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JEZELF TE ZIJN
RUIMTE OM GEWOON

I N T E R V I EW
TEKST & FOTOGRAFIE 
Eric Minten

Het werken op Activiteitencentrum Buitenhof is zeer 
afwisselend. Barry Schipper (35), Dave Hollanders (38) 
en Simone Dekker (31) vertellen over de manier waarop 
zij cliënten ondersteunen. Over veiligheid, vertrouwen 
en durf, over vallen en weer opstaan. Over jezelf zijn en 
het soms dolen en dwalen dat achteraf 'leren in kleine 
stapjes' bleek te zijn. Drie dertigers aan het woord over 
het werk dat hen na aan het hart ligt.

Ruimte en vertrouwen
Simone: “Onderling hebben we een 
beetje een no-nonsens-mentaliteit. Je 
mag hier zijn wie je bent. Dat maakt dat 
je ontspannen in je werk kunt staan. 
Dat is belangrijk, want veel in het werk 
wordt bepaald door je houding, of 
je ontspannen bent of niet. Cliënten 
voelen dat aan. Er wordt ons niet een 
bepaalde manier van werken opgelegd. 
Je doet veel op gevoel. Natuurlijk zijn er 
ondersteuningsplannen en methodieken 
waar je gebruik van maakt. Maar werken 

op gevoel blijft belangrijk. Cliënten 
kunnen namelijk onverwachte dingen 
doen. Dan heb je ruimte nodig om te 
kunnen handelen. Op die manier creëren 
we een sfeer waarbinnen cliënten zich 
op hun gemak kunnen voelen. Dat is heel 
belangrijk, want als cliënten gestrest zijn, 
kunnen ze zich niet ontwikkelen.” 

“In het begin vond ik het best raar dat 
ik gewoon dingen kon gaan doen. Dat 
ik het vertrouwen kreeg. Ik wilde voor 
het eerst met een cliënt gaan fietsen. 

‘Succes hè’, werd er gezegd, ‘bel maar 
als het niet lukt’. Ik dacht: vertrouwen 
ze mij? Dat ik dit kan? Het is ontzettend 
fijn wanneer je een nieuwe baan hebt 
en je collega’s vertrouwen erop dat je 
het aankunt. Dat ze zeggen: ‘Dat doe je 
goed’. Dat geeft je nét even dat zetje om 
dingen uit te proberen. Het vertrouwen 
in jezelf is uiteindelijk misschien wel het 
belangrijkste. Als ik geloof dat ik iets kan 
met een cliënt, dan pikt de cliënt dat op. 
Het geeft hem of haar een veilig gevoel. 
In ons team hebben we een positieve  
mindset: geloven is kunnen. In die zin 
draagt het vertrouwen dat je krijgt bij 
aan goede zorg.”

Barry: “Er was een cliënt die jarenlang 
niet meer gezwommen had. Ik dacht: ik 
ga het gewoon weer een keer proberen. 
Dat was spannend, want hij kon best 
wel eens uit de band springen. Toch heb  
ik het gedaan en het ging supergoed. 
Hij werd er helemaal blij van en ik ook.  
Weken later had hij het er nog over: 
“Varry zwemmen”, zei hij dan. 
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"Ik 
wilde bij de politie. Ik 

heb toen de vooropleiding 
van de politie gedaan, maar kon 

alleen gaan werken in regio’s die ver 
weg waren. Daar werd ik, vanwege de 

grote reisafstand, niet erg enthousiast van. 
Ik heb toen een dagje meegelopen met 

mijn schoonzus. Die werkte ook in de zorg, op 
Midgard. Daar heb ik negen jaar met veel plezier 
gewerkt. Uiteindelijk was het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik heb 
toen geholpen bij het opzetten van een woonhuis voor cliënten. Ik 

kon er mijn draai niet vinden en ben verder gaan zoeken. Zo ben ik 
op AC Buitenhof terechtgekomen. Het werk is een uitdaging voor 

mij. De rust vinden voor cliënten en van daaruit een activiteit 
ondernemen is erg leuk. Onze cliënten kunnen zich steeds 

verder ontwikkelen en dat ondersteunen we met 
een fantastisch team. Daar word ik heel 

enthousiast van.”

Simone: “Je kunt hier dingen uitproberen. 
De dag dat je buiten de lijntjes gaat, is 
de dag dat je je ontwikkelt. Zo werkt 
het voor de cliënten ook. We kunnen 
wel alles van minuut tot minuut voor ze 
vastleggen, maar dan ontwikkelen ze 
zich niet meer. Doordat je hier je eigen 
ontwikkeling aan mag gaan, kun je 
daarin, samen met de cliënt, groeien.”

Dave: “Dat je dingen mag uitproberen 
heeft ook te maken met het feit 
dat cliënten zich niet goed kunnen 
verwoorden. Je observeert gedrag en 
weet vaak niet wat erachter zit. Heeft 
iemand spanning omdat hij het eten 
niet lekker vindt, of heeft hij last van zijn 
buik. Je weet het vaak niet. Dan moet je 
dingen durven doen om te ontdekken 
en te leren. Natuurlijk verschillen we 
onderling soms van inzicht. Dan is 
het belangrijk om open met elkaar te 
communiceren. Iedereen deelt dan zijn 
mening en zo kom je samen verder.”

Simone: “Reflecteren is ontzettend 
belangrijk. Als ik het gevoel heb dat iets 
niet goed gaat, vraag ik mijn collega’s 
wat zij ervan vinden en of zij dingen 
misschien anders hadden aangepakt. 
Daarnaast hebben we vergaderingen 
met onze orthopedagoog. Zij zorgt 
dan voor nieuwe inzichten, waardoor je 
opnieuw over dingen gaat nadenken.” 

Afwisseling
Simone: “Soms doe je even niets met een 
cliënt. Dat is dan nodig. Even rust, een 

moment om prikkels te 
verwerken.” 

Barry: “Dat vond ik 
in het begin wel 
wennen. De ene dag 
kon je lekker met 
cliënten naar buiten 
en de andere dag 

kon dat niet omdat 
het dan bijvoorbeeld 

te warm was. Ik moest 
leren zien dat het op 

dat moment beter was 
om binnen te blijven. De 

warmte zou te veel prikkels 
geven en dat was voor de cliënt, op 

dat moment, niet prettig.”

Simone: “Dat maakt het werk uitdagend. 
Je weet nooit van tevoren hoe cliënten 
die dag zijn, elke dag is anders. Soms heb 
je een dag dat je denkt: dit is zó relaxt. 
Maar vaak heb je het nog niet 
gedacht of er verandert ineens 
van alles en moet je vol aan de 
bak.”

Competenties
Simone: “Om het werk bij ons te kunnen 
doen moet je wel een aantal dingen 
kunnen. Je moet actief willen zijn en van 
een uitdaging houden. Je moet kunnen 
zien dat cliënten zo nu en dan aftasten 
of jij die veilige ander voor ze bent.”  

Dave: “Je moet inderdaad stevig in je 
schoenen staan. Snappen dat bij cliënten 
‘het emmertje’ soms vol is omdat de 
wereld voor hen moeilijk te begrijpen 
is. Dan moet je dichtbij willen blijven en 
kunnen zien dat de cliënt het even niet 
alleen redt. Op zo’n moment moet je 
rust kunnen bieden en er voor hem of 
haar zijn. Tegelijk moet je aangeven welk 
gedrag eventueel niet kan. De kunst is 
om daar een balans in te vinden.” 

Barry: “Wanneer je aan het werk bent, 
kun je bijvoorbeeld rustig aan tafel 
zitten, maar tegelijk ben je continue de 
omgeving aan het scannen. Je kijkt naar 
wat er gebeurt en hoe mensen in hun vel 
zitten. Uiteindelijk maakt het misschien 
niet zoveel uit welk papiertje je hebt. Het 
gaat meer om wie je bent. De eerste dag 

dat ik hier kwam, begreep ik pas echt wat 
de doelgroep inhield. Ik heb veel gehad 
aan mijn collega’s. Door hen heb ik in de 
praktijk kunnen leren. Zo werkt het bij 
mij. Ik leer dingen door ze te zien.” 

Ontwikkelen vanuit veiligheid
Dave: “Het gaat allemaal om veiligheid. 
Voelt een cliënt zich veilig bij jou? Als ik 
kijk naar een jaar geleden dan waren er 
cliënten waarvan ik dacht: oké, ik kan jou 
nu niet benaderen. Bij één cliënt heb ik 
wel zeven maanden nodig gehad voordat 
hij zich bij mij veilig kon voelen. Hij kwam 
wel in mijn buurt, maar wanneer ik alleen 
met hem was, wist hij zich geen raad 
met mij. Dan werd hij onrustig en kon ik 
merken dat hij het spannend vond. Nu 
kan ik hem bij wijze van spreken drie of 
vier dagen niet zien en als ik daarna op 
de groep kom, dan hebben we meteen 
een soort lijntje.”

Simone: “Cliënten hebben een sociaal 
emotionele ontwikkeling van tussen de 
zes en achttien maanden. Een gevoel 
van veiligheid is dus heel belangrijk. 
Het kost tijd dit op te bouwen. Als je 
eenmaal die veilige band hebt, kun je 
samen veel doen, van een stuk fietsen 
tot lekker samen stoeien. Dan kun je er 
écht zijn voor een cliënt. Ook wanneer 
het soms even minder makkelijk gaat. 
In die situaties laat de cliënt je dan ook 
toe. Samen onderga je dan dat moment, 
je blijft liefdevol bij de cliënt, je bent 
warm en zacht en helpt hem of haar er 
doorheen. Soms door gewoon naast 
iemand te gaan staan of zitten.”

Een triomf van pindakaas
Barry: “Na het werk praat je met elkaar 

“De 
afgelopen 15 jaar werkte 

ik in de telecombranche. Ik heb de 
opleiding mbo Activiteiten Begeleiding gedaan 

en ben aansluitend in de zorg gaan werken. Tot twee 
keer toe werden de tijdelijke contracten niet verlengd 

en moest ik eruit. Ik wilde meer zekerheid en verliet de zorg. 
Maar uiteindelijk kun je jezelf niet voor de gek houden. Wanneer 

mensen mij vroegen wat voor werk ik deed, begon ik mijn antwoord 
altijd met: ik kom eigenlijk uit de zorg, maar… Het is hoe ik als 

mens in het leven sta. Ik wil iets kunnen betekenen voor een ander 
en houd ervan mensen een goed gevoel te geven. Binnen de 

telecomwereld staat het geld centraal. Er moet zo veel mogelijk 
ín en zo min mogelijk úit. En maar presteren en maar druk 

en maar zweten. Dat hield ik niet meer vol. Het paste 
gewoon niet bij mij. Nu werk ik hier iets langer 

dan een jaar en het voelt alsof ik hier 
al veel langer ben.”

over wat er wel en niet goed ging. Als je 
dan vertelt wat er goed ging en gelukt 
is, dan is iedereen blij. In eerste instantie 
voor de cliënt, maar ook voor de mensen 
die het gelukt is om iets voor elkaar te 
krijgen.”

Dave: “De cliënten leren in kleine stapjes. 
Voor de buitenwereld vaak niet eens 
zichtbaar, maar voor een cliënt een 
enorme prestatie.”

Simone: “Een van onze cliënten kan 
tegenwoordig zelf zeggen wat hij op 
brood wil. Hij zegt dan ‘kaas’, ‘pindakaas’ 
of ‘boter’. Op zo’n moment zit ik met 
een big smile naast hem en denk: wat 
knap dat je dit nu kunt. Ik kan nu tegen 
hem zeggen: ga jij maar lekker zitten, ik 
regel het eten wel. Voorheen begreep 
hij die situatie niet. Nu gaat hij gewoon 
ontspannen zitten wachten. Een andere 
cliënt kan nu, voor het wandelen, zelf zijn 
jas pakken en wachten bij de deur. Dat 
ging twee jaar geleden gepaard met veel 
gedoe. De overgang naar zo’n activiteit 
was toen te onoverzichtelijk voor hem. 
Nu gaat dat dus wel. Dat zijn zulke leuke 
momenten.”

Dave: “Dat zijn dus die 
kleine stapjes die de 
buitenwereld niet of 
nauwelijks ziet. Want 
ja, wat betekent 
het nou eigenlijk 
wanneer iemand 
kan zeggen dat 
hij pindakaas op 
zijn brood wil. Of 
rustig zijn jas kan 
pakken voor het 
wandelen. Voor een 
cliënt betekent dat 
dus heel veel. Een aantal 
jaren geleden was er meer 
één-op-één-begeleiding dan 
nu. Nu zie je dat er veel meer dingen 
samen gebeuren, in groepjes. In die zin 
hebben we echt stappen gemaakt. We 
gaan samen naar buiten, drinken koffie 
en zitten met een aantal cliënten samen 
aan tafel voor de lunch. Dat hebben we 
met elkaar bereikt.” 

“Op school 
kon ik mijn draai niet vinden. Wist niet wat 

ik wilde en ben dus vrij vroeg gestopt. Werkte in een magazijn 
voor kappers en drogisterijen en in een elektrotechnische groothandel, waar 

ik klanten hielp. Het was een hele andere wereld. Er was altijd veel druk. Je mocht geen 
fouten maken, want anders kon je even naar kantoor komen. Uiteindelijk wilde ik dat niet 

meer. Ik dacht: ik moet iets anders. Met mensen bezig zijn trok mij altijd al. Ik heb gesolliciteerd 
op AC Buitenhof en ben aangenomen. Volgens mij hebben ze dat puur op gevoel gedaan. 

Ik haal veel voldoening uit mijn werk en wil niets anders meer. In september ben ik 
begonnen aan de basisopleiding. Ik wil gewoon een papiertje hebben. 

Om erachter te komen welk papiertje, moest ik blijkbaar 
eerst 35 worden.”

Barry

Simone

Dave

Ik zit met een big 
smile naast hem 

en denk: wat 
knap dat je dit nu 

kunt 
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Prietpraatje
Aaa-ieieie-eeeee-ooooo-uuuuuuu waren 
de klanken waar Monique mee begon. 
Eten en drinken kon ze niet meer omdat 
slikken niet lukte. “Mijn eerste woord 
was ‘AUAUAU!!!’ De fysiotherapeut 
probeerde mijn pijnkreten om te 
zetten in woorden. Dat deed ze ook 
ter afleiding. ‘Mama’ was de eerste 
oefening.” Monique maakte grote 
sprongen en kwam uiteindelijk via 
AC de Zilvermeeuw in Alkmaar bij 
logopedist Saskia Bruin terecht. Doel: 
een prietpraatje kunnen maken en 
veilig kunnen eten en drinken. Het 
opbouwen daarvan ging in kleine 
stapjes. “En ooooo, wat wilde ik 
graag weer chocola kunnen eten”, 
watertandt Monique. “Met mijn moeder 
snoepte ik stiekem en heel voorzichtig 
weleens pindakaas en chocopasta.” 
Ondertussen is Monique van volledige 
sondevoeding naar orale voeding 

ze daarbij haar duim hoog in de lucht 
steekt. “Praten blijft vermoeiend, ik heb 
mijn spraakcomputer dus altijd bij de 
hand voor als het me te veel wordt.” 

“Die vermoeidheid heeft ook alles te 
maken met de houding die Monique 
heeft als ze in haar rolstoel zit”, legt 
Saskia uit. “De steun die het lijf normaal 
geeft bij het ademen, mist Monique. 
Doordat de lucht ontsnapt, verzandt de 
spraak sneller en was het niet makkelijk 
voor Monique om langere zinnen te 
maken. Tijdens onze afspraken zorgden 
we ook altijd voor afwisseling. We gingen 
bijvoorbeeld ook samen iets eten. 
Tien tot vijftien keer kauwen. En altijd 
opperste concentratie. Verslikking ligt op 
de loer.”  

“Chocola! 
  Ik wil  
 chocola!”

Eten, drinken, praten… we doen 
het de hele dag door. Handelingen 
waar we veelal niet eens bij 
nadenken. Voor Monique Schmersel 
(27) stopte die vanzelfsprekendheid 
in één klap toen ze op 8-jarige 
leeftijd met haar vriend van de 
weg raakte en uit de auto werd 
geslingerd. Maandenlang lag ze in 
coma. De artsen gaven haar weinig 
kans. Maar Monique vocht…

Van een 18-jarige studente sociaal-cultureel werk 
veranderde Monique in een patiënt in vegetatief 
coma. Na een revalidatieproces van een kleine twee 
jaar, verhuist Monique naar een nieuwe woonvorm 
in Nieuwe Niedorp: de Roode Eenhoorn. “Vroeger 
was dit een kroeg. Mijn stamkroeg”, vertelt Monique 
tijdens het rondleiden. Waar ik nu de vloer van de 
eetzaal op rol met mijn megastoel, dronk ik toen een 
biertje aan de bar en danste…”

Strijden voor alledaagse dingen gegaan. Voor het drinken heeft ze nog 
wel verdikkingsmiddel nodig en ze moet 
goed wegslikken voor ze verder eet of 
praat, maar inmiddels kan ze enorm 
genieten van zelf eten en drinken.

Duim in de lucht
Een gesprekje houden van tien minuten. 
Wie had gedacht dat dát ooit zou lukken. 
“Inmiddels ben ik gestopt met logopedie. 
Klaar. Doel bereikt”, zegt Monique terwijl 

Saskia Bruin: “Logopedie is voor mij en mijn collega’s binnen 
Esdégé-Reigersdaal lang niet altijd samen met de cliënt. Veelal 
geven we ook advies aan cliëntbegeleiders in hoe zij zelf aan 
de slag kunnen en waar ze op moeten letten. Voor Monique 
kwam ik naar het activiteitencentrum waar ze werkt, zodat ze 
niet zoveel hoefde te heen-en-weren. Dat kost veel energie. 
Ook hier overleg ik met de omgeving van Monique: haar 
cliëntbegeleiders op het werk en in haar woonondersteuning, 
haar moeder en de diëtist. We vullen elkaar aan en het is heel 
belangrijk van elkaar op de hoogte te zijn. 

Het mooie bij Monique is dat ze al snel veel meer kon dan ze 
zelf dacht. Regelmatig moest ik haar erop wijzen dat ze die 
spraakcomputer best uit kon laten. Ze was al prima te verstaan! 
En hoe vaak ik gezegd heb: ‘Monique, weet je nog toen we 
begonnen? Kijk eens waar je nu staat, wat je allemaal kan!’ Je 
vergeet het wel eens als je er dagelijks mee bezig bent zoals zij, 
maar het is echt heel mooi wat ze allemaal weer kan!”

Logopedie

De fysiotherapeut 
probeerde mijn 

pijnkreten om te 
zetten in woorden

I N T E R V I EW
TEKST 

Titia Geerlink

FOTOGRAFIE 
Eric Minten

MEER LEZEN OVER MONIQUE?
Ga naar: www.ditismonique.wordpress.com

Saskia Bruin
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Sportcomplex de Waardergolf 
is sinds september twee 
locaties rijker: Steunpunt 
dagactiviteiten de Stroming 
en Leerwerkcentrum de 
Brug (cluster de Reiger). De 
Stroming is gericht op een 
combinatie van zwemmen 
en dagactiviteiten. Het 
spiksplinternieuwe bad 
heeft extra verwarmd water 
en vervangt het zwembad 
op het Reigersdaalterrein. 
Naast het zwemmen 
zijn er verschillende 
bewegingsgerichte 
activiteiten zoals koffie 
rondbrengen, voorraden 

Twee 
nieuwe
locaties

Wil je weten welke locaties 
makkelijk toegankelijk 
zijn voor mensen in een 
rolstoel of met een visuele 
beperking? Dan kan de 
app ‘Ongehinderd’ wellicht 
uitkomst bieden. Met deze 
app kun je per deelnemende 
gemeente zien welke locaties 
goed toegankelijk zijn of niet. 

Je kunt ook zelf locaties 
aanmelden en beoordelen. 
Locaties worden vervolgens 
gekeurd door de 
keurmeesters van de app. Er 
worden foto’s toegevoegd 
van drempels, ruimtes, liften 
en nog veel meer. Alles om 
je een goede indruk te geven 

“We waren op zoek naar 
een mooi symbool voor 
het Erf”, vertelt Rona 
Snoek, clustermanager 
van Groen en Doen. 
“We wilden iets dat 
staat voor wat we bij 
het Erf gaan creëren; een 
plek waar je de rust, vrijheid 
en ruimte van het buitenleven kunt 
voelen en meemaken. Uiteindelijk 
kwamen we uit op een haan. Dat 
dier kan in vrijheid bewegen 
en scharrelt overal, zowel 
binnen als buiten de gebaande 
paadjes. En soms staat hij zomaar op 
een kerktoren. Dan kijkt hij vanaf boven 
of het allemaal een beetje goed gaat en 
bewaart het overzicht.” 
Met het idee van de haan, waar een 
ontwerp voor was, zocht Rona contact 

met Centrum 31 (locatie van 
cluster KAS, red.) Zij had 
al eerder gezien dat daar, 
op de houtgroep, grote 

dieren werden gemaakt. 
Het, in het groot, namaken 

van het ontwerp kon ook nu 
rekenen op enthousiasme. Samen met 

cliënten ging men aan de slag. Eerst een 
kleine haan en daarna een grote van hout 
en papier. Toen dit ontwerp klaar was, 
ging het naar de Waardse Werf (locatie 
van cluster DAC 5, red.) Daar werd, aan 
de hand van het ontwerp, een prachtige 
metalen haan gemaakt.
En nu is hij dus klaar: Hendrik de Haan, 
want zo heet hij. Goudkleurig staat hij op 
z’n plek op het Erf, dat in september de 
deuren opende.

KO R T

inruimen, onkruid wieden, 
boodschappen doen, de 
afwasmachine vullen, 
enzovoorts. 
Leerwerkcentrum de Brug is 
gericht op jongvolwassenen 
die na het Voortgezet 
Speciaal Onderwijs (VSO) 
of een Orthopedagogisch 
Dagcentrum (ODC) 
hun talenten en 
ontwikkelmogelijkheden 
verder willen verkennen. 
Zoeken naar wat je leuk vindt 
en de vaardigheden leren die 
daarbij horen. Je kunt kiezen 
uit vier profielen: Groen & 
Beheer, Horeca, Administratie 

van de toegankelijkheid. 

De app timmert behoorlijk 
aan de weg en wist onlangs 
de gemeente Heerhugowaard 
te interesseren om zich aan 
te sluiten. Maar ook Bergen 
en Hoorn zitten al in het 
systeem. Verder is de app 
superhandig voor als je een 
dagje uit wilt. 

Stel je hebt altijd al eens 
een bezoekje aan Sea Life in 
Scheveningen willen brengen, 
dan kijk je gewoon even 
in de app en je weet welke 
obstakels je (niet) te wachten 
staan. 
Om zelf locaties te kunnen 

Handige  app: ongehinderdm
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bladeren@

esdege-reigersdaal.nl
 

toevoegen en te beoordelen 
moet je je registreren in de 
app. Zonder registratie kun 
je de app natuurlijk gewoon 
gebruiken om de locatie waar 
je heen wilt te verkennen. 
Zoals gezegd de app timmert 
aan de weg. Nog lang niet 
alles staat erin. Maar daar kun 
je zelf dus een steentje aan 
bijdragen. Handig!

en Dienstverlening. Daarnaast 
zijn er allerlei activiteiten die 
helpen om zoveel mogelijk 
uit deze leerwerkomgeving 
te halen. Bijvoorbeeld werken 
met een tablet, verzorging, 
samenwerken en ontmoeten, 
communicatie, sport en spel 
en zelfredzaamheid. Dit alles 
met als stip op de horizon; het 
vinden van een werkplek die 
bij je past.

de stroming en de brug

hendrik de haan

Foto: Bianca  Rooijers

Foto (boven): aangeleverd. Foto (onder): Frank Plaum

Meer info
www.dereiger.st-er.nl/waardergolf

Meer info
Je kunt de app downloaden via 
de Play Store (Android) en de App 
Store (Apple) of je kunt kijken op: 
app.ongehinderd.nl
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Petra Moritz over deelnemers nieuw cluster Fetura:        

"Ik heb respect voor wat ze 
 hebben meegemaakt"

Clustermanager Petra Moritz vertelt gedreven over wat haar zo 
boeit aan de jongeren waarvoor ze cluster Fetura startte. "Deze 
jongeren zijn vaak afgewezen, zien geen mogelijkheden meer en 
toch breken ze niet echt. Ze hebben veel meer veerkracht dan ze 
zelf denken. Er blijft altijd een waakvlammetje van hun spirit in 
leven. Dat vlammetje proberen aan te wakkeren, dat vind ik nou 
mooi."

Bankhangers? 
"De meesten hebben al heel wat in 
hun rugzak. Thuis, op school of in de 
jeugdzorg verdween hun ervaring van 
gezien worden: wie ben je, wat kun je en 
daar dan op gewaardeerd worden. Op 
een gegeven moment worden ze wél 
weer gezien, maar dan vooral als lastpak, 
bankhanger of halve crimineel. Dan 
verdwijnt de persoon die daaronder zit. 
Het gaat om jongeren die een licht 
verstandelijke beperking hebben of 
moeilijk lerend zijn. Als ze bij Fetura 
komen, is er inmiddels al meer aan de 
hand. Dan is er bijvoorbeeld ook sprake 
van psychische problemen, verslaving of 
ervaring met justitie.
  
Gebrek aan menselijke maat
Het zorgsysteem waar ze mee te maken 
kregen, is eigenlijk niet flexibel genoeg 
voor deze specifieke groep jongeren. 
Vaak heerst daar, noodgedwongen, 
een beheerscultuur waar eisen worden 

gesteld die zijn gericht op in het systeem 
passen. Je moet nogal wat kunnen om in 
zo'n systeem te passen. Deze jongeren 
zijn verbaal vaak heel vaardig. Daardoor 
worden ze snel overschat en worden ze 
aangesproken op vaardigheden die ze 
nog niet hebben. Uiteindelijk voldoen 
ze dan niet aan de norm. Ze krijgen veel 
verwijten over onwil en ongeïnteresseerd 
zijn. Vroeg of laat vallen ze dan uit of 
worden afgeschreven. Terwijl ze absoluut 
kwaliteiten hebben, maar niet voldoende 
om het zelfstandig te redden en dat 
frustreert."  

N I E UW
TEKST

Nelly Wuis

FOTOGRAFIE
Eric Minten
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Misschien is het hier wel oké
"Bij Fetura werken we anders. Wij werken vanuit 
contact maken, aansluiten, samen doen en 
waardering geven. Wij beginnen juist helemaal 
niet met eisen stellen, zoals om 09.00 uur aanwezig 
zijn, pet af en aankijken. Wij willen hen eerst laten 
voelen: misschien is het hier wel oké. Later, op 
basis van de ontstane relatie, kun je wat vragen of 
aanreiken. Vanuit de relatie die ontstaat, blijkt meer 
ontwikkeling mogelijk dan vanuit een beheersmatig 
regime. Dat is zo'n verademing voor de jongeren 
dat ze ook weer andere kanten van zichzelf durven 
te laten zien. Ze bloeien op als ze merken dat ze ook 
dingen goed doen. Gaat iets niet goed dan oordelen 
we niet, maar stellen vragen. Dat werkt beter. 
Bijvoorbeeld: 'Waarom werkt dit niet voor jou?' 
Onze benadering biedt hen meer en steeds nieuwe 
kansen. Dat wil niet zeggen dat alles met iedereen 
alleen maar goed gaat. Daarvoor zijn de problemen 
te complex. Maar: successen, hoe klein ook, worden 
samen gevierd." 

Fetura: dagbesteding en wonen
"Fetura is een cluster voor dagbesteding en 
wonen. Voor wonen, in het algemeen, is een 
lange wachtlijst. Wij vinden dat je deze jongeren 
niet moet laten 'zwemmen' totdat er woonruimte 
beschikbaar is. Begin met dagbesteding. Dat 
kunnen we sneller realiseren en biedt alvast wat 
perspectief. Iets om je bed voor uit te komen, 
een dag-nacht ritme, positieve waardering. Het 
gevoel nuttig te zijn. We zijn gestart met een 
project in recreatiegebied Geestmerambacht in 
Langedijk. Stoere buitenactiviteiten. Aanvullend 
op het reguliere parkonderhoud. In september 
starten we aan de Jan Glijnisweg in Heerhugowaard 
met horeca-activiteiten, grafische activiteiten en 
inpakwerk. Vanaf januari hebben we in Obdam, aan 
de Reigerlaan, de beschikking over acht plekken 
voor woontraining en twee logeer/crisisplekken. 
Voor wonen en dagbesteding zijn bij Fetura nog 
plaatsen beschikbaar. "  

  Vorige pagina: Remax Wijngaarde aan het werk in        
     recreatiegebied Geestmerambacht.  
 

  Patrick van de Neut, Remax Wijngaarde en begeleider Mark 
     de Weert komen terug van hun klus.

  Volgende pagina's: Patrick van de Neut in actie in het 
    Geestmerambacht.

Bij de foto's van dit artikel:

"Kijk dan, wat een prachtige werkplek." Het is een 
tropische dag en  cliëntbegeleider Bart Sandkuijl van 
cluster Fetura zit aan een picknicktafel onder een 
boom aan het meer. "Ik kan hier helemaal mijn ei 
kwijt. Ik ben graag in de buitenlucht en kan het goed 
vinden met deze jongeren. Het gaat om jongeren 
met weinig vertrouwen. Het lukt ze allemaal nét 
niet. Ze hebben veel op hun tenen moeten lopen en 
hebben faalervaringen. Daarom moet het allemaal 
zo laagdrempelig mogelijk en halen we ze ook 's 
morgens op. Niet meteen de verantwoordelijkheid 
aanspreken om zelf te komen. Op die manier hoeven 
ze minder te knokken om overeind te blijven. Ook 
hoeven ze hier minder te knokken tegen een regime. 
Dan houd je energie over voor positieve dingen en 
ontstaat er ook ruimte om uit je verzet en afweer te 
stappen. In eerdere situaties was geen ruimte voor 
hun eigenheid. Hier wel. Het gaat hier om wie jij bent, 
wat jij nodig hebt. Wij vinden niet veel dingen raar. 
Het mag ook wel eens niet goed gaan. Je mag elke 
keer weer opnieuw beginnen. 

Zonder ondersteuning lukt het hen niet in het 
arbeidsproces. Hier leer je wat werken inhoudt, 
wat arbeidsvaardigheden zijn. Wat erg wordt 
gewaardeerd door de deelnemers is dat wij geen 
leiding geven vanaf de zijkant. We werken altijd mee. 
En: de relatie is sturend, niet de hiërarchie. Vanuit 
die relatie kunnen we motiveren en veel waardering 
geven, daar draait het om. Kijken hoever je met elkaar 
kunt komen. 's Avonds staat de stappenteller vaak op 
10 kilometer. Dan ben je echt moe, maar ook voldaan. 
Het is prachtig om te zien hoe die gasten hebben 
genoten van een dag samen werken." 

Geestmerambacht denkt mee
"De beheerder van het Geestmerambacht denkt 
heel erg mee. Er is een keet neergezet om op te 
starten, koffie te drinken en te schuilen bij slecht 
weer. Hij zorgt voor materialen en samen zorgen 
we voor cursussen om daarmee om te leren gaan. 
Werken met apparaten is lekker stoer, maar moet 
ook veilig zijn. Voor de gebruikers en de gasten van 
het terrein. Het mes snijdt  aan twee kanten. Bij het 
Geestemerambacht worden nu klussen gedaan waar 
hun eigen onderhoudsdienst niet aan toe komt en 
wij hebben hier een geweldige werkplek metelkaar. 
Het werk is ingericht als echt werk. Het is nuttig. We 
hebben een dienstverlenende rol naar de gasten. Die 
waarderen dat en geven vaak complimenten." -

Cliëntbegeleider Bart Sandkuijl 
geniet bij Fetura: "Ik ben 's avonds 
moe én voldaan"

Meer info over  of  aanmelden bi j  Fetura: 
fetura@esdege-reigersdaal.nl of 06 51 65 91 88.
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Patrick van de Neut zorgt voor de natuur 
van recreatiegebied Geestmerambacht 
en maakt bezoekers blij. 
 

"Kijk mij nou werken 
met die apparaten, 
gaaf toch?"
 

“Ik vind het hier geweldig. Ik heb het heel erg naar mijn zin. Ik ben graag 
buiten. Het is een rustige omgeving. Ik ben hier lekker aan het werk. Dan 
luister ik naar de natuur of mijn oortjes. Ik had al oog voor de natuur, maar 
nu doe ik er ook iets voor. Ik leer hier ook veel. Ik zie hier bomen die ik niet 
kende. Ik heb ook al veel dieren gezien: een koekoek, specht, kraai, raven, 
vleermuizen, kikkertjes, padden. Mijn energie is hier ook veranderd. Ik loop nu 
wel 10 kilometer per dag. Weet je, denken is niet echt mijn ding. Ik ben meer 
van het doen. Dat kan hier en de bezoekers zijn blij met ons. Dat zeggen ze 
vaak. 

We hebben hier altijd lol. Het is erg leuk onderling. Ik heb hier nog nooit 
ruzie gehad. Op andere plekken wel. Bij het WNK ging ik klieren en kloten, 
uit verveling. Met deze begeleiders is trouwens geen ruzie te krijgen. Ze zijn 
rustig.  Ze zeggen nooit: ‘Waarom doe je dat nou verkeerd?’ Ze zeggen eerder: 
‘Wat is er aan de hand?’ Je kunt hier zelf aangeven als er iets is. Ze nemen de 
tijd voor je. Je voelt: het draait om het werk, maar ook om hoe je aandacht 
hebt voor elkaar. 

Ik ben niet van het type zoek-het-maar-uit-punt-nl. Ik wil graag iets nuttigs 
doen. Hier kan ik schoffelen, harken, gras maaien, we doen eigenlijk 
parkonderhoud. We krijgen straks een cursus voor het werken met de 
bosmaaier, elektrische heggenschaar en bladblazer. Daar kijk ik echt naar uit. 
Dan kan ik straks zeggen: 'Kijk mij nou werken met die apparaten', gaaf toch? 
Het is hier niet alleen werken, we doen ook leuke dingen met elkaar. Zoals ‘s 
middags zwemmen, tijdens de hittegolf. Je kunt hier ook vissen. Hebben we 
ook een keer gedaan. Toen ving ik een joekel van een snoek.  

Het wordt hier gewoon steeds meer mijn plek. Ik zie wat er gebeuren moet 
in het park. Het is nog net geen thuisgevoel, maar het scheelt niet veel. Het 
enige nadeel hier: het werk wordt niet betaald en mijn rekeningen komen wel. 
Maar dat geeft niet, dat komt vanzelf nog wel als ik het hier goed doe. Ik kan 
hier ervaring opdoen. Later wil ik hovenier worden en werken in andermans 
tuinen." 
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Dave van der Neut (43) is bezig 
aan zijn tiende jaar bij de Deen, als 
verkoopmedewerker. Hij beantwoordt 
vragen van klanten en helpt hen 
wanneer ze een product niet kunnen 
vinden. Ook het laden en lossen van 
vrachtwagens behoort tot zijn taak. “Het 
bevalt mij ontzettend goed. Voordat ik bij 
de Deen werkte, had ik elf jaar een baan 
in de keuken van Esdégé-Reigersdaal. 
Daar moest ik een heel pak aan. Een 
muts, een koksbroek en handschoenen. 
Met warm weer zweette je zo je pak uit. 
Er mochten ook geen andere mensen 
komen. Allemaal vanwege de hygiëne. 

Bij de Deen kan ik mensen echt helpen. 
Dat vind ik leuk. Of gewoon een praatje 
maken. Ze zijn heel tevreden over mij 
bij de Deen. Ik heb leuke, vriendelijke 
collega’s. Ze vragen hoe het met mij 
gaat en helpen mij. Bijvoorbeeld 
wanneer ik ergens niet bij kan omdat 
het schap te hoog is. En andersom heb 
ik ook belangstelling voor wat zij in het 
weekend gedaan hebben. Laatst was ik 
jarig en werd ik op het kantoor geroepen. 
Ik kreeg een cadeautje en ze vertelden 
mij dat ze trots op me waren. Dat ik mijn 
werk goed doe en klantvriendelijk ben. 

Klanten kennen mij ook. Sommigen 
mag ik bij hun voornaam noemen, 
maar dat doe ik niet. Ik gebruik iemands 
achternaam of zeg gewoon mevrouw of 
meneer. Ik vind dat je netjes moet zijn. Zo 
ben ik opgevoed.”

Naast zijn baan bij de Deen werkt Dave, 
sinds een jaar of drie, twee dagen per 
week bij Houtwaarde. Maakt meubels 
en andere dingen van hout. Woensdag 
is z’n vrije dag. “Op woensdag ga ik ’s 
morgens meestal een uurtje fitnessen 
in de Draai. Kracht en cardio. Verder 
een stukje wandelen, wat tv kijken of 
Netflixen. Ik kijk graag films en laatst 
heb ik ‘Undercover’ gekeken. Daarnaast 
luister ik veel naar muziek. Jannes, Frans 
Bauer, Marriane Weber, Frans Duijts, 
maar ook Engelstalig zoals Melissa 
Etheridge, Dire Straits en Metallica. De 
enige muziek waar ik niet van houd, is 
klassieke muziek. Dat is mijn genre niet. 
Op maandagavond ga ik altijd biljarten.”

Dave woont al 21 jaar op Reigersdaal. Hij 
heeft het er erg naar zijn zin omdat er 
ook familie in de buurt woont. In 2015 
zijn Dave’s ouders overleden. Vijf dagen 
na elkaar. “Het was een hele moeilijke 

periode voor mij. Mijn moeder kwam 
ook altijd bij de Deen. Gewoon om een 
praatje te maken als ik aan het werk 
was. Dan spraken we af wat we gingen 
doen in het weekend. Ik denk nog elke 
dag aan mijn ouders, ik zou willen dat 
ze terugkomen. Vooral als ze jarig zijn 
vind ik het moeilijk. Gelukkig sta ik er 
niet alleen voor. Ik heb twee broers en 
een zus en er zijn vier vrijwilligers waar 
ik dingen mee doe. We gaan wandelen, 
naar het strand of ergens wat eten of 
drinken. Ik vind het harstikke leuk. Als ik 
alleen maar op mijn kamertje moet zitten 
dan vereenzaam ik gewoon.”  

In september gaat Dave verhuizen naar 
de Jan Glijnisweg vlak bij het Park van 
Luna. Daar heeft hij erg veel zin in, 
hoewel hij Reigersdaal ook wel gaat 
missen. “Je had hier alles,” verklaart 
hij, “tandarts, dokter, zwembad, 
biljartclub…” Zijn nieuwe appartement 
wordt 56 vierkante meter groot. Heel 
wat anders dan de twee kleine kamertjes 
die hij nu heeft. Na zijn verhuizing blijft 
hij gewoon werken bij Houtwaarde en 
natuurlijk bij de Deen.   

Dave las de oproep over #TROTS. Een mooi en 
simpel concept; korte verhalen over mensen die ergens trots op zijn. 
Dat is het. Mag groot zijn of klein. Samen met zijn begeleidster Nicole 
van steunpunt Obdam, reageerde hij. ‘Ik ben #TROTS op mijn werk bij 
de Deen’, was de strekking zijn bericht. Dus, hop, op pad. Bestemming? 
Dave’s Deen.

&DEENDAVE
TEKST & FOTOGRAFIE

Eric Minten

# T R OT S

"MIJN MOEDER KWAM 
OOK ALTIJD BIJ DE 
DEEN. GEWOON OM 

EEN PRAATJE TE 
MAKEN ALS IK AAN 

HET WERK WAS." 
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Je zou er zo een reportage over kunnen maken. Cliënten van de Zilvermeeuw 
werken in de ouderenzorg bij de Alkmaarse stichting Niko. Op de locaties de 
Palatijn (dementiezorg) en de Nieuwpoort zetten zij hun beste beentjes voor. 
De inzet waarmee ze een veelheid aan dienstverlenende klussen doen dwingt 
respect af, de warmte waarmee ze de bewoners helpen bij vrijetijdsactiviteiten is 
inspirerend. Maar onze schijnwerper richt zich niet op dit werk. Het licht voert ons 
verder, naar hun opleiding tot woonhulp. Want die laat hen sterker in hun werk 
staan. Een goed initiatief, dus. Van wie eigenlijk? Van de cliënten zelf.

‘Les, zoals jij leert 
en niet omgekeerd’

I N T E R V I EW
TEKST

Steven van der Burg

FOTOGRAFIE
Eric Minten

Cliëntbegeleiders Tina Bartelink en 
Rianne Al, beiden hbo geschoold, 
verzorgen iedere donderdag de 
opleiding Woonhulp. Die leidt tot een 
officieel en landelijk erkend diploma. 
Een enkele keer is er een gastspreker. 
De lessen worden gegeven in Broek 
op Langedijk, in de opleidingslokalen 
bij het bestuursbureau van Esdégé-
Reigersdaal. 

“Een opleiding voor cliënten is op zich 
niet uniek,” leggen Rianne en Tina uit. 
“Maar meestal wordt die aangeboden 
omdat begeleiders op het idee komen. 
Deze opleiding, daar hebben de cliënten 
zelf om gevraagd. Dat is wel uniek.”

Werkkleding
Terug naar de Nieuwpoort, om te kijken 
waar het idee vandaan komt. ’s Ochtends 

verzamelen daar Jelle Springer, Simone 
Derks van de Ven, Samantha Flipphi en 
Ashely Stuijt en een cliëntbegeleider. 
Beurtelings zijn dat Tineke Ruijter en 
Edith Abercrombie. Iedereen draagt 
werkkleding (een blauw shirt) en een 
naamkaartje van de stichting Niko 
met de vermelding ‘vrijwilliger’. Zo is 
duidelijk dat zij een taak hebben in het 
zorgcentrum. Nou ja, één taak… Er 

ligt een hele lijst met taken voor hen 
klaar en die worden verdeeld: kranten 
bezorgen, was vouwen en opbergen, 
koffieronde lopen, schoonmaken, tafel 
dekken, helpen bij activiteiten voor de 
bewoners… Een breed palet van werk 
om trots op te zijn. Dat zijn ze dus ook. 
Maar de cliënten willen er niet te lang bij 
stilstaan, ze willen vooruit. Vandaar de 
vraag om opgeleid te worden.

Omgekeerd
Nee zeggen was geen optie natuurlijk, 

voor clustermanager Popko Noordhuis. 
Maar wat wel? Tina vertelt: “Via het ROC 
een opleiding volgen zat er niet echt 
in voor deze cliënten. Dat is te massaal. 
Maar we hadden er wel vertrouwen in 
dat ze een opleiding dicht tegen niveau 1 
mbo aankunnen. Ons uitgangpunt is 
dat wanneer zij het niet snappen, wij 
het anders moeten aanbieden. Het ligt 
niet aan de kwaliteiten van de cliënten, 
maar aan de kwaliteit van het gebodene. 
Vandaar ons motto ‘Les, zoals jij leert en 
niet omgekeerd’.”

Serieus moe
Die insteek werkt. Maar het is natuurlijk 
wel van belang dat de cliënten bereid 
zijn te leren leren. Dat lijkt een open deur, 
maar het vraagt echt wel wat. Jessica 
Fatels, die samen met medecursist 
Natascha Caldenhove bij de Palatijn 
werkt, zegt: “Na een cursusdag ben ik   
echt heel moe.” Tina begrijpt dat: “Het is 
een serieuze opleiding, met een serieuze 
stage en serieuze praktijkopdrachten, die 
leidt tot een serieus en landelijk erkend 
diploma.” 

  (Linksboven) 
Samantha en Senna 
bezorgen de krant.

  (Rechtsboven) 
Samantha schenkt 
koffie in.

  Simone dekt de 
tafel voor de lunch.

Jelle vouwt de was.
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Spagaat
En dat in één dag per week? “We 
moeten ook opdrachten voor school 
doen en huiswerk maken,” vertelt 
Natascha. Rianne en Tina glimlachen, 
verlegen bijna. Want dit is meteen ook 
een vraagteken, dat je bij de opleiding 
kunt zetten. Nee, niet de opdrachten. 
Maar Rianne en Tina hebben wel 
veel verschillende rollen. Ze zijn 
cliëntbegeleider, praktijkbegeleider en 
docent. Dat moet tot een moeizame 
spagaat leiden. Rianne zegt: “Daarom 
proberen we die rollen goed te scheiden 
en daarover ook heel duidelijk te zijn. 
School is school en werk is werk. Bij de 
Palatijn ben ik begeleider, in Broek op 
Langedijk docent.”

Visie
Door voor deze werkwijze te kiezen, 
konden ze snel aan de gang met de 
cursus. Ze kochten die in bij Calibris 
(https://calibrisadvies.nl). Per leerling 
is er een licentie voor een persoonlijke 
online omgeving. “Met onze 
contactpersoon Jasmijn Pronk hebben 
we de Woonhulpopleiding meer laten 
aansluiten op de visie van Esdégé-
Reigersdaal en de mogelijkheden waar 
wij voor staan voor onze cliënten,” vertelt 
Tina. “Rianne en ik hebben het verder 

aangepast aan de wijze waarop naar onze 
mening de lessen goed aansluiten bij de 
leerlingen. We werken met PowerPoint 
presentaties en extra praktijkgerichte 
opdrachten. Het is kortom een eigen 
lesmethode geworden.”

Examen
De samenwerking met Calibris bevalt 
prima. Rianne: “Daar hebben ze overigens 
meer opleidingen die aantrekkelijk 
kunnen zijn voor de clientèle van Esdégé-
Reigersdaal. Wij als docenten kunnen er 
terecht met vragen en bij problemen met 
de online omgeving. De opleidingseisen 
in hun programma zijn leidend voor het 
officiëel erkende branchediploma. Het 
examen wordt ook afgenomen door een 
onafhankelijke examinator.”

Aan het werk
De cursus wordt gegeven in het kader 
van arbeidsmatige dagbesteding. Ook de 
begeleiders bij de Nieuwpoort werken 
er actief aan mee. “Het doel is om de 
cliënten te helpen volwaardig te werken. 
Of dat betaald is of niet, laten we even 
in het midden,” zegt Tineke. “Maar de 
kans op betaald werk wordt in ieder 
geval groter.” Zij en haar collega Edith 
geven geen les, maar zijn wel opgeleid 
tot praktijkbegeleiders. Zij ondersteunen 

de studenten op de werkvloer bij de 
opdrachten die zij moeten uitvoeren.

Nieuwe lichting?
Rianne en Tina hopen vooral dat meer 
cliënten voor deze opleiding gaan kiezen. 
“Dat kunnen cliënten van andere clusters 
zijn, maar ook van andere organisaties, 
zoals De Waerden,” lichten ze toe. Want 
ze hebben er veel energie in gestoken om 
dit op te zetten en het zou jammer zijn 
als het bij één lichting blijft. “We zijn van 
oktober tot april aan het voorbereiden 
geweest en toen was het gewoon gaan! 
En nu willen we doorgaan!” 

Aanvullen
Rianne is jong, Tina al wat meer ervaren. 
“We vullen elkaar aan,” zeggen ze. 
Tijdens de cursusdagen blijkt dat ook. 
Zonder elkaar in de rede te vallen, 
brengen ze de lesstof over het voetlicht. 
Als er in groepjes gewerkt wordt, helpen 
ze daar waar nodig is, zonder elkaar in de 
weg te lopen. Alhoewel de cursus goed 

CURSUS 
WOONHULP IN EEN 
NOTENDOP
De cursus Woonhulp bestaat uit 
dertien modules. De eerste twee zijn 
verplicht: “Introductie” en “Beroep 
en houding”. Er zijn uiteenlopende 
thema’s, zoals gedragsregels, 
ergonomisch werken, arbo, interesse 
tonen en feedback geven en 
ontvangen.
De overige modules zijn verdeeld 
over drie kerntaken: ondersteuning 
bij wonen en huishouden; 
ondersteuning bij dagelijkse 
bezigheden; ondersteuning bij 
facilitair werk.
1. Introductie 
2. Beroep en houding 
3. Werken in de huiskamer (incl. 

ramen zemen) 
4. Werken in de keuken 
5. Werken in de slaapkamer (incl. 

rolstoel) 
6. Sanitair schoonmaken 

(badkamer + toilet) 
7. Voeding 
8. Voorraad 
9. Planten en dieren verzorgen
10. Was verzorgen 
11. Ouderenzorg 
12. Gehandicaptenzorg
13. Eindopdracht

Als je ze allemaal haalt kom je 
in aanmerking voor het officiële 
examen en dus het branche-erkende 
diploma Woonhulp. De volgorde 
is niet verplicht en de duur van de 
opleiding kan afhankelijk van de 
leerling verschillen. Gemiddeld is het 
anderhalf jaar.
Een module wordt afgesloten met 
een praktijkexamen, als de theorie 
behaald is. Een vereiste voor de 
opleiding is een stageplek van twee 
dagen. Hiervoor is de Zilvermeeuw 
in gesprek met diverse partijen.

is voorbereid, is dat niet ingestudeerd. 
“Het gaat vanzelf.” Ook de cursisten 
helpen elkaar. “Ik help je wel met foto’s 
nemen!” biedt Simone spontaan aan, als 
een medecursist nog niet toegekomen 
is aan de praktijkopdracht ‘Ergonomisch 
werken’. De één leert nu eenmaal 
sneller dan de ander en de ander is weer 
handiger dan de één. Maar ze geven 
elkaar de ruimte en vertrouwen elkaar 
genoeg om iets te vragen. 

Succesformule
Praktijkbegeleiders, docenten en 
cursisten lijken te werken aan een 
succesformule. Wat het vervolg is, 
wordt per cliënt bekeken. Samantha is 
bijvoorbeeld dermate leergierig, dat 
ze graag in aanmerking wil komen 
voor een opleiding mbo-2: “Ik hoop 
dat ik daarvoor terecht kan bij het 
wijkleerbedrijf.” (WijkLeerbedrijf biedt 
leerplekken voor jongeren op het gebied 
van kleinschalige en laagdrempelige zorg 
en hulp, red.) Tina en Rianne zoeken zo 

per cliënt naar wat kan en wat gewenst 
is. “We doen dat bijvoorbeeld samen met 
een jobcoach. Omdat deze opleiding 
nieuw is, is ook de volgende stap nieuw. 
Hoe dan ook, er ligt een prachtige 
uitdaging voor de leerlingen, die hen 
hopelijk zover mogelijk brengt.” 

  Na het opvouwen wordt de was in
de juiste vakjes gelegd.

  Samantha heeft koffie gebracht 
bij een van de bewoners.
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Het ruikt er ovenvers. En zoet. De 
geur van cake, chocolade, noten, 
cakebeslag en warme vanille. Bij de 
Cakery in Heerhugowaard worden 
dagelijks de meest heerlijke cakes en 
koeken gebakken. Van appelcake tot 
Brownie Deluxe, van worteltaart tot 
Petit Gateau’s en van Sticky Toffee tot 
havermoutkoeken. Allemaal vers en 
ambachtelijk. 

Bestellingen komen overal vandaan. Zo 
ook van Cool Kunst en Cultuur. Ineke, 
begeleidster van de Cakery, heeft alles 
vanaf het begin zien ontstaan. ‘Laten 
we wat gaan bakken’, moet ze ooit 
gedacht hebben. Nog niet wetende 
waartoe dit kon leiden: een bakkerij 
waar, vijf dagen per week, samen met 
cliënten, professionele producten 
gemaakt worden. Zoals nu, 1200 
havermoutkoeken. Voor Cool dus. 
Hatsjikidee! 

“Wanneer we het maar lang genoeg van 
tevoren weten, kunnen we een heleboel 

aan”, vertelt Ineke. “In de loop der jaren 
zijn we steeds groter geworden. In het 
begin was er alleen een klein oventje. 
Zo’n huis-tuin-en-keuken ding. Nu 
hebben we een grote professionele oven 
waar veel meer tegelijk in kan. Er zijn 
vriezers aangeschaft voor de voorraad, 
roestvrijstalen werkbanken, een 
rolstoelvriendelijk aanrecht en machines 
om beslag mee te maken. Ook ons 
assortiment is gegroeid.”

Terwijl Rosalie de appels schilt voor 
een appelcake, maakt Ineke samen 
met Stefano het beslag voor een grote 
brownie cake. Eentje met stukjes chocola 
en pecannoten. Lekker! De appels van 
Rosalie moeten in – niet te dunne – 
plakjes. Twee kilo per cake. Afwegen, 
beetje kaneel erover en hop, bovenop 
het beslag. De appelschijfjes die over zijn 
worden behendig opgesnoept. Stefano 
legt de laatste hand aan de brownie door 
zorgvuldig de pecannoten op het beslag 
te leggen. Zo, die kan de oven in.
Naast cliënten die meehelpen, zijn 

er ook cliënten die meebeleven. De 
bedrijvigheid, de geuren en een 
versgebakken koekje op z’n tijd, maakt 
dat de Cakery ook voor hen een prettige 
vorm van dagbesteding is. Terwijl Ineke 
wat ingrediënten bereidt, volgt Wesley 
haar bewegingen en reageert vrolijk op 
haar stem. “Wil je kaneel ruiken”, vraagt 
ze hem. Ze houdt de bus met poeder 
onder zijn neus. Wesley doet meteen 
z’n mond open. “Nee joh, dit kun je niet 
eten…, ruiken.”

Wil je ook een bestelling plaatsen 
voor een feestje, een bijeenkomst, 
een teamdag, of gewoon voor 
de lekker? Kijk dan hier voor het 
assortiment: 
www.aczuidwijk.st-er.nl/cake

TEKST & FOTOGRAFIE
Eric Minten
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“Is dit een mooie kombocht?” vraagt hij. 
Marcel staat naast zijn mountainbike. 
Matzwart frame en brede banden met 
een stevig profiel. De vroege ochtendzon 
weerkaatst paars in z’n kekke fietsbril, 
waarachter zijn ogen verholen zijn. 
Het is stil in de bossen van Bergen. 
“Zal ik ‘m even een paar keer doen?” 
vervolgt hij gretig en behulpzaam 
tegelijk. Fietsen is zijn passie. Op het 
strand, in bossen en over de bergen. 
Vooral bergen zijn onweerstaanbaar. 
In ieder geval voor hem. “Het mooie 
aan fietsen is dat iedereen z’n eigen 
verhaal heeft. Je fietst allemaal dezelfde 
route en toch zijn alle verhalen anders. 
Dat vind ik mooi. Hoewel fietsen een 
solistische sport is, brengt het hele 
gebeuren er omheen mensen bij elkaar. 
De context van de sport is er een van 
gemeenschappelijkheid.” Dit laatste 
is voor Marcel een belangrijk thema: 
gemeenschappelijkheid. Verbinding 
vinden in gedeelde waarden. 

Wat nu?
Na de havo diende zich voor Marcel 
direct de dienstplicht aan. Het was 
1992 en hij behoorde tot de laatste 

of tig genomen is, zit de klus erop. Op 
naar de volgende bestemming. Terras en 
cappuccino.

Een fan van relaties
“Als clustermanager moet je een fan 
zijn van relaties. Je moet je verbonden 
kunnen voelen met de mensen 
om je heen. Dat zijn er heel wat: 
collega’s, verwanten, 
medewerkers van 
instanties, cliënten, 
ondersteunende 
diensten en ga 
zo maar door. 
Daarnaast 

lichting jonge mannen die op moest 
komen voor hun nummer. Een krap 
jaar later zat het erop. Wat nu? “Kom in 
de gevangenis werken,” had zijn vader 
gezegd, “dan zie je later wel weer.” 

Het werd Zuyder Bos, de penitentiaire 
inrichting in Heerhugowaard. Marcel 
omschrijft het als een geweldige tijd. 
“Het was geweldig om samen te werken 
met leeftijdsgenoten. We hadden 
plezier in ons werk en er waren volop 
mogelijkheden om door te groeien. 
Ik heb een groei-mindset. Ik geloof in 

heb je een rol waarin je  invloed hebt 
op de dingen die gebeuren. Dat gaat 
volgens mij niet zozeer over leiding 
geven, maar veel meer over luisteren 
en aandacht hebben voor mensen. 
Je bent in een positie om vragen te 
stellen en er met elkaar iets van te 
vinden. Die verantwoordelijkheid 
is leuk omdat je daarmee ook een 
beetje verantwoordelijk bent voor een 
ander. Vanuit die positie wil ik graag 
bijdragen aan de ontwikkeling van 
mensen. Mensen helpen eruit te halen 
wat erin zit. Dit proces loopt parallel 
aan wat een cliëntbegeleider doet. Ook 

hij of zij probeert een cliënt zo te 
ondersteunen dat deze kan groeien. 

Nieuwe dingen kan ontwikkelen. 
Het aansturen van een proces 

van ontwikkeling is mooi. 
Ik probeer een cultuur 

te bewerkstelligen 
waarin je het beste 

uit elkaar wilt 

ontwikkeling, leren en verbeteren. Niet in 
de zin van perfectie, of beter willen zijn 
dan een ander, maar als de manifestatie 
van potentie. De tijd in de gevangenis 
was, in die zin, dan ook bijzonder. Ik 
was nieuwsgierig en de mensen daar 
interesseerden mij. Ik wilde weten wie 
ze waren en wat hen bewoog. Daarnaast 
probeerde ik samen met collega’s een 
sfeer te creëren waarin gekeken werd 
naar dingen die wél mogelijk waren. 
Ik werkte ook wel eens in andere 
inrichtingen en daar was de cultuur 
vrij beheersmatig. Dat probeerden wij 
anders te doen.”

Het zand in de bocht is mul. 
Onvermoeibaar jaagt Marcel zijn fiets, 
schuin hellend, door de kom. Hard, 
met gevoel voor risico. “Kom ik!” 
waarschuwt hij telkens voordat 
hij vanuit de dichte begroeiing 
tevoorschijn stuift. Een enkele 
keer dreigt zijn voorwiel grip 
te verliezen in het losse zand. 
Behendig verandert hij zijn 
houding om bij te sturen. 
Zo ziet ervaring eruit. 
Nadat de bocht een keer 

halen. De verbinding die je met elkaar 
hebt, speelt hierin een essentiële rol.”  
“Naast het opbouwen en onderhouden 
van relaties is ook het nemen van 
initiatief van belang. Voor mij betekent 
dit dat ik mij richt op het optimaliseren 
van werkprocessen. Zo kijken we onder 
andere hoe we met elkaar meer vanuit 
het cliëntperspectief kunnen denken. 
We maken ons bijvoorbeeld een 
voorstelling van wat onze werkwijze 
betekent voor een cliënt die bij ons 
komt. Vaak zijn mensen dan verward. 
De volgorde van gebeurtenissen is 
voor hem of haar daardoor moeilijk te 
bevatten. Er zijn allerlei gesprekjes in 
verschillende kamertjes met mensen 
die komen en gaan. We kijken hoe we 
dat proces kunnen verbeteren vanuit 
het perspectief van de cliënt. Ook de 
overgang van de behandelomgeving 
naar de eigen of nieuwe woonomgeving 
van de cliënt vergt aandacht. Een van 
de vragen die we daarbij proberen te 
beantwoorden is hoe we de werkzame 
principes van de behandeling kunnen 
overdragen aan de woonsituatie. Ik vind 
het leuk om naar dat soort processen 
te kijken, niet omdat het nu slecht gaat, 
maar om te ontdekken waar het beter 
kan.

Cruciaal
Initiatief speelt organisatiebreed 

ook een rol. Ook hierbij gaat 
het meer om het leggen 

van verbindingen. Op die 
manier voorkom je dat 

je los komt te staan 
van centrale  

I N T E R V I EW

Verbinding is de essentie
Marcel Boerrigter: eenvoud, inspiratie en eruit halen wat erin zit

Steeds zoeken naar mogelijkheden om te verbeteren. Niet 
omdat dingen niet goed gaan, maar meer als reactie op 
de potentie die eenieder van ons bezit. Marcel Boerrigter 
(46) is clustermanager bij de Rotonde. Hij vertelt over het 
belang van verbinding, over wat hem inspireert en de 
eigenschappen en waarden die hij belangrijk vindt binnen 
zijn functie en zijn leven.

TEKST & FOTOGRAFIE
Eric Minten

Je moet je 
verbonden 

kunnen 
voelen met de 
mensen om je 

heen
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onszelf zit en maken mij bewust van de 
invloed die we hebben. Ze helpen mij bij 
mezelf te blijven en na te denken over de 
vragen als: Waar is het ons nou allemaal 
om te doen? Wat betekent hetgeen wij 
doen, voor de cliënt? Door het stellen van 

de juiste vragen, kom je tot waardevolle 
antwoorden. Simon Sinek is daar erg 
goed in. Hij probeert het ‘waarom’ achter 
de dingen die we doen te ontdekken. 
(Waarom jouw ‘waarom’ zo belangrijk 
is). Met die manier van denken kun je 
ingewikkelde dingen eenvoudiger maken 

en dat vind ik heel krachtig. Natuurlijk 
krijg ik soms terug dat niet alle dingen 
simpel te maken zijn en dat snap ik. 
Terug naar de eenvoud is, gek genoeg, 
soms best ingewikkeld. Toch vind ik het 
mijn opdracht om steeds weer terug te 
gaan naar de kern, naar de essentie van 
onze rol. Eenvoud kan daarbij helpen. 
Dat is niet spectaculair en beslist geen 
hogere wiskunde.” 

“Verder is voor mij het besef van 
gelijkwaardigheid fundamenteel. Ik ben 
niets meer of minder dan de ander. We 
zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. 
Vanuit die gelijkwaardigheid geef 
ik invulling aan mijn rol en kun 
je over en weer van elkaar 
leren. Die intrinsieke, 
onlosmakelijke 
verbinding tussen 
mensen, is voor mij de 
basis. Vanuit dat idee vind ik 
dat we voor elkaar moeten zorgen. 
Ons eigen geluk delen met mensen die 
het niet helemaal alleen kunnen. Daar 
geloof ik in. En tegelijk zijn ook dingen 
als humor en relativeringsvermogen 

onmisbaar. Het zijn tools, net als die 
waaromvraag. Het helpt je om met elkaar 
een koers te bepalen en te behouden. 
Het geeft mensen de mogelijkheid om 
aan te haken en samen te zoeken naar 
nieuwe mogelijkheden.”  

thema’s zoals bijvoorbeeld werving en 
scholing. Je zult met clustermanagers, 
personeelsadviseurs of de Raad van 
Bestuur in contact moeten blijven. Dan 
kun je voorstellen doen tot verbetering. 
Wat mij betreft is dit cruciaal.”

Voel je top
“Een aantal jaar geleden werd ik 
gevraagd voor ‘Voel je top’. En als ik iets 
hoor over een berg en een fiets, dan ben 
ik meteen om. Binnen ‘Voel je top’ kan ik 
mijn passie delen. Dat kost mij helemaal 
geen energie. Ik vind het geweldig om 
bij anderen het enthousiasme aan te 
wakkeren. En als dat lukt… Zo was er een 
cliënt op zoek naar een appartement. 
Hij wilde per se in Heerhugowaard 
wonen omdat zijn fietsvrijwilliger daar 
ook woonde. Hij wilde het fietsen niet 
opgeven. ‘Voel je top’ is in die zin veel 
meer dan een fietsploeg. Het is een 
mogelijkheid ergens bij te horen. 
Volgens mij is dat een behoefte 
van veel mensen. Gewoon 
ergens bij horen. Een 
omgeving hebben waarin 
je het gevoel hebt 
welkom te zijn. 
Binnen ‘Voel 
je top’ zie 

ik mensen bijna letterlijk groeien, niet 
alleen fysiek, maar ook in hun gevoel 
van eigenwaarde. De succeservaringen 
binnen de fietsploeg geven 
zelfvertrouwen. Dat vertrouwen kunnen 
mensen los van het fietsen gebruiken 
om andere dingen voor elkaar te krijgen. 
Daar krijg ik energie van.”

“Natuurlijk zijn het niet alleen 
maar succesverhalen. Het 
koppelen van een cliënt 
en een vrijwilliger kan 
ook mislukken. Dat 
is begrijpelijk. 
De situatie 
is soms 

namelijk verdraaid lastig. Want 
hoe verhoud je je tot iemand die je 
helemaal niet kent en soms moeilijk 
begrijpt? Daar helpt een opleiding of 
een diploma helemaal niets bij. De 
vraag is of je verbinding kunt maken, 
of je naast iemand kunt gaan staan 
en onbevooroordeeld kunt luisteren. 
Instrumenteel kun je deze vaardigheden 
wel leren, denk ik. Maar ze integreren 
is een heel ander verhaal. Dat maakt de 
zorg een ingewikkeld vak.” 

Terug naar de eenvoud
Op Marcels kantoor, op Reigersdaal, 
kun je er soms één zien hangen, op het 

prikbord boven zijn bureau: quotes. 
Zo ook een tekst van C.S. Lewis. 

Moeilijk leesbaar door een tekort 
aan toner. Vrij vertaald zegt Lewis: 

“Je kunt niet terug om het begin 
te veranderen, maar je kunt wel 

beginnen waar je bent om het 
einde te veranderen.” 

“Dit soort uitspraken 
inspireren mij”, vertelt 

Marcel. “Ik vind het 
prettig om erdoor 

beïnvloed te worden, 
het is een stukje 

herkenning van 
dingen die ik zelf 

belangrijk vind. 
Ze herinneren 

mij eraan 
dat veel 

kracht in 

Terug naar de 
eenvoud is, 
gek genoeg, 

soms best 
ingewikkeld

Marcel (Reigersdaalterrein )

Quote C.S. Lewis 

Kimberly Kalter (26) deed haar opleiding bij de Pijler in Den Helder. Na 
school ging ze aan het werk bij een verzorgingshuis op Texel. “Ik vond het 
daar niet zo leuk en ook de reiskosten, die ik zelf moest betalen, waren 
moeilijk op te brengen.” Ook een verzorgingshuis in Den Helder bleek niet 
de oplossing. Het werk lag haar gewoon niet en ze kwam thuis te zitten. 
Na vier jaar opperde het UWV contact te leggen met Begeleid Werken van 
cluster ’t Wad in Den Helder. 

“Ik kwam wel eens bij een zonnestudio (BlueSun Den Helder, red.) om een 
beetje bij te bruinen. Het leek mij ontzettend leuk om daar te werken. En 
dat is gelukt met hulp van mijn jobcoach, Joep Gelens (Begeleid Werken 't 
WAD, red.) Ik ben BlueSun heel erg dankbaar dat ze mij deze kans hebben 
gegeven. Ik maak zonnebanken schoon en sta achter de balie om klanten 
te helpen en producten te verkopen. Het werk heeft mij zelfvertrouwen 
gegeven en ik ben er veel positiever door in het leven gaan staan.” En 
toch is dat voor Kimberly nog niet alles. Want dan zijn er ook nog haar 
collega’s. Die zijn geweldig. “We hebben het altijd gezellig en gaan soms 
samen dingen doen. Mijn werk is fantastisch en mijn collega’s… nou ja, 
die zijn gewoon super!” 

Hier voeL ik mij tHuis
Kimberly bij BlueSun - Foto: Eric Minten

# T R OT S
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“Stiekem hebben we onze oudste 
dochter al gevraagd of zij later het 
stokje van ons wil overnemen. Voor 
ons begon het op die manier in 
1992. Iemand van de kerk werd te 
oud. “Ach, laten wij het maar doen”, 
zeiden we toen. “En zie hier. We zijn 
er nog steeds”, glundert Joop.

“Nelleke halen we één keer in de 
vijf weken op – eigenlijk te weinig 
– en dan rijden we naar ons huis. 
Daar eet ze lekker mee. Soms gaan 
we naar het winkelcentrum iets 
drinken. Ze ratelt er flink op los. 
Tegen Jan en alleman en over alle 
onderwerpen die in haar opkomen. 
Dan zeg ik weleens: “Nelleke, 
ssssh, nu even luisteren. Het is een 
heerlijke meid. Ken je de voetbalster 
Van der Sanden? Daar doet ze 
me een beetje aan denken. Dat 
stoere, directe. Dat Nelleke zich wat 
anders gedraagt, maakt ons echt 
helemaal niets uit. We zijn gewoon 
onszelf. Een toneelstukje opvoeren 
bij Nelleke heeft trouwens toch 
helemaal geen zin. Dat voelt ze 
meteen.”

vrijwilligers zo belangrijk is. Toen ik 
hier anderhalf jaar geleden kwam 
werken, was ik vooral met mezelf 
in het werk bezig. Vrijwilligers 
waren er gewoon. Nu snap ik dat ik 
iedereen daarmee te kort doe. Even 
dat praatje en elkaar op de hoogte 
houden is belangrijk.”

“Je zou het iedereen aanraden 
eens een tijdje met deze mensen 
te werken”, sluit Joop af. “Hen leren 
kennen. Ze zijn echt niet gek. Het 
is echt een verrijking van je leven. 
Leer die wereld ook eens kennen. 
Hij is er, dus neem het ervan. Dat 
mag ik na 27 jaar wel zeggen. En 
wat Nelleke betreft: we zien wel dat 
het voor haar veel fijner is aan de 
Watermuntstraat. Het lijkt of ze zich 
zelfstandiger voelt, ze vindt de stilte 
in haar eigen appartement heerlijk.”  

“Door de jaren heen is het 
vrijwilliger zijn voor ons wel heel 
erg veranderd. Vroeger was je een 
stukje van Reigersdaal. Er was meer 
verbondenheid, we vierden samen 
Sinterklaas of Sint-Maarten. Dat is 
nu wel lastig voor ons, ook al zijn 
de veranderingen allemaal logisch 
en verklaarbaar. Daarom vind ik 
het vanuit de ondersteuning wel 
belangrijk dat er wat betrokkenheid 
is. Want waarom wordt ons niet 
eens gevraagd hoe de middag 
met Nelleke was? Olaf (Olaf Haan, 
cliëntbegeleider, red.) vertelde me 
van de week dat er een reden is 
dat dat niet gevraagd wordt. Op 
moment van thuiskomst is het af 
voor haar, zijn er genoeg prikkels 
geweest en heeft ze haar energie 
nodig om de rest van de dag ook 
nog door te komen. Dat contact, 
even weten wat de reden is dat 
iets gaat zoals het gaat, is heel 
belangrijk.” 

“Eerlijk is eerlijk,” haakt Olaf aan, 
“bij mij duurde het even voordat 
ik besefte dat het contact met 

“Leer die wereld ook
eens kennen”
Het is de leeftijd die maakt dat ze wellicht eens een stapje terug moeten 
doen, maar verder peinzen ze er niet over te stoppen. Het echtpaar Joop (80) 
en Gré (82) Stins is al 27 jaar vrijwilliger. Eerst 15 jaar bij Netty Holleman op 
de Til op Reigersdaal in Heerhugowaard. Na haar overlijden begonnen ze bij 
Nelleke Walter (58). Met haar verhuisden ze mee naar de Watermuntstraat. 
“Je laat het niet zomaar los.” 

Even horen 
waarom iets 

gaat zoals het 
gaat. Dat is heel 

belangrijk

TEKST
Titia Geerlink

FOTOGRAFIE
Eric Minten
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Een grote bouwmarktketen die bij Esdégé-Reigersdaal aanklopt of er nog meer 
cliënten zijn die bij een bouwmarkt willen werken… Het lijkt wel de omgekeerde 
wereld maar het gebeurde wel! In Hoorn werkt al jaren een groep cliënten met 
veel enthousiasme bij Karwei. En dat bevalt beide partijen zo goed dat er inmiddels 
uitbreiding plaatsvindt naar andere locaties in de regio. Goed voor de cliënten, goed 
voor Karwei. Een enorm succesverhaal in Hoorn is dat van Cor Flipse. In het verleden 
kon hij nergens zijn draai vinden. Dat gaf teleurstelling op teleurstelling. Het werd zo 
naar voor Cor dat hij thuis kwam te zitten en jarenlang niet meer werkte. Tot hij bij 
Karwei binnenliep via zijn jobcoach. Hier had Cor een goede klik met het management 
en de collega’s.  Door het vertrouwen dat hij kreeg, groeide zijn zelfvertrouwen. 
Inmiddels gaat het zo goed dat de bouwmarkt hem binnenkort een contract hoopt te 
kunnen aanbieden. 

Kijk hier het filmpje van Cor.

Jochem van Gelder vraagt in zijn tv-programma: 
"Wat wil  jij later worden?" Brandweerman, politie 
agent, stewardess… of verpleegkundige! Dat is wat 
Fleur wil worden. Ze weet het heel zeker. En om te 
kijken of ze het ook in de vingers heeft kwam Fleur 
een dagje meelopen op onze locatie de Otter in 
Heerhugowaard. En ze nam een filmploeg mee van 
het RTL4 -programma ‘Later als ik groot ben’. Dit 
programma gaat over kinderen die al jong weten 
wat voor werk ze later willen gaan doen. Het wordt 
gepresenteerd door Jochem van Gelder. 
Fleur uit Zuidoostbeemster wil dus de zorg in. 
Begeleidster Wendy ging met Fleur aan het werk 
deze dag. Ze liet haar veel kanten van het werk als 
begeleider zien. Behalve voor Fleur ook voor de 
medewerkers en cliënten van de Otter een heel 
bijzondere dag. Zo zit je lekker aan de koffie, en 
zo staat er ineens een hele filmploeg met Jochem 
van Gelder voor je neus… De filmploeg maakte 

opnames met Fleur bij enkele bewoners van de 
Otter. Annemiek liet haar bloeddruk meten, Riet 
kreeg een lekkere handmassage, bij Fons mocht 
Fleur zijn gehoorapparaat indoen en met Jacco ging 
ze een stuk fietsen. Het was een drukke en gezellige 
dag. En natuurlijk moest iedereen nog even op de 
foto met de tv-sterren. 

De opnames worden waarschijnlijk in oktober 
uitgezonden. Als de precieze datum bekend is 
geven we die op de facebookpagina van Esdégé-
Reigersdaal door.

TV-opnames: 
Wat wil je worden

KO R T

Een duim voor de winnaar

Regels. De een heeft er een broertje dood 
aan, terwijl de ander ze juist wel prettig 
en duidelijk vindt. Bij de Klompenhoeve 
in Egmond aan den Hoef hebben 
ze er een mooie draai aan gegeven. 
Zeven weken lang stonden regels in de 
spotlights. Omgangsregels. Niet omdat 
men het niet meer gezellig had, maar 
juist om het geheim van de prettige 
en saamhorige sfeer te ontrafelen. 
Iedere week, op maandag, werd er 
door de Regelmeester een nieuwe 

regel aangekondigd, die vervolgens 
door een rollenspel werd uitgelegd. Zo 
was er bijvoorbeeld de week van de 
‘we-roddelen-niet-over-elkaar-maar-
praten-met-elkaar-regel’, of de week van 
de ‘we-luisteren-naar-elkaar-en-laten-
elkaar-uitpraten-regel’. Iedereen die op 
de Klompenhoeve woont of werkt heeft 
meegedacht over de regels. Ze hebben er 
zeven bedacht. Voor iedere week een. 
Nadat een regel was aangekondigd 
en uitgelegd, was deze overal te zien. 

Op posters, op kaartjes op tafel en via 
pictogrammen op de pictoborden. 
Allemaal in oranje en blauw zodat je ze 
goed kon herkennen.
Aan het eind van iedere dag besloot 
men, per afdeling, wie zich die dag het 
beste aan de weekregel gehouden had. 
Gewoon met z’n allen onder het genot 
van een kopje van ‘t een of ‘t ander. Was 
je de winnaar? Dan kreeg je een oranje 
‘Duim van de dag’-button. Die mocht je 
de volgende dag op. Aan het eind van de 
week werd er een winnaar van de hele 
Klompenhoeve gekozen. Die won een 
‘Duim van de week’-beker en mocht ‘m 
houden. 
Na zeven weken was er genoeg gepraat, 
gekozen, gewonnen en geregeld. 
Het was tijd voor feest. Dus waren er 
oranje taartjes, muziek, borrelnoten en 
limonade in alle smaken. Of er gedanst 
is, is niet bekend, maar als de sfeer er zó 
lekker inzit, dan... Toch?

Werken aan vertrouwen

Op 1 juli waren er 15 collega’s die de basisopleiding met een 
certificaat afrondden. Ik ben #TROTS op deze groep die de 
uitdaging is  aangegaan zich te laten toetsen en beoordelen. 
Een groep die 40 weken elkaars gezelschap heeft moeten 
verdragen. Het bleek  een hartstikke fijne groep mensen. Niet 
allemaal met de beste leerervaringen, maar ze zijn toch de 
uitdaging aangegaan. Ik bewonder de humor die ze met elkaar 
hebben en de steun die ze aan elkaar geven en die ze krijgen 
van hun praktijkopleiders, managers en leercoaches. Ik ga deze 
oprechte groep harde werkers missen.

Theo Braas

# T R OT S

Foto's: Manon Bruijns

Foto: aangeleverdFoto: Suzanne van Winsen

Foto: aangeleverd
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De basis van de Yucelmethode werd 
gelegd in het dorpje Tekke in Midden-
Turkije. Daar krijgt het jongetje Mehmet 
een zak met honderden bonen van 
zijn moeder. Gekleurde bonen. Het 
zevenjarige jochie weet dan nog niet 
dat dit geschenk een belangrijke rol in 
zijn leven zal gaan spelen. En in dat van 
anderen…

Bonen en de val van een paard
De ontwikkeling van de Yucelmethode is 
diepgeworteld in de familiegeschiedenis 
van haar bedenker, Mehmet Yücel. 
Mehmet groeit op in het dorpje Tekke 
in Midden-Turkije. Zijn moeder was één 
jaar oud toen ze haar moeder verloor. 
De val van een paard werd haar fataal. 
Mehmets moeder groeide daardoor 
op bij haar stiefmoeder en halfzussen. 
Doordat iedereen hard moest werken op 
het land, was er nauwelijks tijd voor het 
jonge meisje. Om haar belevenissen en 

gevoelens toch te kunnen delen, 
sprak zij tegen planten 

en bonen. Deze 
laatste 

gebruikte ze ook om patronen te leggen 
en mee te tekenen. Op die manier 
gaf zij uiting aan haar emoties en 
zielenroerselen. Later gaf zij de bonen 
een kleur. Iedere kleur had een eigen 
betekenis. Zo vonden hoop, verdriet, 
blijdschap en gemis hun weg in de 
gekleurde bonen van Mehmets moeder.

Net als de andere kinderen uit het gezin, 
kreeg Mehmet rond zijn zevende jaar 
een zak met gekleurde bonen van zijn 
moeder. Dit inspireerde hem. Niet zozeer 
de honderden gekleurde bonen in de 
zak, maar vooral het verhaal erachter. 
Het verhaal van zijn moeder en hoe zij 
de bonen gebruikte. Uren luisterde hij 
naar wat ze vertelde. Samen maakten 
ze voorstellingen die hem hielpen zijn 
leven te visualiseren. Zo leerde Mehmet 
al op jonge leeftijd om via beelden over 
persoonlijke thema’s te praten.

Opa’s tuinhuis
In de tuin van Mehmets opa stond een 
huis. Een huis met een grote kamer. Hier 
kwamen de wijze mannen en vrouwen 
van het dorp bijeen wanneer zich ergens 
problemen voordeden. Ziekte, overlijden, 
financiële nood of problemen rond het 
werk op het land. Men vroeg zich af wat 

er nodig was om de problemen op te 
lossen en wie er hulp nodig had. Na zijn 
komst naar Nederland, was dit een van 
de grote verschillen die Mehmet zag. 
Bij problemen werd niet de familie of 
het dorp ingeschakeld, maar werd de 
hulp van professionele hulpverleners 
ingeroepen. Familiebanden hadden 
in Nederland een andere functie dan 
hij gewend was in Tekke. Ook kwam 
Mehmet in aanraking met de ‘Eigen 
Kracht’-beweging. Deze inspireerde hem 
te vertrouwen op de mogelijkheden die 
mensen zelf hebben om hun problemen 
op te lossen. 

Praten
Een van de andere dingen die Mehmet 
merkte, was dat de hulpverlening in 
Nederland vaak een groot beroep 
deed op de talige vaardigheden van 
cliënten. Daarnaast is psychische 
problematiek van nature abstract. Je 
kunt een probleem niet vastpakken. Deze 
ervaringen leidden uiteindelijk tot de 
Yucelmethode. De gekleurde bonen van 
zijn moeder evolueerden tot blokken die 
gebruikt worden om opstellingen mee te 
maken. De kleur, grootte en positie van 
de blokken spelen een belangrijke rol. 
Zij helpen om psychische problemen, of 

abstracte processen, concreet te maken 
en hun dynamiek, invloed en samenhang 
beter te begrijpen. Vanuit dit begrip is 
het vaak makkelijker om oplossingen te 
bedenken. (Bron:  Bouwen aan herstel – 
Mehmet Yücel)

Wieke Huizing – orthopedagoog en 
GZ-psycholoog, de Rotonde
“We noemen het externaliseren”, vertelt 
Wieke. Binnen Esdégé-Reigersdaal 
traint zij mensen in het werken met de 
Yucelmethode. “Je kunt het probleem 
even los van jezelf zien. Jij hebt even 
geen probleem, het blokje is het 
probleem.” Ze houdt een groen blokje 
vast dat zojuist uit de Yucelreiskoffer is 
gekomen. “Je kunt je probleem ineens 
vastpakken en zien. Hier moeten we 
wat mee”, zegt ze terwijl ze met het 
blokje gebaart om het vervolgens 

nadrukkelijk op tafel te zetten. Tok! 
Externaliseren dus. Wieke gebruikt de 
Yucelmethode om met mensen met een 
verstandelijke beperking te werken aan 
hun problemen. Verslaving, wordt een 
blokje. Relatieproblemen? Een blokje. 
Onzekerheid? Een blokje.

“De methode is ontwikkeld voor 
normaal begaafde mensen. Maar al 
gauw kwam men erachter dat de 
toepassing veel breder is dan dat. Het 
is een olievlek die zich steeds verder 
uitbreidt. Ik ben al jaren bezig met 
tekenen. We hebben overal whiteboards 
hangen waar mensen hun problemen 
kunnen visualiseren. De Yucelmethode 
is ook visueel. Dit gecombineerd 
met het tactiele aspect – je kunt de 
blokken vasthouden en voelen – werkt 
heel goed. Cliënten geven terug dat 
de dingen, dankzij de blokken, voor 
hen veel duidelijker zijn geworden. 
De methode is echter niet voor alle 
cliënten binnen Esdégé-Reigersdaal 
geschikt. Men moet in zekere mate 
kunnen abstraheren. Alleen dan kun 
je snappen dat een blokje je vader, je 
moeder of een krachtbron voorstelt. Ook 
moet een cliënt kunnen praten, want 
het blijft een verbaal instrument. Laatst 
heb ik een groep getraind van mensen 
die werken met autistische jongeren. 
Zij waren positief verrast over hoe de 
methode aansloot bij deze doelgroep. 
Waarschijnlijk komt dit doordat de 
methode je uitnodigt wat afstand te 
nemen tot het onderwerp dat je wilt 
bespreken.”

Groene vragen
“De regie ligt bij deze methode volledig 
bij de cliënt. Hij of zij kiest de blokjes  

De Yucelmethode wordt gebruikt om uiteenlopende vraagstukken te 
concretiseren. De aard van de vragen kan uiteenlopend zijn. Zo kunnen vragen 
van cliënten, maar ook van teams via de methode benaderd worden. De kern van 
de methode is een koffer met blokken. Hiermee worden opstellingen gebouwd 
waarin krachten en lasten duidelijk worden en zich tot elkaar verhouden. Op 
deze manier ontstaat een probleemanalyse die tastbaar en zichtbaar is. 

De Yucelmethode

VA K K UN S T
TEKST & FOTOGRAFIE

Eric Minten

Je kunt het 
probleem even 

los van jezelf 
zien. Jij hebt 

even geen 
probleem, het 

blokje is het 
probleem 

Wieke Huizing – orthopedagoog
 en GZ-psycholoog, de Rotonde
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ongelofelijk belangrijk. Daar moet je het 
als behandelaar vaak mee doen. Ook 
wanneer cliënten aanvankelijk sceptisch 
zijn over de methode, blijkt dat men 
achteraf juist heel blij is met wat het 
hen heeft opgeleverd. Ik zie dan ook dat 
steeds meer collega’s binnen de Rotonde 
de methode gaan gebruiken.”

Marieke Schalkwijk – cliënte
Marieke is cliënte van de Rotonde. Ruim 
een jaar geleden is zij met de methode 
begonnen. “Ik wilde inzicht krijgen in 
mijn situatie”, vertelt Marieke. “Met de 
Yucelmethode kon ik zien hoe ik mijn 
leven op orde kon brengen. Ik kreeg 
zowel inzicht in de dingen waaraan ik 
moest werken, als in de dingen die goed 
gingen. Daardoor had ik meteen een 
overzicht van hoe ik de dingen doe. Toen 
ik met de methode begon moest ik wel 

en bedenkt de tekst voor de stickers 
die op de blokjes geplakt worden. 
Vervolgens zet hij of zij de opstelling 
zelf neer. Ik geef letterlijk de koffer aan 
de cliënt, met de opdracht: maak jouw 
opstelling. Ik kom er ook niet meer 
aan. Het is de opstelling van de cliënt. 
Wat ik zelf meemaak en ook terughoor 
van collega’s is dat cliënten aangeven 
dat ze voor het eerst hun verhaal 
hebben kunnen doen. Vaak hebben 
we hele dikke dossiers van cliënten, 
maar waar ze zélf mee worstelen, 
waar ze zélf hun krachten zien, 
weten we niet altijd. Door deze 
helder te krijgen, kunnen we 
genuanceerder naar problemen 
kijken. Een verslaving kan voor een 
cliënt namelijk ook wat opleveren. 
Bijvoorbeeld een vriendenkring, of 
een vorm van dagbesteding. Wanneer 
je dit perspectief ook in beeld hebt, 
kom je misschien wel tot een heel 
andere aanpak van het probleem. 
Bij problematisch gamen zie je dat ook 
vaak. De omgeving, bijvoorbeeld ouders, 
ziet alleen het probleem. Maar als je 

hoort hoe de cliënt het zelf beleeft, zie 
je dat men er vaak ook veel aan heeft. 
Men maakt bijvoorbeeld onderdeel uit 
van een netwerk of heeft aanzien in de 
online wereld. Een heel team van spelers 
kan jou nodig hebben om een missie te 
volbrengen. Een gevoel dat je in de echte 
wereld misschien niet zo snel ervaart. 
Dit zijn belangrijke elementen binnen 
de problematiek, de methode helpt 
de cliënt – en mij – deze inzichtelijk te 
maken.” 

“Via ‘groene vragen’, dat zijn open, 
nieuwsgierig onderzoekende vragen, 
probeer ik erachter te komen wat een 
blokje voor iemand betekent. Wanneer 
iemand een steunend blokje kiest dat 
voor zijn of haar vader staat, onderzoek 
je samen wat maakt dat vader als steun 
ervaren wordt.”  

“Zelf ben ik de methode tegengekomen 
op een congres. Ik werd meteen 
enthousiast. Ik ben een echte 

beelddenker. Het visuele en de kleuren 
spreken mij erg aan. Ik zag meteen wat 
ik ermee kon en ben de training gaan 
volgen. Nu enthousiasmeer ik mensen 
binnen onze organisatie en gebruik de 
methode eigenlijk bij al mijn cliënten. 
Zeker aan het begin van de behandeling. 
Op die manier kan ik het verhaal van de 
cliënt horen. Wie ben jij? Waar loop je 
tegenaan? We maken een opstelling van 
de huidige situatie en bespreken waar de 
cliënt uit wil komen. Tussendoor worden 
er andere therapieën toegepast. Stel 
een van de blokjes is onzekerheid, dan 
kunnen we bijvoorbeeld psychomotore 
therapie inzetten. Zo’n blokje kan ik dan 
overdragen aan een collega die met dat 
deel aan de gang gaat.”

“Een van de dingen die ik doe is een foto 
maken van alle krachtblokken van de 
cliënt. Deze foto geef ik dan, in een klein 
formaat, mee zodat de cliënt deze bij 
zich kan dragen. Als een soort reminder; 
o ja, hier doe ik het voor en dit zijn mijn 
krachtbronnen. Alleen al dat plaatje 
zorgt voor een constante versterking 
van de cliënt. Daarnaast kun je de foto 
thuis laten zien. Aan familie of ambulante 
begeleiders. Wanneer een cliënt een 
tijdje in het bezit is van zo’n foto, komt hij 
of zij vaak zelf tot nieuwe inzichten. Een 
bepaalde krachtbron moet bijvoorbeeld 
groter of kleiner worden of van positie 
veranderen. Dankzij de foto kunnen 
we ook heel makkelijk terugkomen op 

de dingen die we gedaan hebben. Aan 
het einde van een behandeling kun je 
concreet zien welke veranderingen de 
cliënt heeft doorgemaakt. Wat hij of zij 
bereikt heeft. Dat geeft hen een goed 
gevoel.” 

“Een nadeel van de methode is dat je 
‘m alleen kunt gebruiken wanneer je 
de koffer bij je hebt. Organisatorisch is 
dat soms lastig. De koffers zijn niet 
goedkoop, dus heeft niet iedereen 
een eigen koffer.” De Yucelmethode 
is onderzocht op effectiviteit door het 
Trimbos-instituut. Zij hebben onder 
andere gekeken of het effect van de 
methode meetbaar is en, zo ja, wat dit 
effect dan is. Op dit moment hebben 
zij nog geen conclusies getrokken. Wel 
hebben zij ontdekt dat behandelaars 
die aanvankelijk enthousiast zijn over 
de methode, deze op termijn toch 
minder gaan gebruiken. Als reden 
hiervoor geven zij dat het gebruik 
van de methode veel tijd kost. Wieke 
erkent dat het gebruik van de methode 
tijdsintensief is. Toch vindt zij het 
gebruik van de methode zeer waardevol 
omdat deze veel nuttige informatie 
oplevert. “De dingen die de cliënt aan de 
hand van de methode vertelt, zijn van 
groot belang binnen de behandeling. 
Mensen vinden het vaak best lastig om 
te vertellen waar hun kracht ligt. Met 
de Yucelmethode gebeurt dat bijna 
vanzelf. Juist die krachtbronnen zijn 

even wennen. In eerste instantie dacht 
ik: wat krijgen we nou? Ik voelde me 
net een klein kind met die blokkendoos 
voor mijn neus. Toen we eenmaal bezig 
waren vond ik de methode heel fijn. 
Door de methode werd mijn situatie 
overzichtelijk. Dit zorgde voor rust in 
mijn hoofd en ik kon de dingen veel 
helderder zien. Ook heb ik de methode 
samen met mijn partner gebruikt. 
Daardoor zijn we samen veel meer op 
één lijn gekomen en is het duidelijker 
waar we samen sterk in zijn.”

“De methode is ook confronterend 
omdat ze je een spiegel voorhoudt. Je 
ziet de dingen die je doet. De blokken 
staan letterlijk voor je neus. Dat is de 
spiegel en die is niet altijd leuk. Sommige 
van de dingen die ik ontdekt heb, had 
ik wel eerder willen weten. Dan had ik 
ze anders gedaan. Uiteindelijk heeft het 
mij verder gebracht. Toen ik hier begon 
voelde ik mij vaak klein en angstig. Nu 
ben ik weer een krachtige vrouw. Vroeger 
had ik die vrouw ook wel in mij, maar ze 
was helemaal weggedrukt door  
de dingen die ik meegemaakt heb. Door 
de methode kreeg ik helder waaraan ik 
moest werken. Dat is gelukt. In het begin 
vond ik het wel eng om mijn eigen kracht 
in te zetten. Nu ben ik superblij dat ik 
het gedaan heb. Ik doe nu dingen die ik 
vroeger niet durfde. Ik geef bijvoorbeeld 
beter mijn grenzen aan. In het begin 
schrokken mensen hiervan. Ze zagen  

De regie ligt bij 
deze methode 
volledig bij de 

cliënt 

Mensen vinden 
het vaak best 
lastig om te 

vertellen waar 
hun kracht ligt  

Marieke maakt een opstelling 
met blokken in relatie 

tot haar vraag.

De Yucelmethode biedt inzicht in 
problemen door opstellingen te 
maken met blokken.
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dat ik aan het veranderen was. Het heeft 
mij veel opgeleverd. Ik kan bijvoorbeeld 
mijn werk veel beter doen. Dat geeft 
een kick. De foto van de opstelling zit in 
mijn portemonnee. In het begin keek ik 
er iedere dag naar en nu alleen als ik het 
nodig heb.”

Andere toepassingen 
De Yucelmethode wordt niet 
alleen gebruikt binnen individuele 
therapeutische behandelingen. Ook 
bijvoorbeeld in teamverband kan 
de methode behulpzaam zijn om 
problemen en krachtbronnen in kaart 
te brengen of evaluaties te doen. De 
blokken nodigen uit om met elkaar in 
discussie te gaan over de huidige positie 
van het team en waar men uiteindelijk uit 
wil komen. 

Nicole Serrarens – clustermanager 
Gezinsondersteuning 
Nicole heeft de Yucelmethode 
ingezet om samen met haar team van 
coördinatoren invulling te geven aan 
het werkplan. “Voordat we begonnen 
met de methode hebben we eerst de 
geschiedenis van de methode verteld. 
Daardoor werden de mogelijkheden van 
de blokkendoos duidelijk en raakten 
mensen enthousiast. Daarnaast hebben 
we benoemd wat onze doelen waren en 
wat de methode ons moest opleveren. 

We hebben opstellingen gemaakt voor 
alle onderdelen van het cluster. Dit 
maakte inzichtelijk waar we als team 
staan, hoe we naar onszelf kijken, waar 
we naartoe willen en wat we daarvoor 
nodig hebben. We vroegen ons steeds af: 
welke balk moeten we gebruiken? Wat 
zijn onze steunpilaren? Wat ervaren wij 
als ballast?”

“De methode heeft ons geholpen 
om met enige afstand naar onszelf te 
kijken en echt door te praten over wat 
bijvoorbeeld steunend is. Zo kwamen 
wij er met elkaar achter dat onze passie 
voor het werk, voor ons, een belangrijke 
steunpilaar is. Ook hebben we besproken 
wat we, in welke mate, als last ervaren. 
Soms waren de blokken die gekozen 
werden groter dan we verwacht hadden. 
Dat was waardevol. Het prettige van 
deze methode was dat de onderwerpen 
die op tafel kwamen ook echt van ons 
waren. We konden zélf de blokken kiezen 
en hier zélf betekenis aan toekennen. 
Op die manier bepaalden wij samen hoe 
de opstelling er uiteindelijk uit kwam te 
zien. Hierdoor werd het werkplan van 
ons allemaal.” 

Deze grote grijns is van Jeroen. Hij is ontzettend #TROTS 
op de omelet die hij heeft gebakken voor zijn collega’s 
op kinderboerderij de Bongelaar in Heerhugowaard. Daar 
werkt Jeroen al heel lang. Hij zorgt voor de dieren. Soms 
vindt hij het leuk om iets lekkers te maken voor het team 
op de kinderboerderij. Laatst was dat een lekker eitje van 
de kippen van de Bongelaar. Hoe #TROTS kun je zijn?!

Het ei van Columbus

Foto: Manon Bruijns
# T R OT S

Maarten denkt eerder aan later
 

# T R OT S

Ik ben #TROTS op Maarten van Zeventer. Maarten 
woont in een appartement bij woonvoorziening 
De Ploeg in Warmenhuizen en werkt op het direc-
tiesecretariaat van het bestuursbureau in Broek op 
Langedijk. Het bestuursbureau verhuist rond de 
jaarwisseling naar de Duikerweg in Heerhugowaard. 
Maarten heeft houvast aan structuur en voorspel-
baarheid in zijn leven. Daarin wordt hij ondersteund 
en programmeert hij ook zichzelf. Hoe past daar een 
grote verandering in, zoals de verhuizing? 
Bij Maarten leidde het nieuws vooral tot eigen 
initiatief en daadkracht. Via handgeschreven en 
geprinte memo’s houdt hij mij, als zijn 
leidinggevende, op de hoogte van de zelfbedachte 
en uitgevoerde aanpassingen in zijn programma. 
Maarten wordt heel blij van apparaten en kan daar 
goed mee overweg. Hij zag een kans en trakteerde 
zichzelf, vanwege de verhuizing, op een 

fietsnavigatiesysteem. Maarten maakte vervolgens 
in zijn eentje, op zijn elektrische fiets, een testrit 
naar het nieuwe kantoor. Ik kreeg een foto van het 
straatnaambordje en het pand, met prachtige 
teksten: “Ik heb zelfstandig gevonden. Ik denk 
eerder aan later. Ik moet eerst denken, nadenken 
en dan doen. Ik heb geoefend op de elektrische 
fiets. Dit is een test, test, test. Dan weet ik voortaan, 
de volgende keer, de weg wel!! Ik denk dat dat wel 
handig en verstandig is. Zelfstandig functione-
ren stimuleren. Zonder gezeur van werkcollega’s. 
Zonder hulpnodige vragen van begeleiders. Ik ben 
volwassen man. Ik moet normaal en gewoon blijven 
leren. De Duikerweg moet in het systeem bewaard 
blijven. Programma bijpassen.”  
Goed gedaan, Maarten.

Nelly Wuis
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FLEXPOOL en FESTIVALS

TEKST & FOTOGRAFIE
Eric Minten

I N T E R V I EW

R e m i  D e r k s  o v e r  w e r k e n  b i j  d e  F l e x p o o l  

Remi Derks (51) werkt 
sinds een jaar voor de 
Flexpool. Hij vertelt over 
zijn werk, hoe hij veertien 
jaar geleden is begonnen 
bij Esdégé-Reigerdaal. Hij 
kwalificeert zichzelf als 
een vakidioot, een idealist. 
Praat over zijn uitdagingen 
en de manier waarop 
hij in zijn werk staat. En 
hoewel zijn werk hem veel 
voldoening geeft, is het 
niet zijn enige passie. 

De woonkamer heeft een nis. Een kleine 
ruimte met twee draaitafels en een 
houten bak met singles. Honderden. 
Aan de appelgroene muren pronken, 
soms wat smoezelige, flyers en posters 
van feesten en festivals. “Ik draai alleen 
vinyl. Mp3’s vind ik niks.” Blootvoets 
staat Remi achter de draaitafels. De 
koptelefoon op zijn hoofd bedekt slechts 
één oor. De manier waarop hij de ene 
na de andere plaat uit de bak vist, lijkt 
misschien willekeurig, maar niets is 
minder waar. Eenmaal op de draaitafel 
lopen de nummers naadloos in elkaar 
over en ontstaat een muzikaal pallet dat 
zichzelf ontstijgt. Remi, medewerker van 
de Flexpool, is tevens reggae dj. Al dertig 
jaar brengt hij het Jamaicaanse erfgoed 
ten gehore in binnen- en buitenland.

Leef!
“Vroeger had ik nooit het gevoel dat ik 

iets nuttigs deed. Ik werkte gewoon voor 
het geld en dat was het. Mensen om mij 
heen zeiden altijd: je moet in de zorg 
gaan werken, je bent een echte zorg-
topper. In die tijd had ik het gevoel, bij 
wijze van spreken, amper voor mijzelf te 
kunnen zorgen. Ik was alleen en leefde er 
lekker op los. Muziek was mijn passie, ik 
kocht platen van mijn verdiende geld en 
keek daarna wel hoe ik de maand door 
ging komen. Later kreeg ik verkering en 
werden onze kinderen geboren. Ik zag 
dat het zorgen voor mijn kinderen mij 
best wel makkelijk afging. Misschien was 
de zorg inderdaad wel iets voor mij.”

Dars 9
Uiteindelijk zette Remi de stap om te 
solliciteren. Niet specifiek gericht op 
mensen met een beperking, maar op 
allerlei plekken waar je met mensen 
kon werken. “Ik solliciteerde overal.  
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vaak makkelijker voor een cliënt. Het 
geeft hem of haar een gevoel van 
veiligheid.”

“Natuurlijk is het zo dat ik vanuit de 
Flexpool minder snel een band opbouw 
met een cliënt. Tegelijk werk ik al best 
lang binnen de organisatie en kom ik 
vaak cliënten tegen die ik al ken. Ik denk 
dan: hé, jou ken ik, wat leuk je weer te 
zien. Ook zijn veel cliënten naar buiten 
verhuisd, weg van het Reigersdaalterrein. 
Ik zie dan waar ze zijn gaan wonen en 
hoe het daar met ze gaat. Dat is leuk.”

“Toen ik net bij de Flexpool werkte, 
werd ik veelal op pad gestuurd. Nu is 
dat anders en vul ik meestal mijn eigen 

werk in. Wanneer de Flexpool belt voor 
een klus, zorg ik ervoor dat daar ruimte 
voor is. Het bijhouden van mijn uren 
doe ik via een digitaal portaal. Daar 
staan ook de beschikbare diensten in. 
Per drie maanden moet ik uitkomen op 
mijn contracturen. De ene keer werk ik 
dus wat meer en de andere keer wat 
minder. Op deze manier kan ik mijn eigen 
werk en uren indelen, dat vind ik een 
voordeel.”

“Mijn werk doe ik vanuit idealisme. Ik wil 
het beter maken voor cliënten. Daarvoor 
kom ik op mijn werk, om iets te kunnen 
betekenen. Voorheen had ik een baan 
om geld te verdienen. Dat is nu anders. In 
die zin ben ik wel een vakidioot.” 
Ondertussen spint de zoveelste zwarte 

Bejaardenhuizen, jongerencentra, 
poppodia. Ik ging er blanco in want 
ik had nog geen gerichte opleiding. 
Uiteindelijk werd ik op gesprek gevraagd 
bij Dars 9. ‘Levenservaring is belangrijker 
dan opleiding’, had er letterlijk in de 
vacaturetekst gestaan. Na het gesprek 
werd ik gebeld door clustermanager 
Guus de Rijcke. Ik was het net niet 
geworden. Bij een nieuwe vacature wilde 
hij mij echter wel weer graag spreken. In 
die tijd verwijderde ik asbest op Schiphol. 
Leuke collega’s en het betaalde goed, 
maar het was slecht werk en voelde 
totaal nutteloos. Na korte tijd hing Guus 
opnieuw aan de lijn. De jongen die was 
aangenomen had zijn been gebroken. 
Of ik wilde komen? Ik ben die middag 
meteen naar mijn baas gelopen en heb 
mijn spullen ingeleverd. Dat is veertien 
jaar geleden.”

Succesverhaal
Na drie jaar Dars 9 ging Remi op DAC 5 
(destijds heette dat nog TIO, Team 
Intensieve Ondersteuning, red.) werken. 
“Dat was heel erg leuk om te doen. 
De ondersteuning die gegeven moest 
worden was intensief. Ik leerde daar 

terug. Het werk in de zorg heeft mijn 
leven leuker gemaakt. Nuttiger. De 
mensen die zeiden dat ik in de zorg 
moest gaan werken, hadden gelijk.”  

Flexpool
Een jaar geleden is Remi begonnen 
bij de Flexpool. Dit bevalt hem prima. 
“Doordat je niet vast bij een team hoort, 
hoef je niet overal wat van te vinden. Dat 
vind ik prettig werken. Natuurlijk kijk ik 
naar hoe dingen gaan, maar ik hoef niet 
overal wat mee. Ik mag erop vertrouwen 
dat mijn collega’s al over bepaalde 
zaken nagedacht hebben. Daarnaast 
kan ik mij voornamelijk bezighouden 
met de zorg omdat er allerlei dingen 
zijn die ik niet hoef te doen. Zo ben ik 
niet bij vergaderingen en schrijf ik geen 
ondersteuningsplannen. Die tijd kan ik 
besteden aan de cliënt.”

“Het werken via de Flexpool is voor mij 
afwisselend en uitdagend. Wanneer ik 
met een cliënt werk die ik niet ken, sta 
ik eigenlijk al met 1-0 achter. Ik moet 
dan net even wat meer geven en dat 
maakt het voor mij leuk. Doordat ik 
veel ervaring heb, kan ik snel schakelen. 
Tegelijk is de Flexpool ook een plek waar 
je kunt ontdekken welke doelgroep je 
leuk vindt. Volgens mij is een van de 
belangrijkste dingen dat je iedereen voor 
vol aanziet. Vanuit die houding stap ik 
ergens naar binnen. Dan wacht ik af wat 
ik terugkrijg en pas mij vervolgens aan.” 

“Wanneer cliënten ingewikkeld gedrag 
vertonen is het belangrijk dat je stevig 
in je schoenen staat. Daarmee bedoel ik 
dat het belangrijk is dat je ontspannen 
en rustig bent en blijft. Zodra je stress 
voelt of je voelt je ongemakkelijk in een 
situatie, reageert een cliënt daarop. 
Ze voelen je stemming feilloos aan. 
Wanneer je dus zelf rustig en ontspannen 
bent en goed in je vel zit, maak je het 

schijf op 45 toeren. Met een speels 
gemak draait Remi platen voor zijn 
waarschijnlijk kleinste gehoor ooit. 
Anderhalf jaar geleden hing Remi Derks 
zijn muziek aan de wilgen. Na 30 jaar 
gedraaid te hebben op zo’n beetje alle 
grote feesten in binnen- en buitenland, 
was het mooi geweest. Lowlands, Zwarte 
Cross, Reggae Sundance, Ruigoord, 
Reggae Geel, voor honderdduizend 
mensen op het Museumplein. Hij had er 
gestaan. Wat restte was het slotakkoord; 
een afscheidsfeest en een punt erachter. 
“Ik zei altijd: ik heb een wekker en een 
baan, dat geldt niet altijd voor mensen 
waarmee ik werk. Als het weekend is, wil 
ik iets met mijn kinderen doen. Dan kan 
ik niet tot diep in de nacht op feesten 
draaien.” Klinkt logisch. Toch kroop het 
bloed waar het niet gaan kon. ”Na een 
maand miste ik het al,” lacht hij enigszins 
beschroomd. “Toen had ik alweer een 
paar mooie klusjes aangenomen. Feesten 
met echte reggaeliefhebbers. Draaien 
voor mensen die de muziek kennen, zoals 
laatst op het strand van Bloemendaal. De 
afterparty in het programma van Damian 
Marley (zoon van Bob Marley, red.). Dat 
vind ik leuk.” 

een jongen kennen die de hele dag 
in een Zweedse band zat. We kregen 
toestemming om te proberen hier 
verandering in te brengen. We mochten 
hem een halfuurtje per dag uit de band 
halen om te kijken hoe dat ging. In dat 
halfuurtje kwam alle energie er natuurlijk 
uit. We gingen wandelen in het park en 
daar rende hij dan heel hard heen en 
weer. Hij kon totaal niet met zijn energie 
omgaan. We zijn het blijven proberen 
en het is gelukt om hem uit die band te 
krijgen. Natuurlijk zijn we daarbij ook 
door diepe dalen gegaan, maar dat was 
het dubbel en dwars waard.” 

Mensen denken vaak dat je geen 
voldoening kunt halen uit dit werk, dat 
je niks terugkrijgt. Dat heb ik nooit zo 
ervaren. Als je het uit de kleine dingen 
weet te halen, krijg je juist heel veel 

Het werk 
in de zorg 
heeft mijn 

leven leuker 
gemaakt

Ik wil het 
beter maken 

voor cliënten. 
Daarvoor 

kom ik op mijn 
werk

  Remi en Mike.

Remi had speciaal voor de foto's wat  
aardbeien gemaakt voor Mike. Met 
wat slagroom voor als Mike daar zin in 
had. Maar Mike liet de aardbeien én de 
slagroom voor wat ze waren...

MEER INFO OVER DE FLEXPOOL
www.werkenbijesdege-reigersdaal.nl/vacatures/
flexers-voor-de-gehele-organisatie-gezocht
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PRACHTWERK
in de klok

“Ja!” juicht Anita. Ze heeft zojuist een 
bestelling opgenomen van twee gasten. En 
ze willen slagroom op hun koffie. SLAGROOM! 
Haar blijdschap werkt aanstekelijk. Iedereen 
geniet mee. Het is woensdag en dus wordt 
de Klok in Warmenhuizen bestierd door de 
mensen van Prachtwerk. Vandaag wordt het 
druk. Lekker veel gasten. Dat betekent alle 
hens aan dek. Even een vluchtige blik op het 
to-do-lijstje: tafels schoonmaken en indekken, 
glazen poleren, sinaasappels snijden, persen 
tot verse jus en netjes in flessen gieten, 
koffiezetten, de bar klaarmaken, het bord 
beschrijven, lunchgerechten voorbereiden, 
deeg kneden voor mini-appeltaartjes en 
appels schillen voor dezelfde taartjes. Kortom: 
aan de bak!

Halverwege de ochtend komt Bonny binnen. 
Zij staat achter de bar en maakt de drankjes 
bij de bestellingen. Koffie, thee of wat je maar 
wilt. Ook zijn er cakejes en een soort kleine 
koekjes… Lekker! Gré vouwt ondertussen de 
was, bedient en kletst met iedereen.

Tegen het middaguur komen de collega’s 
van Santiago uit Egmond aan Zee binnen. 
Ze komen lunchen en hebben gereserveerd. 
Feilloos wordt er een heerlijke lunch 
opgediend. Bente schuift aan bij een tafel. 
Dat lijkt misschien gek, maar is het niet. 

Haar ouders en broer en zus zijn vandaag 
namelijk te gast. Ze heeft er de hele 
ochtend naar uitgekeken. 

En terwijl het drukker en drukker wordt, 
houden Nick, Patrick, Broer, Simon en 
Willem de keuken in toom. Zo nu en dan 
vliegen er grote wolken stoom langs 
het plafond. Dan is de oven even open 
geweest. Broer staat achter de kachel, 
zo noem je het fornuis in een keuken, en 
maakt een high tea. Ondertussen leert hij 
Nick de fijne kneepjes van het vak. Willem 
snijdt snijbonen en Simon schilt appels.

En tussendoor, bijna onzichtbaar, lopen 
Wendy, Karin en Irene. Zij zorgen dat 
iedereen weet wat hij of zij moet doen. 
Verder maken ze een praatje, moedigen 
aan, hebben een luisterend oor, geven een 
high five en soms een knuffel. Grappen 
horen er ook bij. Horecagrappen. Wendy 
richt de slagroomspuit op Bente. Bente 
lacht keihard. 

Heeft Wendy echt met slagroom gespoten? 
Dat vertellen we niet. Ga zelf maar vragen. 
Op woensdag in de Klok. Er is in ieder geval 
nog voldoende slagroom over. Slagroom 
voor op de koffie. Ja! 

Ik maak 

pannenkoekenbeslag, 

beleg broodjes en snijd 

augurken, komkommer, sla 

en tomaat.

~ Nick

K I J K E N
TEKST

Titia Geerlink & Eric Minten

FOTOGRAFIE
Eric Minten
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Broer bereidt een high tea voor.

Bente schenkt verse jus in een fles.

Simon schenkt drankjes in.

Appels schillen voor 

de appeltaartjes en 

deeg rollen, maar 

het allerleukst vind 

ik het vullen van de 

waterflessen.

~ Simon

Ik ga mensen 

serveren. 

Vragen wat ze 

willen eten en 

drinken.

Karin, ze 

moeten betalen!

~ Anita
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Abba, die vind ik goed. Ik zing 

de liedjes en leer nu ook Engels. 

Björn, Benny, Agnetha en Anni-

Frid. Nu ga ik drinken maken voor 

mensen. En dingen opruimen 

achter de bar. We hebben 

al Abba gezongen.

~ Bonny

Groenten snijden doe ik veel. 

Ik hoor bij de middagploeg. 

Vaak maak ik de personeelshap 

en het is altijd weer een 

verrassing wat dat wordt.

~ Willem
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MEER INFO 
https://www.skagerac.st-er.nl/
prachtwerk-in-de-klok.html

Anita serveert de lunch.

Ik vind het 

leuk om zo’n 

pak koffie open 

te maken. Dat 

doe ik ook op 

de school waar 

ik werk.

~ Bente
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Hoe zijn jullie in dit werk gerold?
Suzanne: “We werkten allebei al voor 
de Flexpool. Clustermanager Frank 
Elsinga belde om te vragen of we niet 
voor de Nachtzorg wilden komen 
werken. Bleek dat hij al met de Flexpool 
overlegd had. Volgens mij lag ik nog in 
mijn bed te stinken. Of ik op gesprek 
wilde komen. Vanmiddag misschien? Hij 
overviel me. Ik dacht: ehhhhh… nooit 
over zoiets nagedacht. Maar ik houd 
van uitdagingen en veranderingen. De 
Flexpool was al bekend terrein. Dus 
ik besloot vrij snel dat ik ervoor wilde 
gaan.” 

Suus: “Tijdens het gesprek met Frank 
kwam hij er eerlijk voor uit dat het 
niet de makkelijkste baan zou worden. 
Maar dat we met alles bij hem terecht 
konden. En dat is in de praktijk ook zo. De 
afwisseling in doelgroepen maakte het 
voor mij ook heel aantrekkelijk.”

Maar cliënten slapen ’s nachts. Dat is 
toch saai?
Suzanne: “Die vraag krijg ik echt zó 
vaak. Maar je moest eens weten! Hele 
gesprekken hebben we met mensen. 
Nog wakker, weer wakker. Laatst was 
iemand bijna jarig. Een man die normaal 

bijna geen woord zegt. Achter elkaar 
zong hij verjaardagsliedjes. Hilarisch. Dat 
zijn de mooie momenten.” 

Suus: “Natuurlijk zijn er ook minder 
rooskleurige verhalen. Het is niet prettig 
als mensen bang zijn ’s nachts. Dan is 
het fijn dat je er voor ze kunt zijn. Even 
een woordje. Een aai over een wang. 
Nabijheid.”

Hoe ziet jouw nacht eruit?
Suus: “ Ik werk voornamelijk ambulant 
vanuit de Mediaan dus heen-en-weer 
nogal wat. De nachten zijn totaal 

verschillend. In het weekend is het 
wat drukker dan door de week omdat 
meerdere cliënten dan later naar bed 
gaan. Laatst had ik een dienst die mijn 
fitbit registreerde als een workout. 
Andere nachten zijn er momenten dat 
je tussen de vaste dingen door zelfs een 
powernap van tien minuten kunt doen.”

Suzanne: ”Voor mij is Reigersdaal het 
basiskamp. Daar staat, totdat de laatste 
cliënt van het terrein af is, ook de meeste 
uitluisterapparatuur. We hebben een lijst 
waarop de vaste bezoekjes beschreven 
staan: cliënten met epilepsie checken, 

draaien in verband met doorligplekken, 
een enkeling naar bed brengen en 
laten plassen. We werken met porto’s 
en houden elkaar op die manier op de 
hoogte. Via de porto’s gaat alles kort 
en bondig. Je weet nooit of er iemand 
meeluistert. Zodra het persoonlijk wordt, 
pakken we de telefoon.”

Voel je je weleens onveilig?
Suzanne: “We hebben vaste rondes 
en onverwachte bezoekjes. Op het 
Reigersdaalterrein doen we alles, ook in 
weer en wind, op ’t fietsie en daar buiten 
hebben we voor het ambulante team 

De 
jonge honden 
van de
Nachtzorg
“Vandaag gaan we naar het strand. Gewoon 
omdat het kan. De ORT (onregelmatigheids-
toeslag, red.) is natuurlijk ook een mooie 
bijkomstigheid, maar dat is echt niet het enige 
wat werken in de Nachtzorg interessant maakt.” 
Susan de Wit (21) en Suzanne Kant (24) zijn de 
‘jonge honden’ van de Nachtzorg, opererend 
vanuit Heerhugowaard. Door hun collega’s 
inmiddels omgedoopt tot Suus en Suzanne, 
want die namen, daar raak je alleen maar van 
in de war.

I N T E R V I EW
TEKST 
Titia Geerlink

FOTOGRAFIE 
Eric Minten

ook twee auto’s. Sommige rondes doe 
je alleen, andere samen. Je veilig voelen 
staat voorop. Als je er dus geen lekker 
gevoel bij hebt, kun je altijd een collega 
meevragen. Maar het is ook een kwestie 
van wennen."  

  Susan (links) en Suzanne 
's morgens vroeg op pad 

voor een portretfoto. 
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Suus: "Het is voor ons trouwens heel fijn 
dat we nu een ECD (Elektronisch Cliënten 
Dossier, red.) hebben waarin we kunnen 
lezen hoe het met cliënten gaat. Dingen 
die overdag voorgevallen zijn, kunnen 
in de nacht doorspelen. Of het nou 
fysiek is of in gedrag. Het zijn geen twee 
verschillende werelden zoals mensen  
weleens denken. Onze ondersteuning 
beslaat negen van de vierentwintig uur 
die je in een etmaal hebt. Dat is niet niks.”

Hebben jullie ook iets aan elkaar?
Suus: “We zijn vriendinnen, hebben 
samen de opleiding medewerker 
maatschappelijke zorg gedaan en 
zijn door dit werk alleen maar dichter 
naar elkaar toegetrokken. Doordat we 
dezelfde werktijden hebben kunnen we 
makkelijker samen iets ondernemen. Zo 
zijn we al een paar dagen naar Boedapest 
geweest en deze zomer staat Finland, 
waar we allebei stage gelopen hebben, 
op het menu."

Suzanne: “In ons werk maken we veel 
mee, we zien veel verschillende locaties, 
systemen, materialen en natuurlijk 
ook heel veel verschillende cliënten. 
Daardoor kunnen we soms ook een 
adviserende rol vervullen richting 
locaties en daar praten Suus en ik ook 
over met elkaar. Soms doen mensen 
handelingen al 20 jaar. Wij zijn nieuw 
en kijken soms anders naar zaken. Dit 
bespreken we met onze collega’s van 
de diverse locaties. Zo proberen we ze 
vanuit een andere invalshoek zaken te 
laten bekijken. Een simpel voorbeeld 
is een manier bedenken waardoor een 
cliënt droog de nacht door kan komen. 
Waarom niet? Omdat ie eraan gewend is? 
Wij willen toch ook niet wakker worden 
in een zeiknat bed.”

Jonge honden versus ouwe rotten. Werkt 
dat wel?
Suzanne: “Vanuit collega’s komt vooral 
de opmerking waarom we dit werk 

nú al doen. Wij moeten toch bezopen 
in de kroeg staan? Nou ja, ten eerste 
zijn we daar niet zo van, maar anders 
hadden we daar maandelijks toch 
nog zo’n 18 dagen voor over? Als 
Nachtzorgmedewerker mag je namelijk 
niet meer dan 12 nachten per maand 
werken. Als we cliënten tegenkomen 
in het winkelcentrum zie je ze weleens 
denken: ‘Wat doet dat mens allemaal? ’s 
Nachts is ze bij me en nu loopt ze hier’."

Suus: “Sommige van onze collega’s 
hebben kinderen die al ouder zijn dan 
wij. Tsja, die moesten waarschijnlijk wel 
aan ons wennen en misschien nog steeds 
wel een beetje. Zij hebben natuurlijk veel 
meer ervaring. Daar kunnen wij ook veel 

MEER INFO
www.esdege-reigersdaal.nl/locatie/nachtzorg/

van leren. Maar ja, niet alles in één dag 
natuurlijk. Ik kan alleen maar mijn best 
doen.”

Wat is het mooiste aan werken in de 
nacht?
Suzanne: “De nacht heeft iets magisch. 
Het mooiste moment vind ik als het ’s 
morgens licht wordt. Wow. En het geluid 
van die vogels dan!”

Suus: "Ja. En de rust ’s nachts. Als je van 
de ene locatie naar de andere rijdt; de 
haasjes, eenden en egeltjes die je voorbij 
ziet komen. Dat is toch mooi!” 

  Vaste  ingrediënten van de nacht: 
Porto's, zaklampen en koffie...

  Waterkant bij nacht.

  Grote Smurf

  Melding bij Buitenhof

  Nachtdrop
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C R E AT I E F
In mijn mij

Kimberly Koopmans

Nergens heb ik beelden,

of geluiden in mijn hoofd.

Maar wel worden ze afgespeeld,

te luid, en dat wordt niet gedoofd.

Niet willen zijn zoals een ander,

maar gewoon in mijn mij.

Want ik weet dat ik niet verander,

het hoort gewoon erbij.

Dingen niet kunnen onthouden,

veel verdriet bij elke stap.

Niet meer van het vorige leven kunnen houden,

nu ik de wereld niet meer snap.

Nergens is er een antwoord

en nooit zal ik die vinden.

Is dit nu hoe mijn leven hoort,

of zal één pad mij toch verbinden?

Bio Kimberly

Het leven heeft veel moois te bieden. Tenminste, wanneer het 
noodlot zich afzijdig houdt. Kimberly Koopmans (24) raakte op 
zevenjarige leeftijd betrokken bij een zeer ernstig ongeluk. Haar 
hersenen raakten zwaar beschadigd en ze verloor haar vader. 
Gevolgen waarmee zij nog dagelijks worstelt. 

Kimberly schrijft gedichten. Aanvankelijk bedoeld als een – nooit 
afdoende – antwoord op haar gemis. Tegenwoordig zijn ze de 
uitingen van een zelfbewuste vrouw die, ondanks alles, kan zien dat 
het leven veel moois te bieden heeft...
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“Ja, toen ik hoorde dat ik daarvoor 
ingeloot was, moest ik wel even een 
stuk keukenrol pakken”, glimt Sabine 
(25). “Ik rij al 15 jaar paard, maar zoiets 
als dit had ik natuurlijk nog nooit 
meegemaakt. We mochten met z’n 
vieren van onze manege naar Abu 
Dhabi. Ik rijd al jaren bij manege 
Warnaer in Oude Niedorp, bij VPG 
Opmeer (Vereniging Gehandicapten 
Paardrijden Opmeer, red.). Ik krijg 
les van Barbara en Marijke. Iedere 
vrijdagavond om 20:00 uur. Dan staat 
er al een paard klaar, voor mij meestal 
Syl of Lourdes, en gaan we binnen in 
de bak rijden of als het goed weer is 
lekker buiten. Als mijn ondersteuner 
op vrijdagochtend komt dan bestellen 
we samen een taxi. Ik woon in Obdam 
namelijk. Sinds november heb ik een 
eigen huisje.”

“Gelukkig gingen er naar Abu Dhabi 

twee coaches mee. Omdat je niet je 
eigen paard mee kunt nemen, moest ik 
van tevoren op verschillende paarden 
rijden om een beetje te wennen. In Abu 
Dhabi hielp mijn coach om een paard 
uit te zoeken dat een beetje bij me 
paste. Het was allemaal heel speciaal. De 
opening was heel mooi met vuurwerk. 
Ook gingen we nog wat andere dingen 
doen met elkaar: zwemmen, naar een 
dorp en een pretpark. En we bleven 
goed samen. Dat moest daar wel. Soms, 
als ik alles een beetje veel vond, ging 
ik even op mijn hotelkamer zitten. Die 
had ik voor mezelf. Dat was wel fijn. 
Dan schreef ik soms in mijn dagboek. 
Ik ben daar twee weken geweest en 
mijn ouders kwamen gelukkig ook nog 
kijken!”

“Tijdens de wedstrijden moest ik 
proefjes rijden met voltes (cirkels in 
de paardendressuur, red.).  Ze zeiden 

daar maar één keer wat ik moest doen 
en dus moest ik het meteen heel goed 
onthouden. Daarna moest ik ook langs 
pionnetjes sturen, iets oppakken en 
langs balkjes rijden. Mijn ouders hadden 
een spandoek mee, maar ik moest me 
ook goed concentreren. Ik won goud, 
brons en had een vierde plek! Wat 
een grote, zware plakken waren die 
medailles. Ik bewaar alles goed.”

“Toen ik na Abu Dhabi weer thuiskwam, 
was er een ‘welkom thuis’ bord. Mijn 
vriendje Chris was er en ze hadden 
vlaggetjes opgehangen. Chris’ ouders 
kwamen ook en we aten gebak. Ik ben 
trots en blij dat alles goed gegaan is.” 

"Toen ik het hoorde, moest ik wel 
even een stuk keukenrol pakken"

Sabine Leek mocht naar de Special Olympics World Games

Wie weleens iets in wedstrijdverband gedaan heeft, 
herkent het wellicht: een hart dat wat sneller klopt dan 
normaal; de wereld om je heen die er wat minder toe 
doet; gefocust op één ding, winnen. Maar wat als je 
Sabine Leek heet, met een aantal ruiters van je manege 
naar de Special Olympics World Games mag en die 
helemaal in Abu Dhabi zijn? Hoe voelt dat?!

I N T E R V I EW
TEKST 

Titia Geerlink

FOTOGRAFIE 
Eric Minten

  Sabine en haar olympische medailles.

  (Boven) Sabine tijdens een buitenrit.

  (Onder) Ruiters en begeleiders tijdens 
een buitenrit.
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KLEIN
KIJKEN

Francien Broersma (22) liep, in het kader van 
haar mbo-opleiding verpleegkunde, haar 
twintig-weken-stage bij de Steg (cluster 
Boterbloem erf in Heerhugowaard). Ze leerde 
klein te kijken, niet te hard van stapel te lopen 
en ondervond dat het werken met mensen met 
EMB een vak apart is.

TEKST & FOTOGRAFIE 
Eric Minten

I N T E R V I EW

Op school mocht Francien haar voorkeur aangeven. Met welke 
doelgroepen ze graag wilde werken. Dankzij haar werk als trainster 
bij turnvereniging SIU, had ze al veel ervaring met kinderen. Ooit nam 
ze een training over van een ander. In die groep trainde een meisje 
met een verstandelijke beperking. Dat boeide haar en dus gaf ze 
als voorkeur een stage binnen de gehandicaptenzorg op. Het werd 
de Steg. Drie dagen per week werken met mensen met een ernstig 
meervoudige beperking.

Quality time in een tube
“Wil je een handmassage?” vraagt ze. Inge, zittend in haar rolstoel, 
kijkt naar buiten. Stoïcijns, alsof ze niets gehoord heeft. De vraag 
van Francien en het daaropvolgende vastpakken van haar hand, het 
lijkt aan haar voorbij te gaan. Haar blik onbewogen gericht op het 
beregende raam waar Francien en zij naast zitten. Volgt ze de druppels 
die langzaam over het glas glijden of kijkt ze naar de wereld daarachter? 
Het is moeilijk te zeggen. “Klein leren kijken is misschien wel het 
belangrijkste dat ik geleerd heb tijdens deze stage”, vertelt Francien. Ze 
houdt een tube Zwitsal in het blikveld van Inge. ‘Slaap zacht’ belooft 
de tube, met daaronder, in slordige, met groen geschreven blokletters: 
‘Inge’. “Bij mensen met EMB moet je ontzettend goed kijken omdat 
communicatie vaak via hele kleine, bijna onmerkbare signalen verloopt. 
Ik kan zien dat Inge op dit moment wel in is voor een massage. Haar 
gezicht blijft ontspannen en ook haar handen vertellen dat ze het wel 
wil. Verder kun je op dit moment niet zoveel zien. Dat is misschien wel 
een van de moeilijkste dingen om te leren.” 

Toen Francien met haar stage begon, had ze hooggespannen 
verwachtingen van zichzelf. Eigenlijk wilde ze binnen een maand 
of twee, max drie, de meeste cliënten toch wel kunnen lezen. “Het 
is veel ingewikkelder dan je denkt. Nu mijn twintig weken er bijna 
opzitten, zie ik nog steeds sommige dingen niet. Deze stage heeft mij 
geleerd om alert te zijn op de kleinste signalen. Een blik, een zucht, 
een mondhoek of het knipperen met ogen, het kan van alles zijn. Het 
kunnen zien van dit soort signalen is voor mij als verpleegkundige 
belangrijk. Niet alleen voor deze doelgroep, maar voor iedereen die ik 
ooit nog ga tegenkomen in mijn werk.”

Klaas en Francien.
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Ruimte om te leren
Voor Francien is de stage bij de Steg niet 
de eerste in haar opleiding. “In het eerste 
jaar heb ik ook stage gelopen, in een 
verzorgingstehuis. Totaal anders dan hier. 
Vooral de werkdruk was daar veel hoger. 
Ik had soms het gevoel dat ik gezien werd 
als een vierdejaars. Bij de Steg krijg ik 
veel meer tijd. Ik mag dingen ontdekken 
en uitproberen. Er is meer tijd om mee 
te kijken en dingen te leren. Ik kon rustig 
wennen aan de dagelijkse routine. Dat is 
prettig.” 

“Ook kreeg ik de tijd om cliënten te leren 
kennen, vragen te stellen aan collega’s en 
langzaam te leren welke specifieke zorg 
verschillende cliënten nodig hadden. Voor 
mij is dat belangrijk. Ik wil iets leren tijdens 
een stage en hierin ondersteund worden. 
Na twintig weken weet ik natuurlijk nog 
niet alles. Zo is er bijvoorbeeld een cliënt 
die ik nog niet zelfstandig verzorg. Dit 
komt door een complexe lichamelijke 
aandoening gecombineerd met een 
neiging tot stress en angstaanvallen. Ik kijk 
mee met collega’s en probeer te leren van 
hoe zij de dingen aanpakken. Die ruimte is 
er gewoon.” 

Met halfgesloten ogen kijkt Inge 
ondertussen naar haar handen. De laatste 
sporen witte zalf zijn zojuist verdwenen en 
het ruikt naar Zwitsal. Francien glimlacht. 
Misschien is dit wel wat ze bedoelt met 
‘de tijd krijgen om te leren’. In alle rust 
ontdekken hoe een cliënt is, wat hij of zij 
nodig heeft en fijn vindt, contact maken, 
communiceren via de kleinste signalen. 

Rustig aan 
“Wanneer ik terugkijk op mijn stage, 
zou ik een volgende keer sommige 
dingen anders doen. Ik zou mijzelf 
meer tijd gunnen. In het begin van mijn 
stage wilde ik te snel. Zo zit ik ook wel 
een beetje in elkaar; ik wil graag alles 
kunnen. Toch hoeft dat helemaal niet. 
Integendeel. Dat zou ook mijn advies zijn 
aan komende stagiaires: neem de tijd, 
probeer niet alles in één keer te kunnen. 
Je krijgt er de ruimte voor dus probeer 
deze te benutten. Doe gewoon twee 
cliënten in plaats van meteen drie. Kijk 
eerst lekker een paar weken mee. Leer 
de doelgroep kennen, probeer dingen 
te weten te komen over mensen met 
EMB. Zeker wanneer je de doelgroep 
niet kent, kan het best wel heftig zijn. De 
cliënten zijn ernstig beperkt en kunnen 
niet vertellen wat ze willen of hoe ze iets 
vinden. Je zult hen moeten helpen en 
daarvoor moet je ze eerst leren kennen.”

Mooie momenten
Ondertussen is Francien op de gang te 
vinden. Samen met Klaas is zij de was 
aan het opruimen. Door dit soort dingen 
met cliënten te doen, kun je veel voor 
cliënten betekenen. (Eerder schreven we 
een artikel over LACCS. Een programma 
dat probeert, via eenvoudige dagelijkse 
dingen, een bijdrage te leveren aan een 
beter leven voor mensen met EMB. Wil je 
het artikel lezen? Ga naar: www.esdege-
reigersdaal.nl/verhalen/een-goed-leven-
voor-mensen-met-evmb.) De wasmand 
gaat bij Klaas op schoot en Francien rijdt 
van kamer naar kamer. Ze praat tegen 
hem en hoewel hij niets terugzegt, lijkt 
het erop dat hij het leuk vindt. “Bij Klaas 
kun je vaak goed zien of hij iets leuk 
vindt”, vertelt Francien. “Ik ben laatst 
met hem naar een schoolplein geweest. 
Hij houdt er erg van om naar spelende 
kinderen te kijken. Hij heeft daar twintig 
minuten gekeken met een big smile op 
zijn gezicht. Dat is niet alleen geweldig 
om te zien, ook voor mijzelf is het 
waardevol om cliënten zulke momenten 
te kunnen bieden.” 

Deze stage 
heeft mij 

geleerd om 
alert te zijn 

op de kleinste 
signalen

BLADEREN

Bladeren is een gratis magazine van 
Esdégé-Reigersdaal en verschijnt, 
sinds juni 2019, 4x per jaar.

Wil je Bladeren ontvangen? Dat kan! 
Wil je Bladeren digitaal lezen? Of wil je het 
magazine gratis afhalen op een van onze 
afhaalpunten? Of wil je dat we Bladeren 
thuisbezorgen? Het kan allemaal. Ga naar: 

www.esdege-reigersdaal.nl/magazine 

Hier vind je alle manieren waarop je Bladeren 
kunt ontvangen.

Redactie 
Bladeren wordt gemaakt door de afdeling 
Communicatie van Esdégé-Reigersdaal. Heb 
je vragen over Bladeren? Heb je een idee voor 
een artikel of een fotoreportage? Stuur dan een 
mail aan bladeren@esdege-reigersdaal.nl.

Nabestellingen 
Wil je een vorig nummer van Bladeren 
opvragen? Via onze website kun je eerdere 
edities van Bladeren downloaden. Ga naar:
www.esdege-reigersdaal.nl/magazine.

Auteursrecht 
Het auteursrecht op dit magazine met de daarin 
verschenen artikelen en foto’s is voorbehouden 
aan Esdégé-Reigersdaal. Het verveelvoudigen 
van artikelen en foto’s is alleen toegestaan na 
schriftelijke toestemming.

Volg ons op sociale media

De volgende keer:
(misschien wel)

... of een verhaal over jou! 
Want heb jij iets te vertellen? 
Laat het ons weten via
bladeren@esdege-reigersdaal.nl

EEN BAAN MET BETEKENIS?
Ga naar: www.werkenbijesdege-reigersdaal.nll

Op zoek naar

• BHV cursus voor cliënten?

• Een interview over de presentiebenadering?

• Nog meer #TROTS-verhalen?

• Een fotoreportage van de nieuwe locatie het Erf ?

• Een mooie documentaire?

• Een bezoek aan een mooie winkel?

  Francien, Inge en Klaas
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Ben jij...?

Op jezelf? 
Op een ander? 

Op elkaar?

Stuur dan een mail naar bladeren@esdege-reigersdaal.nl

Dan zetten wij jouw verhaal in dit magazine!
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