ik als begeleider in de verstandelijk
gehandicaptenzorg en ondersteunde ik cliëntenraden. Ik vind het belangrijk
dat ieder mens zoveel mogelijk regie heeft over zijn eigen leven. Dat geldt
natuurlijk ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Door mijn
jarenlange ervaring in de gehandicaptenzorg weet ik dat serieus genomen
worden en zelf keuzes kunnen en mogen maken heel belangrijk is.
Wanneer kunnen cliënten en/of verwanten de CVP inschakelen?
Vaak ligt de oorzaak in onbegrip en miscommunicatie. Ik zie het als mijn
taak wederzijds begrip te creëren en de communicatie tussen professionals
en cliënten te bevorderen. Door écht te kijken naar
de vraag van een cliënt en verbinding te zoeken met de (persoonlijk)
begeleider, wordt in gezamenlijkheid een oplossing gevonden. Juist wanneer
ik vroegtijdig betrokken wordt, bijvoorbeeld wanneer een cliënt of verwant
het gevoel heeft niet goed begrepen of gehoord te worden, kunnen we
gezamenlijk tot adequate oplossingen komen.

Kun je voorbeelden van situaties noemen
waarvoor de CVP benaderd kan worden?
Ik heb een bemiddelende rol bij de meest uiteenlopende vraagstukken.
Een cliënt kan bij mij voor veel zaken terecht. De enige voorwaarde is dat
het wel met Vanboeijen te maken moet hebben. Een hulpvraag kan gaan
over het eten, het werk of de dagbesteding, vaste contactmomenten die
niet doorgaan, maar ook over minder ‘tastbare’ zaken, bijvoorbeeld een
gevoel van onveiligheid of privacyschending. Door altijd te kijken naar
mogelijkheden proberen we de hulpvraag om te draaien naar een positieve
beleving. Ik kan wel een mooi voorbeeld geven: een cliënt komt bij mij
met de vraag dat hij niet alleen op de fiets naar zijn werkplek mag en dat
wel graag wil. Een cursus verkeersveiligheid of een tijdje meefietsen met
een cliënt kan ervoor zorgen dat iemand uiteindelijk toch zelf op de fiets
kan. Het gaat erom dat we nog meer bewust worden van de wensen en
mogelijkheden van de cliënt en daarbij aansluiten.
Wat levert de CVP cliënten op?
De term vertrouwenspersoon zegt het eigenlijk al: zaken die cliënten met mij
bespreken zijn vertrouwelijk en deel ik niet met derden zonder toestemming.
Als CVP bied ik een luisterend oor en help ik de cliënt zijn stem te laten
horen. We zorgen er samen voor dat er ook daadwerkelijk iets met
vraagstukken of klachten gebeurt. Dat vraagt om maatwerk en daarvoor
moet soms met een andere bril gekeken worden naar een situatie. Daar
ondersteun ik in. Als CVP ben ik er echt voor de cliënt en zijn specifieke
vraag of situatie. Ik zoek naar een oplossing, in samenwerking en verbinding
met begeleiders en de organisatie Vanboeijen, maar vooral vanuit het
standpunt dat de cliëntwens centraal staat.
Hoe kunnen cliënten en verwanten jou bereiken?
Ik ben te bereiken op het mobiele telefoonnummer (06) 15502694 of per
mail via: r.vanderlaan@hetlsr.nl Bij twijfel over je vraag of opmerking kun je
altijd contact zoeken en je twijfel voorleggen, want ik help graag.
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Wat mij drijft

Hermanna
Richters
Gastvrouw/
koster in de Duif

Ik vind het fijn om te zorgen dat mensen het naar de zin hebben en zich
prettig voelen. Dat komt ook mooi tot uiting in mijn werk in de Duif.
Ik doe hele diverse dingen ben een soort manusje van alles. Naast mijn
werk als koster/gastvrouw doe ik veel voorbereidende dingen, zorg dat het
gebouw er netjes uitziet en dat alles functioneert, klaar voor gebruik. Ook
zorg ik ervoor dat alles in voorraad is zoals bijvoorbeeld de waxinelichtjes
bij een uitvaart of koekjes bij de koffie na de kerkdienst.
Als koster en gastvrouw bij de wekelijkse kerkdiensten op de zondagmorgen, ontvang ik
de koren, voorzie ze van koffie of thee, regel het geluid tijdens de diensten, help cliënten
met hun jas en naar een plek in de zaal en spring verder bij waar nodig. Sinds januari ben ik
ook gespreksleider van één van de gespreksgroepen in de Duif en in het najaar ben ik altijd
druk met het organiseren van de kerstreis (dit jaar op 18 december). Ook hebben we iedere
maand (van september t/m april) een culturele zondagmiddag waar ik gastvrouw ben en zijn
er regelmatig uitvaarten in de Duif. Als ik dit werk niet gedaan zou hebben, had ik misschien
uitvaartverzorger willen zijn. Ik vind het fijn om eraan bij te dragen dat alles vlekkeloos
verloopt, vooral ook bij een uitvaart.

Vrijwilligers gezocht
Wij zoeken nog vrijwilligers die eens per zes
weken op zondagochtend koffie willen
schenken in de Duif of vrijwilligers die cliënten
willen begeleiden van/ naar de zondagmiddag
activiteit op de 2e zondag van de maand (van
september t/m april)

Ik ben bij Vanboeijen begonnen op 1 januari 1977, had daarvoor mijn opleiding gedaan
bij de Johannes-Stichting in Nieuwveen. Na de opleiding ben ik weer naar het Noorden
gegaan, terug naar mijn roots. Ik heb op verschillende woongroepen gewerkt als begeleider.
Toen mijn kinderen werden geboren ben ik gestopt met werken en toen ze naar het
voortgezet onderwijs gingen ben ik weer begonnen met buitenshuis werken.
Eerst bij Promens Care, daar deed ik een soort thuiszorg in de woonvorm, wat fysiek vrij
zwaar was. In 1995 werd de Duif geopend en ben ik begonnen als koster. Toen de andere
koster wegging heb ik meer uren gekregen en ben ik geheel overgestapt naar Vanboeijen.
Ik heb nu een contract voor 18 uren per week. Ik ga altijd met plezier naar mijn werk, ook
omdat er een leuke club mensen werkt. Ik vind het prettig dat ik zelf kan bepalen wanneer
ik kom werken. Soms is er niks te bepalen, bijvoorbeeld wanneer er een begrafenis is op
mijn verjaardag. Tja, dan ben ik er natuurlijk! Door de flexibiliteit van dit werk kan ik ook op
mijn kleinkinderen passen en andere privédingen die ik graag doe.
Ik geniet vooral van het contact met de cliënten. Op de zondag na mijn vakantie krijg ik veel
lieve reacties van cliënten omdat ze me gemist hebben. Geweldig en hartverwarmend!
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Paspoort:

Wie is André?
Naam:
André Enter
51 jaar
Woonplaats:
Leeuwarden
Geboren en getogen in:
Voorthuizen
Burgerlijke staat:
samenwonend met Yvonne

Interview
André Enter:
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‘Onze bewoners staan midden in het leven.
Dat vraagt aandacht voor groei en ontwikkeling’
Donderdagochtend 9.30 uur. Sietse heeft André Enter uitgenodigd bij hem thuis en zit, aan zijn eigen
keukentafel, helemaal klaar voor het interview met de directeur zorg van Vanboeijen. Een kopje koffie
hoort er natuurlijk bij en Sietse heeft geregeld dat er ook wat lekkers bij de koffie is. ‘Gangmakers’ staat
er op de verpakking van de chocoladecakejes, dat kan niet anders dan het interview ten goede komen.
André, wat is jouw functie
bij Vanboeijen?
André begint te vertellen. “Ik ben directeur
zorg. Dat houdt in dat ik verantwoordelijk
ben voor goede ondersteuning van alle
bewoners en cliënten van Vanboeijen.
In de driehoek zijn wij gezamenlijk met
alle collega’s, de familie of verwanten en
bovenal de bewoner zelf verantwoordelijk
om datgene te doen wat de kwaliteit van
leven van de bewoners en cliënten positief
beïnvloedt. Natuurlijk moet dat allemaal
ook nog op een financieel gezonde manier
gebeuren en daar zorg ik samen met
Annette (Imhof, bestuurder Vanboeijen) en
Johan (Dusseljee, directeur bedrijfsvoering
Vanboeijen) voor.”
Waar let jij op als je een locatie van
Vanboeijen bezoekt?
“Ik heb al heel wat locaties bezocht
inmiddels, maar nog niet alle honderd”,
lacht André. “Waar ik vooral op let is hoe de

bewoners het vinden. Wat vinden ze leuk
en wat vinden ze minder leuk? Ik probeer
te luisteren en te kijken naar de signalen
van de bewoners en cliënten. Jouw cursus
luisteren in het managementteam een
aantal maanden geleden heeft me daar
goed bij geholpen, Sietse. Verder kijk ik
naar hoe de begeleiders met de bewoners
omgaan.” Sietse knikt. Dit is een antwoord
waar hij zichzelf in herkent, “Ja, dat vind ik
ook belangrijk, hoe de bewoners behandeld
worden door de begeleiders.” André voegt
eraan toe: “Ik weet niet of jij dat ook doet,
maar ik let vooral ook op of de begeleiders
plezier hebben in hun werk èn ik wil weten
of het eten lekker is.”
Wat doe je in je vrije tijd?
“Vrije tijd? Wat is dat?” grapt André.
Sietse moet er hard om lachen.
André bedenkt ondertussen wat hij in het
weekend het liefst doet. “Ik maak heel graag
lange wandelingen. Op zaterdagochtend
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lekker de natuur in vind ik ontzettend fijn.
Maar ik mag ook graag op de bank hangen,
hoor. Netflix kijken vind ik ook heerlijk.”
Sietse wil graag weten wat dat is, Netflix, en
André legt het helder uit: “Dat is een soort
videotheek op je eigen computer, daar kun je
dan films of series op kijken en zo hoef je niet
meer te wachten tot de volgende aflevering
op tv komt.” Sietse heeft het niet zo op al dat
computergedoe. Sinds de computers er zijn
is het sociale van de maatschappij stukken
minder geworden, vindt hij en André begrijpt
zijn standpunt wel.
Sietse woont al meer dan 60 jaar bij
Vanboeijen en kan goed vertellen hoe het
vroeger was. Hij vertelt over het zomerfeest:
“Wij vierden de verjaardag van de directeur
altijd met een groot feest in de zomer.
We hadden dan verkleedpartijen, aten
poffertjes, er was een rommelmarkt en zelfs
een kleine kermis, het was echt een feest.”

Hoe vier jij je verjaardag
eigenlijk André?
André vertelt dat hij zijn verjaardag het
liefst viert met de mensen die hem dierbaar
zijn. “Ik vier mijn verjaardag graag in een
klein gezelschap. Ik vind reizen leuk en
meestal probeer ik met mijn verjaardag wel
weg te zijn, het liefst ook met mijn kinderen,
ik heb een dochter van 21 en een zoon
van 18 jaar.”
Reis je vaak naar het buitenland?
“Ja, er zijn zoveel mooie landen en steden
die ik nog wil bezoeken, maar in Nederland
zijn ook prachtige plekken natuurlijk.”
Sietse vertelt dat hij in de jaren ’90 eens met
een groep van Vanboeijen naar Zweden is
geweest om met de bewonersraad en directie
te kijken hoe de bewoners van een Zweedse
instelling voor verstandelijk beperkten
woonden. “Wij waren daar één grote familie
en kwamen ook tot de conclusie dat wij bij
Vanboeijen al veel verder bleken te zijn
dan daar in Zweden het geval was. Daar
woonden de bewoners ver in het bos, terwijl
wij toen al veel minder apart werden gezet.”
André luistert aandachtig en reageert: “Wat
ik zo mooi vind aan jouw verhaal, Sietse, is
dat je het gevoel had dat je als familie op reis
was. Het samenzijn en met elkaar doen vind
ik hele belangrijke waarden.”
Waar werkte je voordat je
bij Vanboeijen kwam?
“Ik heb best een aantal werkplekken
gehad, maar altijd in de zorg. Voordat ik
bij Vanboeijen aan de slag ging, werkte ik
zeven jaar bij De Hoven, een zorginstelling
voornamelijk gericht op ouderen.”
Wat is het verschil tussen de
ouderenzorg en de zorg bij Vanboeijen?
André heeft daarover nagedacht. “In de
ouderenzorg is het geen uitzondering
dat er locaties zijn waar de gemiddelde
leeftijd rond de 90 ligt. Daar is een andere
benadering nodig. De cliënten en bewoners
in verpleeghuizen zijn in de allerlaatste fase
van hun leven beland en dat is een groot
verschil met de situatie hier.
Bij Vanboeijen staat het grootste deel van de
bewoners en cliënten midden in het leven,
hier moet aandacht zijn voor groei
en ontwikkeling. Wat zijn je talenten?
Wat kun je zelf doen? Dat moeten vaak

‘Het allerbelangrijkst
vind ik dat mijn werk er
toe leidt dat bewoners
een goed leven hebben.’
gestelde vragen zijn. In de ouderenzorg
had het verzorgende een veel grotere rol.
Ook daar vond ik het belangrijk dat we
mensen zelf lieten doen wat ze nog konden
doen, omdat daarmee de vitaliteit en het
gevoel van eigenwaarde zoveel mogelijk
overeind blijft, maar dat component is bij
Vanboeijen nòg veel belangrijker. Ik hou
van de vele verschillende persoonlijkheden
en hun eigen karakteristieken die we
binnen Vanboeijen tegenkomen. En ik vind
het een uitdaging met iedereen contact te
hebben. Je kunt met iedereen praten heb jij
me geleerd Sietse, en ik probeer dat ook te
doen in de praktijk.”
Sietse vindt het prettig om te merken dat
André en hij over veel zaken hetzelfde
denken. Hij zegt: “Ik blijf zoeken naar
mogelijkheden om deel te nemen aan de
maatschappij.” Daar reageert André op.
“Ja, jij doet dat zelf en kunt dat ook, maar
veel van onze bewoners kunnen dat niet.
Ik vind het daarom zo belangrijk dat wij
als organisatie, met name de (persoonlijk)
begeleiders, op zoek gaan naar de dromen
van de mensen die bij ons wonen, om ze te
begeleiden en zekerder te laten worden
van hun eigen kunnen en hen te laten
merken dat ook zij van waarde zijn in
onze maatschappij.”
Jij zit veel achter je bureau, hoe weet
je dan dat wat je bedenkt of besluit
ook gebeurt in de praktijk?
“Alweer zo’n goede vraag.” André gaat
er recht voor zitten en zegt dan: “Je hebt
gelijk, ik zit best veel op kantoor te praten.
Gesprekken met zorgmanagers zijn voor
mij van groot belang om te weten wat er
speelt op de locaties. Maar het rondkijken
op die locaties en gesprekken met de
bewoners leren mij minstens net zoveel.
Want soms denken we dat het heel goed
gaat, maar blijkt dat in de praktijk toch iets
minder te zijn. Dan is het belangrijk dat we
elkaar scherp houden op onze gezamenlijke
missie en elkaar ook de kritische vragen
stellen die nodig zijn om de bewoner echt
centraal te stellen.”

Goed leven - Mooi werk - Met elkaar

Wat vind je verder belangrijk
in je werk bij Vanboeijen?
“Het allerbelangrijkst vind ik dat mijn werk
er uiteindelijk toe leidt dat alle bewoners
een goed leven hebben. Dat bewoners en
cliënten zelf inhoud kunnen geven aan
hun leven, zelf kunnen aangeven wat ze
willen en dat wij onze ondersteuning en
begeleiding daarop aansluiten. Het is nu
nog weleens andersom. Neem bijvoorbeeld
de dagbestedingen binnen Vanboeijen.
Wij zijn het beleid daarvan kritisch aan het
bekijken. Dagbesteding en werkplekken
moeten natuurlijk leuk zijn, maar bovenal
ook zinvol. De dagbesteding zou ideaal zijn
als onze bewoners en cliënten het gevoel
hebben dat ze met hun activiteiten nuttig
bezig zijn en van waarde zijn voor de
maatschappij. Er is in het verleden te vaak
gekeken naar wat wij kunnen bieden in
plaats van oog te hebben voor wat mensen
graag willen doen en kunnen bijdragen.”
André: wil zelf ook nog graag
een vraag stellen. “Wat is voor jou
nu een droom, Sietse?”
Sietse antwoordt vastberaden: “Helemaal
een eigen huis, dat lijkt me nog wel eens
wat. Als ik zonder grenzen mag dromen
zou ik het allerliefst een eigen huis hebben
waar ik alles zelf kan bepalen. Dat ik nu
eindelijk, na meer dan 60 jaar wonen bij
Vanboeijen, een lid van de directie mocht
interviewen was trouwens ook een droom.
Ik vond het fantastisch om te doen!”
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In beeld...
Vanboeijen staat voor Goed leven, Mooi werk en Met elkaar.

‘Een dansje van
links naar rechts’
Annemarie Stroo (cliënt) en Ilse Prins (begeleider)
Annemarie houdt er van om af en toe te dansen met begeleiding.
Ze komt dan naar je toe en pakt je vast om eens gezellig een
dansje te doen. Zwierezwaaien van links naar rechts en van rechts
naar links. Dan hebben we met elkaar de grootse lol.
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Mijn dag
Henri Schiller
IK BEN HENRI SCHILLER, IK
WOON AAN DE HAVIKSTRAAT
IN ASSEN. IK BEN GRAAG
BEZIG, IK ZIT NIET GRAAG
TUSSEN VIER MUREN. IK WIL
GRAAG “GEWOON” DOEN.
VANDAAG IS HET 21 MAART
EN MOGEN WE STEMMEN.

11.00
Ik haal de liturgie
voor komende
zondag op bij de
Duif. Deze worden
gedrukt op paars
papier bij mijn
werk, de drukkerij
van de Multa.

16.30

16.30 haal ik de was op bij
kapsalon “studio Beau” dit is het
bijbaantje van de Havikstraat.
Ik haal de vieze was op en breng
de schone was terug. Ik drink daar
heerlijke chocolademelk.

08.30
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Ik begin de dag
met ontbijt en
een kop kofﬁe.
Elke woensdagochtend ben ik vrij,
dus ik kan rustig
aan doen.

10.00

Ik ga stemmen,
stemmen hoort
erbij, iedereen
stemt dus ik ook.

14.30

Ik kies mijn eten met behulp
van plaatjes voor vijf dagen
in de week. Op maandag en
dinsdag kook ik samen met mijn
buurvrouw.

Na mijn werk op de Multa breng
ik om 14.30 uur de liturgieën
terug naar de Duif en ga ik bij
de receptie aan het werk met
de post.

19.45

Volg ons op Twitter @vanboeijentweet
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Ik kan zelf niet goed lezen, maar
ik wil wel graag op de hoogte
blijven van het nieuws. Elke avond
om 19.45 uur komt begeleiding om
samen met mij mijn krant te lezen.

Blog ouder

De Driehoek centraal
Binnen Vanboeijen wordt gewerkt aan werken in de driehoek: cliënt,
begeleider en verwant. Zorgen voor een goed en gelukkig leven
voor Steffen, helpt werken in de driehoek daarbij? En helpt het de
medewerkers van Vanboeijen om Steffen te helpen en ondersteunen?
Ik denk van wel.
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Laat ik bij mezelf beginnen. Het helpt mij in ieder geval wel.
Want ik vind het soms erg lastig om er echt achter te komen wat
Steffen wel en niet wil. Omdat hij moeilijk uit z’n woorden komt, de
woorden vaak niet kan vinden. En vooral omdat kiezen en voor zichzelf
opkomen heel moeilijk voor hem is. En dus helpt het als ze op de
Diamantstoep en op z’n werk uitvogelen wat Steffen wel en niet wil.
Nieuwe dingen die Steffen leuk vindt, en andere dingen waar ie juist
‘geen zin in heeft’. Andersom helpt het op de Diamantstoep dat wij
‘het verhaal’ en ‘de geschiedenis’ van Steffen inbrengen. ‘Wer komme
jo wei en fan wa binne jo ien?’ (waar kom je vandaan en van wie ben je
er één?) En er is nog iets waar de driehoek goed bij helpt. Een sterke
basis van de driehoek, begeleiding en verwanten samen, kan helpen
om de ‘systeemwereld’ te temmen. Zorgen dat regels, procedures,
protocollen en instanties op afstand geen ongewenste invloed op het
dagelijkse Goede leven en Mooie werk van Steffen en medewerkers
op de Diamantstoep hebben.
Giel Egberts ‘professor’ driehoekskunde heeft ooit tegen mij
gezegd dat mensen met een verstandelijke beperking over het
algemeen slechte vrijheidsstrijders zijn. Dat inzicht heeft mij doen
beseffen dat Steffen en zijn medebewoners alle hulp goed kunnen
gebruiken om een beetje vrijheid en regie over hun leven te krijgen.
Hulp van zowel begeleiders als van verwanten!

Bonne van der Kooi
(vader van Steffen)

Boeijende vraag
Wat heeft jou onlangs het meeste
geraakt bij Vanboeijen?
Annemieke de Hoogd
50 jaar
Ondersteuner PPD

Begin maart ontving ik een rouwkaart van de
vader van een cliënt waar ik 8 jaar geleden PB-er
van was. Mijn periode als PB-er van deze cliënt
kenmerkt zich door de gezamenlijke zoektocht
naar kwaliteit van leven voor deze complexe
cliënt. Trajecten met CCE (centrum voor consultatie en expertise bij
complexe zorgvragen), we probeerden uit en hebben met elkaar mooie
resultaten bereikt. Soms wisten we het gewoon ook even niet, dan was
het even wat het was, realiteitszin brachten we bij elkaar naar boven.
De kaart ontvangen raakte mij en deed mij weer inzien dat ik hem heb
geraakt met wat we met elkaar hebben bereikt. Er spreekt waardering uit.

John van Lexmond
57 jaar

Bewoner/cliënt Meteorenlaan en
servicegroep Hoogeveen

In Hoogeveen wordt van alles georganiseerd
voor bewegen, dat vind ik fijn. Ik ben naar de
beweegavond geweest, daar kon ik tennissen
met ballonnen, kegelen en een spel met punten
spelen. Spierpijn heb ik er niet van gekregen,
het was gewoon heel leuk. Met elkaar bewegen is gezellig! Elke maand
loop ik ook mee met de wandelclub. Wandelen doen we ook als het
regent, want na regen komt … een regenboog, we zagen laatst een
hele mooie dubbele.

Janny Veen
53 jaar

Vrijwilliger spelbibliotheek

Mij raakt de werkhouding van de medewerkers
van Vanboeijen. Warm, integer, betrokken
en een inzet die vaak niet stopt na werktijd.
Het is prettig om als vrijwilliger actief te zijn
binnen deze organisatie; je voelt je welkom.
Afhankelijk van je interesses zijn er altijd mogelijkheden om je als
vrijwilliger nuttig te maken bij Vanboeijen. Je kunt met je talenten en
een beetje tijd meehelpen om het leven van de cliënten zo aangenaam
mogelijk maken. Ik zou zeggen: Doen!
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Maak
kennis
met Harry
Harry is geboren in Groningen en heeft daar zijn jeugd doorgebracht
met zijn ouders en zus. Aan de muur van zijn appartement hangt
een mooie foto van de kleine Harry, samen met zijn moeder.
Een onbezorgd kijkend, leuk jongetje… nog niet wetend wat het leven
allemaal voor hem in petto zou hebben. Er waren gelukkige tijden
maar ook veel minder mooie momenten.
Twee keer is Harry in het huwelijksbootje gestapt maar beide huwelijken zijn
helaas gestrand. En Harry is vader van 3 kinderen; een dochter en twee
zoons. Hij vindt het jammer dat hij geen contact meer met hen heeft.
Ook met zijn zus die in Groningen woont heeft Harry nauwelijks contact.
De moeder van Harry werd ziek en hulpbehoevend. Liefdevol heeft Harry
haar lange tijd verzorgd totdat ze overleed, juist toen Harry een echtscheiding
doormaakte. Een week later overleed ook zijn vader. Gebeurtenissen die
een grote impact op hem hebben gehad en waardoor hij in een depressie
belandde. Zijn baan als hovenier kon hij niet meer uitoefenen en hij wist niet
meer hoe hij verder wilde in zijn leven. Hij was depressief, verslaafd aan
alcohol en leidde een zwervend bestaan. Totdat Harry besefte dat hij hulp
nodig had en in contact kwam met Vanboeijen. Hij vond een woonplek in de
Meteoor in Hoogeveen, één van de woonlocaties van Vanboeijen. Van daaruit
verhuisde hij na een tijdje naar een locatie aan de Sparrenlaan. Het ging met
vallen en opstaan…
“In ’t begin kreeg ik na een half jaartje de kriebels en dan ging ik weer weg”,
vertelt Harry. Het was moeilijk om zijn draai te vinden maar nu woont hij al
sinds vijf jaar aan de BBL-weg in Assen. “Het is best leuk hier. Ik heb een
goed appartement en heb een redelijk zelfstandig leven. Ik doe alles zelf:
boodschappen doen, koken en schoonmaken”. Met de andere bewoners van
zijn locatie kan hij goed overweg. “Ik ga ’s zondags vaak even koffie drinken
met Jaap, die hier ook woont. Ik weet dat hij dat leuk vindt”.
Sinds gisteren deelt Harry zijn appartement met drie vissen, een stukje
gezelligheid en de ‘zorg hebben voor’. “Ik voel me vaak eenzaam”, vertelt hij.
“In de weekenden en op vrije dagen en feestdagen zie ik dat andere bewoners
naar hun familie gaan, maar ik heb niemand. Er zijn wel (oud)begeleiders met
wie ik af en toe contact heb maar ik mis de verbondenheid en het echt bij
iemand horen”. “Ik wil eigenlijk gewoon graag een vriendin, om samen leuke
dingen te ondernemen. Of gezellig samen op de bank een filmpje kijken. Ik
houd ook heel erg van muziek, vooral Nederlandstalig zoals André Hazes sr.
Het is leuker om dit met iemand te beleven. Samenwonen hoeft van mij niet
hoor! Als we elkaar maar vaak genoeg kunnen zien en ons leven op die manier
kunnen delen”.

Loopbaanwensen?

Ben je toe aan
een volgende stap?
Of zou je eens iets heel anders willen doen?
Lees mee met twee ervaringen van medewerkers die actief bezig
zijn met bovenstaande vragen en laat je inspireren!
Durf eens verder te kijken
Erjan is ruim tien jaar werkzaam als begeleider bij
Vanboeijen. Meer dan negen jaar werkt hij nu op
een woonboerderij. Hij begeleidt hier bewoners
die groepsgericht leven en geeft één bewoner
1-op-1 begeleiding. Erjan staat op het punt een
nieuwe uitdaging aan te gaan binnen Vanboeijen.

Erjan

“Sinds een jaar besef ik dat ik in een bepaalde sleur zit.
Meer dingen gaan op de automatische piloot en er is minder uitdaging.
Maar vanwege de fijne locatie en mijn bekendheid hier, heb ik eerst geen
actie ondernomen. Begin dit jaar kwam ik echter tot de conclusie dat het
voor mijn eigen ontwikkeling en gezondheid goed is om toch te kijken
naar andere mogelijkheden. Dit heb ik met mijn zorgmanager besproken.
Hij heeft mij doorverwezen naar Saskia Coenraads, de loopbaan- en
mobiliteitsadviseur binnen Vanboeijen. In mijn gesprek met Saskia heb ik de
situatie besproken en hebben we gekeken naar kansen. Saskia heeft me in
contact gebracht met Plan & Flex. Hier ben ik blij mee. Werken via de flex
maakt dat ik mezelf kan ontwikkelen door nieuwe werkervaringen en ik krijg
de gelegenheid om te kijken wat Vanboeijen nog meer te bieden heeft.
Ook heb ik een gesprek gehad bij een ouderinitiatief en daar start ik
binnenkort tijdelijk als begeleider tot september. Vervolgens ga ik als
flexmedewerker aan de slag, waarbij ik zowel in de nachtzorg als voor
dagdiensten ingezet ga worden.” Erjan heeft er zin in.
“Ik raad iedereen aan: Zit je in een sleur, doe er wat aan,
mogelijkheden genoeg!”
Pak je kans als die zich voordoet
Suzan heeft vijftien jaar gewerkt als begeleider en
is sinds kort aan een heel andere functie begonnen
binnen Vanboeijen.

Suzan

“Na me een langere periode te hebben georiënteerd op
stappen, heb ik gesprekken gehad met de loopbaan- en mobiliteitsadviseur
van Vanboeijen. We hebben samen gesproken over en gewerkt aan onder
andere mijn CV, hoe je solliciteert in 2018 en hoe je kunt netwerken.
Met veel enthousiasme kan ik vertellen dat ik sinds enkele weken werkzaam
ben als projectleider ‘werken in de driehoek’. Ik was al wel langer om me
heen aan het kijken en heb diverse keren gesolliciteerd. Maar bij deze
vacature wist ik: dit is mijn droombaan! De baan sluit zo goed aan omdat
het nog een duidelijke link heeft met de inhoudelijke zorg die ik jaren heb
geboden. Tegelijkertijd kan ik nu ook mijn andere kwaliteiten inzetten en
mezelf verder ontwikkelen in het organiseren, coördineren en verbinden.
Pak je kans dus als die zich voordoet, het kan je mooie dingen brengen!”
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Je was zo mooi
anders
niet meer of minder
anders
Maar
zo mooi anders!
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Vrĳdag 22 september kwart voor acht ’s ochtends
Met grote donkere ogen keek je mĳ aan
Zittend op je bankje nog net niet op de rand met een uitgestoken hand.
Neem me mee, laat me niet alleen, ik ben bang!
Gordĳnen open - licht
Raam open - frisse lucht
En tegelĳk slaakte jĳ een diepe zucht.
Met woorden kon je het niet zeggen,
maar jouw lĳf en blik zeiden des te meer!!
Rust – Onrust, Angst – Kalmte, maar ook warmte!
Zittend aan tafel naast Mam,
met bibberende hand de laatste slokjes water,
nadat er ineens een enorme dorst op kwam.
We hadden nog gehoopt op een wonder
maar dat mocht niet meer zo zĳn.
Rustig en kalm ben je van ons weg gegaan,
een moeizame weg is bespaard gebleven, alsof het was ingegeven.
Het is voorbĳ…
Jouw gescharrel door de woning in alle bescheidenheid.
Jouw stilzwĳgende aanwezigheid, maar ook je koppigheid.
Weg glippen naar de buren om naar de mannen te gluren.
En de zondagen niet te vergeten,
wanneer moeder gezellig langs kwam en vaak ook Jan.
Dagbesteding de Lotus zullen we missen gaan,
getrouw elke dag met de rolstoelﬁets kwamen ze er weer aan.
Maar ook verlost en bevrĳd van het gevangen,
van vaak een dagen lang durende strĳd,
Is voor jouw nu de rust gekomen!
Lieve Jolanda, plotseling ben jĳ uit onze levens gedreven,
maar in onze harten blĳf je voort leven!
Jannie Homan, Middenweg 18 G-N, Vanboeijen Assen

Van betekenis
Drieneke van der
Wilk - Jumelet (70)

Harrie Holleman (63)
en Ed Nauta (69)

Hoe lang ben je al vrijwilliger bij
Vanboeijen?
“Al eenentwintig jaar. We verhuisden voor
het werk van mijn man. In Heinenoord
was ik biotuinder op eigen land en dus veel
buiten. Toen we in Assen kwamen wonen
miste ik de buitenlucht en ben ik op zoek
gegaan naar een mooie invulling buiten.
Door een advertentie van Vanboeijen ben
ik als vrijwilliger bij het landschapsbeheer
gaan helpen. Al vrij snel merkte ik dat de
cliënten goed op mij reageerden. Er was
een klik en het buiten zijn en hard werken
deed ons allemaal goed. Een aantal van de
mannen van het landschapsbeheer nam ook
deel aan de avondvierdaagse en ik wachtte
ze in Assen op met een bloemetje. Zodoende
kwam ik in contact met de mensen van de
wandelvereniging Diepstroeten en vond ik
een vrijwilligersactiviteit nog dichter bij huis.
Ik wandel inmiddels al tien jaar met de heren
van de Asserwijk. De leeftijd begint sommigen
inmiddels parten te spelen, maar Ed en Harrie
houden het nog heel aardig vol.”

De wandelbelevingen
van Harrie en Ed

vrĳwilliger

Drieneke
met
Harrie
en Ed
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/vrijwilligerswerk

Wat vind je leuk aan de wandelingen?
“Het voelt als een schoolreisje. We gaan met
elkaar in de grote bus en picknicken met
broodjes en fruit tijdens de pauze. Het is echt
een waardevol dagje uit voor de bewoners. Weer
of geen weer, de mannen genieten! En ik geniet
met ze mee. Ik neem ze bij de arm en samen
kijken we naar alles wat we tegenkomen:
afgebroken takken aan de bomen, vogels, een
regenboog, er is altijd genoeg te zien. En op die
manier stimuleer ik ze om zich heen en omhoog
te kijken en te genieten van de natuur.”
Wat betekenen Harrie en Ed voor jou?
“Het voelt een beetje alsof ze familie van me
zijn. Mijn kinderen zijn zelfstandig en wonen
verder weg. Ed en Harrie zijn afhankelijk
van vrijwilligers voor zo’n wandeling en
kunnen met heel weinig woorden een
enorme dankbaarheid tonen. Ik voel me ook
verantwoordelijk, ik zal niet snel een vakantie
plannen in de week dat de wandelvierdaagse
op het programma staat, maar dat is ook omdat
ik zelf net zo geniet van de wandelingen.”

cliënten

Harrie en Ed staan, samen met de andere
deelnemers, klaar voor vertrek bij de
sportvelden van Asser Boys. Ze hebben er
zin in! Dat kan ook niet anders, het is een
prachtige lentedag. Harries eerste vraag
is of Drieneke wel pepermuntjes bij zich
heeft. Drieneke belooft dat de mannen
een pepermuntje krijgen zodra ze starten
aan de wandeltocht van vijf kilometer.
Onderweg lopen de heren rustig aan
Drienekes arm en genieten zichtbaar van
de mooie omgeving. Harrie wijst naar de
bloemen die overal langs de kant van het
pad en in de slootwal groeien, hij herhaalt
Drienekes woorden telkens opnieuw “het
is lente, mooi hè?” Ed wil graag op de foto.
Samen met zijn wandelmaatjes Harrie en
Drieneke poseert hij met zijn duim omhoog.
Na een lange, warme, eerste helft van de
tocht wordt er gepauzeerd. Harrie eet twee
broodjes en een banaan, zo’n wandeling
kost bergen energie. Ed zit stralend uit te
puffen. Zijn kilometers zitten er weer op, hij
mag plaatsnemen in het busje dat speciaal
meerijdt. De tweede helft is het de beurt
aan een andere bewoner die blij wordt van
een wandeling, maar de volle vijf kilometer
net niet meer kan volhouden.
Bij aankomst hebben alle deelnemers
een medaille verdiend. Drieneke, Harrie,
Ed en de andere wandelaars gaan met een
voldaan gevoel naar huis.
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Vrijetijdsbesteding

Avondje
uit: naar
de soos

De vrijwilligers van de Soos zijn dan al een
paar uur in de weer met het voorbereiden
van de avond; de zaal en spullen
klaarzetten, de disco opbouwen, hapjes en
drankjes inkopen.
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Veel bezoekers kennen elkaar, van hun
werk of sport. Maar ook van de Soos zelf
natuurlijk. Want veel deelnemers komen al
jaren naar de soosavonden. Twee jaar
geleden is het 10-jarig jubileum gevierd.
Met z’n allen in huifkarren met een rondrit
naar Amen, gebak en lekkere
pannenkoeken eten.
Jeanine en Steffen wonen op de woonlocatie
Diamantstoep. Jeanine is een van de ‘vaste’
deelnemers van de Soos. Ze vindt knutselen
en spelletjes doen het leukst, lekker bezig
zijn! En de disco natuurlijk; vindt ze ook
heel erg leuk. Steffen gaat minder vaak
naar de Soos. Eigenlijk maar een enkele
keer. Niet omdat ie het niet leuk vindt,
maar omdat ie het vaak al ‘te druk’ heeft.
Vooral met sporten. Hij voetbalt bij Topkids
(G-voetbal), tennist bij De Hertekamp,
zwemt samen met een vrijwilligster Anneke
en doet met z’n rolstoel aan handbiken.
Steffen vindt het gezellig kletsen bij de
Soos het leukst. De gezelligheid dus en het
ontmoeten van de andere deelnemers.

De taxi’s rijden af en aan bij het Rode Kruis
gebouw in Assen. Het is een van de vrijdag
avonden dat de Stichting Drentse Soos een
soosavond organiseert. Vanaf verschillende
woonlocaties van onder andere Vanboeijen
worden bewoners gebracht voor hun avondje uit.
De deelnemers begroeten elkaar enthousiast in
de hal en nemen een kopje thee of koffie mee
naar de zaal. Daar zoeken ze, sommigen met hun
begeleider, een plekje aan een van de tafels.

De soosavonden bieden voor elk wat wils.
Maar vaste prik is het zingen voor de
jarigen van de afgelopen weken, onder
begeleiding van muziek. Het programma
varieert van knutselen, spelletjes doen en
Bingo tot orgel-draaien en vogeltaarten
maken. Maar ook de jaarlijkse Sinterklaas
en kerstavond is altijd een succes. En niet te
vergeten, de eerste avond na de vakantie.
Waar alle vakantieverhalen langs komen.
Door deelnemers zelf (voor de microfoon)
verteld. Met hun prachtige zelf gemaakte
vakantieboeken, die daarna aan de tafels
rondgaan en door iedereen kunnen worden
bewonderd. De uitsmijter van elke avond is
de eigen disco van de Soos, met DJ Andre.
Dan wordt er volop gedanst en
meegezongen.
Dit jaar is ‘bewegen’ een thema met extra
aandacht. Vandaar dat zang, dans en zelf
muziek maken op een aantal avonden
centraal staan. Met behulp van onder
andere de carnavalvereniging, de
Jambetrommelaars, het Gemeentekoor en
Linedancers kunnen deelnemers actief
meedoen.
Het is ondertussen bijna half tien en de
eerste taxichauffeurs komen binnen om
iedereen weer naar huis te brengen.
Maar rond tien uur zijn ook de laatste
deelnemers, na een leuke en ontspannen
avond, op weg naar huis. De zaal en de
keuken zijn ondertussen weer opgeruimd.
En na een korte nabespreking gaan ook
de vrijwilligers met een ‘wel thuis’ weer
‘moe maar voldaan’ huiswaarts.
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De Drentse
Soos Assen
zoekt
vrijwilligers
De Drentse Soos Assen is een zelfstandige
stichting. De medewerkers die de activiteiten
organiseren en begeleiden zijn allemaal
vrijwilligers, zowel mannen als vrouwen. Omdat
binnenkort enkelen van hen stoppen met hun
activiteiten voor de stichting, zoeken we nieuwe
vrijwilligers. Mensen die zich betrokken voelen bij
de doelgroep. En het leuk vinden met elkaar een
gezellige avond te realiseren voor mensen met
een verstandelijke beperking, jong en oud. Ook
stagiaires in het kader van een relevante opleiding
zijn welkom. Het gaat om het organiseren,
voorbereiden en begeleiden van de avonden. We
organiseren op ongeveer 20 vrijdagen per jaar
een soosavond. Elke avond heeft een activiteit of
thema. Bijvoorbeeld een spel en knutselavond,
playbackavond, bingo, linedance, Sinterklaas of
kerstbijeenkomst. Elke avond wordt rond half tien
afgesloten met disco, door onze eigen diskjockey.
De avonden worden gemiddeld bezocht door
zo’n 30 deelnemers, die grotendeels wonen in
woonvoorzieningen van zorgorganisaties.
Heb je belangstelling en ben je minimaal
18 jaar oud, neem dan contact op met:
Bonne van der Kooi, tel: 06-5272 9244.
Mail adres: bonnevdk@gmail.com

Nieuwe wetgeving (AVG)

Campagne: Privacy.
Mijn leven. Mijn privé.
Op 25 mei jl. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in
werking getreden, ook wel de wet AVG genoemd. Deze wet beschrijft
de regels en voorschriften over de privacy van jou en mij.
Voor organisaties heeft deze nieuwe wet AVG behoorlijk wat impact.
Wat precies? Daarin nemen we je graag mee.

In Nederland kenden wij de wet
bescherming persoonsgegevens. Om echter
te zorgen dat we in heel Europa volgens
dezelfde privacyregels werken is de AVG
ontwikkeld.
Waarom de AVG?
We leven meer dan ooit in een digitale
samenleving. Mede daardoor neemt de
mate van gegevensverwerking in snelvaart
toe. In het nieuws hebben de afgelopen tijd
veel voorbeelden gestaan over de veiligheid
van jouw en mijn persoonsgegevens
op social media. Bijvoorbeeld foto’s of
gegevens die ongevraagd via social media
worden gedeeld. Dit soort voorbeelden
vraagt erom dat persoonsgegevens goed
worden beschermd en de AVG geeft
hiervoor de regels. Het uitgangspunt is
dat iedereen moet kunnen vertrouwen dat
zijn of haar persoonsgegevens voldoende
worden beveiligd.
Wat is een persoonsgegeven?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die
over jou en je persoonlijke levenssfeer
gaan waar in principe niemand iets mee
te maken hoeft te hebben. Portretrecht
en je bijzondere persoonsgegevens zoals
afkomst, religie of gezondheid vallen onder
persoonsgegevens.
De AVG maakt een onderscheid tussen
gewone persoonsgegevens en bijzondere

categorieën van persoonsgegevens.
Persoonsgegevens die in deze tweede
categorie vallen, worden als extra gevoelig
gezien en moeten volgens de wet extra
beschermd worden. Vanboeijen heeft veel
te maken met bijzondere privacygegevens,
waaronder de gezondheidsgegevens van
onze bewoners en cliënten. Vanboeijen is
gestart met een bewustwordingscampagne
om alle medewerkers, vrijwilligers en
andere betrokkenen te wijzen op het
belang van het zorgvuldig omgaan met
privacygegevens.
Informatiebeveiliging en
verantwoording
Om te voldoen aan de nieuwe wet, heeft
Vanboeijen een informatiebeveiligingsbeleid opgesteld. Je kunt dit zien als
een kapstok voor de maatregelen die
Vanboeijen neemt en gaat nemen om
informatie te beveiligen, voor het
beschermen van de privacy, het beveiligen
van informatie en het vergroten van
bewustzijn bij alle medewerkers.
Als vervolg is er door een extern bureau
een privacy impact analyse (PIA)
uitgevoerd. Hierbij is Vanboeijen helemaal
doorgelicht om te kijken waar we al aan de
nieuwe wetgeving voldoen en waar we nog
dingen te doen hebben. Vanboeijen heeft
ook haar privacystatement aangepast
aan de AVG. Met de inwerkingtreding

van de nieuwe wet heeft ieder bedrijf
een verantwoordingsplicht gekregen.
Vanboeijen heeft het verwerkingsregister
ingericht, waarin vermeld wordt welke
gegevens we verwerken, met welk doel dat
gebeurt, waar de gegevens vandaan komen
en met wie ze worden gedeeld. Ook de
gegevens van de medewerkers bij
Vanboeijen moeten worden beschermd.
Om toezicht te houden is er een externe en
neutrale functionaris gegevensbescherming
aangesteld bij Vanboeijen.
Wil je een vraag voorleggen?
Dit kan via privacy@vanboeijen.nl
Wat betekent de AVG voor jou en mij?
Privacy bewaken zit ook in de kleine
dingen waarvan we onszelf soms niet
eens bewust zijn. Bijvoorbeeld even dat
dossier of die mail met gegevens printen
en in de tas meenemen. Hierdoor kunnen
privacygegevens op straat komen te liggen.
De wet AVG vraagt van ons allemaal
nog alerter te zijn op de manier waarop
wij omgaan met privacygegevens. In de
bewustwordingscampagne die Vanboeijen
is gestart komen praktische voorbeelden
aan bod zodat we allemaal weten hoe we
hiermee om moeten gaan.
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