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Een veilige plek
	Vorige week bracht ik weer een bezoek aan een
buitenlocatie van Vanboeijen. Villa Parkzicht in Steenwijk.
Een voorziening waar gevarieerde zorg geleverd
wordt. Zorg aan een aantal ernstig meervoudig
beperkte jongeren, maar ook aan een aantal volwassen
bewoners met grotere zelfstandigheid en een strakke
begeleidingsvraag. De locatie heeft een prachtige
ligging, aan de rand van de wijk, met uitzicht op een
groen park. De appartementen zijn ruim van opzet en de
indeling is afhankelijk van de zorgvraag. Het geheel ziet
er vriendelijk en huiselijk uit en bij binnenkomst voel ik
dat er een prettige sfeer hangt.
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In de centrale woonkamer zitten de bewoners bij elkaar. De koffie staat klaar, ik
word verwacht en voel me welkom. Een bewoner vertelt me dat hij speciaal naar de
supermarkt is geweest om cake te kopen. Het was een mooie activiteit voor hem,
maar ik proef ook trots, trots dat hij ervoor gezorgd heeft dat het nu op tafel staat. We
genieten er met elkaar van. Van een groot aantal bewoners ontmoet ik ook de ouders.
Ze zijn er speciaal voor mijn bezoek, een wederzijdse kennismaking in mijn eerste half
jaar bij Vanboeijen. Ik voel een grote betrokkenheid, ze zijn hier veel vaker en kennen
ook de andere bewoners goed. De aandacht en het contact is warm en liefdevol.
Ik spreek met een initiatiefnemer. Het project voor de totstandkoming van deze woning
is gestart vanuit een groep ouders. Het huis staat er nu zeven jaar, maar ook in de
jaren daarvoor is er veel werk verzet. Wat is er een tijd geïnvesteerd om deze locatie
te realiseren. Zij weten (in meerdere opzichten) echt wat zorgen is! In de eerste jaren
binnen het gezin, daarna andere zorg en anders zorgen dan bij de andere kinderen.
Samen soms beperkt in mogelijkheden. Afhankelijk van ambtelijke molens, vragend
om extra ondersteuning, woningaanpassingen of het organiseren van vervoer. Dan het
loslaten, anderen vertrouwen om de zorg voor je kind over te nemen. Zoeken naar een
veilige plek voor (langdurige) zorg. In de wetenschap dat die zorg een levenlang nodig
zal blijven.
Ouders die nu ruim een half jaar betrokken zijn doen hun verhaal. Hun proces van
loslaten is versneld begrijp ik. Veranderingen en daarmee de onzekerheden in de
zorg van de toekomst hebben hun effect. Wat verandert er allemaal nog, welke keuze
is nu nog te maken en mogelijk straks niet meer? Betrokkenheid, nabijheid en regie
op het eigen leven zijn belangrijke voorwaarden geweest in hun zoektocht. Deze
randvoorwaarden hebben ze bij Vanboeijen in kunnen vullen, ze voelen zich echt thuis
inmiddels.
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Wat een veranderingen hebben mensen met een zorgvraag al meegemaakt in hun
leven. Vragen en onzekerheden in de zorg komen er op hun pad. In dit nummer
vertellen we graag wat de veranderingen zijn per 1 januari 2015 en hoe Vanboeijen
hiermee omgaat. In ieder geval geldt: ieder individu met een verstandelijke beperking
heeft het recht op een veilige woon- en werkplek in onze samenleving. Wij blijven
investeren in een Goed leven, Mooi werk en doen dat Met elkaar!

Gertjan Veening, bestuurder
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Vanboeijen en Visio bundelen krachten in nieuwe woonvoorziening:
woning is volledig aangepast op mensen met een verstandelijke en visuele beperking.
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De afgelopen tijd hebben wij, samen
met cliënten, ouders/verwanten en
medewerkers, hard gewerkt aan een korte
en krachtige film die de kernboodschap- en
filosofie van Vanboeijen op een mooie en
passende manier tot uiting brengt: Goed
leven - Mooi werk - Met elkaar! Het filmpje
laat zien wat er bij Vanboeijen gebeurt en
vanuit welke visie wij dit doen. Iedereen
betrokken bij Vanboeijen kan het filmpje
gebruiken en inzetten.
	Benieuwd? Bekijk onze
film op: www.youtube.com.
En zoek op: ‘Vanboeijen
met elkaar’.
Heb je een tablet of
smartphone? Scan met
	je QR-scanner deze code
en je krijgt direct het
filmpje te zien.
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Like e ook en twitter!
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Door muziek
de juiste
snaar raken
Bij Vanboeijen zijn we van mening dat
muziekbeleving een positieve invloed
heeft op het leven van onze cliënten.
We vinden het belangrijk om zoveel
mogelijk cliënten kennis te laten maken
met muziek. Daarom heeft onze
muziekagoog Jaap de Jong (Gezondheidscentrum Vanboeijen in Assen) een nieuwe
collega gekregen: Mauri Hesselink
(Het Erf Vanboeijen in Meppel).
Bij Vanboeijen kunnen cliënten op
verschillende manieren muziek beleven.
Woorden zijn daarbij niet nodig en het
kan zowel individueel als in een groep
zijn. Voor iedereen is er wel een manier
van beleving die bij hem past.
Bijvoorbeeld je eigen favoriete
liedjes zingen tijdens het muziekcafé,
of samen met anderen in een groepje de
klanken van de gong, klankschalen en
trommels beleven.

Muziek kent
geen beperking
Onlangs was De Klankreiziger, Martijn
de Kleer, op bezoek bij onze locatie
De Vlindertuin in Assen. Hij verzorgde
bij De Vlindertuin een belevingsgerichte
luisterervaring speciaal voor mensen met
een verstandelijke beperking. Hij noemt
zijn voorstelling een “klankreis”, met als
doel de luisteraars het gevoel van een
uitstapje te laten beleven in hun eigen
vertrouwde omgeving.
Kijk op www.deklankreiziger.nl voor het
filmpje van het bezoek aan De Vlindertuin.
De moeite waard, want het is bijzonder om
te zien wat muziek met mensen doet!

Rally zonder Poespas
In mei was er weer de Rally zonder
Poespas in Assen, georganiseerd door de
Vrienden van Vanboeijen. Zo’n 150 cliënten
hebben genoten van hun tocht door Assen.
En daarna natuurlijk het rondje op de
TT-baan in Assen. Dit jaar deden 120
oldtimers en andere fraaie auto’s mee.

Open dag
Kern Carrousel
Op 23 mei konden familieleden,
teamleiders en andere direct
betrokkenen van cliënten een kijkje
nemen in de Kern Carrousel, een
dagbestedingslocatie van Vanboeijen
in Assen. Onder gezellige live muziek,
was er een koud buffet en uiteraard
kreeg iedereen uitgebreid de gelegenheid
om het gebouw te bezichtigen en
kennis te maken met de verschillende
dagbestedinggroepen en de
aangeboden activiteiten.

Ontmoetings-
site voor cliënten:

Vrienden voor
het leven
Vrienden voor het Leven is een nieuwe
ontmoetingssite voor mensen uit heel
Nederland boven de 18 jaar met een
verstandelijke beperking. Leden kunnen
op deze site vrienden maken en eventueel
daten. Kan een cliënt met een computer
omgaan en is hij klaar om anderen te
ontmoeten? Dan is dit de site! Lid
worden kan vanaf € 4,00 per maand.
Kijk op: www.vriendenvoorhetleven.nl

Glimlach tijdens
sloepentocht

ZAP! media

ZAP! media laat zich zien. ZAP! Is een
film- en fotogroep binnen Vanboeijen.
Deze groep wordt gerund door jongeren
met een Licht Verstandelijke Beperking,
onder begeleiding van Oriana Jippes.
Zij filmen en fotograferen in opdracht.
Dit kan bij formele of informele
gelegenheden zijn, met presentator of
zonder presentator. Iedereen kan ZAP!
Media inhuren, ook jij! Op dit moment
filmt ZAP! al in opdracht van onder andere
de vrijetijdscoaches, bewonersraden en de
afdeling marketing en communicatie
van Vanboeijen.
Bekijk het filmpje
gemaakt door ZAP!
op: www.youtube.com.
En zoek op: ‘Rally
zonder Poespas’.

In augustus voeren ruim 70 cliënten van
Vanboeijen en hun familie en begeleiders
met 14 sloepen over de wateren van het
merengebied De Wieden. Dit dagje uit werd
mede mogelijk gemaakt door de Rotary
Staphorst-Reestland en de Vrienden van
Vanboeijen. De schippers van de sloepen,
verbonden aan de Rotary, voeren de sloepen
vol mensen aan het begin van de middag
uit Wanneperveen. Op het meer
De Belterwijde lag een verrassing
te wachten. De gemeenschappelijke
opsporingsdienst van politie, waterschap
en provinciewaterpolitie was met 5 snelle
boten uitgevaren en trokken midden op het
water de aandacht van de vele mensen in
de sloepen. Op het verlaten meer maakten
de meeste van hen een spectaculair tochtje
op één van de boten. De sloepentocht
maakte een tussenstop in Belt-Schutsloot.
Hier trad regionale en bekende volkszanger
Willem Spans op voor iedereen. Een groot
feest en een dag vol glimlachende cliënten!

@VriendenvhL
facebook.com/vriendenvhl

Samen uniek, meer
dan een bedrijf!

 us en vrijwilligers
B
voor Beekland
Dit voorjaar besloot de locatieraad van
locatie Beekland in Roden, dat er andere
stappen gezet moesten worden in het
woon-werk vervoer. De kosten voor het
vervoer van de bewoners die in Assen
werken en dagelijks met de taxi heen en
weer gaan konden ze niet meer dragen.
En er zijn héél veel stappen gezet sinds
die beslissing: shoppen voor een leasebus,
leasepakketten vergelijken, vacatures
stellen voor vrijwilligers, tankpas regelen,
voorwaarden bespreken, een rooster
maken... etc. Na alle inspanning is
Beekland rijkelijk beloond met een groep
van maar liefst 9! vrijwilligers die in het
chauffeursteam gaan meedraaien! Allemaal
serieuze mensen, die zorgvuldigheid
belangrijk vinden maar ook een grapje
paraat hebben op z’n tijd. Beekland is
ontzettend blij met deze vrijwilligers.
Zij maken prettig en betaalbaar vervoer
weer mogelijk!

De afdeling transport en logistiek
van Multa bedrijven, onderdeel van
Vanboeijen, heeft een nieuwe professionele
bus! Met de bus wordt door cliënten die
werken bij Multa, de was van woningen
van Vanboeijen opgehaald en weer
weggebracht. Ook heeft Multa nog
eenzelfde bus. Deze wordt gebruikt voor
het bezorgen van medicatie en medische
voeding binnen Vanboeijen en andere
bezorgklussen. Multa bedrijven werkt
vanuit de gedachte ‘samen uniek, meer dan
een bedrijf’ en verricht werk in opdracht
voor klanten, met als doel Mooi werk voor
cliënten met een verstandelijke beperking.
Met een nieuwe bus als extra dimensie
en voor Multa en Vanboeijen een
mooi reclamemiddel.

Kijk ook eens op: www.multa.nl

Meer info over ZAP! media? Neem contact
op met: Oriana Jippes: T (0592) 305 657 /
E oriana.jippes@vanboeijen.nl


 


Sinds eind mei is de nieuwe website van
Galerie, atelier en kunstuitleen Het
Kollektief van Vanboeijen in de lucht.
De website is gemaakt door de leerlingen
van CSG Dingstede (middelbare school)
in Meppel. Deze samenwerking is tot
stand gekomen uit een match via de
beursvloer Meppel.
Neem zeker eens een kijkje op de nieuwe
website: www.hetkollektiefmeppel.nl.



Vrienden Vanboeijen @boeijendevriend 18 jul.

Goed leven - Mooi werk - Met elkaar

Nieuwe website
Het Kollektief

Dankzij de stichting Vrienden van Vanboeijen is het zwembad op
‘t Erf in Meppel omgetoverd tot een snoezelzwembad.
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Landelijke ontwikkelingen

6

1 januari 2015: nieuwe wetten
in de zorg. Hoe gaat
Vanboeijen hier mee om?
VERANDERINGEN VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING. HET IS EEN VEEL
BESPROKEN ONDERWERP: DE VERANDERINGEN IN DE ZORG DIE PER 1 JANUARI 2015 PLAATS
GAAN VINDEN. LANGDURIGE ZORG EN ONDERSTEUNING ZIJN IN NEDERLAND GOED GEREGELD.
TOCH ZIJN VERANDERINGEN NODIG ZEGT DE OVERHEID: OM DE ZORG BETER TE ORGANISEREN
DAN NU HET GEVAL IS EN OMDAT DE HUIDIGE UITGAVEN DE ZORG ONBETAALBAAR MAKEN.
DAT WILLEN WE NIET. GOEDE ZORG VOOR IEDEREEN BLIJFT BELANGRIJK. DE CONCRETE
VERANDERINGEN WORDEN STEEDS DUIDELIJKER. WAT BETEKENEN ZE VOOR VANBOEIJEN?
VOOR VEEL CLIËNTEN EN HUN FAMILIE VERANDERT ER WEINIG. ZIJ BLIJVEN DE ZORG EN
BEGELEIDING HOUDEN DIE ZE GEWEND ZIJN. EEN KLEINE GROEP ZAL VAN DE VERANDERINGEN
RECHTSTREEKS IETS GAAN MERKEN. HET GAAT DAN OM THUISWONENDE CLIËNTEN DIE
INDIVIDUELE BEGELEIDING OF DAGBESTEDING BIJ VANBOEIJEN HEBBEN.
Wat verandert er?
Per 1 januari 2015 gaan de volgende
veranderingen in de langdurige zorg gelden:
•	De huidige Algemene wet bijzondere
ziektekosten (Awbz) verdwijnt.
•	Er komt een Wet langdurige zorg (Wlz)
voor mensen met een verstandelijke
beperking die blijvend 24 uurs zorg
nodig hebben.
•	Gemeenten gaan jeugdhulp leveren op

grond van de Jeugdwet. Dit is de hulp
aan iedereen die jonger is dan 18 jaar.
•	Gemeenten gaan ondersteuning
bieden die nu nog onder de Awbz
valt. Het gaat dan om ondersteuning
thuis bij begeleiding en dagbesteding
voor mensen met een verstandelijke
beperking. Gemeenten krijgen daarvoor
nieuwe verantwoordelijkheden via de
Wet maatschappelijke ondersteuning

Goed leven - Mooi werk - Met elkaar

(Wmo) 2015.
•	Verpleging en verzorging aan huis komt
onder de Zorgverzekeringswet (Zvw)
te vallen.
Vanboeijen en de WLZ
Iedereen die woont bij Vanboeijen behoudt
de zorg en ondersteuning zoals die nu is.
Deze ondersteuning valt per 1 januari
2015 onder de nieuwe Wet langdurige

zorg (Wlz). Hier gaat het om het grootste
deel van de cliënten van Vanboeijen.
Deze cliënten hebben namelijk 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 deze beperkingen 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.
Wel wordt aan hen in 2015 gevraagd of
ze dit zorgpakket willen behouden of over
willen stappen naar de Wmo.
Vanboeijen en de Jeugdwet
Vanaf 1 januari 2015 regelen gemeenten
alle jeugdhulp. Dit regelt de nieuwe
Jeugdwet. Voor jongeren met een licht
verstandelijke beperking heeft Vanboeijen
hiermee te maken in de samenwerking
met de Zijlen in het jongerenlabel Flinq.
De huidige Flinq jongeren onder de 18
jaar, die in een hoog zorgzwaartepakket
zitten, hebben (en houden) recht op zorg
vanuit de Wlz. Toekomstige groei van
deze groep jongeren onder de 18 jaar
loopt per 1 januari 2015 via de Jeugdwet
en de gemeenten. Vanuit Flinq worden
daar op dit moment de zogenaamde
aanbestedingsgesprekken met gemeenten
in Drenthe over gevoerd om deze woonen eventueel dagbestedingplekken,
gefinancierd te krijgen.
Kinderen en jongeren die bij Vanboeijen
wonen – dus niet bij Flinq - met een licht

zorgzwaartepakket (1 t/m 3) en kinderen en
jongeren die thuis wonen maar begeleiding
individueel (thuiszorg) of dagbesteding via
Vanboeijen afnemen, vallen straks onder
de Jeugdwet. Dit geldt voor zowel kinderen
en jongeren met een lichte als een ernstige
verstandelijke beperking. Ook hier vinden
gesprekken over plaats met de gemeenten
in Drenthe.
Wanneer een jongere 18 jaar wordt zijn er
twee vervolgstromen: of een jongere heeft
recht op de uitvoering Wlz (en krijgt dus
een indicatie via het CIZ) óf gaat een beroep
doen op de Wmo: op dat moment volgt een
gesprek met de gemeente om te kijken hoe
de jongere zo goed mogelijke ondersteund
kan worden.
Vanboeijen en de WMO
Per 1 januari 2015 gaat een gedeelte van
de zorg in Nederland via de nieuwe Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
naar de gemeenten. Woont een cliënt thuis
maar krijgt hij individuele begeleiding thuis
(thuiszorg) of dagbesteding bij Vanboeijen?
Deze groep cliënten moet in 2015 voor hulp
aankloppen bij de eigen gemeente. Ook
voor hulpmiddelen of logeren moeten zij
bij de gemeente zijn. Kort gezegd moet de
gemeente ervoor zorgen dat mensen zo lang

mogelijk thuis kunnen blijven wonen en
andere mensen kunnen blijven ontmoeten.
Daarom kijken gemeenten wat een cliënt
zelf nog kan en wat familie, vrienden of
buren kunnen doen.
Vanboeijen focust zich op en is specialist
in complexe zorg voor mensen met een
ernstige verstandelijke beperking. Dit zal
zo blijven. Deze cliënten vallen met name
onder de Wlz. Vanboeijen is dus niet de
belangrijkste onderhandelingspartner
voor het maken van afspraken met de
gemeenten in Drenthe. Natuurlijk willen we
wel een belangrijke samenwerkingspartner
van de gemeente zijn als het gaat om het
doorverwijzen en doorstromen van mensen
met een ernstige verstandelijke beperking
naar Vanboeijen en het delen van kennis en
expertise over deze doelgroep. Daarnaast is
Vanboeijen wel in gesprek met gemeenten
in Drenthe om contracten af te sluiten om
bepaalde zorg te kunnen blijven bieden
(denk aan mensen die thuis wonen maar
nu wel dagbesteding bij Vanboeijen hebben)
en we zoeken daarin ook de samenwerking
met andere zorgaanbieders. De overheid en
gemeenten beschouwen 2015 nog als een
overgangsjaar om afspraken te maken.
Per 2016 gaan de veranderingen dus
echt in.

Wlz voor 24 uurs zorg

AWBZ

Wmo2015 voor
ondersteuning
thuis beschermd wonen.
Jeugdwet voor jeugdhulp
Zvw voor verpleging en
verzorging thuis

Vanboeijentweet Vanboeijen @Vanboeijentweet 2 okt.

Staatssecretaris #Vanrijn dineerde vanavond met #gemeenten
& #wethouders in eetcafe Lombok van @Vanboeijentweet
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Wat is onze aanpak?
Bij Vanboeijen gaat het in de doelgroep voor
de zorg binnen de Wmo om zo’n 65 cliënten
in totaal. 35 Cliënten daarvan wonen thuis
maar krijgen wel individuele begeleiding
(thuiszorg) van Vanboeijen. Zij zijn
volgend jaar op de gemeente aangewezen
(Wmo of Jeugdwet). De zorg die deze
cliënten ontvangen loopt door, maar
wordt op termijn (na 2015) niet langer
door Vanboeijen geboden, maar door een
andere zorgaanbieder. Voor deze mensen
zal Vanboeijen in de toekomst daarom niet
meer in beeld zijn. Vanboeijen begeleidt
hen op dit moment en het komende jaar zo
goed mogelijk in deze verandering. Onze
cliëntadviseurs en betreffende teamleiders
zorgen voor een goede bemiddeling en
warme overdracht van zorg naar wens van
de cliënt en zijn of haar familie. Samen
met de gemeente kijken we wat een cliënt
zelf nog kan en wat de omgeving kan
doen. Samen zoeken we vervolgens naar
de beste zorg of geschikt werk voor iedere
cliënt waar het om gaat, op maat. In de
loop van 2015 worden deze cliënten en hun
vertegenwoordigers ook door de gemeenten
zelf uitgenodigd voor een gesprek. We
doen met z’n allen ons uiterste best om de
onzekerheden rondom de overgang voor
cliënten zoveel mogelijk te beperken.
Ongeveer 30 cliënten wonen thuis maar
hebben dagbesteding bij Vanboeijen.
Deze cliënten blijven in 2015 bij
Vanboeijen hun dagbesteding houden.
Voor Vanboeijen is het belangrijk dat de
contacten met de gemeenten (en collegaaanbieders als Alescon) versterkt worden.
Vanboeijen voert daarom hierover met
gemeenten in Drenthe de zogenaamde
aanbestedingsgesprekken voor het afsluiten
van contracten om deze zorg te kunnen
blijven bieden. In de loop van 2015 gaan
de gemeenten ook zelf met deze cliënten en
hun vertegenwoordigers
in gesprek.
Het logeren en de zaterdagopvang bij
Vanboeijen wordt in 2014 afgebouwd.
Inmiddels zijn de logeerhuizen in Assen
en Meppel gesloten. Met de betreffende
cliënten en hun familie hebben we hier
afscheid van genomen en daar waar
gewenst bemiddeld en gezorgd voor een
goede, warme overdracht van zorg naar een
andere zorgaanbieder.

Wat betekenen deze veranderingen
voor medewerkers?
Medewerkers die werken met cliënten
die overgaan naar de Wmo, zullen in de
toekomst hun werk mogelijk niet meer op
dezelfde wijze kunnen doen. Met name voor
de medewerkers van ambulante begeleiding
en zaterdagopvang zal dit gevolgen
hebben. De betreffende teamleiders gaan
hierover met medewerkers in gesprek.
De vraagstukken liggen bij elke locatie
en elk team weer anders. Er wordt naar
gestreefd om daar waar werk verdwijnt met
medewerkers samen een nieuw perspectief
te vinden. Interne mobiliteit begeleiding
zal in 2015 alle aandacht krijgen. Begin
volgend jaar zal ook duidelijk worden wat
de gevolgen van alle veranderingen na 2015
zijn. Dit geeft ons voldoende tijd om hier
voor 2016 op in te spelen.
Hoe regelt de overheid al deze
veranderingen in de langdurige zorg?
De veranderingen staan beschreven in
wetten. Als de Tweede en Eerste Kamer
instemmen met het wetsvoorstel voor de
Wet langdurige zorg (Wlz) verdwijnt
de Algemene wet bijzondere ziektekosten
(AWBZ). De Wlz vergoedt dan vanaf
1 januari 2015 de zorg voor mensen die
de hele dag toezicht en zorg dichtbij nodig
hebben. Andere vormen van ondersteuning
die nu nog onder de AWBZ vallen, regelen
de gemeente en de zorgverzekeraar.
Daarvoor zijn de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de
Jeugdwet. Verpleging en verzorging
thuis is vanaf 2015 onderdeel van
de Zorgverzekeringswet (Zvw).
Goed leven – Mooi werk – Met elkaar
Vanboeijen wil kwalitatieve zorg blijven
bieden voor een Goed leven voor mensen
met een verstandelijke beperking en
complexe zorgvragen. Ook in de toekomst
en met minder geld. Hoe complex de zorg en
ondersteuning soms ook is, we blijven altijd
zoeken naar een Goed leven en Mooi werk.
Dat doen we Met elkaar. We willen dat de
ondersteuning en begeleiding van een cliënt
dicht bij hem of haar wordt georganiseerd.
En dat elke cliënt een goed persoonlijk
netwerk heeft. De komende jaren blijven
we ons daar - samen in de driehoek van
cliënten, familie en medewerkers - in
persoonlijk contact en per individu,
voor inzetten.

Goed leven - Mooi werk - Met elkaar

Meer lezen en weten?
Neem eens een kijkje op de volgende
websites en social media:

Met elkaar is
alles mogelijk

www.dezorgverandertmee.nl
(Deze website geeft cliënten zo eenvoudig
mogelijk uitleg over de overgang van AWBZ
naar Wmo, Zorgverzekeringswet, Jeugdwet
en Wet langdurige zorg. De website is
door het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport samen met cliënten en
professionals in de zorg gemaakt).

Bespaarweekenden
OP DE POOLSTER IN HOOGEVEEN HEBBEN ZE VIER KEER
PER JAAR BESPAARWEEKENDEN. OORSPRONKELIJK OM
EEN GELDTEKORT TE VOORKOMEN, INMIDDELS VOOR HET
SPAREN VAN UREN VOOR DAGJES UIT MET DE BEWONERS.

www.hoeverandertmijnzorg.nl
www.rijksoverheid.nl
www.hervorminglangdurigezorg.nl
www.rijksoverheid.nl
www.invoorzorg.nl
www.zorgverandert.nl
@zorgverandert
zorgverandert
Filmpje Youtube: www.youtube.com
en zoek op ‘Uitleg Hervorming
Langdurige Zorg.

Landelijke publiekscampagne

‘We gaan meer
voor elkaar
betekenen!’

Op 16 oktober is het Ministerie van
VWS gestart met een grote landelijke
publiekscampagne om breed met de
samenleving te communiceren over
de veranderingen in de zorg. Behalve
kranten, social media, radio en tv wordt
ook gebruikgemaakt van folders, websites
en informatiebijeenkomsten. Cliënten,
familie en overige geïnteresseerden
kunnen bij het bij het Informatiepunt
Langdurige Zorg en Jeugd terecht met
hun vragen, via: 0800-0126.

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

In 2013 dreigden op de Poolster financiële
problemen. Een half uur per dag van
de diensten afhalen, zou de problemen
oplossen. Een ingrijpend voorstel waar
de locatieraad niet enthousiast van werd.
Eén van de familieleden opperde om die
uren op een andere manier te besparen:
een paar weekenden per jaar zorgen
dat zo veel mogelijk bewoners naar hun
familie gaan, zodat er in die weekenden
met één in plaats van twee begeleiders
gewerkt kan worden. De familieleden en
de teamleden in de locatieraad besloten
er voor te gaan. De bespaarweekenden
werden geboren.
Een doeltreffende oplossing, die
tegelijkertijd vragen oproept:
hoe verhouden de bespaarweekenden
zich tot Goed Leven en Mooi Werk?
Komt dit in gevaar? Begeleidster Heidi
de Jonge van de Poolster is zich bewust
van de nadelen die de bespaarweekenden
hebben. Zo is het bijvoorbeeld voor een
aantal thuisblijvende bewoners in die
weekenden niet mogelijk naar buiten te
gaan. Heidi: ‘Daarom besteden we extra
aandacht aan het doen van gezellige
dingen in huis. We maken er een
speciaal weekend van.’ Twee bewoners
zijn gewend iedere zaterdagmiddag hun
boodschappen te doen samen met een
begeleider, dat gaat niet. Heidi: ‘Het
was even wennen in het begin, maar we
hebben met hen een goede andere dag
gevonden en inmiddels vinden ze het
prima dat het zo gaat.’
Vanboeijentweet Vanboeijen @Vanboeijentweet 2 okt.

Niet alleen voor bewoners heeft het
gevolgen, ook voor medewerkers.
Begeleidster Jolanda Meester was
in eerste instantie terughoudend
toen ze het idee hoorde. ‘Ik was bang
dat de bespaarweekenden precies
in mijn werkweekenden zouden vallen
en dat ik dan niet meer aan mijn uren
zou komen. Inmiddels roosteren we ver
voor uit en weet ik waar ik aan toe ben.’
Andere collega’s maakten zich zorgen
over het alleen werken: wat als er
net in die weekenden iets gebeurt?
Heidi vertelt: ‘Om dit te kunnen
opvangen hebben we back-up geregeld
bij een andere woning in Hoogeveen,
zodat we altijd iemand kunnen
bellen om te komen helpen als
dat nodig is.’
In 2014 had de Poolster gelukkig weer
meer financiële ruimte. Toch hebben ze
ervoor gekozen de bespaarweekenden te
behouden. Heidi: ‘De bewoners vinden
het erg leuk om een dagje uit te gaan
naar een pretpark, maar daar waren
geen begeleidingsuren voor. Nu gebruiken
we de bespaarweekenden om daar uren
voor te sparen. Ik vind het mooi wat we
samen bereiken. De bewoners hebben in
de bespaarweekenden een leuk weekend
(bij hun familie of op de Poolster) en
ze hebben ieder jaar een dagje uit naar
keuze. Ik mocht in september mee naar
het Dolfinarium. Het was een geweldige
dag voor hen. En daar doen we het
natuurlijk voor.’

Staatssecretaris #Vanrijn dineerde vanavond met #gemeenten
& #wethouders in eetcafe Lombok van @Vanboeijentweet
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Alsof er iets herkenbaars was

Levensverhaal

‘Cobi stond in de gang toen we voor de eerste keer bij haar kwamen.
We gingen naar de huiskamer en wat we nooit verwacht hadden,
gebeurde: ze kwam bij ons zitten. Net of er iets herkenbaars was, alsof
ze voelde: “Deze mensen staan dichter bij mij dan andere mensen”.
Ze drukte even haar schouder tegen me aan. De klik was er meteen.’
Martin Mooi en zijn broer Bram Mooi hebben jaren geen contact
gehad met hun zus Cobi. Dat veranderde begin dit jaar.’
Vader praatte nergens over
‘Ik heb haar uit huis zien gaan,‘ vertelt Bram. ‘Ik was thuis als jochie van
vier toen Cobi werd opgehaald. Ze was twee jaar en had waarschijnlijk een
hersenvliesontsteking. De huisarts was erbij en ze gingen met haar naar het
ziekenhuis. Dat ze nooit meer terugkwam, wisten we niet. Moeder overleed
kort daarop, na de geboorte van onze jongste broer, de tiende in de rij. Vader
praatte nergens over, niet over moeder en ook niet over Cobi. Ze werden
doodgezwegen.’ Martin: ‘Toen Cobi net op het Hendrik van Boeijen Oord was,
ben ik één keer mee geweest met de oude heer. Vader zei: “Nu weet je het.
Dit is de enige keer dat je Cobi ziet, verder heb je daar niks te zoeken.” Vader
is daarna nog een paar keer geweest, later ook niet meer. Op zeker moment
verhuisden we naar Steenwijk. We denken dat vader nooit een adreswijziging
naar Vanboeijen heeft gestuurd.’
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‘56 jaren zijn we er niet
geweest voor haar. We hebben
haar verschrikkelijk veel
tekort gedaan en onszelf ook.’
Goed leven - Mooi werk - Met elkaar

Al die jaren voorgelogen
‘Na het overlijden van vader had de tweelingbroer van Cobi het contact met
haar en met Vanboeijen. Hij vertelde ons dat ze niks kon en dat ze als een
lamme op een stoel zat ergens in de hoek van een grote zaal. Hij zei dat ze
oerklanken uitsloeg waar niemand wat van begreep. We moesten er zeker
niet heen gaan want dan zou Cobi weken van slag zijn. We wilden haar niet
van slag maken, dus we gingen niet. We vroegen wel af en toe aan onze broer
hoe het met Cobi ging en of hij nog hulp kon gebruiken. Het ging altijd goed
en hij had geen hulp nodig. Nu blijkt dat hij ons al die jaren heeft voorgelogen.
Hij kwam nauwelijks bij Cobi. De laatste zeven jaren is hij niet geweest. Hij
reageerde nooit op post en gaf geen handtekening of toestemming als daar
om gevraagd werd. Het moment dat we hier achter kwamen, zijn we meteen
in actie gekomen. We hebben alles bij mijn broer weggehaald en nemen het nu
helemaal van hem over.’
Van de ene verbazing in de andere
‘We waren bang dat Cobi enorm verwaarloosd zou zijn,’ vertelt Bram, ‘omdat
onze broer jarenlang nergens voor tekende en we haar in haar eentje hebben
laten verpieteren. Martin en ik besloten er met z’n tweeën op af te gaan.
We wisten niet wat we aan zouden treffen maar bereidden ons voor op het
ergste. We hadden de beelden in ons hoofd die onze broer ons verteld had.
We dachten dat we Cobi aan zouden treffen achter een afrastering in een zaal
met 100 idioten. Toen we de straat inreden waar Cobi woont, dachten we dat
we verkeerd zaten. We zagen gewone huizen in een gewone woonwijk. We
vielen van de ene verbazing in de andere, zeker toen we ons zusje zagen: ze
lóópt gewoon, ze doet de afwas en ze is prima in staat ons dingen duidelijk te
maken.’ Martin: ‘Ze wappert bijvoorbeeld met haar handen, als ze vindt dat we
op moeten schieten, zo van: “Drink dat koppie koffie eens leeg” of: “Nu is het

tijd om te gaan.”’ Bram: ‘Ze begrijpt veel dingen. Ze weet wat ze wil en
ze rust niet voor ze je dat aan het verstand heeft gebracht.
‘Hij lacht: ‘Daarin is ze een echte ‘Mooi’, net zo koppig als wij.’

Huppelend naar de snackbar
‘Dit jaar was de eerste verjaardag voor Cobi met haar familie,’ vertelt
Martin.‘Toen we binnen kwamen, kreeg Bram meteen twee kussen en ik
kreeg een hand. Heel bijzonder want Cobi houdt helemaal niet van aanraken.
Ze deelde aan ons allemaal stukjes worst uit. Mooi om te zien hoe zij voor
zichzelf eerst het stukje pakte dat zij wilde, voordat ze ons liet kiezen. We
hadden allemaal kadootjes voor haar meegenomen. Ze griste ze weg en pakte
ze meteen uit. Ze was zó blij!’ Bram: ‘Deze zomer zijn we voor het eerst met
haar wezen wandelen. We wisten niet of de begeleiders dat goed zouden
vinden, maar die zeiden dat we alles met Cobi mogen doen. Zolang we maar
aankondigen wat we gaan doen, zodat Cobi zich er op voor kan bereiden. We
liepen de wijk in en het leek ons leuk ergens wat te drinken. Maar wij kennen het
daar natuurlijk helemaal niet. Dus we vroegen Cobi of zij wist waar de snackbar
was. Ze nam ons mee en liep er zó heen. Ze huppelde erbij. Dan loop ik
gewoon te genieten. Het geeft ons een blij gevoel. Kalm aan maar zeker willen
we zorgen dat ze de hele familie leert kennen. Ze hoort erbij. We willen haar
meenemen naar ons huis, we willen uitstapjes maken. Alles kan. Tot de limiet
voor haar bereikt is natuurlijk.’

“Nu weet je het. Dit is de enige
keer dat je Cobi ziet, verder heb
je daar niks te zoeken.”
Elkaar nog een paar mooie jaren geven
‘Het is echt heel jammer dat we elkaar niet eerder getroffen hebben.’
Bram kan zich er kwaad over maken: ‘Hoe háálde mijn broer het in zijn gekke
kop ons te vertellen dat we niet welkom waren bij Cobi. Ik vind mezelf echt een
klojo dat ik nooit in de auto ben gestapt om naar haar toe te rijden.’ Martin:
‘Ik verwijt mezelf dat ik mijn broer heb geloofd. Maar ja, het is je bróer.’ Bram:
‘We hebben haar verschrikkelijk veel tekort gedaan en onszelf ook. Al die jaren
verloren tijd. We hadden haar gewoon op kunnen halen. Ze had mee kunnen
gaan met ons gezin naar de dierentuin. Ze had gewoon deel van ons leven
kunnen zijn en wij van het hare. Dat kunnen we niet meer inhalen. Maar als we
elkaar nog een paar mooie jaren kunnen geven, vind ik dat geweldig. Zij is een
verrijking voor ons. We vinden het echt leuk om bij haar langs te gaan.’ Martin:
‘Ik heb een zuster die ik kan leren kennen. Ik kan er heen. Ik kan erover praten.’
Bram: ‘Het is geen moeten, het is een toevoeging. We hebben een stukje van
ons leven erbij gekregen. Het puzzelstukje dat ontbrak.’
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In beeld...

BLOG MZR

Tips en tops in communicatie
met de achterban
Heb jij dat ook wel eens? Dat je denkt dat je het goed doet, maar dat je collega’s
of je familie niet begrijpen waar je mee bezig bent of waarom je iets doet? Wij als
medezeggenschapsraad (MZR) kennen dat wel!
Wij zetten ons vol enthousiasme in voor de medezeggenschap van de
medewerkers van Vanboeijen. Dit doen we vooral omdat we het belangrijk vinden
dat ‘de stem’ van jou als medewerker (op locatie) gehoord wordt. Dat je invloed
kunt uitoefenen op hoe zaken voor medewerkers en de werkvloer geregeld zijn.
Tegelijkertijd kunnen we ons voorstellen dat wanneer je medezeggenschap op je
werkplek goed geregeld is, de MZR wat verder van je bed komt te liggen.
Toch hebben wij als medezeggenschapsraad wel degelijk ons bestaansrecht.
Samen met bestuurder en MT sparren wij bijvoorbeeld over (nieuw in te zetten)
beleid en adviseren hen. Verder geven wij signalen die wij van de werkvloer
aan hen mee en in verschillende themagroepen krijgen medewerkers de
gelegenheid om zelf mee te adviseren over gerichte onderwerpen. Ook helpen
wij medewerkers op weg die vragen hebben die gerelateerd zijn aan hun werk.
Maar is dit bij alle medewerkers bekend en communiceren we hier goed over?
Daarom stelden we een vragenlijst op en zonden deze in september naar alle
medewerkers van Vanboeijen. Wij willen alle collega’s die de moeite hebben
genomen deze in te vullen, hartelijk bedanken! Een aantal belangrijke uitkomsten
kunnen we nu al met jullie delen. Net zoals, destijds nog prinses Maxima, in haar
speech over haar zoektocht naar de Nederlandse identiteit, concludeerde dat
dè Nederlander niet bestaat, kunnen wij uit de vragenlijst concluderen dat dè
achterban niet bestaat. Vooral de open vragen leverden diverse uitkomsten op.

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

‘Zie je de bellen?
Zie je ze gaan?’
Joanne (begeleider) en Samir (cliënt)
Je op een passende manier ontspannen, hoort bij een Goed leven. Voor Samir betekent dat, dat hij op zijn
manier plezier kan beleven aan een activiteit, zoals bellen blazen, samen met zijn begeleider.
Vanboeijen biedt ook voor kinderen en jongeren verschillende mooie woon- en dagbestedingplekken.

Een aantal tips waarmee we aan de slag gaan:
•
Nieuwsflits van de MZR ontvangen in de mailbox.
•	Werkplekbezoeken. Hier zijn we al mee bezig. Maar, teams kunnen
ons zelf ook uitnodigen als ze daar behoefte aan hebben!
➢•
Meer gerichte enquêtes uitvoeren.
➢•	Niet alleen richten op het primaire proces,
maar ook op de ondersteunende diensten.
➢•	Duidelijk maken wat medewerkers van ons
kunnen en mogen verwachten en wat niet.
Thema’s die werden aangedragen voor de MZR: WMO (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning); CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst); werkdruk; mobiliteit;
ROL (Regie Op Locatie). Uit veel van de antwoorden maken we op dat we
nog duidelijker moeten laten zien en horen wat we doen en waarom, wat
medewerkers van ons kunnen verwachten, maar ook duidelijk aangeven wat
niet. Kortom: we willen en moeten zichtbaarder worden, zowel op papier als
persoonlijk. Onze manier van communiceren met ‘de achterban’ gaan we
opnemen in ons continu verbeterplan. Jullie aanbevelingen zijn daarbij een
belangrijk hulpmiddel.
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.

Hier doe ik het voor

e
k
e
n
n
a
H
Waagemans
Dietiste Vanboeijen

‘Mijn werk is eigenlijk dieetadvies geven aan cliënten, begeleiders
en aan familie. Wanneer iemand een aangepast dieet volgt is het
netwerk minstens zo belangrijk als de inzet van de cliënt. Het netwerk
ondersteunt de cliënt in het behalen van het gewenste resultaat. Het
leuke aan mijn werk is dat elke casus weer anders is. Het is een soort
puzzel elke keer. Dit is voor mij een grote uitdaging. Je kijkt en zoekt
naar oplossingen, maar uiteindelijk heeft de cliënt, daar waar mogelijk,
de regie. Als de cliënt niet wil, dan houdt alles op. Wanneer een casus
na veel gepuzzel goed loopt ga ik met een voldaan gevoel naar huis.’
‘Vaak denken mensen dat je alleen naar een diëtiste gaat wanneer
je kampt met overgewicht. Dat is natuurlijk niet zo. Ook cliënten die
kampen met ondergewicht, allergieën of behoefte hebben aan medische
voedingen komen bij een diëtiste. Samen met de logopedisten, Karina
Schutten en Hilde Kleine Deters, zit ik in het slikteam. Het is ontstaan
doordat wij samen constateerden dat er binnen de doelgroep veel
mensen moeite hebben met eten en slikken. Vaak lopen deze twee
vaardigheden gelijk op. Het idee ontstond om bij woningen ‘eet en
drink coaches’ op te leiden. Zij signaleren de knelpunten, bieden
oplossingen en wanneer er structureel iets mis gaat hebben zij op
regelmatig contact met het slikteam. In 2013 liep de pilot hiervan en
de resultaten waren erg positief. Wij hopen dit in de toekomst verder
te kunnen uitbreiden. Ik geef ook ‘boodschappen ondersteuning’. Ik ga
dan samen met een cliënt boodschappen doen. Dit is leuk om te doen
omdat ik dan veel beter kan uitleggen welke producten goed zijn en
welke niet. Het is ook gezellig. Je leert iemand beter kennen. Wanneer
er bijvoorbeeld in een team behoefte is aan het ‘gezond leren koken’,
geef ik kookworkshops. Samen koken en goede producten gebruiken is
een goede manier om mensen inzicht te geven in voedsel. Ik help hen
daar graag bij.’
‘Ik let zelf ook wel op mijn voeding, maar eet ook wel eens een patatje
tijdens mijn lunchpauze. Dan kom ik cliënten tegen die ik begeleidt. Zij
moeten dan erg lachen en maken hier altijd een opmerking over. ‘Mag
jij wel een patatje eten?’ Dat vind ik leuk. Ik denk dat het belangrijk
is om bij diëten niet al te streng te zijn. Een keer zondigen mag als
verder het dieet gevolgd wordt en het niet wekelijks is. Cliënten
vertellen mij soms vol trots dat ze een slagroomsoes hebben gegeten
op een verjaardag. Ik vraag dan of ze ervan genoten hebben. Als je
zondigt moet je er wel van genieten. Zo is ook de ‘lak-aan-Hanneke-dag
ontstaan. Ik zeg altijd ‘Eet bewust! Af en toe snoepen mag best, maar
met mate!’ Als je zondigt moet je er wel van genieten. Zo is ook de ‘lakaan-Hanneke-dag ontstaan. Ik zeg altijd ‘Eet bewust! Af en toe snoepen
mag best, maar met mate!’
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Ook mijn Judo medailles
hebben een plek gekregen…

Mijn dag

Erik
Scholte

IK BEN ERIK SCHOLTE EN IK
WOON IN EEN BIJZONDERE
LEEFKERN OP PARK
DIEPSTROETEN (ASSEN) EN
IK VERHUISDE NAAR EEN
NIEUW APPARTEMENT.

‘Dit is mijn
nieuwe huis!
Moo i he??’
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VANBOEIJEN WIL
PARTNER ZIJN EN
HET MET ELKAAR
DOEN. WE WERKEN
DAAROM MET VEEL
PARTIJEN SAMEN.
MAAR MET WIE
DAN PRECIES?

Hier sta ik voor mijn oude woning
aan de Dr. Hoejenboslaan. Een dag
voor de verhuizing.
Mijn spullen moeten natuurlijk ook
allemaal weer uitgepakt worden en
een plekje krijgen.

harts tikke
mo o i!
Ik vind mijn nieuwe appartement

Volg ons op Twitter
@vanboeijentweet

Mijn spullen moeten allemaal
ingepakt worden.

Samen Vanboeijen
!PET IS EEN GEGEVEN IN HOOGEVEEN. VAN OORSPRONG EEN
BOEKHANDEL EN IN DE LOOP DER JAREN UITGEBREID NAAR
ANDERE DIENSTEN. TEGENWOORDIG BESTAAT !PET UIT O.A.
EEN BOEKHANDEL, EEN DRUKKERIJ, EN HOUDEN ZE ZICH
BEZIG MET PROJECTINRICHTING, VISUELE COMMUNICATIE
EN AUTOMATISERING.
Kevin Schepers werkt bij !PET als accountmanager. De contacten met Vanboeijen startten al voordat
hij in dienst kwam. Bij Vanboeijen heeft Kevin veel contact met Dirk Visser van de afdeling ICT. In de
basis levert !PET verschillende artikelen op het gebied van automatisering aan Vanboeijen. Maar het is
meer dan alleen contact tussen leverancier en klant. Wat maakt het dan zo bijzonder? ‘Vanboeijen is
voor mij niet gewoon een zorginstelling. De manier waarop de begeleiders met cliënten omgaan vind
ik heel bijzonder. Er is zoveel warmte en enthousiasme’, zegt Kevin. ’Het contact met de afdeling ICT
verloopt heel plezierig en wij worden door hen als meedenkend partner gezien. Dat stimuleert ons om
jullie wensen zo goed mogelijk in te vullen. De middelen in de zorg zijn beperkt en het is een uitdaging
om met minimale middelen dezelfde functionaliteit te leveren die de grotere ICT-bedrijven voor veel geld
aanbieden. Vanboeijen daagt ons uit om mee te denken in het ontwikkelen van bijzondere dingen voor
jullie cliënten. Wensen op het gebied van skypen en het gebruik van touchscreens. Wij doen er alles aan
om de door jullie gewenste functionaliteiten te leveren en op een leuke manier vorm te geven, passend
bij de cliënt. Ook Dirk is enthousiast als het om de samenwerking met !PET gaat. ‘Het is bijzonder dat
een leverancier zo met ons meedenkt en meevoelt. Voor mij voelt het als een partnerschap. !PET is altijd
probleemoplossend aan het meedenken en neemt de tijd voor ons. Het is een wisselwerking, er ontstaat
een bepaalde symbiose’.
Bij !PET nemen de medewerkers en cliënten een bijzondere plaats in. Afgelopen zomer vond op het
TT-circuit weer de GAMMA-racingday plaats. Cliënten en hun begeleiders werden uitgenodigd om dit
evenement te beleven vanuit de VIP-box van !PET. En wat was het een geweldige dag. De cliënten en
begeleiders werden door de medewerkers van !PET de hele dag voorzien van eten, drinken en lekkere
hapjes en ondertussen werd genoten van de motoren. En niet alleen voor Vanboeijen was het genieten,
ook de medewerkers van !PET hebben een geweldige dag gehad. ‘Wat was het mooi om te zien hoe de
cliënten genoten van alles’.

Dit vind ik het mooiste plekje in mijn
nieuwe appartement. Mijn PC hoek.
FemkedeSlegte Femke de Slegte @FemkedeSlegte · 26 sep.

Goed leven - Mooi werk - Met elkaar

@Vanboeijentweet @KonVisio Trots op deze voorziening speciaal voor mensen
met een visuele en ernstige verstandelijke bepekring! #Samen
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Alle circa honderd locaties van Vanboeijen
gingen - en de laatste twee gaan binnenkort aan de slag met Regie Op Locatie (ROL).
Onder begeleiding van de ROL-experts
nemen cliënten, verwanten en medewerkers
zestien weken lang alle facetten van hun
locatie kritisch onder de loep. Stapsgewijs
brengen ze verbeteringen aan. Niet
eenmalig, maar blijvend. Oftewel: continu
verbeteren. Het is een werkwijze waarbij
de regie ligt op de locatie en waarbij iedere
locatie haar eigen budget beheert.

Regie op locatie
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‘Ik wou bij mijn zoon op bezoek,
maar hij had geen tijd. Mooi toch?’
Jeroen (cliënt) en Jenny (moeder).

‘Alles draait om verbinding’
Rond 2010 bleek uit onderzoek dat de medezeggenschap binnen Vanboeijen voor verbetering
vatbaar was. Daarnaast gaf de Centrale Verwantenraad in die periode aan graag te willen
meepraten, meedenken en meebeslissen, maar vooral op de locaties zelf en niet alleen
‘Vanboeijenbreed’. Vanboeijen pakte deze en andere signalen op en ontwikkelde ‘Regie Op
Locatie’, afgekort tot ROL. Inmiddels zijn bijna alle locaties bij Vanboeijen ‘gerold’. Er is veel
gebeurd. Aan ROL-adviseurs Michael Akudaman en Annita Boersma de vraag hoe de zaken
er op dit moment voor staan.
Goed leven - Mooi werk - Met elkaar

Echt luisteren
De werkwijze is gebaseerd op drie theorieën,
waaronder de ‘Theorie U’ van Otto Scharmer.
“Scharmer zegt dat elke verandering begint bij
jezelf”, leggen Michael en Annita uit, “je bent
zelf onderdeel van die verandering en dat moet
je voelen en samen doorleven. Alles draait
namelijk om verbinding. De verandering die je
samen in gang zet, draag je ook met elkaar.
Dit betekent dat je vooral naar jezelf kijkt in
je interactie met anderen. Sta je werkelijk
in verbinding met de ander? Hoe luister je
naar de ander? Heb je eigenlijk je oordeel al
klaar tijdens het luisteren? Speelt angst voor
verandering mee of cynisme? Dat oordeel, die
angst en het cynisme moet je leren loslaten.
Daarna lukt het om meer te kijken door de
ogen van die ander. Waarom zegt, vraagt of
doet iemand zo? Wanneer je zover bent, ben
je in staat om breed gedragen veranderingen
in gang te zetten. Daarnaast maakt Regie Op
Locatie onder andere gebruik van de Leanmethode, het continu verbeteren in kleine
stapjes.”
Reacties
“De meeste ouders omarmen de nieuwe
aanpak”, vertelt Annita. “We merken dat ouders
enthousiast raken als ze het meemaken en het
van binnenuit beleven.” Ook cliënten worden
blij van ROL, met name als het daadwerkelijk
effect heeft in hun dagelijks leven. “Zo was
er bijvoorbeeld een woning waar bewoners
aangaven nooit gevraagd te worden voor
klusjes in huis. Begeleiders regelden dit zelf
of de facilitaire dienst kwam. Bewoners en
begeleiders hebben nu met elkaar afgesproken
dat ze samen kijken wat er moet gebeuren en
dat ze het vervolgens ook samen uitvoeren.
Een ander voorbeeld speelde zich af op een
dagbestedingsplek voor mensen met een
ernstige meervoudige handicap. Zij zitten graag
buiten en hadden een klein terras en een groot

grasveld. Bij het naar buiten gaan reageerden
een aantal van hen regelmatig geïrriteerd, want
het gehobbel op het grasveld voelde voor hen
vervelend. De begeleiders namen hun signalen
serieus. Ze gingen aan de slag en regelden een
uitbreiding van het terras.” Michael en Annita
zien dat het veel oplevert op het moment dat
begeleiders zelf de regie kunnen nemen. “Bij
de start van de uitrol wisselt het enthousiasme
bij begeleiders. Dit groeit meestal in de loop
van de uitrol. Dat komt omdat je in alle rust
en ruimte stil staat bij alles wat op een locatie
speelt. Er zijn ook mensen die sneller willen en
ervaren dat het huidige systeem dwars zit. Dat
kan het enthousiasme temperen. Als afdeling
doen we aan nazorg en procesbegeleiding,
maar niet alle knelpunten zijn direct op te
lossen.”
Regie op locatie extern
Al snel bleken ook andere zorgorganisaties
belangstelling te hebben voor Regie Op
Locatie. “Vandaar dat we in 2012 een pilot
hebben gedraaid bij zorgaanbieder De
Noorderbrug”, vertelt Michael. “We waren
benieuwd of dat wat intern werkte, ook
extern een succes zou zijn. Het resultaat
was verrassend. Na de pilot wilde Vanboeijen
andere organisaties kennis laten maken met
ROL, maar heeft geen ervaring met het extern
implementeren van methodieken. Om dit
zorgvuldig en professioneel te kunnen doen,
heeft Vanboeijen een samenwerkingspartner
gevonden in TNO Management Consultants.
Samen met hen zijn we inmiddels actief
bij zorginstellingen De Zijlen, Cordaan, ’s
Heerenloo Zorggroep, Bartimeus, De Twentse
Zorgcentra, Centrale Huisartsendienst
Drenthe en Koninklijke Visio. Een belangrijke
voorwaarde om dit te kunnen doen, is dat het
onze cliënten geen geld kost. We verdienen
extern dus ons eigen salaris. Daarnaast levert
het Vanboeijen iets op: alle extern opgedane
kennis en ervaring wordt intern gedeeld.
Alle organisaties hebben tot op heden een
vervolgtraject met ons aangevraagd. We
durven dus wel te zeggen dat ROL goed wordt
ontvangen en ervaren.”
Hoe nu verder? Continu verbeteren!
Nu is het belangrijkste om ROL in stand te
houden en te bewaken. Oftewel: continu blijven
verbeteren. Om dit te kunnen doen moet je als
locatie continu in beeld houden waar je staat en
welke zaken vragen om verbetering. Zodat je
hierop kunt (bij)sturen. Hiervoor biedt ROL een
Pubbiedus Marieke @Pubbiedus · 24 sep.

aantal instrumenten uit Lean Management:
• WLITA-bord (Waar Loop Ik Tegen Aan - bord)
• Weekstart
• Keek-op-de-Week
• Continu Verbeterplan
• Kaizen (om verbeterprocessen op locatie in
gang te zetten)
In de praktijk zien we dat het de ene locatie
beter lukt om de instrumenten toe te passen
dan de andere. Op dit moment sluiten we
aan bij de verschillende beleidsdagen in de
regio om samen te verkennen wat hiervan de
oorzaken zijn.
Wens
Tot slot de vraag of beiden nog wensen hebben
voor de toekomst. “Ik draag mensen met een
verstandelijke beperking een warm hart toe”,
aldus Annita. “Ze zijn zo puur en oprecht. Ik
wens dat ieder mens met een verstandelijke
beperking de regie over zijn eigen leven heeft
en dat medewerkers naast ze kunnen staan
en daar hun plezier uithalen om gemotiveerd
aan het werk te blijven.” Michael zou graag
zien dat cliënten, verwanten en medewerkers
de toegevoegde waarde zien van Regie Op
Locatie. “Ik hoop dat ze zeggen: met elkaar
in gesprek gaan op een gelijkwaardig niveau,
feedback geven en ontvangen voegt echt wat
toe! In mijn beleving hoeft deze werkwijze ook
niet beperkt te blijven tot de zorg. Ik denk dat
bijvoorbeeld scholen en overheden er eveneens
baat bij hebben. De tijd is er rijp voor.”

‘Op weg naar een
nieuwe organisatievorm’
Bestuurder Gertjan Veening is blij met de
erfenis van zijn voorganger Pieter de Kroon.
Hij heeft geen moeite met het feit dat er
minder te besturen valt als alle locaties op
eigen houtje beslissingen nemen. “Ik vind het
belangrijk om niet alles centraal te organiseren.
Laat los, geef medewerkers vertrouwen en
inzicht en met hun kennis en inzicht zullen zij
de juiste keuzes maken.” Het ultieme doel
van Veening is om uiteindelijk de organisatie
zo te innoveren dat het leidt tot een nieuwe
organisatievorm. “Zorgaanbieders zullen in de
toekomst geen stichtingen en verenigingen
meer zijn, maar coöperaties waarin klanten
en familie participeren.”
Bron: Zorgvisie Magazine, september 2014

Vanboeijen Introductiefilm ‘Met elkaar’. Trots op mijn twitvriend
@holden1957 die liefdevol te zien is in deze film
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Blog ouder

betrokkenheid
Kort geleden was ik op de begrafenis van Ed, de broer van een vriend
van me. Ed was 60 jaar geworden en had een groot deel van zijn leven
bij een collega-instelling van Vanboeijen gewoond. Het was een mooie
bijeenkomst, waarin het leven van Ed voorbij kwam. Het was al snel
duidelijk dat er ‘wat aan de hand was’ met Ed. En hij ging jong naar een
‘instelling’, zoals dat veelal gebruikelijk was in die jaren. Ed was daar
gelukkig geweest en had een mooi leven gehad. Dat werd duidelijk uit de
verhalen van zijn familie en begeleiders van de woning en dagbesteding.
Er was veel kleur, veel muziek en er waren veel kralen, alles waar Ed van
hield.
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Begeleiders, huisgenoten en collega’s van de dagbesteding waren
duidelijk nog aangeslagen door het plotselinge overlijden van Ed. Hij
was ’s avonds gewoon naar bed gegaan, maar ’s ochtends niet aan de
ontbijttafel verschenen. Dat was heel erg ongebruikelijk, want Ed was altijd
de eerste en hielp met het ontbijt klaarmaken. Dus was de begeleiding
gaan kijken en had hem in bed gevonden, rustig ingeslapen.
Ik werd heel erg getroffen door de grote betrokkenheid van alle
aanwezigen. Ik kreeg een beeld van Ed, van zijn persoon en van zijn
dagelijks leven temidden van zijn medebewoners en begeleiders. Het was
een beeld wat een warm gevoel en emotie opriep. En natuurlijk raakte dat
mij emotioneel ook heel erg als vader van een kwetsbare zoon met een
verstandelijke en lichamelijke beperking. Het levensverhaal van Ed deed
me ook aan Steffen denken, aan Goed leven en Mooi werk bij Vanboeijen.
Maar ook aan alle huidige en op stapel staande veranderingen in de zorg.
Ik kon ondanks mezelf niet aan de gedachte ontkomen; hoe zou het er
over ruim dertig jaar uit zien, als Steffen 60 jaar oud is? Hoe zeker zijn we
van het behoud van veel goede ontwikkelingen van de afgelopen jaren?
Hoe garanderen we met elkaar een goed leven voor de meest kwetsbaren
in onze samenleving, ook in de toekomst?
Zoals gezegd, het was een mooie bijeenkomst; een waardig en warm
afscheid. Maar het gaf mij ook stof tot nadenken over de positie van
‘onze’ kwetsbare mensen. En eens te meer het besef hoe ontzettend
waardevol en belangrijk persoonlijke betrokkenheid in de zorgverlening is.
DAAR krijg ik een warm
gevoel van, en DAT geeft mij
vertrouwen in de toekomst!
Bonne van der Kooi
bonnevdk@gmail.com

Goed leven - Mooi werk - Met elkaar

VOOR DE ZOMER STARTTE EEN PROJECT OM MEDEWERKERS
IN EEN ONDERSTEUNENDE FUNCTIE MEER IN CONTACT TE
BRENGEN MET CLIËNTEN. NANDA WIERSMA IS COACH CLIËNTMEDEZEGGENSCHAP. WIJ STELDEN HAAR VIJF VRAGEN.
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Interview
Trouwen bij Vanboeijen

Waarom ‘Samen Ervaren’?
Cliënten en medewerkers van de ondersteunende diensten treffen
elkaar weinig. We hoorden van beide groepen dat ze het wel heel
waardevol vinden elkaar te ontmoeten. De bewonersraden startten
daarom een paar maanden geleden een nieuw initiatief. Zij doen
maandelijks een aanbod aan medewerkers van de ondersteunende
diensten om mee te doen met een activiteit van cliënten. Het doel is
om (nog) meer verbinding te krijgen tussen deze medewerkers en
cliënten.

‘Het moment dat
je daar staat en ja
zegt tegen elkaar’

Wat houdt ‘Samen Ervaren’ in?
Wij zoeken verschillende activiteiten en gelegenheden die spelen in het
leven van cliënten. Medewerkers uit het Spectrium kunnen aanschuiven
bij deze activiteiten. Het zijn kleine activiteiten met de ruimte om elkaar
te ontmoeten en echt contact te hebben van mens tot mens. Deze
ervaringen kan ieder vervolgens meenemen in zijn dagelijks werk en
leven. Eenvoudig en leuk. Dat kan gaan om beleving, om gesprekken,
vrijetijdsbesteding maar ook om een dagje werk.

‘We lijken op elkaar. We nemen allebei geen blad voor de mond.’
Jane Heijne kijkt naar Johan en legt uit waarom ze bij elkaar
passen. Johan Heijne kijkt spottend op vanachter zijn telefoon
en mompelt: ‘Je hebt me gekozen omdat ik zo’n schijtkop heb.’
Even later voegt hij er aan toe: ‘Dat gebekte van haar dat past
bij mij, hÈ. In het begin mocht ik haar niet, maar daarna toch
wel en toen groeide het.’ Deze zomer trouwden Johan en Jane,
een bijzonder moment voor hen en een unicum bij Vanboeijen.

Welke ontmoetingen zijn er geweest tot nu toe?
Een aantal medewerkers schoven aan bij een barbecue aan de
Middenweg. De reacties van zowel de cliënten als de medewerkers
waren enthousiast. Er was herkenning en gezelligheid. ‘Ik doe
volgend jaar weer mee’, reageerde een medewerkster. Een andere
medewerker ging wol vilten op de Wolveste. Dat bleek lastiger dan
gedacht, maar wel heel leuk om te doen. Ook het vergezellen van
cliënten naar de kermis was een leuke activiteit.

We doen alles zelf
Johan en Jane leerden elkaar kennen toen ze beide begeleid
woonden in een woning van Vanboeijen aan de Havikstraat in
Assen. Nu, vier jaren later, zijn ze getrouwd, hebben ze vier
poezen en een rijtjeshuis in een rustige buurt van Assen. Waar
anderen misschien verbaast zijn over al deze stappen en het feit
dat ze dit bereikt hebben, blijven Johan en Jane er heel nuchter
onder. Alsof ze nooit anders gedaan hebben, onderhouden ze hun
eigen tuin, zorgen ze met ontzettend veel liefde voor hun katten,
regelen ze het hele huishouden en werken ze fulltime. Ze krijgen
twee avonden per week begeleiding vanuit Vanboeijen. Jane
vertelt: ‘Die begeleiding willen we eigenlijk afbouwen. We doen
alles zelf. We vinden het fijn dat we begeleiding kunnen bellen
als er wat is, maar twee keer in de week langs komen hoeft van
ons niet.‘

Wat levert het de cliënten op?
Cliënten worden gehoord en gezien in wie ze zijn. Ze krijgen de kans
te laten zien wat ze doen, waar ze trots op zijn of wat ze belangrijk
vinden. Het geeft hen de kans aan de mensen van het Spectrium te
laten weten of voelen wat hen bezig houdt. Als dit weer meegenomen
wordt in alles wat de ondersteunende diensten doen, heeft dat zeker
een positief effect in hun leven. Bovenal is het ‘Samen Ervaren’
gewoon een leuke ontmoeting, met belangstelling voor elkaar.
Wat is het vervolg?
Dit jaar staan nog een aantal activiteiten op het programma, zoals de
kerstreis op Park Diepstroeten en meewerken met de natuurploeg van
landschapsonderhoud op de locatie in Anderen. De periode van de
zomer tot het eind van het jaar is een pilot. Daarna kijken we of dit de
juiste manier is om de ondersteunende diensten en cliënten dichter
bij elkaar te brengen. Het project breiden we daarna bij voorkeur uit
naar heel Vanboeijen. Het zou zo mooi zijn als het contact tussen
medewerkers en cliënten weer vanzelfsprekend wordt!
Heb je een leuk idee voor een ontmoeting of een suggestie voor
een activiteit? Neem dan contact op met Nanda. (nanda.wiersma@
vanboeijen.nl)

Ik laat me niet wegjagen
Jane zal de eerste ontmoetingen met Johan nooit vergeten:
‘Hij deed echt heel lelijk tegen mij. Dat is zijn manier om te
uiten: “Laat me met rust”, maar dat wist ik toen nog niet. Ik at
in die tijd samen met hem en een andere huisgenoot, Henrieke.
Ik gaf Johan vaak adviezen over hoe hij zijn huishouden het
beste kon doen. Ik zei hem bijvoorbeeld dat hij zijn magnetron
schoon moest maken en wat de beste temperatuur was voor de
koelkast. Dan reageerde hij kwaad. Maar denk je nou écht dat
ik me door Johan Heijne weg laat jagen?! Langzamerhand
leerden we elkaar beter kennen en vroeg hij om mijn nummer.
Zo groeide het en gingen we uiteindelijk op één appartement
wonen aan de Havikstraat. In het begin was het wennen
en hadden we veel ruzie. Dat is nu over. We hebben het
goed samen.’

Ik wilde geen schuld
Vanuit de Havikstraat verhuisden Jane en Johan naar een huis
van Vanboeijen aan de Aletta Jacobsweg. Johan: ‘Daar waren de
appartementen groter. We hebben er een paar jaren gewoond,
maar we wilden meer zelfstandigheid, meer een eigen plek,
meer rust.’ Jane was eerst niet zo van het kópen van een huis:
‘Dan heb je een schuld. Wat als die te groot is en je kunt het niet
betalen? Ik heb op school niet verder leren rekenen dan 1000,
ik kan me niks voorstellen bij de kosten van een huis. Maar een
begeleider van de Aletta Jacobsweg zocht het voor ons uit en
kopen bleek echt goedkoper dan huren. Daarom hebben we het
gedaan. Hij heeft ook alles van de hypotheek voor ons uitgezocht.
Daar snappen wij niks van.’
Compleet
Het bleef niet bij het kopen van een huis alleen, op 15 augustus
traden Jane en Johan in het huwelijk. Jane: ‘Ik heb altijd gezegd
dat ik ging trouwen.’ Ze kijkt Johan lachend aan: ‘En Johan
heeft altijd gezegd dat hij nóóit ging trouwen.’ Johan: ‘Eerst
wilde ik het niet, maar als je van elkaar houdt, waarom niet?
Het maakt het compleet. Niemand bij Vanboeijen doet zoiets.
Wij deden het.’ Jane denkt terug aan het mooiste moment van
de dag: ‘Het moment dat je daar stáát en ‘ja’ zegt tegen elkaar.
Achteraf gezien had het wel wat harder gekund, trouwens, dat
‘ja’ zeggen.’ Johan: ‘De hele dag was mooi. Van het fotograferen
tot het moment dat we thuis kwamen.’ Begeleiders en vrienden
hadden hun huis extra ‘feestelijk’ gemaakt. Er stonden grote
harten van scheerschuim op de ramen, overal in huis lagen
ballonnen en confetti en de trap stond vol met bekertjes water.
Jane: ‘Ik was zo blij dat Johan de slaapkamer op slot had
gedaan, want ik wil echt géén rijst in mijn bed.’
Lekker rustig met z’n twee
‘Iedereen vraagt of we nu ook kinderen willen,’ maar daarin is
Johan heel duidelijk, ‘die willen we niet. We hebben poezen en
dat zijn onze kinderen.’ Jane kijkt er haast vies bij: ‘Kinderen?
Ik vind er niks aan.’ Poes Jake springt op de bank en vleit zich
tegen Johan aan. Al aaiend vat Johan het leven samen:
‘Het is hier lekker rustig met z’n twee. We hebben mooi
ons eigen ding.’
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Opinie

Ethische dilemma’s
op de werkvloer

WAT DOE JE ALS BEGELEIDER WANNEER ÉÉN
VAN DE BEWONERS MET FORS OVERGEWICHT
TOCH NOG EEN KEER Z’N BORD VOL SCHEPT?
MAG IEMAND EEN TATOEAGE? MAG DIE
ONTZETTEND DRUKKE BEWONER MEE OP
VAKANTIE MET DE GROEP TERWIJL ANDEREN
DAAR LAST VAN HEBBEN? MAG IEMAND ZELF
BESLISSEN HOE LAAT HIJ THUIS KOMT?
IN HOEVERRE MAG JIJ ALS BEGELEIDER EEN
BEWONER BEPERKEN IN ZIJN VRIJHEID?
DIT ZIJN ALLEMAAL ZOGEHETEN
‘ETHISCHE DILEMMA’S’.
Autonomie gaat over zijn wie je bent
Geestelijk verzorger Ingrid van de Peppel en coördinator
cliëntenmedezeggenschap, Ineke Touwen, zijn beiden lid van
de kenniskring ethiek. Wat betekent volgens hen autonomie?
“We willen ons leven leiden op een manier die bij ons past en
daarin vinden we keuzevrijheid belangrijk”, zegt Ingrid.
“Autonomie in de zorg voor mensen met een verstandelijke
beperking roept vaak vragen op. De essentie is dat je elkaar kunt
laten bloeien.” Ingrid verwijst graag naar een lied van Ben Sleumer,
waarin zorg voor autonomie wordt verwoordt als ‘eerbied voor het
leven in zijn kracht en kwetsbaarheid.’ Ingrid en Ineke zijn het
erover eens dat autonomie in de zorg niet iets individueels is, maar
altijd moet worden gezien in relatie tot anderen. ”Autonomie gaat
voor mij over zijn wie je bent”, vult Ineke aan, “over gezien worden
zoals je bent. Het klinkt misschien raar, maar ik denk dat je voor
autonomie een ander nodig hebt. Pas als andere mensen zich met
mij verbinden, kan ik me ontplooien en mezelf zijn.”
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‘Wat is het goede?’
Goed leven - Mooi werk - Met elkaar

In alle rust stilstaan bij dilemma’s
Ineke en Ingrid pleiten ervoor dat regelmatig wordt stilgestaan
bij ethische dilemma’s die begeleiders in de dagelijkse praktijk
tegenkomen. Ze beseffen ook dat de tijd vaak ontbreekt om dit
met enige regelmaat uitgebreid te doen. “Teams denken al snel,
heel begrijpelijk, in de oplossende sfeer”, zeggen ze, “terwijl het
zo mooi is om samen, in alle rust stil te staan bij dilemma’s.
Vanboeijen heeft als missie ‘Goed leven en Mooi werk’, maar wat
betekent ‘Goed leven’ eigenlijk? Daarover kun je als teamleden en
familieleden van mening verschillen. Die meningen kunnen zelfs
botsen, maar je leert elkaars handelswijze kennen en waarderen
door er samen over te praten. De kenniskring ethiek kan teams
daarin ondersteunen. Wij willen samen met bewoners, familie en
begeleiders een weg creëren om in alle openheid ethische dilemma’s
aan de orde te stellen.”
Iemand dwingen medicijnen in te nemen?
Een open gesprek over een ethisch dilemma, een zogenaamd
moreel beraad, kan helderheid geven. Ingrid vertelt een voorbeeld.
‘Afgelopen jaar worstelde een team met de autonomie van een
bewoonster en hun verantwoordelijkheid om goed voor haar te
zorgen. Deze bewoonster, laat ik haar Frederiek noemen, wil graag
zelf de regie voeren over haar leven. Ze ervaart dat de begeleiding
zich te veel met haar bemoeit. Ze reageert soms agressief op hen.
Ze weigert regelmatig haar medicijnen in te nemen. We begonnen

het gesprek met het vaststellen van de centrale vraag in dit
dilemma: Kan en mag Frederiek de regie hebben over zaken
waar familie en begeleiders zich zorgen over maken, zoals haar
medicijngebruik? Vervolgens stonden we stil bij: Wie is Frederiek
en wat is belangrijk voor haar in haar leven? Wat laat ze ons
weten? Daarin kwam haar wens tot autonomie naar voren, maar
ook erkenning voor wie ze is en een verlangen naar de vrijheid die
ze vroeger had. Vervolgens wogen we af: wat vinden wij nu het
goede om te doen? We bespraken wat de gevolgen zouden zijn als
Frederiek de regie hield. We zetten ook op een rij wat de gevolgen
zouden zijn als de begeleiding de regie zou overnemen. Aan het
eind van het gesprek kwam het team tot de keuze om Frederiek de
hoogst noodzakelijke medicatie ‘verborgen’ te geven in haar koffie.
Daarnaast spraken ze af dat ze meer aandacht gingen besteden
aan het erkennen van Frederiek en haar autonomie. Bijvoorbeeld
door haar bewust regie te geven in het kopen van haar kleding en
het schoonmaken van haar appartement. Een mooie uitkomst waar
Frederiek, haar begeleiders en haar familie mee verder konden en
mee geholpen zijn.’
Echt naar elkaar luisteren
‘Waar we met bewoners, familie en begeleiders naar toe willen, is
alles bespreekbaar te maken en echt naar elkaar te luisteren. Je
zult nooit een eenduidig antwoord vinden op de vraag ‘Wat is het
goede?’ Iedereen heeft daar een andere kijk op. Maar het helpt
om het met elkaar te bespreken en met elkaar keuzes te maken.
We doen het werk samen en daarom is het gesprek zo belangrijk,
anders verlies je elkaar onderweg.’

De kenniskring ethiek buigt zich, sinds haar oprichting in 2013,
vier keer per jaar over ethiek en hoe dit thema actueel te maken
en te houden binnen Vanboeijen. De groep bestaat uit een
geestelijk verzorger, een arts, een orthopedagoog, de coördinator
cliëntenmedezeggenschap, een P&O-adviseur, een aantal
teamleiders en een familielid.
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Vanboeijen en Visio openen
gezamenlijke woonvoorziening
in Meppel

Bouwen aan
Vanboeijen

68 bewoners betrekken
nieuwe Bijzondere Leefkern
op Park Diepstroeten
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Vorig jaar startte de bouw van een nieuwe Bijzondere Leefkern op Park
Diepstroeten in Assen voor de uitbreiding en realisatie van 68 nieuwe
appartementen. Inmiddels zijn de 68 bewoners van Vanboeijen naar
hun nieuwe stek verhuist. De nieuwbouw appartementen zijn bedoeld
voor mensen met een zeer ernstige verstandelijke beperking en
gedragsproblemen die al langere tijd bij Vanboeijen wonen. Vanboeijen
heeft voor hen vier woonhuizen gebouwd die volledig aangepast zijn
aan wat zij vragen en nodig hebben. Naast gezamenlijke ruimtes heeft
iedere cliënt een eigen appartement met sanitaire voorzieningen.
Vanboeijen heeft deze woningen samen met Bouwbedrijf Roosdom
Tijhuis uit Rijssen gebouwd.

Op vrijdag 26 september vierden we met cliënten, familie en
medewerkers de opening van een gezamenlijke woning van
Vanboeijen en Koninklijke Visio in Meppel. Vanboeijen en Visio
hebben hun krachten gebundeld en expertise samengebracht om
hier intensieve zorg te bieden aan cliënten met een verstandelijke
en een (ernstige) visuele beperking. Op deze manier kan er
gespecialiseerde en optimale zorg aan deze cliënten geboden
worden, zodat zij een zo goed en normaal mogelijk leven kunnen
leiden. Samen met cliënten, hun familie en medewerkers van
de woning is goed gekeken naar de wensen en behoeften voor
de locatie. Er wonen acht mensen, variërend in de leeftijd van
10 – 70 jaar. Zij hebben allemaal een eigen appartement volledig
aangepast op alles wat de bewoners nodig hebben.

Priscilla
van de Sterren (19) Hermien Stolk (55)
Cliënt (Het Erf in Meppel)

Wat dacht je toen je Hermien voor het
eerst zag?
‘Ik vond het wel spannend in het begin,
maar dat was snel over’
Wat doen jullie samen?
‘We fietsen veel, wandelen, ijsjes eten,
we kletsen veel en lezen samen de krant.’

De woonvoorziening is gevestigd op terrein ‘Het Erf’ van
Vanboeijen in Meppel. Meer informatie over Koninklijke Visio,
het expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, op:
www.visio.org.

Een nieuwe locatie aan
de Kralooweg Meppel

Woonlocatie De Kroon in
Hoogeveen viert 10 jarig bestaan

Van betekenis

De bouw van de nieuwe woonlocatie aan de Kralooweg op Het Erf
in Meppel (wijk Oosterboer) is opgeleverd. In januari 2015 gaan er
straks 24 cliënten met een zeer intensieve begeleidingsvraag wonen.
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.

Op zaterdag 14 juni vierde locatie de Kroon 2 van Vanboeijen in
Hoogeveen haar 10 jarige bestaan. De Kroon 2 in de wijk Krakeel is
een woonlocatie voor 12 mensen met een verstandelijke beperking.
Alle bewoners, naaste familie, medewerkers, omwonenden en
vrijwilligers genoten van een heel gezellig tuinfeest met mooi weer en
lekkere hapjes. Een erg geslaagde middag. Binnen Krakeel zijn nog
drie woonvoorzieningen van Vanboeijen: De Poolster, De Meteoor
en De Grote Beer.

‘We fietsen
veel,
wandelen,
ijsjes eten
en we
kletsen veel.’
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!

Wat vind je het leukste om te doen met
Hermien?
‘Ik vind eigenlijk alles leuk om te doen met
Hermien. Ik mis haar als ze er niet is’.
Voelt het als vriendschap?
‘Ja, zoiets. Hermien en ik vinden veel
dezelfde dingen leuk. Zoals de serie Flikken
Maastricht. Daar kijken we beide naar. We
zijn allebei fan van Feyenoord en we zijn
gek op dieren. Dat vind ik zo leuk!’
Hebben jullie de laatste tijd ook iets
grappigs mee gemaakt?
‘Ik moest een keer zo lachen om Hermien.
Wij waren aan het fietsen. Hermien fietste
achter mij. Opeens fietste ze bijna in de
sloot. Hier hebben we samen zo hard om
gelachen. Dat vergeet ik nooit meer!’
Wat is nu typisch Hermien?
‘Ik vind Hermien erg grappig. Ze is altijd
vrolijk en bedenkt leuke dingen om te doen.’

Hoe lang kennen jullie elkaar al?
‘Ik ken Priscilla nu een half jaar. Ik
ben voor cliënten een vrijwilligster bij
Vanboeijen. Ik had tijd over en het leek
mij leuk om vrijwilligster te worden van
een vrouwelijke cliënte. Ik sprak hier met
Jeanet Houwer, de vrijetijdscoach, bracht
me in contact. Zo leerde ik Priscilla kennen.
Het eerste contact was even wat spannend
en wat onwennig, maar nu hebben we veel
plezier samen.’
Wat vind je het leukste
om te doen met Priscilla?
‘Het genieten van kleine dingen. Zoals
gisteren regende het heel erg. Priscilla
vond het te koud. Ik stelde voor om warme
chocomelk te gaan drinken. Dat was zo
gezellig. Samen de krant lezen en lekker
kletsen.’
Hebben jullie een vaste dag samen?
De woensdagmiddag ben ik er altijd voor
Priscilla. Dan hebben we twee uurtjes
samen.’
Heb je nog een leuke anekdote?
‘Afgelopen zomer toen het een keer heel
warm was, fietsen Priscilla en ik naar het
park. We hadden het zo warm samen.
Ineens zei Priscilla, ik wil graag pootje
baden in de vijver. Ik vond het wel grappig.
We zijn toen bij de rand van de vijver gaan
zitten en Priscilla deed zo haar schoenen
en sokken uit en stak haar voeten in het
water. Ze vond het heerlijk. We hebben zo
gelachen samen.’
Wat is typisch Priscilla?
‘Priscilla is een hele lieve meid. Ze is erg
behulpzaam. Ze wil me altijd met alles
meehelpen en ze is ook gewoon gezellig.’

Interesse in vrijwilligerswerk bij Vanboeijen?
Kijk voor alle informatie op
www.vanboeijen.nl/vrijwilligerswerk
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Goed leven - Mooi werk - Met elkaar

Vrijwilligster

Anderen - De Woonboerderij en Natuurwerkplaats van Vanboeijen
in Anderen houden een kofferbakverkoop. Komt dat zien!
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