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De zomervakanties liggen weer achter ons en het najaar doet zijn intrede. Zelf heb ik
enorm genoten van een paar weken vrij waarin wij hebben gekampeerd. Even back
to basics, een paar weken leven zonder wekker zetten en genieten van de mooie
omgeving en lekker veel buiten zijn. Zo’n vakantie geeft mij ook altijd weer wat ruimte
en lucht. Ik probeer mijn werk een beetje op de achtergrond te zetten tijdens de
vakantie. Wel heb ik op een mooie avond, met een heerlijk wijntje erbij, voor de tent
eens teruggedacht aan wat we in het eerste half jaar met elkaar hebben gedaan, en
dit werd een lange lijst. Ik hoop dat jullie net als ik, hier in de afgelopen zomerperiode
eens bij hebben stilgestaan. En je ook zo trots voelde. Het is belangrijk om naast de
waan van alledag af en toe stil te staan en te kijken naar wat we allemaal neerzetten
en even trots te zijn. Het motiveert mij enorm nu weer vol energie verder te bouwen
aan het realiseren van de ambities van Vanboeijen. Ook heb ik naast drie prachtige
romans, ons ontwikkelverhaal weer eens gelezen. Ik kan hem bijna dromen inmiddels.
Bij Vanboeijen staan we aan de vooravond van echte resultaten boeken van alles wat
we met elkaar het afgelopen jaar in de steigers hebben gezet. Dat we met elkaar zien
en voelen dat Vanboeijen vanuit de fase van herstel verleden jaar, nu daadwerkelijk
aan het bouwen is. Aan kwaliteit van zorg onder andere door (verplichte) opleidingen
waarmee we de basis van ons werk op het niveau brengen waar we willen staan.
Maar vooral door bij alles wat wij doen, te kijken door de ogen van onze bewoners.
Hoe is het echt thuis en op het werk bij..., en passen we onze begeleiding en
ondersteuning daarop aan. In deze Boeijend Nieuws staat een prachtig en vooral heel
echt artikel waarin de dilemma’s en emoties van de ouders van Bianca van Assem
staan beschreven. Een verhaal dat mij diept raakt in mijn hart. Naast de emoties van
de ouders en het diepe respect dat ik voor hen heb, ben ik ook trots als ik dit lees.
Het is een voorbeeld van hoe iedereen zijn stem heeft, de verwant, de bewoner en
de begeleider. En er echt wordt gekeken naar wat Bianca nodig heeft.
Op deze manier willen wij bij Vanboeijen graag in de driehoek (verwant, bewoner en
begeleider) samenwerken. Voor mij is het een voorbeeld van de ambitie die we als
Vanboeijen hebben en die in ons ontwikkelverhaal is opgeschreven. De hoogtepunten
uit dit verhaal zijn ook in deze Boeijend Nieuws te lezen.
Kortom het wordt vooral een najaar van samen groeien. En ‘samen’ is voor mij
het sleutelwoord voor de komende periode.
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Vanboeijen heeft een klachtenregeling voor cliënten. Bij klachten
kan altijd hulp ingeroepen worden van een klachtenfunctionaris
(intern), en/of van de cliëntvertrouwenspersoon via het LSR
(extern). Op de locaties is informatie hierover aanwezig.

Annette Imhof
Bestuurder Vanboeijen

#Vanboeijentweet
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Bewegen is goed voor de gezondheid,
zorgt ervoor dat je lekker in je vel zit
en zorgt voor sociale contacten. Ken je
een bewoner/cliënt die zin heeft om te
bewegen, maar weet je niet precies
wat de mogelijkheden zijn?
Karin Poelstra en Justin van der Walle
zijn buurtsportcoaches in Assen en
helpen je graag op weg. Je kunt ook
een kijkje nemen op Facebook:
www.facebook.com/buurtsportcoachvbassen.
Hier kunnen bewoners/cliënten (en hun
begeleiders) naar aanbod zoeken en in
contact komen met beweeg-aanbieders.
Meer info: justin.walle@vanboeijen.nl
(06-57694551) of k.poelstra@promens-care.nl
(06-53164707)

Huis
Vanboeijen
is van start!

Het sociale platform waarin ouders/
verwanten, begeleiders en bewoners
met elkaar informatie kunnen delen in
een beveiligde omgeving is van start.
Iedere locatie begint met een start
bijeenkomst waarop alle geïnteresseerden
voor het eerst een blik in ‘hun huis’
kunnen werpen. Bewoners worden apart
begeleid bij de verkenning van het huis
en er worden inmiddels al prachtige foto’s
en verhalen gedeeld op de locaties die
al gestart zijn.

T T Kermis

Dat was genieten 20 juni op de TT-kermis
in Assen! De poffertjes vonden gretig
aftrek, de attracties draaiden volop en
touwtje trekken blijft spannend: wat heb
ik gewonnen?!
En dat allemaal gratis voor de cliënten
van Vanboeijen! Nogmaals dank aan de
organisatoren en aan de exploitanten
voor dit mooie gebaar.

Prokkelweek
Werkbezoek van
college B&W Assen
aan Vanboeijen
Het College van B&W van de Gemeente
Assen bracht een werkbezoek aan
Vanboeijen. Tijdens dit werkbezoek
heeft bestuurder Annette Imhof samen
met de directieleden verteld waar
we als Vanboeijen voor staan, welke
ontwikkelingen we het afgelopen jaar
hebben doorgemaakt en wat de plannen
en ideeën voor de toekomst van
Vanboeijen zijn. Daarmee kwamen ook
onderwerpen als integratie en sociale
participatie van onze cliënten in de
wijk en in de gemeente aan de orde.
Vanboeijen en de Gemeente Assen
kunnen hierin veel voor elkaar betekenen.
De basis van een nog mooiere samen
werking met de Gemeente Assen is
daarvoor gelegd.
Tijdens het werkbezoek maakte het
College ook een fietstochtje over het
terrein van Park Diepstroeten.
Onze bewoonster René van locatie de
Diamantstoep genoot er zichtbaar van
om samen met burgemeester Marco Out
op de duofiets te fietsen.

Doe-mee-dag

De bewonersraad organiseerde in
Hoogeveen en in Assen een doe-mee-dag
voor en door bewoners. Hiermee sloot de
bewonersraad haar voorjaars‑
bijeenkomsten in themagroepen af.
Mooie ontmoetingen tussen raadsleden
en hun achterban. De thema’s waarover
bewoners met elkaar in gesprek gingen:
‘wat kun je met een tablet’, ‘als cliënt
deelnemen in een sollicitatiecommissie’
en ‘serieus nemen’.

Talentenfestival

Wat een geweldig feestje hadden
we dit voorjaar in de sporthal
De Kluut in Assen. Een volle zaal met
toeschouwers bij het Talentenfestival
van Vanboeijen. Er waren ruim 20 acts
met veel afwisseling. Er was zang,
play-back, dans, muziek en drum.
Wat een talenten binnen Vanboeijen
en wat is het leuk om te zien hoe de
deelnemers en het publiek genieten!

“Als je een nieuwe PB-er voor me
regelt, zonder overleg met mij,
dan neem je me niet serieus.”

Goed leven - Mooi werk - Met elkaar

– Aldus een bewoner die deelnam aan
de themagroep serieus nemen.

‘Een prikkelende ontmoeting tussen
iemand met een verstandelijke beperking
en iemand zonder’, dat is een prokkel.
In de landelijke Prokkelweek is er speciale
aandacht voor deze ontmoetingen.
De aftrap was de landelijke Prokkel
Sterrendag, waarbij bewoner Jan Wolbers
Vanboeijen vertegenwoordigde.

Vanuit Vanboeijen zelf waren er diverse
prikkelende ontmoetingen in de
Prokkelweek. Bewoners namen een
kijkje in een bakkerij, vergaderden met
de gemeenteraad Assen, reden mee op
een zijspan, wandelden met de hond van
de buren en keken bij een diervoeder
bedrijf. Ook ging een bewoner op
prokkelstage bij de Eerste en Tweede
Kamer in Den Haag. ’s Morgens een
rondleiding op het Binnenhof en ’s middags
kennismaken met werk binnen de politiek.

Rally zonder Poespas
De Rally zonder Poespas is al jaren
een bijzondere gebeurtenis, waarbij in
meer dan 150 oldtimers en cabrio’s,
zo’n 230 cliënten van Vanboeijen een
rit maken door Assen. Voor veel cliënten
en chauffeurs is het één van de hoogte
punten van het jaar. De organisatoren en
medewerkers zijn allemaal vrijwilligers
en veel van hen zijn ook Vrienden van
Vanboeijen. Dit jaar was de 15e editie van
de Rally. De organisatie was vlekkeloos
en het weer was prachtig, wat zorgde
voor een geweldige dag!

Eline is Nederlands kampioen!
Begin juli waren de Nederlandse
kampioenschappen G-Tennis in Assen.
Het was een geweldige dag met mooi
weer en vele mooie wedstrijden.
Onze G-Tennissers leverden – in hun
nieuwe kleding – mooie prestaties.
Eline won het NK met dames dubbel en
mix dubbel ( met een heer ) en mocht
twee grote bekers mee naar huis nemen.

Diploma
sollicitatiecommissie
Sloepentocht
2017

Dit voorjaar organiseerde de Bewonersraad een cursus: Solliciteren. Zeven
cliënten gingen aan de slag met vragen
als: Wat wil je weten van een begeleider
die komt solliciteren? Hoe vertel je
over jezelf en wat je belangrijk vindt?
En natuurlijk: hoe kies je de beste?
Na afloop kreeg iedereen een diploma.

Ruim 125 cliënten, vrijwilligers en
begeleiders voeren zaterdagmiddag
19 augustus met 19 sloepen over
de wateren van het merengebied
van De Wieden.
Onderweg werden ze verrast door vier
boten van de waterpolitie waarmee een
keihard rondje meegevaren kon worden.
Stralende gezichten en voor sommigen
een wens die uitkwam.
Zoals het hoort op zo’n dag werd er met
muziek, snacks en muziek afgesloten.
Met een onvergetelijke ervaring op zak
ging iedereen tevreden naar huis.
Deze prachtige middag is mede mogelijk
gemaakt door de CW de Boer stichting,
Rotary Staphorst-Reestland en de
Stichting Vrienden van Vanboeijen.
En uiteraard door de heren van de
waterpolitie.

“Als iemand binnen
komt, weet je het
eigenlijk al.”
– cursusgroep Sollicitatie over het
beoordelen van begeleiders die komen
solliciteren.
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Wie zijn we als Vanboeijen? Waar staan we
als Vanboeijen? En waar gaan we naartoe?
“Door echt aandachtig naar iemand te
luisteren, te kijken en de juiste vragen te
stellen, kunnen wij ieder uniek individu de
juiste ondersteuning en begeleiding bieden
op zijn of haar levenspad. Hen een echt thuis
bieden: het thuis van Paulien, Ahmed en
Dinie. Kortom: van iedereen die bij ons wil
wonen en/of werken. Dát is de reden dat wij
bestaan en waar wij iedere dag bij Vanboeijen
met elkaar voor gaan”, zo verwoordt Annette
Imhof, bestuurder bij Vanboeijen het in
het voorwoord van het ontwikkelplan van
Vanboeijen.
Vanboeijen gaat de komende jaren doorbouwen aan
de prachtige zorgorganisatie die het is. We zien veel
ontwikkelingen waar we als Vanboeijen graag mee
aan de slag gaan. In ons ontwikkelverhaal beschrijven
we hoe we dat gaan doen, in dit artikel een aantal van
onze ambities.

De cliënt centraal
Vanboeijen wil een open, cliëntgestuurde en vernieuwende gehandicapten
zorgorganisatie zijn. Passend bij deze tijd, midden in de maatschappij.
Wij richten ons op de dromen, wensen, talenten en vragen van onze cliënten,
binnen onze mogelijkheden. Bij alles wat we doen, klein en groot stellen we
onszelf de vraag: ‘wat draagt dit bij aan goed leven, mooi werk en met elkaar
voor onze cliënt’. Niet voor niets is dat de missie van Vanboeijen.
We willen werken met krachtige teams, waarbij (persoonlijk) begeleiders,
cliënten en verwanten iedere dag intensief met elkaar samenwerken.
En waar ieders stem ertoe doet. Iedereen heeft in deze driehoek zijn
rol en verantwoordelijkheid en juist dat maakt Vanboeijen zo bijzonder.
Het locatieoverleg is hierin van onschatbare waarde en blijft een belangrijk
orgaan waarin iedereen uit de driehoek kan meepraten en meedenken.
Zowel over de dagelijkse gang van zaken op de locatie als over
onderwerpen zoals het eten en de activiteiten.
Het persoonlijk plan is hierbij het centrum van onze ondersteuning aan
cliënten. Het huidige persoonlijk plan wordt vervangen door een nieuw
persoonlijk plan dat overzichtelijker is en waarin wonen, werken en vrije
tijd veel beter op elkaar aansluiten. Vanboeijen heeft hiervoor een project
gestart om dit nieuwe persoonlijke plan op al haar locaties uiterlijk in het
voorjaar van 2018 uitgerold te hebben.
De basis op orde
Om een gezonde en stabiele organisatie te zijn en te blijven, moet de
basis altijd op orde zijn. Dus kwaliteit van zorg en een gezonde (financiële)
bedrijfsvoering. Hiervan zijn we ons steeds bewust.

Goed leven - Mooi werk - Met elkaar

Vanboeijen en de wereld om haar heen
Ook de wereld rondom Vanboeijen verandert. Het werkveld van de
gehandicaptenzorg is flink in beweging. Landelijk gezien is er een
toename in de complexiteit van ondersteuning voor mensen met een
verstandelijke beperking. Onder andere bij combinaties van (ernstige)
psychische problematiek en oudere cliënten. Vanboeijen moet inspelen op
de veranderingen om haar heen om een gezonde en stabiele toekomst
te kunnen garanderen. Samen staan we voor de grote, mooie en
betekenisvolle uitdaging om Vanboeijen op alle fronten weer op de kaart te
zetten. De positie in de zorgmarkt te versterken. Ons te onderscheiden van
andere zorgaanbieders en te werken met een focus op de blik naar buiten.
Daarnaast willen we samenwerkingen en (maatschappelijke) participatie –
meedoen in de samenleving – binnen en buiten de organisatie vergroten.
Dit maakt onze organisatie professioneler en een sterke speler binnen
ons werkveld.
Hoe gaan we dit bij Vanboeijen doen?
Om de basis op orde te krijgen en de ambities van Vanboeijen te
realiseren zijn in 2017 tien projecten opgestart. Deze projecten hebben
als doel om de basis op orde te brengen, om meer aan te sluiten bij
de vraag- en leefwereld van de cliënten en om binnen heel Vanboeijen
goed samen te werken. In 2017 en 2018 wordt aan deze projecten
gewerkt. Tijdens deze projecten en daarna gaan we kijken
waar we op dat moment staan en hoe we verder gaan. Een
voorbeeld van een project dat dit jaar is opgestart, is het al
eerder genoemde nieuwe persoonlijk plan.

Samen
Het mag duidelijk zijn dat we dit toekomstbeeld niet vanzelf
gaan bereiken. De ambities zijn hoog om Vanboeijen met
elkaar sterker te maken en (weer) te laten groeien en bloeien zodat we
met elkaar trots kunnen zijn. Wij zetten graag onze schouders eronder
met iedereen die hieraan een actieve en positieve bijdrage wil leveren.
En samen met ons wil meebouwen aan Vanboeijen.

Meer zien?
In dit verhaal staan de hoofdlijnen uit het ontwikkelplan.
De strategie en toekomstvisie van Vanboeijen is uitgewerkt
in een begrijpelijke animatiefilm. Deze is via ons Youtubekanaal te bekijken.

Scan de QR-code met je
smartphone of tablet
om geli jk het filmpje
te bekijken.
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Nu komt het verdriet los

Levensverhaal

“Bianca is een lijfelijk mens. Wat ze voelt, hoort en ziet, dat is haar wereld.
Ze kan enorm genieten. Ze houdt van fietsen in de regen met de druppels
op haar gezicht. Ze mag graag in bad zitten, soms wel drie keer op een
dag. En ze houdt erg van muziek. Er bestaat geen twijfel over wat ze wil
en wat ze leuk vindt: als je een cd opzet wijst ze net zo lang met haar
prikkende vingertje tot het goede nummer op staat. Ze is ongeduldig,
maar als ze goed in haar vel zit, staat ze heel positief in het leven.”
Adrie en Yvonne van Assem vertellen over hun dochter Bianca en het leven
met haar. Ze willen dat het een leuk verhaal wordt én ze willen het niet
mooier hoeven maken dan het is.
Ze stopt niet
“Rond haar tiende begon ze zichzelf te bijten. Ze had een kaakholte-ontsteking
die we pas laat ontdekten. We denken dat het bijten een reactie was op de pijn.
Sindsdien is het verwonden van zichzelf een onderdeel van haar leven. Het is
verschrikkelijk. Je staat erbij en kijkt ernaar. Ze kan heel ver gaan, ze stopt niet.
Ze zal er dood bij neer vallen als je niks doet. Wij moeten haar beschermen
tegen zichzelf.” Yvonne: “Het is zo onmenselijk om mee te maken. Ik denk wel
eens dat het de doodsteek is in onze relatie met haar.”

8

Er bovenop
“De relatie met Bianca werd rond die tijd ingewikkelder, maar ook de
samenwerking met begeleiders en met Vanboeijen. Iedereen deed zijn
stinkende best, maar het ging niet goed. Al snel gaf de instelling aan niet
meer te weten wat te moeten met Bianca. We waren geschokt. Het CCE
(Centrum voor Consultatie en Expertise) werd ingeschakeld en een lange
zoektocht volgde. Als ouders gingen we er steeds meer bovenop zitten.
Je wílt geen controle-relatie, maar wat móet je als het niet goed gaat
met je kind?”

‘Het is zo belangrijk om je
gehoord te voelen als ouder’
Goed leven - Mooi werk - Met elkaar

Je bent zo afhankelijk
“In 2006 ging het een jaar lang goed met Bianca. We namen wat meer tijd
voor onszelf en trokken ons wat terug. We hadden te laat door dat het weer
bergafwaarts ging. De zelfverwonding kwam terug, erger dan ooit. Er was
een nieuwe kijk op het gedrag van Bianca waar wij niet achter stonden.
Maar waar konden we heen? We hadden eigenlijk geen keuze, je bent zo
afhankelijk van de instelling.” Adrie: “De enige manier om er uit te komen,
is goed in gesprek blijven.” Yvonne: “Ik ben meer van de spandoeken en
het schreeuwen. Maar ik heb gemerkt: hoe harder ik schreeuw, hoe minder
goed mensen luisteren. Uiteindelijk kwamen we er niet uit en hebben we
zelf, uit pure wanhoop, het CCE gebeld. Zij hebben ons geholpen opnieuw
naar de zorg rond Bianca te kijken, samen met haar begeleiders en de
(nieuwe) orthopedagoog. Vanaf die tijd trokken we weer gezamenlijk op
in de zorg voor Bianca.”
Ze namen onze zorgen serieus
Yvonne: “Het is zo belangrijk om je gehoord te voelen als ouder.
Ik kan me een moment herinneren in 2011. Bianca zou gaan verhuizen.
De nachtzorgbegeleiders stelden voor om Bianca in haar nieuwe huis
‘los’ te laten slapen. Destijds lag ze, al ruim tien jaar, iedere nacht
met haar mouwen vastgebonden aan de zijkanten van haar bed.
Zo voorkwamen we dat ze zich verwondde. Ik durfde het absoluut niet
aan om haar los te laten liggen. Onze zorgen hierover werden volledig

Bianca van Assem wordt geboren op 13 september 1989 in
Schoorl als oudste kind van Adrie en Yvonne van Assem.
Vier jaren daarna volgt haar broer. Ze is een vrolijk meisje,
maar rond haar zesde begint ze andere kinderen te schoppen.
Haar broertje moet het vaak ontgelden. De zorg voor haar
wordt ingewikkelder en op haar achtste verhuist ze naar
het toen nog Hendrik van Boeijen Oord. Haar leven is een
voortdurende zoektocht naar manieren om de dag goed
door te komen. Ze woont inmiddels aan de Middenweg 22
in Assen, in een speciaal voor haar gebouwd appartement.
Ze heeft een kring van mensen om zich heen die zeer nauw
samen werkt: haar ouders, persoonlijk begeleider, dag- en
nachtbegeleiders, orthopedagoog en arts.
Meer over deze samenwerking is te lezen in het artikel
op de volgende pagina.
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serieus genomen. Het nachtzorgteam en de rest van de betrokkenen
maakten samen met ons een lijst van alle risico’s die er waren én hoe ze
daarmee om zouden gaan. Ik was onder de indruk. Ze overtuigden ons
ervan dat echt overal aan gedacht was. We gingen overstag. Uiteindelijk wil
je niet dat je eigen angsten Bianca’s ontwikkeling belemmeren. De eerste
nacht dat Bianca los lag, deed ik geen oog dicht, volgens mij heb ik wel vier
keer gebeld. Bianca lag als een roos te slapen.”

‘Wat ze voelt, hoort en
ziet, dat is haar wereld’
Ons leven draait om haar
“We hebben veel zorgen gehad om alles wat niet goed ging met Bianca.
Jarenlang hebben we gevochten. We zijn continu alert geweest en we
hebben veel gegeven, ten koste van ons eigen leven. De laatste maanden
merken we dat het verdriet hierover los komt. Misschien wel juist omdat
Bianca nu echt op haar plek is. Vanboeijen heeft veel voor haar gedaan en
er staan nu mensen om haar heen waar we groot vertrouwen in hebben.
De zorgen om Bianca blijven, maar we merken dat zij over het algemeen
gelukkiger is en dat ze vaker met plezier haar dagen doorkomt. Het lukt
ons echter nog niet ervan te genieten. Soms worden we al moe van de
gedachte dat ze op zondag komt. Die dag maakt Adrie speciaal voor
haar een pannetje soep, extra dik omdat hij weet dat ze dat lekker vindt.
Vervolgens gaat het altijd hetzelfde: we halen haar op, ze komt binnen,
gaat aan tafel zitten, wil haar soep, eet haar eitje en wijst naar haar jas,
het teken dat ze weer weg wil. Ze komt niet voor ons, ze komt voor het
eten. Natuurlijk: als zij gelukkig is, zijn wij als ouders gelukkig. Maar het is
moeilijk dat we zo weinig liefde van haar terug krijgen, terwijl ons leven
wel om haar draait.”

Met elkaar is alles mogelijk
IN DE ZORG WILLEN WE MEEBEWEGEN MET HET LEVEN VAN
MENSEN. MAAR HOE DOEN WE DIT BIJ MENSEN MET ERNSTIGE
EN COMPLEXE HANDICAPS? MENSEN MET EEN LEVEN DAT
DOORLOPEND VERANDERT EN WAARIN ONTSPORING ALTIJD
OP DE LOER LIGT. BETROKKENEN ROND BIANCA VAN ASSEM
VONDEN EEN NIEUWE MANIER VAN WERKEN.
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Samen
volgen
we Bianca
BIJ VANBOEIJEN
WERKEN WE IN DE
DRIEHOEK CLIËNT –
FAMILIE - BEGELEIDER.
MET ELKAAR KOMEN
WE TOT HET BESTE.

Iedereen stond alleen
“De zorg voor Bianca heeft lang bestaan
uit het oplossen van acute problemen,”
vertelt Natascha Albers, orthopedagoog.
“Als er een escalatie was en deze kon
niet worden opgelost met de gemaakte
afspraken, ontstond er paniek. Iedereen
kwam in actie. Haar moeder, haar arts,
ik, allemaal keken we met onze eigen
blik en poneerden wat we dachten dat
nodig was. De persoonlijk begeleider
werd naar alle kanten getrokken.
Eigenlijk stond iedereen alleen. We
stonden zelfs regelmatig tegenóver elkaar.
We waren allemaal ontzettend druk
met zorgdragen voor het welzijn van
Bianca, maar we konden haar niet de
ondersteuning bieden die ze nodig had.”

Tijdens onze gesprekken vertelt ieder
vanuit zijn kennis en ervaring wat
hij ziet of denkt. Ieders inbreng is
even belangrijk en we hebben respect
voor elkaars verantwoordelijkheden.”
Yvonne van Assem, moeder van Bianca:
“Bijvoorbeeld toen Bianca een grote
wond had bij haar oor. De genezing
verliep slecht omdat ze geïrriteerd
raakte van het verband. Dit gaf veel
stress voor haar. Als ouders vroegen
we of het verband eraf kon. Margreet
(arts) raadde dit af. We hebben er
samen toch voor gekozen het verband te
verwijderen. Dat was spannend, maar
omdat we er allemaal achter stonden,
durfden we het aan. Het pakte goed uit:
Bianca’s stress nam af en de wond genas.”

Vertrouwen
Twee jaren geleden werd gekozen
voor een andere aanpak. Henri Boer,
persoonlijk begeleider: “Om te beginnen
zijn we in de dagelijkse begeleiding
Bianca gaan volgen. Wat Biánca
aangeeft is leidend en niet wat het
dagprogramma aangeeft. Ze hoeft
daardoor niet meer continu te strijden.
Daarnaast hebben Bianca’s moeder
en ik nauw contact. Er is wederzijds
vertrouwen en we vullen elkaar aan.
Ten slotte is een belangrijk onderdeel
van de nieuwe aanpak dat we met
vaste regelmaat in een kleine kring
van mensen een gesprek hebben over
hoe het gaat met Bianca. Daar ben ik
als persoonlijk begeleider bij (namens
het team), haar moeder is erbij, de
orthopedagoog, de zorgmanager, de arts
en een nachtzorgbegeleider.”

We zoeken nu samen
Yvonne: “Als ouders weten we dat de
zorg voor Bianca altijd een zoektocht
zal blijven, maar we zoeken nu samen
en dat geeft vertrouwen.” Henri: “Ik voel
een enorme vrijheid nu we Bianca echt
vólgen. We werken heel systematisch
en echt met elkaar. Alles komt op tafel
en niemand staat alleen.” Margreet: “In
deze manier van werken zit bewéging.
Het is niet star, we kunnen continu
meebewegen met het leven van Bianca.”
Renate Kruize, nachtzorgbegeleider:
“Overdag én ’s nachts kunnen we snel
anticiperen als er iets speelt. Zo bieden
we Bianca echt goede 24-uurs-zorg.”
Natascha: “Samen keuzes maken en
samen stappen zetten, dat werkt.
Ik zie het team groeien en ik zie
Bianca groeien.”

Als mens in al haar facetten
Margreet Walinga, arts: “Samen zien we
Bianca als mens in al haar facetten.
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Meer over het leven van Bianca van Assem
is te lezen in het uitgebreide interview met
haar ouders op bladzijde 9.

Blog MZR

Op onze lauweren rusten?
Spannend, zo’n nieuwe start. Bij het verschijnen van deze
Boeijend Nieuws is de nieuwe medezeggenschapsraad al een
aantal keer bij elkaar geweest. Veel komt er op je af in zo’n
nieuwe raad. Een bijzondere leerervaring, en ook intensief.
Afgelopen zittingsperiode is een turbulente periode geweest.
Eind mei zouden de verkiezingen plaatsvinden voor een nieuwe raad.
Vorig jaar al werden we regelmatig benaderd met de vraag wanneer
er verkiezingen zouden komen. Vraagstellers leken geïnteresseerd
in het lidmaatschap. Zouden we dan toch eens weer echte verkiezingen
mogen gaan houden?
Helaas bleek in april dat we ‘slechts’ dertien kandidaten hadden
voor het bezetten van dertien zetels. Eigenlijk waren we daar best
wel een beetje teleurgesteld over. Maar aan de andere kant weten
we ook dat op momenten dat het tij zich weer ten goede keert/lijkt
te keren, mensen al gauw weer terug gaan naar hun dagelijkse routine.
Velen hebben het daar al druk genoeg mee. En het lidmaatschap
van wat dan ook, dus ook van een medezeggenschapsraad, aangaan,
roept verplichtingen op. Vijf oudgedienden vinden de uitdaging nog
steeds groot genoeg om nog een zittingsperiode mee te doen.
Acht kersverse kandidaten zien in het lidmaatschap een uitdaging
om zich in te zetten voor hun collega’s en hun kennis en kunde te
verbreden. Ondanks dat we de goede kant weer opvaren, valt er
nog genoeg te doen.
Vanboeijen zal de komende jaren nog veel ontwikkelingen doormaken.
De medezeggenschapsraad zal veel afwegingen moeten maken:
organisatiebelang, personeelsbelang en cliëntbelang. Wat weegt het
zwaarst? Voorop staat dat de zorg voor de cliënten zo goed mogelijk
is, maar dat kan alleen als het personeel goed in zijn vel zit en de
organisatie gezond is. En dan hebben we het nog niet eens over
persoonlijke belangen en teambelangen. Soms botsen al die belangen
en hoe bepaal je dan als raad je keus? Hoe kunnen we het beste onze
collega’s vertegenwoordigen in een nieuwe medezeggenschapstructuur?
Dat zijn soms lastige dilemma’s.
Kortom ook de nieuwe medezeggenschapsraad kan niet achterover
leunen, maar dat kan niemand in onze organisatie. Ontwikkelingen volgen
elkaar snel op. Organisatie, cliënten en medewerkers zijn er bij gebaat
dat een ieder zich gehoord voelt. De medezeggenschapsraad hoort
ook graag van jou!
Op onze lauweren rusten?
Ik dacht het niet.

Hier doe ik
het voor
Gerrit ten Cate
Persoonlijk begeleider
Transport en
Logistiek/Multa
‘s Morgens kom ik graag mijn bed uit voor een nieuwe dag
met spannend en boeiend werk. Spannend om alle logistieke
uitdagingen bij Vanboeijen op orde te krijgen en de producten
uit te leveren. Boeiend om dit samen met twaalf cliëntmedewerkers en drie collega-begeleiders te mogen doen.
Op mijn werk begint de dag met een bak koffie. Ik open
Plancare om de bijzonderheden door te nemen en bespreek
met collega’s de agenda voor die dag. Vaste prik is het met de
bus ophalen van cliënten van hun woning (woon-werkverkeer)
en als iedereen ‘binnen is’ worden de taken verdeeld. Bij de
werkverdeling wordt gerouleerd zowel voor de cliënten als voor
de medewerkers. Grofweg de was, inco, medische voeding en de
schoonmaakproducten. Vanaf september komt daar trouwens
een nieuwe belangrijke taak bij: de medicatiedistributie. Na de
transport en de lunch is er een vergelijkbaar middagprogramma.
Ook weer met drie prachtige bussen en twee grote aanhangers
op pad waarbij naast alle locaties van Vanboeijen ook transport
diensten worden geleverd aan Interzorg en De Zijlen.

‘Voor bijna iedereen is er
plek of wordt plek gemaakt’
We vinden het belangrijk dat we allemaal tevreden zijn en
een leuke en productieve dag hebben. We willen daarbij de
eigenschappen van iedereen zo positief mogelijk gebruiken.
Rekening houden met de beperkingen is van groot belang om
iemand tot zijn recht te laten komen. De één kan lezen en
schrijven of zelfs met de tablet de bestellingen opnemen, de
ander houdt in de bus bij wijze van spreken ‘de stoelen warm’.
Voor bijna iedereen is er plek of wordt plek gemaakt.
De overgang van linnentransport naar Transport en Logistiek
heeft best wat voeten in aarde gehad. Echter nu we gaandeweg
begrip ervaren en waardering en vertrouwen krijgen is het
makkelijker om nieuwe plannen te maken en uit te voeren.
Het is mijn wens om als begeleider bij Transport en Logistiek
nog heel lang op deze voet en met deze gemotiveerde ploeg
cliënt-medewerkers en collega’s door te gaan.
Wil je zien wat we allemaal doen? Kom gerust kijken aan de
Ten Catestraat 9 in Assen. Volg ons op de Facebookpagina van
Multabedrijven en bekijk onze nieuwe website: www.multa.nl
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‘Vanboeijen mag wat mij betreft een modernere
organisatie worden en ook weer gezonder en stabieler’

Interview
Paspoort:
Wie is Johan?

Johan Dusseljee:

‘Het hart van de medewerkers
zit op de goede plek.
Er is grote betrokkenheid’
12

Donderdagmiddag om 12.30 heeft Ronny een afspraak met Johan
Dusseljee, directeur bedrijfsvoering van Vanboeijen. Ronny heeft er
zin in. Ervaring met interviewen heeft hij wel. Van tevoren heeft hij
wat globale vragen op papier gezet maar Ronny kennende zal hij
waarschijnlijk tijdens het interview veel meer gaan vragen. Zo is hij…
“Johan, jij bent directeur van de
financiële zaken?”
Johan lacht. “Dat heet bedrijfsvoering.
Dit zijn alle zaken die niet direct
met de zorg te maken hebben maar
wel heel belangrijk zijn zoals geld,
gebouwen, computers etc. Dat zijn
de randvoorwaarden in de zorg.
“Waar kom je eigenlijk vandaan?”
“Ik ben geboren in de stad Groningen,
opgegroeid in Hoogezand. Ik zat als puber
vaak aan het Zuidlaardermeer. Daar ging
ik surfen. Ik ging in Groningen naar de
middelbare school. Dat deed ik fietsend.
Ik ben gaan studeren in Groningen en
ben toen verhuisd. Ik woon nog steeds
in Groningen want ik kon daar direct
aan het werk. Ik ben begonnen als
registeraccountant bij KPMG. Ik ben
de oudste van 5 kinderen. Mijn vader
werkte als financiële man bij een bedrijf
en mijn moeder in de zorg. Op een
gegeven moment heb ik zelf de overstap
gemaakt van de commerciële wereld
naar de zorg. Ik vind dit nog steeds wel
komisch omdat het in de lijn ligt van
mijn beide ouders.”

“Hoe ben je terecht gekomen
bij Vanboeijen?”
“Ik ben gevraagd om hier te komen
werken. Ik was interimmanager en
werkte voor mijzelf. Door een extern
bureau werd ik op maandagmiddag
uitgenodigd voor een gesprek over een
functie bij Vanboeijen. Op dinsdag sprak
ik Annette (Imhof, bestuurder Vanboeijen)
en op donderdag in diezelfde week ben ik
begonnen. Dit ging allemaal snel en dat
vond ik natuurlijk ook erg bijzonder.

‘Als het zo slecht
gaat, kan het alleen
maar beter!’
Ik kende Vanboeijen vanuit de media
en ik wist dat er een bestuurscrisis was
geweest en allerlei andere zaken aan de
hand waren. Tijdens het gesprek dat ik
had met Annette hadden we gelijk een
klik en ook verder had ik er een goed
gevoel bij. Zo van: als het zo slecht
gaat, kan het alleen maar beter!”
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Naam:

Johan Dusseljee
Leeftijd:

45 jaar
Woonplaats:

Groningen
Geboren en getogen in:

Groningen
Burgerlijke staat:

getrouwd met Fanny

“Zag je het ook als een compliment?”
“Ja, ik was wel blij, maar ik vond het
ook vooral spannend. Ik wist niet wat ik
kon verwachten. Je komt middenin een
crisis binnen bij een organisatie. Je moet
direct vol aan de bak. Ik voel me ook
verantwoordelijk. Ik kende Vanboeijen
alleen als grote zorgorganisatie voor
mensen die langdurige begeleiding nodig
hebben. Het kan toch niet zijn dat het
niet goed gaat met Vanboeijen. Ik wilde
me daarvoor inzetten. Ik ben begonnen
als interim en ben nu vast in dienst.
Toen de crisis voorbij was merkte ik
dat ik me langer wilde verbinden aan
Vanboeijen.
“Hoe vind je het nu?”
“Ik vind het erg leuk maar er moet ook
heel veel gebeuren. Ik wil me er graag
nog langer voor inzetten en de organisatie
verder opbouwen. Samen door een crisis
gaan schept ook een band.”
“Vanboeijen had vorig jaar een
tekort van 3,5 miljoen. Hoe kijk je
daar tegenaan?”
Johan lacht. “Je bent goed op de hoogte
Ronny. Maar dat klopt, we hebben in 2016
een behoorlijk verlies geleden. Dat was
het crisisjaar met allerlei extra kosten
en tegenvallers. Daarom hebben we een
herstelplan gemaakt en dat hopen we in
2018 te kunnen afronden.

We hebben er juist voor gekozen om
niet op het primaire proces, de zorg, te
bezuinigen maar op de indirecte kosten,
het management en in de ondersteunende
diensten.”
“Wat is jouw toekomstvisie en
wat kan beter? Bijvoorbeeld de
vergrijzing neemt toe, ook binnen
Vanboeijen. Hoe ga je daarmee om?”
“Dat klopt. Dat is zeker een aandachts
punt. Desondanks zien we ook kansen.
We weten bijvoorbeeld van de lange
wachtlijsten bij alle instellingen.
En voor sommige doelgroepen ontstaat
meer vraag. Daar zien we kansen liggen.”
“Wat mij verder opvalt, als VPT
cliënt, is dat ik moeilijk aan mijn
informatie kom omdat ik niet op het
intranet kan komen. Ik weet dan niet
goed wat er speelt en mijn informatie
is afhankelijk van wat de begeleiding
mij vertelt. Wat vind je daarvan?”
“Ik vind dat je daar een goed punt hebt
Ronny. Daar heb je gelijk in, dat kan beter
en moderner. We zijn met veel dingen
bezig op dat gebied. Huis Vanboeijen komt
eraan, een digitaal platform, wat dat
mogelijk moet maken. Het is de bedoeling
dat cliënten en verwanten daar terecht
kunnen. En dat geldt ook voor het nieuwe
persoonlijke plan in het ECD in Plancare 2.
Dat zijn twee belangrijke projecten waar we
straks allemaal voordeel bij hebben”.
“Hoe ga je om met de regelgeving
van de overheid?”
“Ik wil me daar niet teveel achter
verschuilen, want ik vind eigenlijk dat
het in Nederland best goed geregeld is.
Ik schuif geen dingen af op de overheid.
Op de VG zorg is niet echt bezuinigd.
Dat zou eerst wel, maar is gelukkig
ingetrokken. Soms vind ik het wel eens
lastig hoe bepaalde zaken bureaucratisch
geregeld zijn, maar daar kun je ook vaak
zelf keuzes in maken en samen uitkomen.”
Wat zou je in de toekomst
willen doen?”
“Vanboeijen mag wat mij betreft een
modernere organisatie worden en ook
weer gezonder en stabieler. Dat we weer
trots kunnen zijn op Vanboeijen.

Daar wil ik graag samen met iedereen
aan bijdragen”
“Wat kan er beter volgens jou?”
“Ik zou graag eerst willen vertellen
wat volgens mij goed gaat. Iedereen is
tijdens de crisis doorgegaan met zorgen
en begeleiden. Het hart van de mede
werkers zit op de goede plek. Er is veel
betrokkenheid. Men heeft veel over
voor de bewoners en de organisatie,
bijvoorbeeld met de opvang van ziekte
verzuim en bezettingsproblemen.
Wat er beter kan is dat we elkaar
onderling veel meer kunnen helpen.
Er zijn locaties waar het goed gaat en
er zijn locaties waar het beter kan.
Samen kun je elkaar versterken.
Dat vergt wel flexibiliteit van de
organisatie en van een begeleider.
Ook is het borgen van afspraken en

‘Structuur willen we
bieden aan cliënten
en dat moeten we als
organisatie ook’
beleid erg belangrijk, zaken afmaken.
We blijven soms te lang hangen in praten.
Opleiden moet positiever worden en we
moeten leren van fouten. Daar opener
over zijn. Verbeteren en leren. Meer regie
en minder adhoc, er is teveel een brandjesblussen-mentaliteit. Die structuur willen
we bieden aan cliënten en dat moeten we
als organisatie ook. We zijn ook teveel
intern gericht en we zouden ons meer
op de wereld buiten Vanboeijen moeten
richten. Bewuster zijn van de wereld
waar we in leven.”
“Hoe wordt er tegen Vanboeijen
aan gekeken?”
“Men ziet wel dat het rustiger en
stabieler is. Dat het meer op inhoud
gaat en op begeleiding. In het algemeen
wordt er gelukkig positief tegen
de ontwikkeling bij Vanboeijen aan
gekeken.”
“Heb je een baan van 9 tot 5?”
“Nee, maar dat zoek ik ook niet want dan
moet ik hobby’s ernaast zoeken, haha.”

“Heb je hobby’s?”
Johan lacht, “Nou, ik heb een gezin met
twee zoons van 18 en 16 jaar. Ik heb
geen postzegelverzameling of doe niet
aan knutselen ofzo iets, maar ik sport en
fiets en loop graag. Ik zit ook in een raad
van toezicht van een scholenvereniging,
nog in een ander bestuur en ik ben actief
bij de kerk waar ik lid van ben. Ik houd
ook erg van muziek. Ik ben laatst nog bij
een concert van Passenger geweest in
de Oosterpoort. Ik houd ook van lekker
eten met familie en vrienden en ik houd
van kamperen, van rondtrekken met de
tent. Dat doe ik komende zomer weer in
Engeland, Wales en Ierland.”
“Hoe is je balans qua spanning
en ontspanning?”
“Het zit bij mij best goed. Ik denk dat
ik dit heb mee gekregen vanuit mijn
opvoeding en in mijn genen.”
“Kom je wel eens op locaties en
bij activiteiten?”
“Ik kom graag op locaties en bij
activiteiten en ik denk dat dit belangrijk
is. Ik was laatst nog op het wensengala.
Ik vond dit erg leuk om mee te maken”.
“Daar was ik ook, maar vond het
iets minder leuk. Ik vond het nogal
kinderachtig. Ik zou graag willen dat
er iets meer rekening werd gehouden
met wat hoger niveau cliënten zoals
ik. Heb je zelf nog punten die je
graag kwijt wilt?”
“Ik snap je punt wel, daar moeten we
nog maar eens over nadenken. Verder
vond ik het erg leuk met je in gesprek te
zijn Ronny. Ik heb alles wel gezegd denk
ik. Wat ik nog wel belangrijk vind om
te zeggen is dat we het ook vooral leuk
hebben met elkaar en dat we het een
beetje behapbaar houden.”
“Is het nog behapbaar?”
“Dat is denk ik per persoon en per team
verschillend. Volgens mij zou het wel
behapbaar moeten zijn. Je moet soms ook
even roeien met de riemen die je hebt.
Ik heb er alle vertrouwen in dat het wel
echt goed gaat komen!”
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Boeijende Wensengala

Mijn dag

Fred Alberts

IK BEN FREDDY ALBERTS. IK WOON IN BROEKHUIZEN,
BIJ MEPPEL HET GAAT GOED MET MIJ EN DAT WIL IK AAN
IEDEREEN LATEN ZIEN. IK BEN VAAK EEN DAG VRIJ.
DIT IS WAT IK DAN DOE.

14.00

08.30

Ik koop bijvoorbeeld
beestjes. Die leg ik
op mijn kamer.

Net wakker begin
ik de dag met
een sigaret.

Fred Alberts
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10.00

Op vrije dagen rook ik
graag een sigaar.

‘Het gaat
goed met
mij en dat
wil ik aan
iedereen
laten zien’

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

Sprookjes - Wondere wensen
- Alice in Wonderland

15.00

Ik houd van de muziek van Doris D
& The Pins. Daar luister ik graag naar.
Door de tijd op de wekkerradio weet ik
wanneer mijn begeleider weer komt.

16.00

Als het lekker weer is,
zit ik in mijn eigen tuin.
Die is heel mooi.

8 juni 2017, Het Erf in Meppel
Het wensengala wordt mogelijk gemaakt door Vrienden van Vanboeijen die tijdens het gala cadeaus uitdelen aan locaties/cliënten.
Het hele jaar door kunnen locaties wensen indienen hiervoor. Samen met Vanboeijen organiseert Vrienden van Vanboeijen vervolgens
een gala: een feestje voor alle cliënten. Dit jaar is er flink uitgepakt met de organisatie en er is een prachtig cliëntenfeest van gemaakt.
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13.00

Volg ons op Twitter
@vanboeijentweet

‘s Middags ga ik naar het dorp
De Wijk om wat te kopen.

Goed leven - Mooi werk - Met elkaar

Reportage

We worden blij
van de mensen

Mensen die ervan houden naar de tandarts te gaan, dat zijn er maar weinig. Toch zijn er veel
mensen die dol zijn op de tandartsen bij Vanboeijen. Boeijend Nieuws vroeg zich af hoe dat
komt en ging in gesprek met één van hen, Tienke van Duyn.
De cliënten leren het je
“Eigenlijk, als je goed luistert
en voelt, leren de cliënten je wel hoe je
de behandeling moet doen. Ik herinner
me een vrouw die bij me kwam. Haar
voortand was eraf. Het zag er slecht uit
en met een vertwijfelde blik keek ik haar
aan. Meteen biggelden dikke tranen over
haar wangen. Haar reactie leerde me dat
ik mijn twíjfel voor mezelf moest houden.
Ik moest naar haar een vol en oprecht
vertrouwen uitstralen: “Meid, we gaan
dit doen. Dit komt goed.” En het kwam
goed.” Tienke van Duyn is één van de vijf
tandartsen bij Vanboeijen. Zij vormen
samen met drie mondhygiënistes en vijf
assistenten het tandheelkundige team.
Samen doen
“Voor iedere afspraak nemen we de
tijd. In ons doen en laten stralen we
begrip, ruimte en rust uit. Elke keer
dat we cliënten zien, bouwen we aan
het vertrouwen. Zo willen we sámen
met hen tot iets komen. Dat vind ik
essentieel. Mensen moeten ervaren dat
we het samen doen. Dat is ook de enige
manier waarop het kan. Want één ding
is duidelijk: als iemand niet wil, dan
kunnen we niets en dan gebeurt er niets.”
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‘Cliënten moeten ervaren
dat we het samen doen’
Goed leven - Mooi werk - Met elkaar

Ik kán dit
“Ik vind het geweldig als je ziet dat
mensen hun angst overwinnen. Meteen
denk ik aan een jongeman die bij ons
kwam en absoluut niet in de stoel durfde.
We zijn een paar jaren bezig geweest
om hem het vertrouwen te geven.
Hij kwam iedere maand. De eerste
keer ging hij op een gewone
stoel zitten en kletsten we wat.
Een keer daarna zat hij even
heel kort op het randje van
de behandelstoel. Zo gingen
we steeds verder. Het gaf echt
voldoening om aan hem te zien
dat hij overwinninkjes behaalde en
dacht: “Ik kán dit.” Inmiddels is hij zover,
dat hij zijn tandsteen laat verwijderen.”

Een gezonde mond betekent veel
“Als tandheelkundig team streven we
naar optimale mondgezondheid. We
willen het leven van mensen zo fijn
mogelijk maken. Een gezonde mond
betekent veel. Het betekent bijvoorbeeld
plezier in eten. Alleen al
kauwen brengt ontzettend
veel vreugde. Het betekent
ook dat er geen ziekmakende
bacteriën via je mond in je
lijf komen. Het betekent
dat je adem fris ruikt. Je doet mensen
ongelooflijk tekort als ze naar ruiken uit
hun mond. De geur van je adem en ook de
aanblik van je tanden, heeft grote invloed
op je uitstraling. En natuurlijk betekent
een gezonde mond dat je geen pijn hebt.”

Iets maken van het poetsen
“Een gezonde mond bereik je door
dagelijkse mondzorg. We weten dat
voor veel cliënten tandenpoetsen
onaangenaam is. Toch stimuleren we hen
en hun begeleiders het wel consequent te
doen en er iets van te maken. Toen mijn
kinderen moeite hadden met poetsen,
probeerde ik er bijvoorbeeld een knus
moment van te maken, met zingen en
kletsen bij mij op schoot. Soms werkt
dat. Voor anderen is het misschien een
idee het poetsen niet ’s avonds te doen
als iemand moe is, maar op een ander
moment van de dag, als iemand meer
aankan. We zijn ons ervan bewust dat het
vaak veel creativiteit en inzet vraagt en
dat het soms ook gewoon niet wil. Voor
elke situatie is het zoeken naar het beste.”
Al die verschillende mensen
“Ook wij zoeken bij iedere behandeling
naar het beste. Het is fascinerend hoe
verschillend de mensen zijn die bij ons
in de stoel zitten. Eén van mijn cliënten
komt altijd rond koffietijd. Hij heeft
geen gebit meer. Maar wel eelt op zijn
kaken. Hij is een groot liefhebber van

droge worst en kauwt dat weg
zonder tanden. Een afspraak met
hem bestaat uit een korte controle
van zijn mond en vervolgens een
gezellig bakje koffie. Een ander
komt binnen en je weet: als ik het niet
goed doe, dan verbouwt hij de hele
ruimte. Bij die mensen is het zo mooi
als het lukt het samen te doen. Weer
een ander kan nauwelijks bewegen en
begrijpt absoluut niet wat we in zijn
mond doen. Door continu aanraken
maken we dan duidelijk: hier kun je wat
verwachten. En we proberen pijnprikkels
tot het minimum te beperken door rustig
te werk te gaan en te verdoven.”
Onder narcose op vertrouwde plek
“Een aantal cliënten kunnen we niet
behandelen omdat dit te veel stress met
zich meebrengt. Sinds 2015 hebben we
de mogelijkheid behandelingen onder
narcose te doen. Voorheen gebeurde dat
in het ziekenhuis. Nu doen we het in ons
eigen Gezondheidscentrum in Assen.
In samenwerking met een anesthesieteam. Het is voor de cliënten en voor ons
heel fijn dat het zo kan. Voor hen omdat
de weg naar het Gezondheidscentrum
vertrouwd is. Voor ons omdat wij op deze
manier zélf de behandeling kunnen doen.
Ik heb wel moeite met het behandelen
van mensen onder narcose. Het is
fantastisch dat het kan, maar iemand is
zó overgeleverd. Ik behandel mensen veel
liever bij bewustzijn, zodat ze zelf mee
kunnen bepalen wat er gebeurt.”
Genieten van het pure
“De mensen maken mijn werk. Ik
geniet van het pure, het eerlijke, het
kwetsbare. Ik geniet van het kind in
hen. Het kind dat wij ook in ons hebben,
maar zo vaak verstoppen. Iedereen in
ons team wordt blij van de mensen die
we mogen behandelen, ik denk dat dat
ons kenmerkt. Wat wij doen, noemen ze
wel sociale tandheelkunde. Het gaat om
contact met mensen, genieten van hun
oprechtheid en zelf oprecht zijn.”
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Blog ouder

Vertrouwen en
wantrouwen
Steffen had een fantastische dagbestedingsplek bij Promens Care
in Kloosterhaven. Sinds kort heeft ie een nieuwe werkplek. Ik kan
geen gesprek met Steffen voeren over vertrouwen. Maar ik ervaar wel
veel vertrouwen bij hem. ‘Ik zie het wel’ is een gevleugelde uitspraak.
Ook al klinkt dit zorgelozer dan de werkelijkheid voor hem is, toch is
vertrouwen zijn grondhouding. Ook in dit geval. Eén ding is volstrekt
helder: wantrouwen met de bijbehorende argwaan en achterdocht
kent hij niet!

18

Ik heb het nog even opgezocht in het woordenboek. Vertrouwen
is: ‘met zekerheid hopen’. Dat klinkt tegenstrijdig, maar is juist een
perfecte omschrijving van het begrip vertrouwen. Het is niet met
zekerheid weten en tegelijkertijd is het veel meer dan alleen maar
hopen. Zonder vertrouwen kan er geen sprake zijn van Goed Leven
voor Steffen en Mooi Werk voor ons team. Zonder vertrouwen kan er
geen sprake zijn van Met Elkaar op Locatie. Zonder vertrouwen praten
we óver in plaats van mét elkaar. Zonder vertrouwen investeren we in
controle in plaats van zorg. Zonder vertrouwen wint de systeemwereld
het van de leefwereld.
We moeten bij Vanboeijen weer voortbouwen en vertrouwen geven
aan alles wat goed ging en gaat. Leren van locaties waar het
goed gaat en ondersteunen waar het beter moet. Zelfstandigheid,
verantwoordelijkheid en eigen initiatief weer stimuleren. Het belonen
en tot voorbeeld stellen. Van controleren naar ondersteunen.
Daar gaat het in de gehandicaptenzorg toch per definitie om?
Ik wil niet dat Steffen en zijn leven ‘gecontroleerd’ wordt.
Ik wil dat hij letterlijk geholpen, ondersteund en gestimuleerd wordt.
Ik ben ervan overtuigd dat vertrouwen ons meer brengt dan
wantrouwen. Daarbij gaat het natuurlijk niet om blind vertrouwen,
maar wel om een grondhouding van vertrouwen. Een houding
die Steffen ons fantastisch voorleeft. Hij hoopt met zekerheid.
Altijd. Of, nou ja: bíjna altijd. Steffen is duidelijk wijzer geworden
op dit gebied. Zo heeft hij
jarenlang elke wedstrijd rotsvast
vertrouwd op een overwinning van
Ajax. Maar ondertussen weet hij
dat dit vertrouwen misschien toch
net ietsje meer met hoop dan met
zekerheid te maken heeft.
Hoe dan ook: hoop doet (beter)
leven, zeker weten!
Bonne van der Kooi
bonnevdk@gmail.com

Goed leven - Mooi werk - Met elkaar

Boeijende vraag

Van betekenis

Wat heeft jou onlangs het meeste
geraakt bij Vanboeijen?

Kristel Klink

Kemran Didigov

“Hoe was de ontmoeting met Kemran?”
“Toen ik vanmorgen bij Kemran binnen
kwam in de gezamenlijke woonkamer was
het eerst wat onwennig. Dat kwam vooral
omdat alle plannen die we de dag ervoor
hadden bedacht letterlijk in het water vielen.
Het regende best hard terwijl we zouden
gaan vissen en wandelen met een puppy
van 4 maanden. Per toeval kwamen we een
vriend van Kemran tegen met het hondje van
z’n oma. Binnen tien tellen hadden we een
nieuw plan en was het ijs gebroken. De rest
van de ochtend hebben we zowel serieuze
gesprekjes gehad maar ook gelachen om
kleine plagerijtjes over en weer.”

Kemran wilde graag vertellen over zijn
ontmoeting met Kristel. Hieronder lees je
in zijn eigen woorden hoe hij het ervaren
heeft. Hij heeft de tekst zelf geschreven en
aangeleverd. Te waardevol om te redigeren.

medewerker en vrijwilliger

Marcel van Opbergen
Leeftijd: 42
Beroep: Medewerker
- ICT Beheer

“Als ICT Engineer kom ik op heel veel plekken, vaak ook na een
incident. We zien de Domotica die vervangen of gerepareerd
moet worden maar ook alles daaromheen, soms heftige dingen.
We zien dan wat een moment van frustratie of onmacht bij cliënten
kan doen, dat komt binnen, dat raakt mij.”

Mirjam de Jong
Leeftijd: 42
Beroep: Medewerker
– Plan en Flex

“We kijken terug op een zomerperiode die, hoe moeilijk het
soms ook was qua personele bezetting, goed is verlopen.
Collega’s die elkaars vakantie of vrije dagen waar nodig hebben
opgevangen. Als collega’s in hun vakantie voor een dienst willen
terugkomen of hun vakantie willen verschuiven dan raakt mij dat.
Dank aan al die flexmedewerkers en vaste krachten.”

Ricardo Soplanit
Leeftijd: 31
Beroep: Cliëntmedewerker –
Grand Café de Boei

“Bij ons in Meppel op het Erf was een bijeenkomst over gezondheid
voor medewerkers. Natuurlijk ging ik even kijken. Ik voelde mij gelijk
welkom en deed mee met de oefeningen en heb ook nog een suikertest
gedaan. Wat ik zo mooi vond is dat ik niet als cliënt of anders maar
gewoon net als ieder ander die daar was werd behandeld.”

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

“Wat hebben jullie samen gedaan?”
“We hebben met z’n drieën Luuk uitgelaten
en een game afspraak gemaakt tussen
Kemran en Robert voor ’s middags. Daarna
hebben we de kamer van Kemran opgeruimd
en gegamed. Na het gamen hebben we samen
wat boodschappen gedaan voor de lunch.
We hadden namelijk bedacht om samen
pannenkoeken te gaan bakken. Kemran
heeft mij laten zien hoe je de lekkerste kaas
ananas pannenkoeken bakt. Ondertussen
hebben we het over allerlei dingen gehad
zodat we elkaar beter hebben leren kennen.”
“Wat betekent deze ontmoeting voor je?”
“Ik heb enorm veel plezier beleefd aan
mijn ochtend met Kemran, ik kwam heel
blij bij onze ontmoeting vandaan. Ik vind
het belangrijk om naast mijn werk als
projectleider ook op een andere manier
een waardevolle bijdrage te leveren bij
Vanboeijen. Als ik dan het blije gezicht van
Kemran zie dan heb ik niks meer te wensen.”
“Gaan jullie nog meer leuke dingen
doen? Komt er een vervolg?”
“Toen het ijs gebroken was kwam al snel
de vraag van Kemran of ik nog een keer
weer kom. Ik heb beloofd dat ik dat zeker
doe. We moeten tenslotte nog een keer
gaan vissen want wat mij betreft komt
van uitstel geen afstel.”

cliënt Perzikstraat

“Ik vond het wel leuk met
Kristel en we gaven elkaar
eerst een hand om voor
te stellen.
We hebben eerst met de
hond gewandeld daarna
boodschappen gedaan voor
het middag eten. Daarna
hebben wij mijn kamer
schoon gemaakt. Toen ben
ik met een vriend gaan
chillen hij heet trouwens
Robert en heeft Kristel
ook ontmoet. Robert mijn
vriend die had zijn hond
bij zich en die mocht ik
uitlaten met Kristel.
De boodschappen waren
voor de pannenkoeken
die heb ik samen met
Kristel gemaakt. Ik vond
het wel leuk want dan doe
ik iets met iemand waar
ik om geef. Want ze is best
speciaal voor mij ze is
aardig en vriendelijk.
Ik wil dit wel graag veel
vaker doen met haar maar
wel liefst in overleg.”
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