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Woord vooraf...
Groeien en bloeien
Naast mijn werk vind ik het heerlijk om buiten in de
natuur te zijn. De tuin is de verlenging van onze huiskamer
en verbindt ons leven dagelijks met de natuur en de
seizoenen. Met mijn gezin geniet ik er enorm van dat
de dagen weer langer zijn in het voorjaar. Na het eten
bij daglicht nog even een rondje wandelen, even bijpraten
en het hoofd leegmaken, wat is dat waardevol. De tuin
wordt weer groener en begint te bloeien, krijgt ook meer
kleur. Dit voorjaar willen we het terras in onze achtertuin
aanpakken. Keuzes over materiaal, kleur, duurzaamheid
en rolstoelvriendelijkheid voor mijn dochter. We kijken er
met elkaar naar, het hele gezin is betrokken. Het is onze gezamenlijke woonomgeving
en we zoeken naar een invulling die ervoor zorgt dat we er samen ontspannen kunnen
genieten.
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Bij Vanboeijen doen we dat ook zo. Met elkaar zoeken naar de beste en meest
passende oplossingen en dat bepaalt de uiteindelijke keuzes. In het afgelopen jaar zijn
er ruim 100 bewoners binnen Vanboeijen verhuisd naar een nieuwe woonomgeving in
Assen en Meppel. Bewoners met een zeer complexe zorgvraag en vaak ook ernstige
gedragsproblematiek. Er zijn bewoners bij die al tientallen jaren bij Vanboeijen wonen.
De slaapzalen die de eerste bewoners zich nog herinneren, zijn nu vervangen door
eigen appartementen met een tuin. Een eigen plek en ruimte om tot rust te komen
en samen te leven. Ingericht en gebouwd in nauwe afstemming en betrokkenheid met
familie en verwanten.
Wat doet de omgeving waarin je woont dan veel, ook met onze bewoners die een
zeer specifieke zorgvraag hebben. Verhuizen geeft veel spanning voor deze
bewonersgroep en het vraagt daarom veel van de begeleiding door onze
medewerkers. Afgelopen maand was ik weer even op twee locaties om te zien en te
voelen hoe het met de bewoners en de medewerkers gaat. Wat is het goed om dan te
zien dat er zorgvuldige keuzes gemaakt zijn en welk effect dit op de bewoners heeft.
Het is in het begin wel even wennen en soms ook zoeken, als alles op een andere
plaats te vinden is. Maar de rust en de tevredenheid overheersen overduidelijk, zowel
bij de medewerkers als de bewoners.
De komende maanden kunnen de bewoners ook hun nieuwe tuin gaan verkennen.
De ruimte, het groen en de buitenlucht doen goed, net als bij ons thuis. Het draagt
bij aan Goed leven. Het is ook een omgeving voor Mooi werk. Met elkaar, met
betrokkenheid van de locatieraden is het ingericht. Vanboeijen blijft met deze
ontwikkelingen ook de komende jaren een veilige en solide thuisbasis, specifiek
voor deze bijzondere zorgvragers in Noord Nederland.
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Kort nieuws

Spetterend
talentenfestival

uit de organisatie

De Duif bestaat
20 jaar!

In februari was het 20 jaar geleden dat
het pastoraal-cultureel centrum De Duif
op het terrein van Vanboeijen in Assen
werd geopend. Op 12 februari 1995 werd
er de eerste zondagsviering gehouden.
Steen voor steen bouwden we aan dit
mooie en functionele gebouw. Al 20 jaar
wordt er dankbaar gebruik van gemaakt.
Op 8 februari vierden we dit jubileum
feestelijk met een bijzondere zondags
viering en culturele activiteiten voor
cliënten, familie en belangstellenden.
Voor een fotoreportage kijk op: www.deduif.nl.

Reünie Vanboeijen
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Traditiegetrouw organiseert een groep
oud-medewerkers één keer in de vijf jaar
een reünie voor alle medewerkers, oudmedewerkers, -vrijwilligers en -bewoners
van Hendrik van Boeijen-Oord/ Vanboeijen.
Onder het genot van een hapje en een
drankje kon iedereen elkaar ontmoeten en
gezellig bijpraten. Er was van alles te doen
op het terrein van Park Diepstroeten, zo
waren er kraampjes en verzorgde een
huifkar tochten over het park. Ruim 170
mensen hadden zich opgegeven voor de
reünie, die op 9 mei plaatsvond.
Kijk voor een korte fotoimpressie op de
Facebookpagina van Vanboeijen.
facebook.com/Vanboeijen

Verhuizing Spectrium
De ondersteunende diensten van
Vanboeijen zullen het Spectrium gaan
verlaten. In de zomervakantie gaan zij
hun intrek nemen in een kantoorpand
aan Eemland 1 in Assen. Geografisch
ligt het pand tussen Park Diepstroeten
en Kloosterveste. Het is een pand in
een groene omgeving met 1 verdieping
en een entree met een balie, die gastvrij
ingericht zal worden. Een projectgroep
houdt zich bezig met voorbereiding,
planning en de uitvoering van de
verhuizing.

Ieder jaar wordt op Park Diepstroeten in
Assen een talentenfestival door en voor
cliënten georganiseerd. Het festival werd
dit jaar op 9 april gehouden en was weer
een groot succes. Er waren ruim 20
optredens, variërend van een accordeonen mondharmonica-act tot playback en
dans. De bijna 200 bezoekers in de zaal
hebben genoten van een prachtige avond!

Ziekenhuiskoffertje Een ochtend om U
tegen te zeggen!
voor cliënten
Bij het gezondheidscentrum van
Vanboeijen is vanaf heden een zieken
huiskoffertje te leen. Dit koffertje bereidt
cliënten voor op een ingreep of zieken
huisopname. Ook bij mensen met een
verstandelijke beperking kan een
ziekenhuisopname spanning en
onzekerheid oproepen. Er zijn veel
vragen: Wat gaat er met mij gebeuren?
Doet het pijn? Hoe lang moet ik blijven,
word ik weer beter? De inhoud van het
koffertje geeft op veel van deze vragen
antwoord. Het helpt begeleiders om aan
te sluiten bij de concrete vragen van
cliënten en hen voor te bereiden op dat
wat staat te gebeuren. In het koffertje
zitten (voorlees)boekjes met foto’s, picto’s
en teksten en materialen zoals een
mondkapje, injectiespuit en mutsje.

We gaan bij Vanboeijen voor Goed leven Mooi werk - Met elkaar. Werken vanuit
Regie op Locatie helpt ons daarbij. Maar in
de praktijk valt het soms nog niet mee: hoe
doe je dat, MET ELKAAR? Hoe kom je
samen in gesprek? Als cliënten, verwanten
en medewerkers? En hoe blijf je in gesprek?
Hoe luister je echt naar elkaar, zonder
oordelen en cynisme? De U-theorie kan
daarbij helpen, maar: hoe pas je die nu echt
toe in je dagelijks werk? Om medewerkers
hiervoor (meer) praktische handvatten
te geven worden workshops gegeven
‘MET ELKAAR IN DE U’ .
Wil je meer informatie over de U-theorie
en over de workshops? Neem dan contact
op met de ROL afdeling via Wies Naber:
wies.naber@vanboeijen.nl.

Wil je informatie over het koffertje of
wil je het graag gebruiken? Neem dan
contact op met Ingrid van de Peppel:
ingrid.vandepeppel@vanboeijen.nl of
telefonisch 0592 305453 / 06 83658126.

Muziekbeleving met John Burkett
John Burkett geeft al ruim een jaar met veel plezier muziek
beleving aan een aantal cliënten aan de Middenweg 24. Hij zingt
en speelt op de gitaar bekende liedjes in het Nederlands en
Engels. Iedereen kan meezingen en –klappen en het is altijd
een gezellig samenzijn.
Als je ook als groep samen met John muziek wilt beleven
op jouw locatie dan kun je contact opnemen met John via
burkett@home.nl of telefonisch 0592-858497. Een sessie
duurt ongeveer drie kwartier en kost 30 euro.

Ervaringen en verhalen
delen tijdens Dementietafel
Vanboeijen en Interzorg verzorgen
samen met Ieder(in)* regelmatig een
zogenaamde ‘Dementietafel’. De Dementie
tafel is een samenzijn dat zich richt op
mensen die ouder worden, met (mogelijke)
dementie en een verstandelijke beperking.
De Dementietafel is er voor ouders, broers
en zussen, mantelzorgers en professionele
hulpverleners van mensen met (mogelijke)
dementie en mensen met een verstande
lijke beperking. Om samen ervaringen en
verhalen te delen.
Vermoedt u dat uw familielid, bekende
of cliënt dementie heeft? Of u wilt
antwoorden op vragen die gaan over
de zorg, ondersteuning en omgang?
Bezoek dan eens een bijeenkomst in
Assen. De toegang is gratis en aanmelden
is niet nodig.
Meer weten over de dementietafel,
data en thema’s? Neem contact op
met Henk Woltjer van Vanboeijen:
henk.woltjer@vanboeijen.nl of
06-53523892.

Werkplek
Online
De paarse muis kondigde het
al aan binnen Vanboeijen: om
het werken op de computer
gemakkelijker te maken
gaat Vanboeijen in juni dit jaar ‘over’
naar een nieuwe digitale omgeving.
Iedere medewerker kan vanaf dat
moment eenvoudig – overal en altijd,
op het werk maar ook buiten kantoor inloggen op zijn eigen online werk
omgeving en makkelijk bij de eigen
programma’s en bestanden komen.
Er wordt dan gewerkt met een nieuwe
versie van Windows en Office. Een aantal
medewerkers wordt opgeleid als ‘kwartier
makers’ zodat zij tijdens en na de
overgang collega’s kunnen ondersteunen
en helpen bij de overgang.

Vrijwilligers in actie
tijdens NL-doet

Ook dit jaar
werden tijdens de
landelijke
vrijwilligersactie
NL-doet in maart
op veel locaties de
handen uit de
mouwen gestoken.
Op Villa
Parkzicht in Steenwijk is de tuin grondig
aangepakt. Er zijn viooltjes geplant en
schommels en trampolines op hun plek
gezet. Ook in huis zelf werd het nodige
opgeknapt. Ondertussen werden
de bewoonsters geheel belangeloos in de
watten gelegd met hand- en gezichts
maskers en kwamen ze op de foto. De
cliënten van dagbesteding de Meteoor
beleefden door de hulp van vrijwilligers
tijdens NL-doet een mooie dag in de bossen
van Spier. Ze hebben daar heerlijk
gewandeld en sloten de dag af met een
picknick. Op locatie Beekland in Roden
zijn door vrijwilligers de tuinmeubels – een
cadeau van de Vrienden van Vanboeijen
– van een goede laag beits voorzien. Deze
worden komende zomer in gebruik
genomen. Een pluim voor alle vrijwilligers
die zich in het kader van NL-doet hebben
ingezet voor één van onze locaties!

Nieuw:
Blikspuit TV
Recent viel hij bij alle locaties en bij
abonnees op de mat: de vernieuwde
Blikspuit voor cliënten! Om mee te gaan
met de huidige tijd en wensen van cliënten
is samen met de bewoners gekozen om het
blad Blikspuit digitaal te maken, in de
vorm van een DVD: ‘Blikspuit TV’ met
filmpjes over verschillende onderwerpen.
De DVD kan via de televisie maar ook via
de computer of laptop afgespeeld worden.
Je kunt er dus voor kiezen of je alleen of
gezellig met de hele groep tegelijk naar
Blikspuit TV kijkt. Het filmen, monteren,
de interviews, het verzorgen van de
verpakking en de verzending: allemaal het
werk voor en door onze bewoners. Als
redactie zijn we hier erg blij mee en we
zijn trots op het resultaat. Blikspuit TV
wordt gemaakt samen met ZAPP!Media
van Vanboeijen.
Wil je meer informatie over
Blikspuit TV? Of ken je
iemand die graag mee wil
werken aan een uitzending?
Neem dan contact op met
Gonda de Vries:
gonda.devries@vanboeijen.nl
of Ineke Touwen:
ineke.touwen@vanboeijen.nl.

60 jaar Vanboeijen!
Vanboeijen viert dit jaar haar 60 jarig
jubileum! Samen zijn we al 60 jaar
Vanboeijen. De datum van de officiële
opening van het toenmalige Hendrik
Vanboeijenoord was 31 mei 1956. In
oktober 1955 kwamen de eerste
cliënten bij ons wonen. Daarom is de
hele maand oktober feestmaand
rondom het 60-jarig jubileum voor
locaties. Zij kunnen in die maand een
feestelijke activiteit kiezen. Op vrijdag
30 oktober 2015 wordt een centrale
feestdag georganiseerd voor heel
Vanboeijen. Samen vieren en
ontmoeten. Dus houdt de datum vrij
in je agenda!
De voorbereidingen voor het jubileum
zijn in volle gang. Houd de website en
intranet in de gaten voor meer informatie.

‘Vrijdag 30 oktober
2015 wordt er een
centrale feestdag
georganiseerd voor
heel Vanboeijen.’
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Landelijke ontwikkelingen
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Wet langdurige zorg (WLZ)

Wat verandert er en wat blijft
hetzelfde voor Vanboeijen?
SINDS 1 JANUARI VAN DIT JAAR HEEFT DE OVERHEID EEN NIEUW ZORGSTELSEL IN NEDERLAND
INGEVOERD. ONDER ANDERE DE WET LANGDURIGE ZORG (WLZ) IS VANAF DIE TIJD VAN KRACHT
EN VERVANGT DE ALGEMENE WET BIJZONDERE ZIEKTEKOSTEN (AWBZ).

Goed leven - Mooi werk - Met elkaar

De meeste mensen die zorg krijgen of afnemen bij Vanboeijen
hebben te maken met de WLZ: Vanboeijen is immers specialist
in de zorg voor mensen met een ernstige verstandelijke
beperking en complexe zorgvragen. Van alle mensen met een
verstandelijke beperking de zwaarste doelgroep, vaak ook met
bijkomende (gedrags)problematiek. Voor onze doelgroep is de
WLZ dus het meeste van belang.
De veranderingen - ook in de WLZ - zijn nodig zegt de overheid
om de zorg beter te organiseren dan nu het geval is. De huidige
uitgaven maken de zorg onbetaalbaar. Dat willen we niet.
Goede zorg voor iedereen blijft belangrijk. De WLZ is er voor
mensen met een verstandelijke beperking die 24-uurszorg
(vaak in een instelling) nodig hebben.
Vanboeijen en de WLZ
Iedereen die woont bij Vanboeijen behoudt de zorg en onder
steuning zoals die nu is. Het grootste deel van de cliënten van
Vanboeijen valt vanwege hun zorgzwaarte onder de WLZ. Deze
cliënten hebben een zorgzwaartepakket, afgegeven door het CIZ
(Centrum Indicatiestelling Zorg). Dit geeft recht op het verblijf
in een instelling. Er bestaan in de WLZ ook mogelijkheden
dat mensen met een verstandelijke beperking toch nog thuis
kunnen wonen. Voor cliënten die wel een zorgzwaartepakket
hebben, maar thuis wonen en ervoor kiezen deze zorg thuis te
ontvangen, kunnen dat doen via de financieringsvormen Volledig
Pakket Thuis (VPT) of Persoonsgebonden Budget (PGB). Met
een pgb regelt iemand alle zorg zelf. Dit kan thuis zijn, maar
ook in een instelling of ouderinitiatief. Voor cliënten die wel een
zorgzwaartepakket hebben en thuis wonen, maar gedeeltelijk
zorg bij Vanboeijen afnemen, bijvoorbeeld voor dagbesteding,
loopt de zorg gewoon door.
Afbeelding over de WLZ
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport legt met
de afbeelding hiernaast uit hoe mensen passende zorg kunnen
vinden in de Wet langdurige zorg (WLZ).
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“Goede zorg
voor iedereen
blijft belangrijk.”

Eerst moet je je als burger melden. Dan volgt een gesprek
met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zij geven een
indicatiebesluit. Het zorgkantoor kijkt vervolgens hoe iemand
het beste geholpen kan worden. Uiteindelijk volgt passende
zorg op basis van het zorgplan, volledig pakket thuis of het
persoonsgebonden budget.

Meer lezen en weten over de WLZ?

Zorgplan
Alle zorgaanbieders die zorg verlenen vanuit de WLZ zijn
verplicht om met iedere cliënt een bespreking over de zorg
verlening te voeren. Dat doet Vanboeijen ook in het Persoonlijk
Plan Overleg (PPO). De familie, begeleiders, teamleider en
behandelaars, orthopedagoog en arts van een cliënt schuiven
aan bij dit multidisciplinaire gesprek. Hier staan de wensen,
mogelijkheden en behoeften van de cliënt centraal. De resultaten
en afspraken daarvan leggen we bij Vanboeijen vast in het
persoonlijk plan.

Rijksoverheid.nl/hlz
Informatie van het ministerie van VWS op Rijksoverheid.nl
over de hervormingen van de zorg.

Cliënten, familie en overige geïnteresseerden kunnen (gratis)
bellen met het landelijke Informatiepunt Langdurige
Zorg en Jeugd voor al hun vragen: 0800-0126.
Hoeverandertmijnzorg.nl

Iederin.nl
Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.
Twitter: @zorgverandert
Facebook: zorgverandert

Gert Stam @GStam66 20 maart.

Met ouders en vrijwilligers de tuin van ‘t Kraloohuus van
@Vanboeijentweet voorjaarsklaar gemaakt. #NLdoet

Online platform Samen Vanboeijen
in najaar in de lucht!
Maakt het dagelijkse werk en contact met Vanboeijen makkelijker en leuker
In het najaar van 2015 gaan we over op een nieuw en sociaal intranet voor Vanboeijen:
Samen Vanboeijen. Waarom? Omdat het bestaande intranet erg verouderd is en
omdat we je middels een nieuw communicatie- en kennisplatform willen helpen om je
dagelijkse werk of contact met Vanboeijen makkelijker en leuker te maken.
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Binden, verbinden en netwerken!
We vinden het belangrijk dat medewerkers
maar ook ouders, vrijwilligers en cliënten
(die dat kunnen) van Vanboeijen, makkelijker
met elkaar kunnen communiceren en
kennis kunnen delen. Er is zoveel know
how en ervaring binnen Vanboeijen, het
moet beter mogelijk worden om dit met
elkaar uit te wisselen. Samen Vanboeijen
gaat ons hierbij helpen. Dit past ook bij
onze visie van Regie op Locatie. Door dit
nieuwe communicatieplatform kun je beter
(online) samenwerken en contactpersonen of
expertises zoeken dwars door de organisatie
heen. Je kunt kennis en ervaring delen en
hoeft hierdoor niet steeds het wiel opnieuw
uit te vinden. Maar vooral ook kan je met je
eigen locatie in een groep communiceren.
Dus met de collega’s, familie, vrijwilligers en
cliënten (die dat kunnen) die daarbij horen.
Daarnaast kan je veel beter en makkelijker (en
dat verwachten we ook van je) zelf informatie
‘ophalen’ en bent hierin minder afhankelijk
van bijvoorbeeld een teamleider. Het helpt je
als het ware beter om te ‘netwerken’ in onze
organisatie. En daarmee om Met elkaar een
Goed leven voor cliënten en Mooi werk voor
medewerkers te realiseren.
Persoonlijke informatie - bedoeld dus
voor jou!
Dit nieuwe intranet biedt jou niet alleen
makkelijke toegang tot alle relevante
informatie en programma’s die jij nodig
hebt om je dagelijkse werk of contact met
Vanboeijen te kunnen uitoefenen, maar het
krijgt ook een sociaal en interactief karakter.
Het moet tenslotte ook leuk zijn om met
elkaar te communiceren! Het lijkt daarmee een
beetje op Facebook, maar het is een besloten
intranet in een intern beveiligde omgeving. We
gaan werken met een persoonlijk startscherm

voor iedereen. Hierop heb jij toegang tot alle
informatie, groepen en programma’s die voor jou
belangrijk zijn in de rol die je bij Vanboeijen hebt.
Wat vervangt nu wat? 1 startscherm = like!
Samen Vanboeijen wordt dus 1 digitaal
kennis- en communicatieplatform waar zowel
medewerkers als ouders/verwanten, vrijwilligers
en cliënten (die dat kunnen) samenwerken en
communiceren, waardoor iedereen met elkaar
in verbinding staat. Op verschillende manieren
naar verschillende systemen inloggen op 1 dag?
Dat is straks verleden tijd. Al jouw informatie en
programma’s zijn straks via dat ene startscherm
van het nieuwe intranet beschikbaar. Het
bestaande platform Mijnvanboeijen, waar
verschillende locaties al mee oefenen, wordt
waarschijnlijk ook in het nieuwe intranet
opgenomen.

“Samen Vanboeijen is
voor begeleiders,familie,
vrijwilligers en cliënten
(die dat kunnen).”
Wat kan je straks op Samen Vanboeijen?
• J e hebt een persoonlijk startscherm met
informatie en programma's die voor jou
relevant zijn.
• J e hebt een persoonlijk profiel waar je
je eigen contactgegevens en kennis en
ervaring in kan vullen.
• J e kunt reageren op berichten, zelf
berichtjes plaatsen, foto’s, documenten
en filmpjes delen.
• J e kunt makkelijker contactgegevens
van collega's en locaties zoeken en hen
vinden op naam, team, competenties,
vaardigheden, aandachtsgebied.
• J e kunt communiceren in je eigen
locatiegroep (bijv. locatie Overcingellaan),

Goed leven - Mooi werk - Met elkaar

teamgroep (bijv. team P&O), themagroep
(bv. ethiek, muziek voor cliënten, leefstijl
& vitaliteit) of algemene interessegroep
(bv. gezond eten, hardlopen op vrijdag of
spreuk van de week (fun!)).
• Je kunt online zelf zaken aanvragen, melden
of regelen (ICT, facilitair, P&O etc).
• Je kunt via je tijdlijn en chat snel je vragen
stellen en antwoorden vinden.
• Je kunt direct naar al je programma’s
zoals je mail en agenda, Mijn Vanboeijen
personeelssysteem, procedures en
protocollen (Kwalinet), Plancare, elearning,
rooster etc).
Hoever zijn we?
Om te zorgen dat Samen Vanboeijen zo
goed mogelijk aansluit bij de wensen van
alle toekomstige gebruikers hebben we hulp
ingeroepen vanuit de organisatie tijdens
een inspiratiesessie in december 2014.
Medewerkers, ouders, vrijwilligers, teamleiders
hebben hun wensen voor een nieuw intranet
hier weergegeven. Er is een kernteam Samen
Vanboeijen, bestaande uit 8 betrokken personen,
die het project tot stand brengt. Met een
testpanel van maar liefst 55 (!) mensen uit de
hele organisatie testen we nu het nieuwe intranet
en richten het zo gebruiksvriendelijk mogelijk in.
Let’s go online!
Van mei tot september zijn we met het
projectteam en het testpanel druk bezig om
het sociaal intranet in te richten en klaar te
maken voor gebruik. In september/oktober
2015 komt het nieuwe intranet voor iedereen
online! Natuurlijk hoor je er tegen die tijd nog
meer over.

Ben je nu al op zoek naar meer informatie
of heb je vragen?
Neem dan contact op met het kernteam
Samen Vanboeijen. Projectleider: Willeke Booij,
willeke.booij@vanboeijen.nl of (0592) 305 481.

Levensverhaal
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‘ Ik wil voelen dat ik gewaardeerd
en gerespecteerd word als zus.’
Goed leven - Mooi werk - Met elkaar

Het gaat om verbinding
‘Het moment dat mijn vader me vertelde dat Harry uit huis ging,
staat me nog helder voor de geest. Ik was twaalf jaar. We zaten
bij de kachel en ik was boos en verdrietig. Waarom Harry uit
huis? Hij was zo verbonden met mij. Ik paste op hem. Ik deed
boodschappen met hem. Ik praatte met hem. Ik kon lezen en
schrijven met Harry. Het voelde alsof hij van me afgenomen werd.
Want ik zorgde voor hem.’
Ik ken hem al zo lang
Lidy Groot - Benning is de vier jaar oudere zus van Harry. In hun gezin
van vijf was van het begin af aan duidelijk dat zij, naast haar ouders,
de zorg voor Harry op zich nam. Als kind trok ze met Harry op en
voelde zich verantwoordelijk voor hem. Dat gevoel is er nog steeds.
‘Harry betekent heel veel voor mij. Hij is mijn broer die mijn zorg nodig
heeft. Hij weet dat ik Lidy ben, zijn ‘zusje’. Als we afscheid nemen na een
bezoek zeg ik: “Harry, tot de volgende keer.” Hij kan dan zo heel zacht
‘ja’ zeggen, met het diepe gevoel erbij: “Het is goed.” En ach, er zijn
ook momenten waarop hij geen gedag zegt en vooral wil dat ik vertrek.
Begeleiders vragen me wel eens of ik dat niet erg vind. Natuurlijk vind ik
dat niet erg. Ik ken hem al zo lang. Ik weet dat hij op zo’n moment al lang
andere plannen in zijn hoofd heeft.’
Als Harry het contact verliest, gaat het mis
‘Ik ben er heel dankbaar voor dat Harry zo’n goede plek heeft. Hij voelt
zich geborgen op het Leefhuis in Grolloo. Harry heeft die geborgenheid
nodig. Hij moet voelen dat er iemand voor hem is, overdag en ’s nachts.
Hij heeft iemand nodig die hem bij de hand neemt, iemand die hem ziet,
begrijpt en contact met hem heeft. Op het moment dat Harry het contact
verliest, gaat het mis. De spanning begint met vingerbijten of schoppen.
Als hij niet begrepen wordt, kan er echt oerkracht in hem los komen.
Ze leggen hem dan op zijn buik op de grond. Zo komt hij tot rust.
Maar Harry heeft ook andere kanten. Hij kan uitbundig lachen en hij heeft
een heel gevoelige kant. Ik vond het zo bijzonder hoe Harry reageerde
toen mijn vader hem vertelde dat hij ongeneeslijk ziek was. Zijn lip
begon te trillen. Hij voelde heel goed wat er aan de hand was. Soms
heb ik het gevoel dat hij veel meer meekrijgt dan wij denken.’
De impact van begeleiders
‘Begeleiders zijn ontzettend belangrijk in het leven van Harry.
Ik heb respect voor hen. Het is niet makkelijk om met Harry te werken.
Hij voelt je stemming en aanwezigheid haarfijn aan. Je kunt als begeleider
zijn dag maken of breken. Ik vind het belangrijk dat begeleiders zich
realiseren hoe groot de impact is van de acht uren die zij op een dag
werken met deze bewoners in hún huis. Ik wil dat ze zich continu bewust
zijn van wat ze doen en hoe ze het doen. En daar wil ik mijn vragen
over kunnen stellen. Laatst ontstond er bijvoorbeeld een idee rondom
de vakantie van de bewoners. Begeleiders stelden voor naar een nieuwe
bestemming te gaan in plaats van naar de vertrouwde bestemming waar ze

al jaren heen gaan. Dan vraag ik: Voor wie wil je dat? Voor jezelf of voor
de bewoners? Het stellen van dat soort vragen vind ik niet altijd makkelijk.
Niet bij iedere begeleider vind ik namelijk aansluiting hierin.’
Gelijkwaardig
‘Als begeleider ben je samen met ons als familie deel van de belangrijke
kring van mensen die om Harry heen staat. Het komt Harry ten goede
als we in die kring gelijkwaardig naast elkaar kunnen staan. Het voelt raar
als een begeleider boven mij gaat staan, omdat ik geen ‘professional’ ben.
Ik ben toch degene die het dichtst bij Harry staat... Natuurlijk heb ik een
andere plek dan begeleiders in de directe zorg, maar betrek me erbij.
Zeg mij waar je tegen aanloopt. Begeleiders vragen me wel eens of ik wil
dat ze me elke dag bellen. Maar nee, daar gaat het niet om. Ik wil voelen
dat ik gewaardeerd en gerespecteerd word als zus.’

“Je kunt als begeleider zijn
dag maken of breken.”
Vraag me waar mijn zorg zit
‘Ik weet dat gesprekken soms moeilijk zijn. Voor mij maar ook voor begeleiders.
Daar zou ik het graag met ze over hebben. Er zit altijd emotie in die
gesprekken, omdat Harry er tussen staat. Ik heb wel eens boos en fel
gereageerd. Ik had het gevoel me te moeten verdedigen daarvoor,
ik voelde me niet begrepen. Ik heb ervaren dat het gesprek dan niet meer
over Harry ging maar over mij met mijn felle reactie. Het is een zoektocht
voor mij hoe ik kan vertellen waar mijn zorg ligt. En hoe ik kan uitleggen
dat ik juist een gesprek wil waarin we zonder oordeel naar elkaar luisteren.
Als ik fel ben, vind ik het fijn als de ander zich in mij verplaatst: het gaat
over mijn bróer... Hoe reageer jíj als er iets met jouw kind is? Daar doe je
toch alles voor? Als er iets met Harry is, komt bij mij een vechtersmentaliteit
boven. Wat ik nodig heb op zo’n moment is dat iemand mij vraagt waar mijn
zorg zit. Dat geeft me ruimte om mijn zorg uit te leggen. Het geeft me ook
ruimte om te horen waar de zorg van de ander zit. Ik vind het belangrijk
dat we elkaar erkennen in de verschillende zorgen die we hebben. Dat geeft
verbinding en brengt ons bij de kern waar het om gaat.’
Gezien en begrepen
‘We hebben echt nog wat te doen in zorgland in het vinden van de
verbinding met elkaar als familie en begeleiders. We moeten niet alleen
plánnen maken en Persoonlijk Plan Overleggen hebben, maar we moeten
ons verbinden. We moeten elkaar zien en begrijpen. Uiteindelijk is dat
precies wat ik voor Harry ook wil: ik wil dat hij gezien en begrepen wordt.’

Wil je reageren op dit artikel? Mail naar lidybenning@hotmail.com

11

In beeld...

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

‘Hoor je het keyboard
zingen Froukje?’
Jaap (begeleider) en Froukje (cliënt)
Muziek is plezier! En iedereen beleeft muziek op zijn eigen manier: door ernaar te luisteren, te zingen of door een
instrument te bespelen. Voor iedereen is er wel een manier die bij hem past. Bij Vanboeijen helpen we mensen met een
verstandelijke beperking hun favoriete liedjes te zingen tijdens het Muziekcafé of samen met anderen in een groepje
de klanken van bijvoorbeeld de gong, klankschalen en trommels te beleven. Froukje luistert graag naar muziek op het
keyboard. Samen met muziekagoog Jaap kan ze daar ontzettend van genieten en om lachen.

Blog MZR
Grote schoonmaak

Boeijende vraag
Wat heeft jou onlangs het meeste
geraakt bij Vanboeijen?

We proberen bijna allemaal zoveel mogelijk werk te verzetten, maar dat gaat niet
altijd even efficiënt en effectief. Of wel soms? Vroeger hielden vooral moeders
en oma’s, in het voorjaar grote schoonmaak. Alles in huis werd onder handen
genomen. Schoongemaakt, hersteld, geverfd. Oma en moeder werkten vaak niet
‘buiten de deur’ en konden gericht vertrek voor vertrek afwerken.
Tegenwoordig hoor je nog maar weinig mensen die aan de grote schoonmaak
doen. Ook ik doe daar niet aan. Maar... stiekem betrap ik mezelf erop dat op een
mooie zonnige dag alle spinnenwebjes en rommeltjes me irriteren. En ja, als de
zon zo op de ramen schijnt, moeten ze toch nodig een lapbeurt hebben. En ja,
als ik ze dan aan de buitenkant heb gedaan, zie ik dat de binnenkant eigenlijk ook
wel gedaan moet worden, wil ik echt eer van mijn werk hebben. En dan moeten
de kamers van de kinderen ook nog gedaan... Terwijl ik me dat realiseer, denk
ik: “Daar kunnen ze zelf volgende week heel goed bij helpen. Dan kunnen ze ook
goed kijken wat er weg kan. En die ramen: nu de buitenkant. De binnenkant kan
ook later op een regenachtige dag.

Maria Borg en Gerrie Katuin (cliënten)
Leeftijd: 38 jaar en 36 jaar
Beroep: deelnemers bij De Boemerang
“Bij Vanboeijen wordt veel aandacht aan je besteed, ook voor extra
dingen. Ze hebben tijd om te helpen je kamer schoon te maken of
gaan met je winkelen. Het is leuk dat er een zwembad is op Park
Diepstroeten. We vinden het wel jammer dat de rommelmarkten niet
meer doorgaan en hopen dat iemand dat weer gaat organiseren.”

Kortom, een mini-voorjaarschoonmaak kan een opgeruimd gevoel geven, maar
roept ook frustratie op; je valt van het een in het ander. Omdat je niet alles goed
hebt kunnen afwerken, heb je aan het eind van de dag geen voldaan gevoel.
Het lijkt de MZR wel. Tijdens een ROL-bijeenkomst inventariseerden we waar we
overal aanschuiven en bij welke onderwerpen we ‘een vinger in de pap’ willen.
De lijst was lang. En dat allemaal in 4 uur per week.
Conclusie: we willen te veel, laten ons ook te veel meeslepen. We vallen van het
een in het ander. We moeten ons meer richten op onze speerpunten. Dat is best
lastig; we zijn in de MZR gekomen omdat we, namens de medewerkers, willen
meedenken en meebeslissen.
En dan moeten we ook nog contact hebben met de achterban. Die ROLbijeenkomst drukte ons met de neus op de feiten. We willen ons met veel
dingen bezig houden, omdat we dat zo belangrijk vinden voor de medewerkers.
Maar hoe weten we wat belangrijk is voor de medewerkers? Hoe kunnen we de
medewerkers zo goed mogelijk vertegenwoordigen? Uit de enquête die we in
het laatste kwartaal van vorig jaar hielden, waren tips die we veelvuldig kregen:
werkplekbezoeken door de MZR en gerichte enquêtes uitvoeren. Ten tijde van dit
schrijven is de eerste enquête uitgezet. Met enquêtes kunnen we jullie mening
peilen, discussie op gang brengen en signalen afgeven. Efficiënt en effectief.
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Marja Abdel Alim (medewerker)
Leeftijd: 54
Beroep: teamleider Middenweg Middenweg 22A
Na jaren in een oud pand te hebben gewoond zijn wij verhuisd naar
een nieuwe locatie binnen Vanboeijen. Wat mij hierin zo geraakt heeft
is de grote betrokkenheid die er is geweest van verwanten. Zowel voor,
als tijdens en na de verhuizing hebben zij ons enorm geholpen.
Samen, Met elkaar creëren van een woonlocatie die passend is bij de
individu. Goed leven maakt voor mij Mooi werk.

Ook werkplekbezoeken worden weer opgepakt. Uiteraard kun je ook zelf een
MZR-lid uitnodigen op je locatie om te vertellen wat er leeft bij jullie. We hopen
meer te ‘bereiken’ en jullie goed te vertegenwoordigen door ons met minder
dingen bezig te houden. Jullie mening over het reilen en zeilen bij Vanboeijen is
voor ons daarbij onmisbaar.
Net als bij die ‘mini-voorjaarsschoonmaak kan het goed zijn, wat te laten liggen
of aan een ander over te laten; prioriteiten stellen en elkaar erbij betrekken.
‘Met Elkaar’ kunnen we een eind komen.
Contact met de MZR?!
Voor alle medewerkers blijft gelden: je kunt te allen tijde contact met ons
opnemen via: ondernemingsraad@vanboeijen.nl of (0592 30) 5568.

Mevrouw Noordsij (pleegmoeder)
Leeftijd: 76 jaar
Beroep: huisvrouw, moeder, oma
Onlangs is Bea verhuist naar het Kraloohuus. Wij maakten ons voor
de verhuizing veel zorgen. Een eerdere verhuizing pakte namelijk niet
goed uit voor Bea. De verhuizing ging goed en Bea is er zoveel op
vooruit gegaan. Het heeft ons echt geraakt om te zien hoe tevreden
en gelukkig ze is in haar nieuwe huis.

Mijn dag

Diana van
der Pol
DIANA WOONT SINDS KORT
IN ASSEN OP MIDDENWEG
14. VIJF DAGEN IN DE WEEK
WANDELT ZE NAAR HAAR
DAGBESTEDINGSPLEK BIJ DE
CIRKEL.

08.45

09.10

Samen met een begeleider en een
medebewoner loopt Diana naar de
Cirkel. Ze heeft haar tas goed vast.
‘Daar mag je niet inkijken!’

09.15

Aangekomen bij de Cirkel wordt
ze hartelijk begroet door de
activiteitenbegeleider.
‘Fijn dat je er weer bent Diana!’
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Diana is op tijd opgestaan
en zit lekker aan het ontbijt.
‘Goh, lekker!’

09.30

Diana begint eerst met een
lekker bakje koffie.
‘Alsjeblieft, dankjewel ‘

09.00

Het is alweer tijd om naar de dagbesteding te gaan. Kom op Diana!
‘Nee, nog niet!’

Goed leven - Mooi werk - Met elkaar

11.00

Na de koffie is het tijd om lekker
te wandelen. De zon schijnt.
Wat een heerlijke dag!
‘Hupakee’

14.15

In de middag gaat Diana bewegen met
activiteitenbegeleider Jan Postma.
Zittend in een kring worden er allemaal
leuke voorwerpen doorgegeven. Dit is
dikke pret! ‘Baf!’

16.00

Na een volle en gezellige dag
is het weer tijd om naar huis te
gaan. Tot morgen Diana!
‘Doeg!’

Volg ons op Twitter
@vanboeijentweet

Reportage

15

WIJ WILLEN ONZE
BEWONERS ZO GOED
MOGELIJK HELPEN OM
ZO LANG MOGELIJK
GEZOND EN ACTIEF
TE BLIJVEN. DAAROM
IS BEWEGING EEN
BELANGRIJK THEMA
BIJ VANBOEIJEN.

Vanboeijen meer in beweging

Met kleine stappen
een fitter en gezonder
leven voor cliënten
Bij Vanboeijen werken we dagelijks met elkaar aan een Goed leven voor
mensen met een verstandelijke beperking. Maar juist deze doelgroep heeft
vaak gezondheidsrisico’s, omdat mensen met een (ernstige) beperking
meestal onvoldoende bewegen om gezond te blijven. Onderzoeken laten zien
dat het niet goed gaat met de leefstijl van mensen met een beperking.
Ze hebben vaker (en al op jongere leeftijd) last van bijvoorbeeld over
gewicht, suikerziekte, hart- en vaatziekten en zijn vaker fysiek inactief.
Ook bij Vanboeijen merken wij dit. Wij willen onze bewoners zo goed mogelijk helpen
om zo lang mogelijk gezond en actief te blijven. Daarom is beweging een belangrijk
thema bij Vanboeijen. Een van de projecten die hierin is gestart is: Leefstijl
en Vitaliteit. Bedoeld om niet alleen cliënten, maar ook begeleiders, familie en
vrijwilligers ervan bewust te maken dat het vaak de kleine stapjes in het dagelijkse
leven zijn, die het verschil maken.
Waarom het project Leefstijl en Vitaliteit?
Het goede nieuws is dat er veel en snel iets te winnen is! Het is een wetenschappelijk
feit dat je door meer bewegen gelukkiger en fitter wordt en ook je cognitie verbeterd.

Natuurlijk zijn we bij Vanboeijen indirect al bezig met een
gezonde en vitale leefstijl voor bewoners. We hebben immers
van alles ‘in huis’. Denk aan de prachtige zwembaden in Meppel
en Assen en de sporthallen. En ook hebben we verschillende
professionals zoals de vrijetijdscoaches, de bewegingsagogen,
fysiotherapeut, diëtist, de orthopedagogen, die zich allemaal
inzetten voor vitaliteit bij onze bewoners. Chris Vleesman,
projectleider van ‘Leefstijl en Vitaliteit’: ‘We zijn ons met elkaar
niet altijd bewust welke kleine veranderingen je in het dagelijkse
leven door kunt voeren voor een actievere en gezondere manier
van leven, eten en bewegen. Het is nooit te laat, cliënten zijn
nooit te oud en bewegen is leuk.’
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BRAVO’S
Om te kijken hoe het beter kan, is op twee locaties inmiddels een
‘leefstijlscan’ gedaan. ‘Een leuke en interactieve manier om de
huidige leefstijl op locatie met cliënten, begeleiders en familie
onder de loep te nemen en samen te kijken hoe het beter kan’,
vertelt Chris. ‘We gaan met elkaar in gesprek aan de hand van
de BRAVO’S. Dit zijn zes thema’s: Bewegen, Roken, Alcohol,
Voeding, Ontspanning en Sociale participatie. Chris: ‘We
proberen echt anders te kijken, anders te denken en te doen met
de mensen van de locatie. Er is subsidie gerealiseerd voor acht
locaties in Kloosterveen in Assen om met de leefstijlscan aan de
slag te gaan. Dit jaar kunnen daarnaast nog vijf andere locaties
van Vanboeijen meedoen (zie ‘aan de slag’).
Elke stap is winst!
Wat willen we bereiken? We gaan met onze doelgroep zeker
niet uit van de Nederlandse beweegnorm van 30 minuten matig
intensief bewegen per dag, wat bijvoorbeeld stevig wandelen,
fietsen of traplopen inhoud. Maar alle kleine stappen, procenten
en minuten meer bewegen voor onze bewoners is al grote winst.
En er ontstaan al prachtige resultaten en inzichten!

Aan de slag op locatie met
Leefstijl en Vitaliteit?
Hoe werkt het?
‘We beginnen op locatie met een intakegesprek met de teamleider
van de locatie en een oriëntatiebijeenkomst met het hele team en/
of de locatieraad. Samen doen we de leefstijlscan. Hierna vindt er
een terugkoppelingsgesprek plaats met alle mensen van de locatie.
We maken samen met de locatie een actieplan met als basis: welke
stappen kunnen jullie dagelijks zetten om de leefstijl te verbeteren?
Om deze leefstijl vast te blijven houden vragen we 10 minuten van
het team- of locatieraadoverleg om steeds stil te staan bij dit thema.
Er wordt op dit moment ook een leefstijlspel ontwikkeld, waardoor
het een levend onderwerp blijft en een locatie met elkaar in gesprek
blijft gaan en blijft leren.
Neem voor meer informatie of vragen contact op met:
Chris Vleesman chris.vleesman@vanboeijen.nl, projectleider en
vrijetijdscoach.

De koffie is klaar!
Op de Poolster in Hoogeveen kregen cliënten, wanneer ze ‘s avonds
op de bank voor de tv zaten, de koffie voorgezet. Een van de
begeleiders gaf aan dat dit bij haar niet zo was en dat een cliënt
haar helpt bij het koffiezetten en een ander de kopjes klaarzet op de
stamtafel. Als de koffie klaar is roept ze iedereen aan tafel met als
gevolg dat iedereen uit de bankhouding in beweging komt, naar de
tafel loopt, in een andere houding gaat zitten en ook de kopjes weer
op het aanrecht zet. Kleine stapjes bij elkaar leveren grote resultaten.

Een andere manier van kijken
Op de Middenweg in Assen kan een rolstoelafhankelijke cliënte
alleen nog haar nek en hoofd bewegen. Zij werd altijd wat verder
van de tafel gezet om de groep goed te kunnen overzien. Vanuit
een sociale gedachte. We vroegen het team of zij ook gestimuleerd
zou worden meer haar nek te bewegen als ze juist dichter aan
tafel wordt gezet. Het team antwoordde volmondig JA. Het gaf hen
een andere manier van kijken naar bewegen tijdens een simpele
dagelijkse handeling. Op dezelfde locatie droogt een cliënt zichzelf
nu bijna helemaal af en drogen de begeleiders alleen nog na. Iets
wat voorheen gewoon automatisch werd gedaan.

G-Sport!
Wist je dat veel cliënten van Vanboeijen al jarenlang actief zijn bij een
G-sportvereniging? Ze gaan bijvoorbeeld naar tennis, roeien, korfbal,
voetbal, bowlen en volksdansen.

Goed leven - Mooi werk - Met elkaar

Alle cliënten recht op beweging!
We worden ons bij Vanboeijen steeds bewuster van een vitale
leefstijl voor onze cliënten. Daarom heeft bewegingsagogie per
1 januari 2015 een prominentere plek bij Vanboeijen gekregen
in onze organisatietak ‘zorgondersteuning’. Samen met cliënten,
hun familie, begeleiders, vrijwilligers en de behandelaar gaan we
- ook op langere termijn - op zoek naar (nieuwe) mogelijkheden
om een gezond leven voor onze cliënten te blijven stimuleren.
Wil je ons ook laten zien wat je allemaal op locatie doet
aan beweging en een gezonde leefstijl?
Stuur een foto + kort berichtje naar: communicatie@vanboeijen.nl
en we plaatsen je initiatief op de Facebookpagina van Vanboeijen.

Bewegen Plus
Naast het project Leefstijl en Vitaliteit is Vanboeijen ook bezig met het
project Bewegen plus. Hierin kijken we naar een goed en gevarieerd
aanbod van leuke beweegactiviteiten voor bewoners met een
meervoudige beperking en gedragsproblematiek. We willen nog meer
inspelen op wat deze specifieke doelgroep nodig heeft om te kunnen
bewegen. We organiseren allerlei leuke activiteiten zoals zwemmen,
wandelen, fietsen, maar ook bewegend spelen, fitness en bewegen
op muziek. Dit allemaal onder begeleiding van een bewegingsagoog,
coaches en de vele waardevolle vrijwilligers die bij ons betrokken zijn.

Vrij zwemmen
Om beweging zoveel mogelijk te stimuleren is zwemmen in de vrije
tijd vanaf 2 april a.s bij Vanboeijen gratis! Je bent van harte welkom
in het zwembad op Het Erf in Meppel op donderdagavond en
zaterdagmorgen en op Park Diepstroeten in Assen op dinsdagavond
en zaterdagmiddag. De aanmelding verloopt zoals voorheen.

4 Mijl 4 You: Doe je ook mee?
Heel veel mensen kennen ‘De 4 Mijl’, het grootste hardloop
evenement van Noord-Nederland. Elk najaar, op een zondag,
lopen duizenden renners van Haren naar Groningen.
Maar: Doe de 4 mijl anders! Dat is het motto van de 4Mijl4You.
Speciaal voor mensen met een beperking op de zaterdagavond
voorafgaand aan de 4 Mijl op zondag. Vorig jaar hebben we
vanuit Vanboeijen - locatie De Diamantstoep - met een aantal
bewoners meegedaan. En dat was hartstikke leuk. Daarom
willen we graag dat het komende najaar zo veel mogelijk
cliënten, met verwanten en begeleiders van Vanboeijen mee
gaan doen. Omdat bewegen gezond is. Maar vooral omdat het
zo ontzettend leuk is.
Iedereen kan meedoen!
Of je nu ‘gewoon’ meewandelt, fietst op een gewone fiets of
driewieler, in een rolstoel zit, handbyked, rolschaatst, het maakt
niet uit. Echt iedereen kan meedoen. Het is de hele 6 kilometer
feest. Want van Haren tot in het centrum van Groningen staan er
mensen langs de kant van de Rijksstraatweg te applaudisseren
voor jou, met een beetje geluk met Vanboeijen-vlaggetjes en
petjes. De weg is voor jou gesloten voor al het andere verkeer.
Doe ook mee met Vanboeijen op zaterdag 10 oktober a.s.
Lijkt het je (of je locatie) leuk om mee te doen, of heb je vragen?
Neem dan contact op met:
Peter van der Haar, peter@diamantstoep.nl of
Bonne van der Kooi, bonnevdk@gmail.com

Vanboeijen @Vanboeijentweet 16 januari.

Nieuwe bijzondere leefkern (BLK) v 22 mensen met een
ernstige verstandelijke #beperking bij @Vanboeijentweet geopend!
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Nachtzorg in beeld

Een veilige nacht,
voor iedereen!
STEL JE HANNAH VOOR. HANNAH IS 45 JAAR, VERSTANDELIJK BEPERKT EN WOONT BIJ
VANBOEIJEN. OVERDAG EEN LEVENDIGE VROUW DIE PLEZIER HAALT UIT HAAR NAAIWERK
TIJDENS DAGBESTEDING. ZE IS ALTIJD IN VOOR EEN GRAP EN EEN GROL. ’S NACHTS IS HANNAH
EEN ONRUSTIGE SLAPER. ZE WORDT REGELMATIG WAKKER. DE ENE KEER MOET ZE PLASSEN, DE
ANDERE KEER RAAKT ZE IN PANIEK VAN EEN DROOM. ZE DOOLT DAN DOOR HAAR KAMER EN
SLAAT MET HAAR VUISTEN EN HAAR HOOFD TEGEN DE DEUR EN MUUR.

Op dat moment is de nachtzorg van Vanboeijen er. Een veilig baken en een wakend oor en oog.
Professionals die ’s nachts meeluisteren- en kijken of het met de cliënten in hun appartementen
goed gaat. Wanneer dit niet het geval is, zijn ze ter plaatse. Om zorg te bieden, te helpen, te
ondersteunen en ook te voorkomen.
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Maar... is Vanboeijen op dit moment volledig tevreden over de zorg in de nacht? ‘Nee’, is op
verschillende plekken het antwoord. Ook de nieuwe Wet Zorg en Dwang stelt straks scherpere
en andere regels als het gaat om meekijken- en luisteren gedurende de nacht. Redenen voor
Vanboeijen om kritisch te kijken en te werken aan verbeteringen in de nacht, maar ook overdag.

“Nachtzorg van
Vanboeijen: een
veilig baken en
een wakend oor
en oog.”

Wat is nachtzorg bij Vanboeijen?
Nachtzorg is bedoeld voor bewoners met een verstandelijke beperking bij Vanboeijen die in de
nachtelijke uren zorg nodig hebben. Zij worden in de nacht goed verzorgd, zodat iemand lekker
kan slapen in de eigen vertrouwde omgeving. De medewerkers van nachtzorg kunnen geluiden
monitoren uit appartementen en eventueel meekijken op een camera wat er gebeurt. Ook kan
een professional van de nachtzorg één of meerdere keren per nacht in het appartement zorg
verlenen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand medicatie nodig heeft ´s nachts of verschoond
moet worden. Medewerkers van de nachtzorg kunnen bewoners ook helpen bij het naar bed
of naar het toilet gaan, een wisselligging verzorgen of gewoon een paar keer per nacht even
poolshoogte nemen. En wat de medewerkers van de nachtzorg erg goed kunnen, is het oplossen
van incidenten en crisissituaties in de nacht. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een stroomstoring of
het weglopen van een bewoner met een psychose.
Forse incidenten
Een aantal forse incidenten in 2014 maakten ons ervan bewust dat we de nachtzorg veiliger wil
maken voor iedereen die bij Vanboeijen woont. Mensen maken hierin het verschil, maar ook een
nieuw nachtzorgsysteem helpt hierbij. Teamleider nachtzorg Adriana Dallinga vertelt: ‘Wij krijgen
nu soms zo’n 600 meldingen uit één woning in één nacht uit het systeem. Hierbij zitten ook
meldingen van geluiden bij die niet relevant zijn, zoals het zoomen van een airco of een cliënt die
snurkt. De nachtzorgmedewerkers moeten op dit moment al deze geluiden filteren. Dat zijn er
ontzettend veel en levert ruis op de lijn. Daardoor horen we Hannah nu misschien niet altijd terwijl
dat wel zou moeten.’

Goed leven - Mooi werk - Met elkaar

“Wij moeten ons meer realiseren dat goede zorg in de
nacht en goede zorg overdag van elkaar afhankelijk zijn.”
Visie op 24-uurszorg; visie op mens en systeem
Daarom startte in 2014 het project 24-uurszorg. ‘Nachtzorg is
niet een op zichzelf staand iets’, zegt manager Karin van der Vries.
‘Het staat in nauwe verbinding met onze zorg tijdens de dag. Het gaat
er eigenlijk in z’n totaliteit over hoe wij de 24 uur die in een dag zitten
onze zorg – Met elkaar – bij Vanboeijen geregeld hebben.’
Adriana: ‘Met ons inmiddels ingekochte nieuwe nachtzorgsysteem
Dhr Medicom wordt de kwaliteit van inluisteren hoger, daardoor horen
we ook echt wat we moeten horen en zijn er veel minder overbodige
geluiden. We werken nu al op een aantal locaties met dit systeem en
gaan dit steeds meer uitbreiden.’
Maar het draait natuurlijk niet alleen om een zuiverder systeem.
Nog belangrijker is: reflectie op overdrachtsmomenten en communicatie
tussen medewerkers in de nacht en de dag. Adriana: ‘Dit gebeurt nu te
weinig. Er wordt te weinig informatie en kennis over de cliënten gedeeld
met elkaar. Terwijl er zoveel deskundige beelden zijn over en weer, die
de cliënt alleen maar verder kunnen helpen. We zijn nu in verschillende
kaizengroepen in gesprek om erachter te komen waar medewerkers
van de nacht en overdag elkaar kunnen aanvullen en versterken in hun
deskundigheid. Hiervoor vinden we het bijvoorbeeld ook belangrijk dat
medewerkers van de dag tijdens hun inwerkprogramma en start bij
Vanboeijen meelopen met de nachtzorg en andersom.’

10 meest voorkomende

handelingen bij Vanboeijen

tijdens de zorg in de nacht
• Wakend oor en oog zijn - meeluisteren & -kijken
• Reageren op meldingen uit het nachtzorgsysteem
• Even poolshoogte nemen
• Verschoning verzorgen
• Medicatie toedienen
• Wisselligging verzorgen
• Helpen bij het naar bed of naar het toilet gaan
• Begeleiden van gedrag van cliënten
• Vaste rondes en afspraken
• Oplossen van een crisissituatie (stroomstoring, weglopen cliënt)

Rondetafelgesprek
Wij moeten ons meer realiseren dat goede zorg in de nacht en goede
zorg overdag van elkaar afhankelijk zijn. 24-Uurszorg doe je met elkaar.
Pedagoog Angelique Brink: ‘Wij willen graag dat onze medewerkers
uit de dag en de nacht meer gezamenlijk in gesprek komen dan nu
het geval is. Zij moeten samen, met de familie, komen tot de beste
afspraken en zorg voor hun kind, broer of zus. Tot nu toe is de rol van
de nachtzorgmedewerker in het zorgoverleg en het Persoonlijk Plan
Overleg te onderbelicht geweest. De afspraak is nu dat we in ieder
geval één keer per jaar bij elkaar komen met de cliënt, zijn familie,
zijn persoonlijk begeleider, orthopedagoog én een medewerker
nachtzorg (!). In dit gesprek maken we duidelijke afspraken en bekijken
per cliënt welke risico’s (door een risicoanalyse) er in de nacht zijn en
hoe we deze zoveel mogelijk kunnen beperken. De (herziene) afspraken
in ‘hoe zorgen wij in de 24 uur die een totale dag (inclusief nacht) heeft,
dat een cliënt zo goed mogelijk verzorgd en geholpen wordt’ leggen we
gezamenlijk vast in het Persoonlijk Plan van de cliënt en leven deze na.’
Eigen wensen en behoeften staan centraal
Het allerbelangrijkste is en blijft dat met nachtzorg - in aanvulling op de
overige zorgdiensten bij Vanboeijen - een cliënt en zijn familie op alle
uren van de dag, zeven dagen per week kunnen rekenen op kwalitatief
goede zorg van Vanboeijen. Met de nieuwe inzichten die het project
24-uurszorg ons biedt, willen we ook deze zorg, net als overdag,
zoveel mogelijk afstemmen op de individuele wensen van bewoners
en hun familie. Tenslotte geldt er maar één ding: een rustige en veilige
nacht voor een ieder van onze bewoners, inclusief Hannah. Door de
verbeteringen wordt zij eerder gehoord. Dag & nachtbegeleiders
wisselen met elkaar uit wat Hannah rust biedt als ze in paniek is.
Hierdoor wordt Hannah overdag en ’s nachts op dezelfde manier
benaderd. Dat is van onschatbare waarde.
Wil jij/wilt u naar aanleiding van dit artikel contact opnemen
met de nachtzorg bij Vanboeijen?
Heeft u tips en suggesties? Dat kan. Bel dan met de projectleider
24-uurszorg (en tevens teamleider): Adriana Dallinga, 06 12 94 08 95 of
Tjalling Nicolai, 06 51 18 92 72.
Vanzelfsprekend kan je ook eens langskomen. We waarderen het erg
wanneer cliënten, familie of collega’s van Vanboeijen bij de nachtzorg komen
kijken. De ervaring leert dat als je een keer ziet hoe het gaat in de nacht,
dit veel vragen en onzekerheden weg neemt. Jij/u bent van harte welkom!

Met Heleen Lem @leenlem 31 oktober.

Wensen gala van @boeijendevriend en @Vanboeijentweet
met Henk Wijngaard een groot feest!!!!
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Vijf vragen | Narcose op locatie

Blog ouder

een deukje

Veel is tegenwoordig niet wat het lijkt. Alles moet voldoen aan
normen, die vaak niet realistisch zijn. En dus creëren we een
schijnwerkelijkheid. Een mooie, jonge, flitsende perfectie, door
fotoshoppen en faceliften enzovoort. Alles moet perfect, want dat
is het bij je ‘vrienden’ ook; kijk maar op faceboek. Maar worden we
daar ook gelukkiger van?
Al weer een aantal jaren geleden is het wooninitiatief ‘De Tinne’
opgericht. Door ouders voor hun gehandicapte kinderen. Om geld
binnen te halen werden er vazen verkocht. Prachtige keramische
vazen, maar wel allemaal met een grotere of kleinere deuk. Als
symbool voor hun kinderen, die ook allemaal een ‘deuk(je)’ hadden.
Dat vond ik een mooi en sterk symbool. Want het bleven, met of
misschien wel juist door die deuken, prachtige vazen.
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Ik las even geleden dat steeds meer mensen weer behoefte hebben
aan echte mensen en echte verhalen. Dat die juist niet perfect hoeven
te zijn. Want dat juist imperfectie mensen ook mooi kan maken.
Imperfectie is in opkomst. Het kan zelfs een nieuwe trend worden, als
reactie op ‘de schone schijn’. Het maakt dat mensen en organisaties
eerlijker en opener kunnen zijn over hun fouten, worstelingen en
zwakke punten. Dat maakt ze ‘menselijker’. Zo’n manier van kijken
schept ruimte, geeft lucht.
Vanboeijen is een organisatie voor echte mensen, met grotere of kleinere
‘deuken’. Het leven is niet altijd makkelijk, zeker niet met een grote deuk.
De erkenning dat imperfectie bij het echte leven hoort lijkt me echter de
basis van het leven en werken bij Vanboeijen. En wij kunnen een steentje
bijdragen aan die eerder genoemde nieuwe trend, door binnen en buiten
Vanboeijen gezamenlijk te werken aan een beter leven en mooier werk,
zonder schone schijn. Door dat vasthoudend, ruimhartig, bescheiden
en flexibel te doen, vanuit het besef dat imperfectie menselijk is en bij
het echte leven hoort. Van dat besef zou je verdrietig kunnen worden.
Maar mij maakt het eerder blij en het troost me juist. Omdat het leidt
tot mededogen, iedereen insluit en niemand uitsluit. Laten we met z’n
allen imperfectie omarmen, letterlijk en figuurlijk, want daar worden we
gelukkiger van. Met dank aan het vazenproject van de verwanten van
De Tinne.

Bonne van der Kooi
bonnevdk@gmail.com
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OP MAANDAG 12 EN DINSDAG 13 JANUARI 2015 VOND BIJ
DE TANDHEELKUNDIGE AFDELING VAN VANBOEIJEN EEN
PRIMEUR PLAATS: CLIËNTEN WERDEN DAAR ONDER NARCOSE
BEHANDELD. AYOLD TJAPKES, TEAMLEIDER VAN ONDER
ANDERE DE AFDELING TANDHEELKUNDE AAN HET WOORD.

Wat doet het Centrum Bijzondere Tandheelkunde?
Tandheelkundige verzorging wordt uitgevoerd door een groot
team wat bestaat uit 3 tandartsassistentes, 1 mondhygiëniste en
3 tandartsen. Ze zijn allemaal gespecialiseerd in het omgaan met
mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking.
Het team werkt multidisciplinair en heeft dus overleg met andere
behandelaars zoals een diëtist, logopedist of de arts verstandelijk
gehandicapten. Bij mensen met een verstandelijke beperking is
een goede gebitsverzorging extra belangrijk omdat bij hen vaker
problemen voorkomen door een combinatie van aandoeningen.
Waarom onder narcose?
Voor sommige cliënten is een behandeling zonder narcose niet
mogelijk. Zij zijn vaak angstig, snappen niet wat er gebeurd en
waarom en kunnen niet (stil)liggen. Een gewone behandeling zou
veel stress opleveren en kan gevaarlijk zijn voor hun eigen veiligheid.
De patiënt hoeft onder narcose niet te worden overtuigd of in bedwang
gehouden worden. Hij is diep in slaap. Narcose is de meest veilige
en respectvolle manier om sommige mensen met een verstandelijke
beperking te behandelen.
Wat maakt narcose op locatie bijzonder?
Cliënten die onder narcose behandeld moeten worden, moesten
voorheen naar een ziekenhuis. De spannende autorit naar het
ziekenhuis, de vreemde geuren daar, de rare witte jassen en de
onbekende omgeving leveren veel stress op. Vanaf nu kunnen er een
aantal keren per jaar mensen in hun eigen vertrouwde omgeving en door
een voor hen bekende tandarts behandeld worden. Zo’n behandeling
in eigen huis scheelt veel stress, tijd en geld. Een bijkomend voordeel
is dat de tandartsbehandeling in sommige gevallen gecombineerd
kan worden met andere noodzakelijke lichamelijke behandelingen die
normaal gesproken zonder narcose moeilijk uit te voeren zijn zoals
bloedprikken, oren nakijken en schoonmaken, nagels knippen, enz.
Hoe worden deze behandelingen gerealiseerd?
Om de behandelingen bij Vanboeijen mogelijk te maken, wordt samen
gewerkt met een mobiel anesthesieteam. Het team bestaat uit een
anesthesioloog, twee assistenten en een verkoever-verpleegkundige.
Zij brengen alle benodigde apparatuur en middelen mee.
Wat zijn de ervaringen tot nu toe?
De behandelingen vonden allemaal zonder problemen plaats en de
bevindingen van de betrokken cliënten en ouders waren positief. Vooral
de goede samenwerking van de diverse disciplines en de betrokkenheid
van alle medewerkers hebben deze eerste behandelingen tot een
succes gemaakt. Zo luidde één van de reacties van ouders “Wij zijn
onder de indruk van de betrokkenheid van alle deelnemers, ook van het
anesthesieteam. Fijn dat het in het gezondheidscentrum plaatsvond.
Zowel voor ons als voor onze dochter een prettige ervaring”.

Van betekenis

Susan Beemsterboer (25)
Cliënt (Beekland in Roden)

Hoe lang ken je André al?
Ik ken André al bijna een jaar. Maar hem niet alleen.
We hebben dagelijks busvervoer, met elke dag een vaste
vrijwilliger en ook nog iemand voor het duovervoer van twee
bewoners. Deze bewoners worden door een chauffeur met
zijn eigen auto vervoerd. Al deze mensen zijn voor ons even
belangrijk.
Een eigen bus, vind je dat beter?
Ja zeker! Nu kan ik blijven werken waar ik het liefste
werk, namelijk in Kloosterveste bij de Wolveste en bij de
Kaarsenmakerij. In het weekend en ’s avonds kunnen we
met de bus op pad. We zijn naar de Rally zonder Poespas
geweest en naar de kerstreis. Dat was heel leuk!
Wat doen jullie samen?
We zingen in de bus met de cd mee. We swingen,
het liefst op hiphop.
Wat bespreken jullie samen
André vertelt nooit privédingen, daar vraag ik ook niet naar.
Dat is van hem, dat hoeft hij mij niet te vertellen.

‘We zingen
in de bus met
de cd mee.
We swingen,
het liefst op
hiphop.’

André Rouw (61)

Vrijwilliger op de bus van Beekland in
Roden
Hoe lang ken je Susan al?
Vanaf 26 mei 2014. Dat was de eerste dag dat ik ging rijden
met de bus van Beekland. Ik reageerde destijds op een oproep
in het Roder Journaal. Nu rijden we wekelijks met twaalf
vervoersvrijwilligers. Susan en ik zien elkaar iedere woensdag,
want dan rij ik.
Een eigen bus, wat fijn!
Zonder bus en ons als vrijwilligers zouden cliënten niet meer in
Assen kunnen werken. Het is nu nog een lease bus.
We hopen binnenkort door sponsoring of met behulp van een
serviceclub een eigen bus te kunnen kopen.
Wat doen jullie samen?
Susan zit naast mij voorin de bus. We brengen eerst alle anderen
weg, daarna breng ik Susan naar haar werk op Kloosterveste.
Samen met een huisgenoot regelt ze de cd’s, dat is altijd erg gezelig.
Wat bespreken jullie samen?
Ik vraag Susan hoe haar weekend is geweest. Ze vertelt dan of
ze wel of niet naar huis is geweest en wat ze gedaan heeft.

Zijn jullie ook vrienden?
André is voor mij gewoon een vrijwilliger. Vrienden zijn
mensen die je al heel lang kent. André ken ik nog geen jaar.
Ik vind het wel leuk met André in de bus hoor!

Waarom ben je vrijwilliger geworden?
Voor mij is het een mooie invulling van mijn vrije tijd. Ik doe het
graag, zeker als ik zie hoeveel meerwaarde het eigen vervoer heeft.

Wat is typisch André?
André laat de bus graag “dansen”. Dan gaan we met z’n allen
heen en weer in de bus!

Wat is typisch Susan?
Gezelligheid. Susan heeft gewoon altijd haar praatje klaar, ze
kletst heel graag.

Haal je wel eens een grapje uit met André?
Grapjes maak je op 1 april. Het is net 1 april geweest. Ik wist
niet zo goed wat voor grapje ik moest maken, volgend jaar dan
maar weer.

Haal je wel eens een grapje uit met Susan?
Ik heb de bus weleens stil gezet en gezegd dat hij stuk was.
Ze moesten er allemaal uit van mij om te duwen! Iedereen bleef
zitten, ze trapten er niet in. We hebben er wel om gelachen.

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

Nieuwe locatie voor jongeren
van FLINQ: Ellentshoek
Op 26 februari 2015 heeft het label FLINQ jeugd (ontstaan uit
een samenwerking tussen Vanboeijen en De Zijlen) de nieuwe
locatie Ellentshoek in Annerveenschekanaal in gebruik genomen.
Locatie Ellentshoek is een monumentaal pand en heeft 1 appartement
in het voorhuis met aansluitend 16 starterswoningen voor jongeren
met een licht verstandelijke beperking. Hierdoor hebben deze
jongeren een eigen woonhuis met 24-uurs ondersteuning,
die qua intensiteit is aangepast aan de individuele behoeften van
iedere jongere.

Meer informatie op: www.flinq-jeugd.nl.

Open huis
Bijzondere Leefkern in Assen
22

Op vrijdag 16 januari 2015 opende Vanboeijen tussen 11.00 en 17.00
uur haar deuren van de nieuwe Bijzondere Leefkern (BLK) Aan de
Burgemeester Bothenius Lohmanweg 4 in Assen (Park Diepstroeten)
tijdens een open huis voor belangstellenden en genodigden.
Onder het genot van een hapje en drankje konden de bezoekers
de nieuwbouw, bestaande uit 18 woonappartementen, een crisisunit
met 4 appartementen en 2 bijbehorende dagbestedinglocaties
bewonderen. De bewoners wonen er inmiddels met veel plezier!

Opening Kralooweg Meppel
In januari is de nieuwe woonlocatie aan de Kralooweg op Het Erf
in Meppel (wijk Oosterboer) geopend. Hier wonen 24 cliënten
met een ernstige verstandelijke beperking en een zeer intensieve
begeleidingsvraag. Binnen Vanboeijen duiden we dit aan als BLK
(bijzondere leefkern). Het gebouw bestaat uit 24 ruime appartementen.
Iedere cliënt heeft een eigen appartement met een zitkamer, een
aparte slaapkamer en eigen sanitair. Per zes cliënten is er een
gezamenlijke huiskamer en een ruimte om te koken, eten of voor
andere activiteiten. Ook is er een gezamenlijke tuin.

Goed leven - Mooi werk - Met elkaar

Met elkaar is alles mogelijk
‘MOOI WERK VOOR DE JONGENS, EXTRA INKOMSTEN VOOR
ONS BEDRIJFSONDERDEEL EN MINDER KOSTEN VOOR
DE WONINGEN. DAT WAS HET DOEL EN DAT HEBBEN WE
BEREIKT.’ DE MANNEN VAN MULTA LOGISTIEK EN TRANSPORT
BRACHTEN EEN VRUCHTBARE SAMENWERKING TOT STAND.
MET DE LEVERANCIER VAN INCONTINENTIEMATERIAAL ABENA
EN MET COLLEGA-INSTELLINGEN DE ZIJLEN EN INTERZORG.

BIJ VANBOEIJEN
WERKEN WE IN
DE DRIEHOEK
CLIËNT – OUDER –
MEDEWERKER EN MET
REGIE OP LOCATIE.
MET ELKAAR KOMEN
WE TOT DE BESTE
OPLOSSINGEN EN
VERBETERINGEN.

‘Een aantal jaren geleden bezorgden
we wasgoed en we deden nog wat
losse klussen. Dit bracht niet genoeg
werk om de ploeg van tien cliënten
een goed gevulde week te bieden.
Bovendien kwamen we financieel
niet rond. Dit moest anders, dat was
duidelijk.’ Bedrijfsleider Paul Gravelle
en begeleider Gerrit ten Cate zagen hun
kans schoon zelf een verandering in
gang te zetten toen ze in 2012 startten
met Regie op Locatie.
Om te beginnen gingen ze in overleg
met de cliënten. ‘We vroegen de jongens
wat ze wilden. Ze wilden meer werk,
maar geen stress of tijdsdruk. Ze wilden
iedere dag om twaalf uur en om half
vier terug zijn in de kantine. Zodat ze
rustig kunnen eten en op tijd naar huis
kunnen. Ze wilden werk dat lichamelijk
niet te zwaar was, omdat een aantal al
echt ouder worden. Bovenal wilden ze
veel kunnen rijden, want rijden vinden
ze het mooiste wat er is.’
Paul is ondernemer geweest en zag
allerlei kansen om het werk van de
transportploeg uit te breiden en geld
te verdienen. ‘Ik zag bijvoorbeeld
mogelijkheden om het incontinentie
materiaal van Abena zelf op te slaan
en te bezorgen. Ik maakte een plan en
ging ermee op stap. Deze bedrijfsmatige
manier van werken, bleek in een
zorginstelling als Vanboeijen nieuw.
In eerste instantie heb ik veel moeten

Vrienden Vanboeijen @boeijendevriend 21 maart.

praten en onderbouwen om iedereen
mee te krijgen. Bij Abena vielen de
plannen meteen goed. Ook collegainstellingen De Zijlen en Interzorg
(ouderenzorg) hadden wel oren naar
verdere samenwerking. Zij zitten net als
Vanboeijen in Noord Nederland en zijn
klant bij Abena.’
Vanaf deze zomer zal de vrachtwagen
van Abena rechtstreeks vanuit
Denemarken naar het Multa-magazijn
in Assen rijden en niet meer naar
het Abena-distributiecentrum onder
Nijmegen. Multa slaat de pakken
incontinentiemateriaal op en ontvangt
hiervoor een bedrag van Abena.
Vervolgens gaan de jongens van
Logistiek en Transport orders pikken in
hun eigen magazijn. Ze leveren een deel
van de orders af bij de Bever op Park
Diepstroeten voor verdere distributie.
Een ander deel gaan ze zelf bezorgen.
Bij locaties van Vanboeijen, De Zijlen en
Interzorg. Dit betekent voor de locaties
een besparing, want zij hoeven Abena
niet meer te betalen voor de opslag en
bezorging.
Het was een flinke klus om dit alles
te bereiken, maar Gerrit en Paul zijn
ontzettend blij met het resultaat:
‘Het mes snijdt aan alle kanten. Dit
is nou echt Goed leven, Mooi werk en
Financieel gezond in één klap. Mooi hoe
samenwerking met zoveel verschillende
partijen dat mogelijk maakt.’

@zwarteric @Sjoerd3 @pimtencate @RaboAssenND
Veel klusplezier bij #Vanboeijen vandaag! Foto’s zeer welkom! @Vanboeijentweet
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Bekijk de ’making of’
van ons jaarbericht!
vanboeijen2014.nl
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