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"We zijn allemaal 
voelbeestjes"
Massage bij ODC De Caroussel 
met de focus op plezier en 
aanraken, zonder moeten. 

Janny's eenzame zwijgen
Janny wil je meegeven wat het 
betekent om afasie te hebben. 
Hoe dat je leven verandert. 

"Mijn droom is uitgekomen: 
ik werk met kinderen"
Maatschappelijk verantwoorde 
dagbesteding bij De Reiger. 
Werken op school en in de wijk.

En dan staat de wereld 
op zijn kop ...
Tijdens een bijeenkomst voor 
NAH-verwanten vertelden 
Enny en Ruud wat er  jaar 
geleden veranderde na het 
ongeluk van hun zoon.  
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02 Bladeren: Nooit meer missen

07 #TROTS Tomas' tattoo

10 Korte berichten en #TROTS

15 Kunst: Een kunstenaar leert van haar fouten

18 #TROTS: Samen de Cityrun lopen

19 Kort: Bestuursbureau verhuist

      #TROTS: De beleefboom

20 Kopen: Het Idee-atelier

28 Koken: Workshop om van te smullen

30 Kijken: Fotoreportage bij Houtwaarde

45 #TROTS: Fitnesstrainster met een beperking

48 Uitgaan: G-Disco  

49 #TROTS: Mooie band opgebouwd

50 #TROTS: Lekker opvallen in nieuw tenue

51 Colofon en 'Volgende keer ...' 

52 #TROTS: Oproep om jouw #TROTS te melden

Vakkunst: LACCS
Samen met een frisse blik werken 
aan ontwikkeling en welbevinden 
van mensen met een EVMB. 

"Ik vind het gewoon 
oprecht leuk"   
Judith Sponselee deed een 
snuffelstage bij het cluster 
De Bosgroet. Ze komt er nog steeds. 
Nu als vrijwilligster.

Broertje
Dik van Bruggen is bestuurder bij 
Esdégé-Reigersdaal. Zijn broer 
John, met het syndroom van Down, 
motiveerde hem om te denken 
vanuit cliënten.

"We voelden ons nog 
te veel kind"  
Paula en Larissa, twee vriendinnen, 
lopen samen stage en zien het 
helemaal zitten. 
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I N T E R V I EW

Aan het woord is Ester Walta, die sinds 
twee jaar kinderen op orthopedagogisch 
dagcentrum (ODC) de Carrousel in 
Hoorn masseert. “Werken met kinderen 
was nieuw voor me. Een hele uitdaging 
omdat je heel goed bij jezelf moet 
blijven. De kinderen spiegelen je continu. 
En wat is het mooi werk!”

Wildvreemde vrouw
De massages startten naar aanleiding van 
een vraag van een moeder. Haar zoontje 
Luca verkrampte vaak en daar wilde ze 
graag iets tegen doen. Clustermanager 
Dill Druif had contact met Esters 
clustermanager van activiteitencentrum 
de Zilvermeeuw in Alkmaar en zo kwam 
een pilot tot stand. “Daar stond ik dan. 
Een wildvreemde vrouw”, lacht Ester. 
“We moesten eerst maar eens kijken 
wat er ging gebeuren; hoe de kinderen 
zouden reageren. Spiegelen en kijken 
wat de ze wilden en fijn vonden. Daarom 
bleef er eerst ook een cliëntbegeleidster 

bij. Met Luca begon ik met voetreflex. 
Dat werkt onder andere kalmerend. Zijn 
lichaam moest eerst wennen. Het moest 
veilig gaan voelen. Al snel boekten we 
resultaat en van de ene vraag kwam de 
ander. Belangrijk is dat de kinderen vrij 
zijn; niks moet. Ik volg hen en neem ze 
uiteindelijk mee naar een positieve vorm 
van lichaamsbewustzijn door middel van 
aanraking. 
Ik voelde me erg welkom op de 
Carrousel, ook al was ik wel erg ‘anders’. 
Ik ben er blanco ingestapt en heb 
gezegd: ik heb jullie nodig. Ik wil graag 
met jullie samenwerken. En dat is 
helemaal gelukt.” 

Geen stap voor- of achteruit
“Inmiddels komen er zeven kinderen bij 
me. Ieder een halfuur, of iets meer of 
minder. Allemaal met een heel andere 
reden. We zijn bijvoorbeeld net gestart 
met Craven. Hij houdt helemaal niet zo 
van aanraking. Terwijl dat voor hem, 

“We zijn allemaal   
voelbeestjes”

Ester Walta masseert de kinderen op ODC de Carrousel

“Positieve aanraking is heel erg belangrijk. Zeker ook 
voor kinderen. ‘Aanraakmomenten’ voor kinderen met 
een beperking bestaan echter veelal uit functionele en 
noodzakelijke aanraking, zoals bij dagelijkse verzorging 
of fysiotherapie. In de massagetherapie die ik geef, ligt de 
focus op plezier en aanraken zonder moeten.”

Hayat geniet van de massage van 
haar voeten. Ze wil graag steeds 

een beetje nieuwe olie.
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Ester zingt een liedje waarbij ze de voeten 
van Craven steeds sneller aantikt. Hij weet 
wat er gaat komen en heeft voorpret.

Het is een paar jaar geleden ontstaan. Zijn 
grote wens. Dankzij het zomerfestival. Je 
kon er tatoeages laten zetten. Tijdelijke. 
En dus liet Tomas de weken erna, tijdens 
het douchen en in bad, zijn arm buiten 
boord hangen. Die mocht niet nat worden, 

vanwege het plaatje. Sindsdien 
zit het idee in zijn hoofd. Hij 

moest en zou een tattoo. 

Lang verhaal kort: Tomas 
komt terecht in een stoel 

bij tattooshop ‘Nothing to 
Prove’, in Alkmaar. Aisha, 

de vriendin van Wesley – die 
op zijn beurt de begeleider van 

Tomas is – zet hier haar kunstwerken. 
Wesley vroeg haar of zij misschien een 
tattoo bij Tomas wilde zetten. Dat wilde 
ze. Een uitdaging. Tatoeëren doet namelijk 
pijn en het was moeilijk te voorspellen 
hoe Tomas hierop zou reageren. “Het ging 
geweldig,” vertelt Wesley, “Tomas heeft vier 
uur achtereen in de stoel gezeten. Dat is 

uitzonderlijk omdat de meeste mensen dit 
maximaal drie uur volhouden. Tomas niet. 
Wanneer hij ergens zijn zinnen op gezet 
heeft, dan gaat er bij hem een knop om.”

Tijdens een tweede korte sessie worden de 
details nog wat bijgewerkt. “Ik dacht dat hij 
een draak wilde of zoiets”, vertelt Tomas’ 
moeder, “maar hij wilde een tractor.” En 
dus prijkt er een tractor op zijn bovenarm. 
Een groene voor leken, voor kenners een 
John Deere. Tomas is gek van tractoren. Hij 
werkt bij boer Bert en die heeft er twee. Een 
blauwe en een groene.

Op uitdrukkelijk verzoek van Tomas wordt 
er vandaag rook uit de uitlaat getatoeëerd. 
Na een minuut of twintig is het gepiept. 
Tomas is trots. Zo trots zelfs dat je de tattoo 
waarschijnlijk al lang gezien hebt, want 
waar hij ook komt, stroopt Tomas zijn mouw 
op en laat hij zijn tractor zien. Nu compleet 
met rook. Met dank aan Wesley en Aisha.  

Tomas’  tattoo

# T R OT S

om  te ontspannen, juist heel goed kan 
zijn. Ook op de groep om dingen samen 
te doen in een spel bijvoorbeeld. Als 
het lukt geef ik de massage over aan de 
begeleiders. Mijn collega Janet Glas is 
er een paar keer bij geweest en heeft 
inmiddels al een jongetje overgenomen. 
Een soort train de trainer-idee. Massage 
zorgt er onder andere voor dat kinderen 
kunnen ontladen. Een veilige verbinding 
met zichzelf kunnen creëren.” 

Terwijl Ester verder vertelt, komt Hayat 
langslopen. Als ze Ester in het kamertje 
hoort praten staat ze direct stil. “Ester!” 

Ze lijkt niet van plan nog een stap voor- 
of achteruit te doen. Ze heeft haar zinnen 
al op de massage van straks gezet. Pas 
als beloofd wordt dat ze zo echt aan 
de beurt is, loopt ze verder. “Ik ben 
benieuwd hoe ze straks op jou reageert 
als je erbij komt zitten”, zegt Ester. “Maar 
dat zien we snel genoeg. Deze kinderen 
zijn heel direct.”

Zenmeesters
“Ze laten mij heel erg in het nu zijn. 
Al het andere moet ik even loslaten. 
Ze zijn echt mijn Zenmeesters. Op 
de Zilvermeeuw komen mensen met 

Orthopedagogisch dagcentrum de Carrousel in Hoorn is er voor kinderen 
waarvoor school (nog) een stapje te ver is. Een deel van de kinderen is altijd op 
de Carrousel, maar er zijn ook veel kinderen die worden ondersteund binnen een 
school in de omgeving. Inmiddels maakt de Carrousel gebruik van lokalen in vier 
basisscholen. Vanuit het lokaal wordt gekeken naar wat het kind nodig heeft om 
zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Er wordt gewerkt met een vast week- en 
dagprogramma. Integratie met de kinderen van de basisschool staat voorop.
 
Zijn er specifieke vragen vanuit ouders of begeleiding dan wordt altijd samen 
gekeken of er vanuit de Carrousel ondersteuning ingezet kan worden. In dit geval 
ging het om massage, maar ook op het gebied van digitale ontwikkeling lopen 
verschillende pilots. 

De Carrousel

niet-aangeboren hersenletsel, die laten 
nog sociaal wenselijk gedrag zien. 
Deze kinderen geven aan wat ze nodig 
hebben. Sommigen willen langer dan 
een halfuur, anderen hebben een kortere 
spanningsboog. De massage is ook 
anders in die zin, dat hij niet plaatsvindt 
op een behandeltafel, maar op heel 
verschillende plekken en manieren. Met 
Hayat bijvoorbeeld op het waterbed en 
Thomas reageerde heel erg op ritme dus 
met hem zong ik liedjes. 
De massages startten omdat een ouder 
met een vraag kwam, maar deze mag 
natuurlijk ook door begeleiders gesteld 
worden. Zij zien de kinderen ook veel 
en weten daardoor wat massage voor 
een kind zou kunnen betekenen. We 
nemen samen het doel door, want zij 
zijn degenen die de kinderen goed 
kennen. We begonnen met een halve 
dag, inmiddels ben ik de hele donderdag 
op de Carrousel. Bij de Zilvermeeuw heb 
ik afscheid moeten nemen. Dat was wel 
even slikken, maar er hangt hier ook zo’n 
fijne sfeer. Dus het is helemaal goed.”

Meer olie
Dan is het toch echt de hoogste tijd voor 
Hayat. Samen met Ester duikt ze het 
waterbed op en ik neem plaats in een 
hoekje van de ruimte. Hayat geniet van 
de olie op haar voeten. “Meer olie!” Als 
het even genoeg is, laat ze het waterbed 
voor wat het is. Ze loopt de ruimte door, 
twijfelt even of ze me weg wil hebben 
of zal tolereren en gaat weer terug naar 
het waterbed. Meer olie en duidelijk 
genietend van de aanraking van Ester. 
Al heeft ze vandaag geen behoefte aan 
een massage op haar rug. Ook okee. Het 
halve uur is net aan genoeg. Als het aan 
Hayat lag, ging Ester nog even door. En ik 
geef haar geen ongelijk … 
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“Dat is wat Janny je wil vertellen,” vertelt 
Dick. “Jij en ik raken zomaar in gesprek. 
Hoe vaak heb je dat niet? Maar zij heeft 
dat nooit. Alles is communicatie. En de 
meeste communicatie is praten.” 

Meepraten
“Dat is wat Janny wil vertellen …” Niet 
dat ze veel heeft gezegd tijdens het 
interview. Dick deed het woord. Voor 
Janny is meepraten geen optie. Ze moet 
bij elke zin, elk woord, elke lettergreep 
denken. “Denken, denken, denken,” weet 
ze moeizaam te formuleren. 

Schrijven schijnt nog wel te gaan, maak 
ik op een gegeven moment op. Want ze 
zegt iets in de trant van dat praten heel 
moeilijk is en schrijven makkelijk. Als ik 
die stelling voor alle zekerheid herhaal, 
nuanceert ze: “Niet makkelijk. Minder 
moeilijk.” Ze zegt het weliswaar niet, 
maar ik citeer het toch. Ze knikt. 

Daar ga je al 
Janny nodigde me via de logopedist uit 
haar te interviewen. Ze wil dat ik vooral 
probeer om jou, lezer, mee te geven wat 
leven met afasie betekent. Het eerste is  

Dick rijdt motor, net als ik. Een BMW heeft-ie. Ik een Yamaha, een Fazer. Dick toert graag 
en dan het liefst alleen. Zeker niet met een grote groep. Dat hoeft van mij ook niet zo 
hard. Maar ik toer wel af en toe met mijn schoonvader. Nee, Dick wil echt alleen rijden. 
Kan ik me wel voorstellen, want ik… In no time zijn Dick en ik in geanimeerd gesprek. 
Tot Dick zichzelf onderbreekt: “Dit heeft Janny dus nooit. Afasie sluit buiten. Je hoort 
nergens meer bij.”

TEKST 
Steven van der Burg

FOTOGRAFIE
Eric Minten

MEER INFO
www.afasiecentrumnhn.st-er.nl

Janny’s eenzame 
zwijgen

dan, dat ze dat zelf niet kan uitleggen. 
Dat is fysiek niet mogelijk. Daar ga je al.
Janny heeft gelukkig Dick, haar man. Plak 
er drie lettergrepen aan vast en je hebt 
‘man-tel-zor-ger’. Maar niks ervan: “Ik ben 
geen mantelzorger, ik ben echtgenoot. In 
voor- en tegenspoed.” 

Dick lijkt te begrijpen wat Janny wil 
zeggen. Niet voortdurend, hoor. Er zijn 
momenten dat het interview muurvast 
zit. Maar over het algemeen weet hij haar 
aardig te verwoorden. Een kwestie van    
aanvoelen. Want hij is dus echtgenoot 
en geen mantelzorger: “Als je kleine 
kinderen hebt en je gaat op vakantie, 
dan zorg je er eerst voor dat het leuk is 
voor de kinderen. Dan heb je zelf ook 
een fijne vakantie. Zo is ons leven nu 
ook: als het voor Janny goed is, heb ik 
het ook leuk. Het is geen opoffering, 
het is je verhouden tot elkaar en de 
omstandigheden. De uitdaging is om te 
kijken naar mogelijkheden.”  

Hectiek
Over vakantie gesproken … Een paar 
jaar geleden waren ze op vakantie 
neergestreken in Italië. Ze lopen er 
samen over straat en – patsboem – Janny 
een herseninfarct. Dick had natuurlijk 
niet meteen de diagnose klaar, maar 
wist wel direct dat het ernstig was. Janny 
herinnert zich er niets van …
Na de eerste hectiek volgt een lange tijd 
van ziekenhuisopname en revalidatie. 
Hun huis kreeg de nodige aanpassingen 
en ze kochten een auto met ruimte 
voor de rolstoel. Rolstoel? Had ik nog 
niet vermeld dat Janny halfzijdig 
verlamd is? Tja … Weet je wat het is, 
lezer? Die halfzijdige verlamming heeft 
ze aanvaard. Daar heeft ze mee leren 
leven. Ze redt zichzelf thuis prima en 
samen met Dick gaat ze er graag op uit. 
Vakantietjes, wandelingen langs de kust, 
boodschappen … Dat werk.

Eenzaam 
Maar die afasie! Die is geen doen! Die 
vergalt haar leven!
Ze heeft ook kleinkinderen, weet je. Daar 
kan oma geen woord mee wisselen. 
Voor die jonge kinderen is dat niet te 
bevatten. Dat maakt het voor haar alleen 
maar erger. Frustrerender. 

I N T E R V I EW

Haar dag begint eigenlijk pas om een 
uur of tien en is om een uur of drie 
wel afgelopen. Kapot is ze dan. Een 
groepsgesprek kan ze niet volgen. 
Zo rijst uit de woorden van Dick en 
de stilte van Janny een existentiële 
eenzaamheid op. “Eenzaam,” mompel ik. 
Janny breekt. Verbijt haar tranen. Draait 
weg. 

Zoveel te zeggen
Natuurlijk zijn er ook mooie dingen 
in haar leven. Ze is trots op haar 
beide kinderen, ze dweept met haar 
kleinkinderen. Ze geniet van de uitjes 
samen met Dick. Materieel hebben ze het 
goed.
Maar die afasie, mensen … Niet eens in 
de winkel kunnen zeggen: “Het hoeft 
niet ingepakt.” Ik noem maar wat. Of naar 
een klantenservice bellen. Kan niet. Nooit 
in een café kunnen zeggen: “Zonder 
slagroom.” Of alleen maar: “Dank u.” 
Ach, er is zoveel te zeggen. Belangrijke 
zaken, en triviale. Ik rij bijvoorbeeld 
motor, net als Dick. Hadden we nog uren 
over kunnen praten. Maar ik kwam dus 
voor een gesprek met Janny. Toen Dick 
even de kamer uit was, hebben we het 
geprobeerd. 
Het ging niet.  

Het afasiecentrum van Esdégé-Reigersdaal ondersteunt volwassenen met afasie. 
Beter omgaan met de afasie in het dagelijks leven staat voorop. Het centrum 
biedt ook netwerkondersteuning. Er zijn locaties in activiteitencentra in Den 
Helder, Schagen, Hoorn en Alkmaar. Op www.afasiecentrumnhn.st-er.nl vind je 
de gegevens. 

Cathrine Lemmens is logopedist bij het afasiecentrum. “Aangrijpend en 
herkenbaar,” noemt zij het verhaal van Janny. “Vooral dat eenzame gevoel gaat je 
natuurlijk aan het hart. Wij proberen daarom ook te werken aan mogelijkheden 
voor en kansen op communicatie voor de cliënten. Dat vraagt ook wat van de 
communicatiepartner, zoals Dick laat zien. Gelukkig zien we dat mensen met 
afasie hierbij ook successen boeken.”

afasieCentrum noorD-HollanD noorD
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‘Filippa is nog maar net hersteld van een traumatische ervaring wanneer ze een nieuwe 
baan krijgt aangeboden als begeleider van de 9-jarige Yfke Rozenboom, een meisje met 
downsyndroom. Hoewel ze vol enthousiasme begint met haar werk, komt ze al gauw tot de 
ontdekking dat de omstandigheden bij haar cliëntje thuis veel gecompliceerder – maar ook 
spannender – zijn dan ze voor mogelijk heeft gehouden …’  
 
Hierboven lees je de start van de samenvatting van Hink-Stap-Leef! 1 – Tweesprong, de 
debuutroman en eerste deel van de trilogie van Monique van Goozen. Monique werkt bij 
cluster Innovatie Jeugd binnen Esdégé-Reigersdaal. Ze gaf over haar werk en de boeken die ze 
schrijft een interview. Dat verhaal is te lezen op onze website: www.esdege-reigersdaal.nl/
verhalen/hink-stap-leef-van-monique-van-goozen. Je kunt het boek van Monique online 
bestellen. 

Maar liefst twee berichten over één #TROTS-
item bereikten de redactie van Bladeren. Patricia 
Doodeman en Jacqueline Luken zijn enorm trots 
op de mannen van biljartclub ‘de Reiger’. Dit 
jaar werden zij Nederlands kampioen! “#TROTS 
zijn wij natuurlijk op alle leden van  de club 
die iedere maandag trouw aanwezig zijn en 
hun stinkende best doen om mooie punten te 
maken”, stuurde Patricia aan de redactie. “Ja, 
hoe #TROTS kun je zijn als de jongens, waar je 
elke week mee biljart, Nederlands kampioen 
worden! Ook wij, de begeleiders, konden het niet 
droog houden. Eindelijk weer eens een keertje 
kampioen na zoveel jaar net tweede of lager te 
zijn geweest! Maar niet alleen #TROTS op deze 
kanjers, ook #TROTS op een aantal biljarters die 
zich niet geplaatst hadden. Zij kwamen hun 
clubmaatjes aanmoedigen. De ware teamspirit!”, 
aldus Jacqueline.

PRACHTIGE OUWE TROEP
Bij Skillz in Den Helder maken ze producten van oud plastic. Ze 
gebruiken hiervoor mayonaise-emmers van restaurants, maar ook 
plastic afval dat ze zelf uit de sloot vissen. Van deze ‘troep’ worden 
stoelen, tafeltjes en sleutelhangers in vrolijke kleuren gemaakt, 
maar ook knikkertegels en keezborden. Er is geen grote voorraad 
dus veel dingen worden op bestelling gemaakt. De knikkertegels 
en keezborden kunnen het snelst worden geleverd. Op de 
facebookpagina van Skillz kun je een filmpje bekijken van het hele 
proces! Wil jij iets bestellen? Stuur dan een e-mail naar 
theo.zuurbier@esdege-reigersdaal.nl.

Foto: Eric Minten

KO R T

V.l.n.r.: Wouter Kiezebrink, Dave van der Neut, Ricardo Albeda, 
Jan Neuve en Arjan Luken. Foto: aangeleverd

# T R OT S

DE WARE TEAMSPIRIT

HINK-STAP-LEEF!

Yes, Theatergroep Eenhoorn gaat weer een grote 
voorstelling maken! De werktitel is Circus of Life. Het 
circus wordt gebruikt als metafoor voor het leven, want 
het barst van verhalen, emoties en een diversiteit aan 
mensen. Eigenlijk net het echte leven van de acteurs van 
de theatergroep … 

Want circusartiesten worden doorgaans beschouwd als 
mysterieuze buitenstaanders, met andere normen en 
gewoonten dan in de ‘normale’ wereld.

Op 7 november gaat de voorstelling in première. Waar 
en wanneer ze spelen is nog niet bekend, maar je kunt 
theatergroep Eenhoorn volgen via hun facebookpagina. 
Ze hebben ook een website:  
www.theatergroepeenhoorn.nl
Life is a circus – enjoy the show!

Extra leuk: voor deze voorstelling gaat Eenhoorn een 
samenwerking aan met theatergroep Poolse Vis en 
muzikant – en ook circusartiest – Ciao Bruno Foodtruck 
& Mobiel Atelier.

Foto: Anke Purmer

Sinds januari timmert project Doe’RToe lekker aan de weg. Doel: het 
inzetten van technologie en digitale hulpmiddelen voor het welzijn en de 
verzelfstandiging van cliënten. Inmiddels is al bij 15 clusters meegedacht. 
De vragen die spelen en de oplossingen die gevonden worden, zijn heel 
verschillend omdat er steeds gekeken wordt naar de behoefte van het 
individu. Binnenkort wordt gestart met digicoaches (Doerakken) die binnen 
de clusters gaan ondersteunen op het gebied van digitalisering en techniek. 
Zij gaan zich ook bezighouden met innovatie en het vinden van cliëntgerichte 
oplossingen.

Op uitnodiging van het Ministerie van VWS is er een plan ingediend rondom 
het thema ’Volwaardig leven’. Het plan richt zich op het vergroten of 
behouden van de zelfstandigheid van de kinderen van orthopedagogisch 
dagcentrum De Carrousel (Hoorn), indien mogelijk en gewenst, door middel 
van digitale hulpmiddelen. Wanneer VWS het plan overneemt, wordt het 
uitgebreid naar anderen plekken binnen Esdégé-Reigersdaal waar kinderen 
ondersteund worden.

Foto: Eric Minten

DOE’RTOE

CIRCUS OF LIFE
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Annegien kijkt naar een van de jongste 
kinderen bij de peuters. Ze glundert en 
tikt af en toe tegen het ruitje terwijl ze 
zachtjes tegen het kindje praat.

I N T E R V I EW

“Mijn droom 
is uitgekomen: 
ik werk met 
kinderen”

Moderne dagbesteding als onderdeel van de wijk

Met een glimlach van oor tot oor zit een 
oudere dame in een rolstoel te werken aan een 
felgekleurd handwerk. Annegien Duytshoff vertelt 
over het werk dat ze sinds enkele jaren doet. “Het 
is zo’n verbetering met vroeger! Mijn droom is 
uitgekomen, ik werk met kinderen. Ik ben de juf in 
de rolstoel.”  

Annegien heeft dagbesteding op 
AC de Draai in Heerhugowaard. 
Ze is een van de mensen die 
is meeverhuisd van het oude 
Reigersdaalterrein naar de 
nieuwbouw in wijkcentrum de 
Draai. Haar dagelijkse bezigheden 
zijn sindsdien enorm veranderd. 
Van handwerken op het oude 

dagactiviteitencentrum, werkt ze 
nu een aantal ochtenden op een 
school en een kinderopvang, of is ze 
postbezorger. 

“In het verleden hadden 
activiteitencentra nogal eens de 
naam fröbelclubs te zijn. Veel 
handwerken, knutselen, puzzelen     

TEKST 
Manon Bruyns

FOTOGRAFIE
Eric Minten
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denken naar diensten voor de wijk of 
producten die mensen leuk vinden. 
De begeleiders hebben er inmiddels 
oog voor om werk te vinden waarin 
iedereen een rol heeft. “De één kan goed 
borduren, de ander heeft een rolstoel 
waarmee we spullen kunnen bezorgen in 
de wijk,” vertelt Ineke. 

De wijk naar binnen halen
Het is ook fijn dat de wijk bij het AC naar 
binnen komt. Er is een boekenruilkast 
en een klein verkoophoekje. Voor de 
allerkleinste buurtgenootjes is er ‘muziek 
op schoot’ op de eerste woensdag van de 
maand. Dan wordt er muziek gemaakt in 
de Draai. Er zijn kleedjes om op te liggen 
en buurtbewoners zijn welkom om met 
hun kinderen te komen meeluisteren. 
Het contact met de school gaat ook twee 
kanten op. De mensen van de Draai doen 
klussen op school en kinderen komen 
voorlezen aan de cliënten van de Draai. 
Op Sint-Maarten komen de kinderen 
zingen en ook met Palmpasen komen ze 
langs. Annegien vertelt trots over haar 
kleine vriendje op de kinderopvang. 
Een peuter die graag met haar speelt, 
al was het even zoeken naar wat ze 
samen kunnen doen. “Hij is gek op mijn 
grijpstok. Dan gooit hij zijn blokken op 
de grond en kan ik ze weer oprapen met 
de stok. Dat is ons spelletje.” 

en zo. Maar dat is echt niet meer zo.” 
Clustermanager Imma Houtenbos: 
“Iedereen moet actief kunnen meedoen 
in de maatschappij. We zoeken naar werk 
bij organisaties in de buurt en maken 
onszelf nuttig. We hebben contact 
gezocht met de school en kinderopvang 
naast ons en ook buurthuis de Ezel 
had nog wel een klus voor ons. We 
zijn iedere dag wel ergens in de 
wijk te vinden. Dat ouderwetse 
handwerkje is nu de verbinding 
met de wijk om ons heen.”

Ooievaars spotten
Handwerken doen ze nog steeds 
regelmatig op de Draai. Maar in een 
nieuw jasje. 
“We zitten in een nieuwbouwwijk 
met heel veel jonge gezinnen”, vertelt 
begeleidster Ineke Schrikkema. 
“Iedere twee weken fietst een van 
onze cliënten door de wijk op zoek 
naar roze en blauwe ooievaars. Ze 
noteert het adres en dan maken we 
een kraamcadeautje voor de nieuwe 
wijkbewoner. Zelfgemaakte slabbetjes en 
slofjes in roze of blauw. Die gaan we dan 
met een groepje bezorgen aan de deur.” 

Jolanda Poland kan niet wachten tot ze 
weer met de naaimachine gaan werken. 
Ze vindt het mooi om te zien. Ineke 
maakt op een handnaaimachine een 

klein dekentje dat voor de baby van de 
dokter is. Natuurlijk wordt het dekentje 
mooi ingepakt. Ondertussen laat Jolanda 
trots een foto zien waar ze op staat met 
een grote hond. “Dat is Timbra, die laat ik 
uit met een mevrouw in de buurt.” 
De mensen van de Draai doen nog veel 
meer voor de wijk. Ze doen de was voor 
de kinderopvang, brengen koffie en 

thee rond op de school, ze bezorgen 
het wijkkrantje en ze maken in de 
zomervakantie speelgoed van de school 
schoon. Ineke: “Puzzelen 2.0. Onze 
cliënten houden heel erg van spelletjes 
doen en puzzelen. We maken in de 
vakantietijd alles schoon en controleren 
of het nog compleet is. Iedereen is blij.” 
Het is de kunst van de begeleiders om 
die verbinding te zoeken met de wijk. 
Om ouderwetse handwerkjes om te 

Wekelijks wandelt Jolanda een half uurtje 
met Timbra. Samen spelen ze met de bal. 
Bij terugkomst krijgt Timbra een paar 
koekjes die Jolanda in een plastic zakje in 
haar broekzak heeft. 

Jolanda: Dat is 
Timbra, die laat 

ik uit met een 
mevrouw

in de buurt
Gerda: “Vóór mijn ongeluk, waaraan ik 
niet-aangeboren hersenletsel overhield, 
had ik al een cursus keramiek gevolgd. 
Daar ben ik mee verder gegaan. Het 
was op dat moment meteen een 
therapeutische bezigheid. Ik trainde 
daarmee mijn linkerhand, die mede 
daardoor weer ging functioneren.” 
“Na een aantal jaren kwam ik terecht op 
de Springplank (een locatie van Esdégé-
Reigersdaal die overgegaan is naar 
Centrum 31, red.). Ik werd vanaf dag één 
begeleid door keramiste Betty van Waay. 
Helaas overleed ze kortgeleden. Betty 
heeft me heel veel geleerd. Ik begon 

EEN KUNSTENAAR 
leert van haar fouten

Het overschrijven van een boek, twee keer per dag 
rummikub spelen, een cursus keramiek: Gerda 
Baron (77) deed er, ondanks de teleurstellingen 
die op haar pad kwamen na haar ongeluk in 1981, 
alles aan om fysiek weer op eigen benen te kunnen 
staan. 

met potjes, maar ging langzaamaan 
ook modelleren. Zij wist precies hoe de 
kleuren van het glazuur er na het bakken 
uit zouden komen te zien. Iets wat ik 
nog weleens lastig vind, maar goed, een 
kunstenaar leert van haar fouten. Betty 
had zóveel ervaring. Ze kon goed over 
het werk vertellen en ze kwam ook altijd 
met van die praktische oplossingen. 
Het gebruik van een viltstiftdop om een 
kapsel te maken bijvoorbeeld. Soms 
vergeet ik die tips en als ik dan het 
potje met attributen zie staan, denk ik: 
ooooooja. Wat ik vooral zo mooi vond: 
tijd speelde geen rol. Die was er altijd. 

Betty leerde mij de rust te vinden voor 
waar ik mee bezig ben.” 

“Inmiddels maak ik altijd beelden van 
dieren of mensen. Aan wie of wat ze 
verkocht worden maakt me niet uit. Ik 
doe makkelijk afstand van mijn werk. Al 
zou ik bij de teckel wel willen weten wie 
hem meeneemt. Daar zit heel veel gevoel 
in. Ik had er zelf één en die mis ik nog 
steeds."
 
"De vrijdag is mijn favoriete dag hier. 
Dan is het lekker rustig. Ik heb een 
heerlijke werkplek. Afgeschermd, maar 
niet helemaal afgesloten. Ik kan andere 
mensen opzoeken als ik daar behoefte 
aan heb. Mijn volgende project? Een 
krokodil. Daar wil ik al een tijdje aan 
beginnen. Ja. Zin in.” 

Gerda Baron

K UN S T

TEKST 
Titia Geerlink

FOTOGRAFIE
Eric Minten
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David is de zoon van Enny en Ruud. 
Op z’n 18e raakte hij betrokken bij 
een ernstig brommerongeluk. Hij had 
zelf de gashendel van zijn brommer 
gerepareerd. Tijdens een korte testrit 
bleef het gas hangen. David, die geen 
helm droeg, kwam tot stilstand tegen 
een geparkeerde bestelauto en raakte 
in coma. “Dan staat je wereld op z’n 
kop”, vertelt Ruud. “De broeders in de 
ambulance keken zeer zorgelijk. Toen 
dacht ik al: dit is echt mis.” Het gevoel 
van Ruud bleek te kloppen. Ook de 
onderzoeken in het ziekenhuis gaven 
geen rooskleurig beeld. 

Na een aantal weken is David 
overgebracht naar Charlotte Oord 
in Tilburg. Daar werden speciale 
therapieën toegepast om jongeren 
en jongvolwassenen uit hun coma te 
halen. Middels verschillende soorten 
prikkels werd geprobeerd David wakker 
te maken. “Dat werkte geweldig”, aldus 
Enny. Tegelijk was het ontwaken totaal 
anders dan Enny en Ruud hadden 
verwacht. Toen het ziekenhuis meldde 
dat David weer bijgekomen was, konden 
zij dit nog niet aan hem merken. “Het is 
niet zoals in een film,” vertelt Enny, “waar 
comapatiënten wakker worden, even 
met hun hoofd schudden en vragen: 

waar ben ik?” Het ontwaken van David 
was een langzaam proces. Elke dag 
ging het een klein stukje beter. “Op een 
dag ging de telefoon,” vertelt Enny. “Ik 
herkende eerst zijn stem niet, maar het 
was David, hij kon weer praten.” Vertellen 
over dit moment raakt Enny nog altijd. 
“Nog steeds,” zegt ze zacht terwijl ze 
even wegloopt, “na 23 jaar raakt het nog 
steeds.”

Overleven
Het vinden van een plek in je leven voor 
een gebeurtenis, zoals een ongeluk met 
je kind, is ontzettend moeilijk. Enny 
en Ruud hebben hun eigen manier 
gevonden om zichzelf overeind te 
houden. Door veel te praten en een 
dagboek bij te houden, hebben ze 
geprobeerd een antwoord te vinden 
op hun nieuwe werkelijkheid. Een 
werkelijkheid waarin normale dingen 
totaal betekenisloos werden. “Soms 
was ik met iets bezig,” vertelt Enny, “iets 
simpels als de wc schoonmaken en dan 
vroeg ik mezelf af: is dit nou belangrijk? 
Waarom doe ik dit eigenlijk?” 
“Je bent in een soort survival-mode,” vult 
Ruud aan, “je gaat door en probeert alles 
te combineren, maar in je achterhoofd 
ben je steeds bezig met dat kind dat je zo 
hard nodig heeft.” 

En dan staat de wereld op z’n kop ...
Tijdens een bijeenkomst voor verwanten van mensen met NAH (niet-aangeboren 
hersenletsel) vertelden Enny en Ruud hun verhaal. 23 jaar geleden veranderde 
hun leven volledig na een ongeluk van hun zoon. “Gezien de situatie is het 
misschien raar om te zeggen,” vertelt Ruud, “maar om te horen dat anderen iets 
aan ons verhaal hadden, was voor ons een opsteker.”

TEKST & FOTOGRAFIE
Eric Minten

I N T E R V I EW

De relatie tussen ouders kan als gevolg 
van ingrijpende gebeurtenissen zwaar 
onder druk komen te staan. Enny en 
Ruud hebben hierin hun weg gevonden. 
“Het ongeluk van David heeft onze 
relatie veranderd”, zegt Ruud. “We zijn 
dichter bij elkaar gekomen. Dit doordat 
we er voor elkaar konden zijn wanneer 
dit nodig was.” 

De andere kinderen
“Onze andere drie kinderen zijn ook de 
dupe geworden van de situatie”, vertelt 
Ruud. Als ouders waren Enny en Ruud 
bijna volledig gefocust op David. Hij 
had op dat moment hulp nodig. Met 

de andere kinderen leek 
het goed te gaan en hun 
problemen hadden even 
geen prioriteit. “Je bent aan 
het overleven,” vertelt Enny, 
“dat ene kind heeft je hulp zo 
hard nodig en je doet je best, 
maar …” 
“Een van onze dochters heeft 
ons later verteld hoe zij het 
ervaren heeft,” vervolgt Ruud. 
“Ze vertelde ons dat we er 

niet voor haar waren geweest. 
Dat doet pijn om te horen, 
maar ze heeft wel gelijk. 
Emotioneel hebben we onze 
andere kinderen gewoon 
tekortgedaan.” 

Hoewel Enny en Ruud zich 
realiseren dat ze destijds 
gedaan hebben wat ze 
konden, speelt schuldgevoel 
hen, zo nu en dan, parten. 

“Soms doen we iets extra’s 
voor onze kinderen,” 
bekent Ruud. “Een beetje 
verwennerij.” Tegelijk vraagt 
hij zich af of ze hun kinderen, 
wanneer het allemaal anders 
gelopen was, ook niet af en 
toe iets toegestopt hadden. 
Het zijn immers je kinderen 
en als ouders wil je dat ze het 
goed hebben.

Stress
De dingen die Enny en 
Ruud als ouders van David 
meemaken, bezorgt hen 
stress. “Erg veel stress,” 
vertelt Enny, “maar je blijft 
zwemmen, als het moet ook 
tegen de stroom in. Je hebt 
geen keus, je kunt je eigen 
kind niet laten vallen.” Een 
van de grote zorgen die Enny 
en Ruud hebben, betreft 

Je bent in een soort 
survival-mode

Enny en Ruud: door er 
voor elkaar te zijn, zijn 

wij dichter bij elkaar 
gekomen.

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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de toekomst. “We zijn geen achttien 
meer”, zegt Ruud. “Wat gebeurt er met 
David als wij er niet meer zijn?” Enny en 
Ruud vinden dat zij niet van hun andere 
kinderen mogen verwachten dat zij de 
zorg voor David op een dag overnemen. 
Ze hebben wat zaken geregeld bij de 
notaris, maar anders dan dat, zien ze 
weinig mogelijkheden. Ze hopen dat er 
mettertijd instanties zijn die David gaan 

helpen. Echter, gezien de verschraling 
van de zorg, zijn Enny en Ruud hier niet 
gerust op.

Goede raad
“Als een bok op de haverkist blijven 
zitten”, zegt Enny hartgrondig. Dat is 
wat ze mensen in een vergelijkbare 
situatie wil meegeven. De situatie 
van David en zijn werk, maar ook de 
communicatie met de gemeente en 
andere betrokkenen, hebben haar één 
ding geleerd: je moet er bovenop blijven 
zitten. “Praten, praten, praten”, zeg Enny. 
“We zijn continu bezig om stichtingen 
aan te schrijven om te vragen of er 
mogelijkheden zijn.” Vaak worden hun 
verzoeken afgewezen omdat de indicatie 
van David niet aansluit. Maar hierdoor 
laten ze zich niet uit het veld slaan. 

Begeleid wonen, mogelijkheden om te 
sporten, een dagje uit? Enny en Ruud 
blijven proberen. Ook bij de gemeente 
zitten Enny en Ruud er bovenop. 
Doordat David tijdens de zogenaamde 
‘keukentafelgesprekken’ niet in staat is 
om een kloppend beeld van zichzelf neer 
te zetten, loopt hij het risico om gekort 
te worden op zijn zorg. Bijvoorbeeld 
op huishoudelijke hulp. “Wanneer je 

tijdens een keukentafelgesprek met 
David praat, lijkt het alsof hij zichzelf 
makkelijk kan redden”, vertelt Ruud. “Als 
hem wordt gevraagd of hij kan koken,” 
vult Enny aan, “zegt hij van wel.” Echter 
voor David is er een groot verschil tussen 
hetgeen hij zegt te kunnen en dat wat 
hij daadwerkelijk kan. Hier moeten Enny 
en Ruud continu bij de les blijven. Ze 
schrijven bezwaarschiften waar nodig 
en onderbouwen deze grondig. Tot op 
heden is het gelukt om gehoor te krijgen 
en hebben ze Davids zorg weten te 
behouden.  

Het verhaal van Enny en Ruud staat niet 
op zichzelf. Verwanten van mensen met 
NAH worstelen vaak met dezelfde vragen 
en problemen.   

Emotioneel hebben we 
onze andere kinderen 

tekortgedaan

# T R OT S
Suzanne Kant en Susan de Wit werken sinds een aantal maanden bij de Nachtzorg 
van Esdégé-Reigersdaal. In april liepen ze met onze organisatie de Cityrun van 
Heerhugowaard. Suzanne vroeg Susan mee, die speciaal voor dit evenement begon 
met hardlopen. Ze deden het super samen en zijn #TROTS op hun prestatie. Ze 
hebben nu al zin in de volgende editie. Dan lijkt het ze ook leuk samen met een cliënt 
te starten! “Al moet ik een rolstoel duwen”, lacht een superenthousiaste Suzanne.

SAMEN DE CITYRUN LOPEN

Susan de Wit (links) en  
Suzanne Kant.  

Foto: aangeleverd

Het bestuursbureau van Esdégé-Reigersdaal zou 
voor veel geld moeten worden verbouwd om te 
voldoen aan duurzaamheidseisen van de overheid. 
Terwijl het gebouw feitelijk al te klein was en we 
ook ruimte in een naastgelegen pand huren.  Door 
de ontmanteling van locatie Reigersdaal moet 
ook vervangende werkruimte voor de nachtzorg, 
vrijetijdsbesteding en een aantal facilitaire functies 
worden gevonden. Esdégé-Reigersdaal staat er om 
bekend zuinig met cliëntgelden om te gaan en zo 
min mogelijk geld aan overhead en gebouwen voor 

overhead uit te geven. Dus hoe nu verder met deze 
huisvestingsvragen? 

Aan de Duikerweg in Heerhugowaard kwam 
een groot kantoorpand vrij (voormalig Ziggo-
pand). Dat pand voldoet al aan de wettelijke 
duurzaamheidseisen en biedt voldoende ruimte 
voor een eigentijdse (maar compactere en flexibele) 
werkplek voor alle bovengenoemde collega’s. 
Het gebouw zal ook, meer dan nu, een werkplek 
voor cliënten zijn en een ontmoetingsplek voor de 
organisatie. Vergaderen en lunchen is niet alleen 
beschikbaar voor mensen die in het gebouw 
werken. 

Het pand is zo groot dat we voor onze organisatie 
voldoende hebben aan de helft, de andere helft 
verhuren we. Voordat er verhuisd kan worden 
(december 2019) is er nog wel een verbouwing 
nodig. Met dit pand slaan we qua huisvesting veel 
vliegen in één klap en de meevaller is: zelfs met de 
verbouwingskosten meegerekend, zijn we in het 
nieuwe pand voordeliger gehuisvest dan nu.

BESTUURSBUREAU

KO R T

Midden in de kantine van de Rode Luifel in Hoorn 
staat sinds kort een heuse Beleefboom. De boom 
is gemaakt door cliënten van de houtafdeling van 
Werk en Dagbesteding West-Friesland. Het is een 
grote, kale boom met een tafel er omheen. In de 
boom kun je van alles ophangen. Initiatiefnemer 
Arthur: “Omdat de samenstelling van onze groepen 
aan het veranderen is en we meer cliënten hebben 
die meebeleven, waren we op zoek naar een ander 
soort activiteiten. Een meer zintuigprikkelende 
omgeving en activiteiten die meer aansluiten bij de 
interesse en belevingswereld van onze cliënten.” 
De grote kantine van de Rode Luifel kon wel wat 
opvulling en sfeer gebruiken. De Beleefboom is een 
echte blikvanger. Hij wordt thematisch ingezet en 
brengt de seizoenen in beeld. “De cliënten genieten 
van de mensen en dingen om zich heen. We 
organiseren activiteiten binnen de veilige omgeving 
van ons activiteitencentrum.” De boom heeft nu 
frisse, groene lenteblaadjes, gemaakt door cliënten. 

BELEEFBOOM

Er zit zelfs een vogeltje in dat fluit als je langsloopt. 
Begeleidster Wendy: “Wat in de boom hangt is 
gemaakt door de cliënten. Ze krijgen complimenten 
van mensen die hier komen en de boom zien. Dan 
zie je ze glimmen van trots.”

Foto: Eric Minten

Foto: aangeleverd

# T R OT S

van Langedijk naar Heerhugowaard
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Op zoek naar iets unieks? Creatieve producten van glas, 
een mooie tas, een shawl? Zoek je een wenskaart die 
met veel zorg en aandacht gemaakt is? Of ben je op zoek 
naar een plek om je eigen creatieve producten onder de 
aandacht te brengen? Dan is het Idee-atelier in Alkmaar, 
al vijftien jaar, de aangewezen plek.  

Eigen assortiment
De eigen producten van het Idee-atelier worden gemaakt door mensen met niet-
aangeboren hersenletsel of een lichamelijke beperking. Dat maakt Idee-atelier een 
plek waar mensen betrokken worden bij de maatschappij en zich persoonlijk kunnen 
ontwikkelen. Het werken met glas is hierbij een van de creatieve specialiteiten en 
kent verschillende toepassingen. Van stormlantaarns tot waxinelichtjehouders en 
raamdecoratie, je vindt het er allemaal. 

Pop-up corners
Ben je zelf een creatieve geest en wil je jouw creaties aan het winkelend publiek 
tonen? Wil je uitproberen welke van jouw producten het beste aanslaat? Dan is een 
pop-up corner een mooie oplossing. De combinatie van winkel- én etalageruimte is 
ideaal en biedt je alle mogelijkheden die je nodig hebt.  

Workshops
Naast de verkoop van mooie producten, organiseert het Idee-atelier ook workshops 
voor iedereen die zijn eigen creativiteit de ruimte wil geven. Wil je meer leren over 
glasfusie of bloemen vilten? Kijk dan op de website van het Idee-atelier. Inschrijven 
kan zowel individueel als in groepen. 

KO P E N

TEKST & FOTOGRAFIE 
Eric Minten

MEER INFO
www.idee-atelier.st-er.nl

Het Idee-atelier
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VA K K UN S T

Decennialang is er vanuit het, wat men noemt, 
‘medische model’, gekeken naar mensen met 
een ernstig verstandelijke of meervoudige 
beperking (EVMB). Vanuit dit model werd onder 
‘zorg’ vooral lichamelijke zorg verstaan. Intussen 
zijn er nieuwe inzichten ontstaan en heeft het 
ontwikkelingsdenken z’n intrede gedaan. LACCS is 
daarbij een bruikbaar hulpmiddel. 

Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg, 
focust ieder jaar op een zorggerelateerd thema. 
Dit jaar is het thema de zorg voor cliënten met 
een ernstig meervoudige beperking (EMB). Het 
project ‘EMB in het vizier’ faciliteert innovatie 
in de zorg middels zogenaamde ‘binnenringen’: 
groepjes enthousiaste mensen die zich vanuit 
uiteenlopende perspectieven bezighouden met 
de ontwikkeling van het EMB-vakgebied. Binnen 

het cluster Boterbloem erf (voorheen Berg-End) 
bevindt zich zo’n binnenring. Zij richten zich op de 
implementatie van LACCS binnen het cluster. In dit 
artikel komen enkelen van hen aan het woord over 
hun ervaringen omtrent de waarde van LACCS voor 
cliënten, verwanten en begeleiders.   

Het LACCS-programma stelt een aantal zeer 
fundamentele vragen, zoals: Hoe goed is het leven 
van de cliënt eigenlijk? Hoe kun je hier een beeld van 
vormen? Wat kun je doen om de kwaliteit van leven van 
de cliënt te verbeteren?

LACCS

TEKST & FOTOGRAFIE
Eric Minten

MEER INFO 
www.laccsprogramma.nl      

     Fenna: “Ik kan Natasha haar 
loopkar aanbieden, maar leuker is 

het om haar mij te laten duwen op 
de rollator. Op die manier maak ik 

veel meer contact met haar.”
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LACCS is een programma dat ontwikkeld is door Karin de 
Geeter en Kirsten Munsterman. Het programma draait om de 
vraag hoe je een bijdrage kunt leveren aan een goed leven 
voor mensen met EVMB. De letters LACCS staan voor vijf 
aandachtsgebieden: Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, 
Communicatie en Stimulerende tijdsbesteding.

LACCS past binnen het ontwikkelingsdenken dat ervan 
uitgaat dat ieder mens zich kan ontwikkelen. Dit geldt 
ook voor mensen met een beperking. LACCS werkt vanuit 
ontwikkelingsfasen die enigszins afwijken van de doorgaans 
gebruikte fasen van Anton Došen. Binnen LACCS wordt er 
gekeken hoe een cliënt de omgeving waarneemt en hierop 
reageert. 
LACCS onderscheidt drie ontwikkelingsfasen:
• Sensatiefase: fase van zintuigelijke waarneming. Voelen, 
horen, proeven, zien, ruiken, zonder hier verwachtingen aan 
te kunnen koppelen. De cliënt beleeft het moment. 
• Klikfase: fase waarin het verband tussen gebeurtenissen 

begrepen kan worden. De cliënt ‘klikt’ als het ware 
gebeurtenissen aan elkaar. Als dit … dan dat. Routines 
kunnen herkend worden. 
• Begrijpfase: fase waarin de cliënt niet alleen weet dat 
dingen op een bepaalde manier gaan (routines), maar ook 
weet waarom dingen zo gaan. ‘Inzicht’ en ‘begrijpen’ zijn 
woorden die bij deze fase horen. De cliënt kan zijn gedrag 
bewust afstemmen op een situatie en hierin rekening 
houden met anderen of omstandigheden. 

Met de ontwikkelingsfase van de cliënt als basis, wordt 
vervolgens gekeken naar de vijf LACCS-gebieden. Tijdens 
een goed-leven-gesprek praten betrokkenen (verwanten, 
begeleiders en gedragskundigen), over de cliënt. De 
LACCS-gebieden worden middels een aantal vragen in kaart 
gebracht waardoor een compleet beeld van de cliënt en 
zijn of haar leven ontstaat. Aan de hand van dit beeld wordt 
bepaald wat men kan doen om het leven van de cliënt te 
verbeteren. 

Eva Bos – Gedragskundige
“De kracht van LACCS zit ‘m voor 

een groot deel in de eenvoud 
waarmee de essentie 
van een goed leven 
benaderd wordt. De 
fasen van sociaal-
emotionele ontwikkeling 
(SEO) zijn binnen LACCS 
anders geformuleerd”, 

vertelt Eva. ”Er wordt 
gesproken van een sensatie-, 

klik- en begrijpfase, waarvan de laatste 
binnen de gehandicaptenzorg eigenlijk 
niet voorkomt. Deze termen en de 
manier waarop ze uitgelegd worden, 
helpen mij. Het goed begrijpen van het 
ontwikkelingsniveau van een cliënt is 
namelijk belangrijk. Het is de basis van 
de ondersteuning." 

“Ondertussen zijn we begonnen 
met de goed-leven-gesprekken. Dit 
gesprek wordt gevoerd met verwanten, 
begeleiders en een gedragskundige 
en vormt een belangrijk onderdeel van 
het LACCS-programma. We praten met 

elkaar over de cliënt aan de hand van de 
LACCS-gebieden. We kijken bijvoorbeeld 
of een cliënt op een bepaald gebied 
voldoende uitgedaagd wordt. Doordat 
de betrokkenen allemaal vanuit hun 
eigen perspectief meepraten, ontstaat 
een genuanceerd beeld van de cliënt. 
Verwanten ervaren hierdoor meer 

betrokkenheid. Tijdens het gesprek 
leveren zij een actievere bijdrage en 
helpen hiermee de zorg vorm te geven.” 

Het werken met LACCS nodigt uit om 
op een andere manier naar cliënten te 
kijken. Eva: “Je kijkt heel scherp naar 

wat de cliënt nodig heeft. Dat betekent 
onder andere dat je nog beter kijkt naar 
de doelen die je stelt. Zo kom ik wel 
eens een doel tegen als: cliënt komt 
prettig terug uit dagbesteding. ‘Hoezo?’, 
denk ik dan. Dat is een doel vanuit de 
zorg en niet vanuit de cliënt. Een cliënt 
mag ook chagrijnig terugkomen van de 
dagbesteding. Je wilt doelen stellen waar 
de cliënt zelf iets aan heeft. LACCS kan 
daarbij helpen.”  Je kijkt nog 

beter naar 
de doelen die 

je stelt

   Hilda helpt bij het uitruimen van 
de vaatwasser. Fenna zet het schone 

servies luidruchtig op Hilda’s blad. 
Hilda moet hard lachen. 

laCCs in Het kort

Liesbeth van de Weide – Moeder 
“Voorheen was je als ouder aanwezig 

bij de jaarlijkse bespreking van het 
ondersteuningsplan (OSP) van 

je kind. Het schrijven 
van zo’n plan was 
veel werk en werd 
vanuit het perspectief 
van één persoon 
gedaan. Tijdens het 
bespreken van het 
plan vond ik het wel 

eens moeilijk om een 
zinvolle bijdrage te leveren. Bij 

een goed-leven-gesprek lukt mij dat 
veel beter. Met elkaar bespreek je vijf 
onderwerpen (LACCS). Iedereen moet 
per onderwerp een cijfer geven van één 
tot tien. Vervolgens ga je in gesprek om 
te horen waarom iemand een bepaald 
cijfer gegeven heeft. Je legt dingen naast 
elkaar waardoor meningen bij elkaar 
komen en er waardevolle inzichten  
ontstaan. De eerste keer dat ik een 
goed-leven-gesprek meemaakte, merkte 

ik meteen dat het goed werkte. De goed- 
leven-gesprekken en het werken met 
LACCS maken mij dan ook enthousiast. Ik 
voel mij veel meer betrokken bij de zorg 
voor mijn kind. Dat was heel vroeger 
wel eens anders. Als ouder hoefde ik 
dan eigenlijk niet mee te doen. Ondanks 
dat iedereen heel erg z’n best deed 
bleef een OSP dan vooral een plan. Het 
lukte niet om er echt handen en voeten 
aan te geven. Ooit stelde men vast 
dat mijn zoon, Marius, prikkelgevoelig 

was. Ondanks het OSP werd daar toch 
verschillend mee omgegaan. De een 
zette hem meteen op z’n kamer zodra hij 
een beetje lastig werd, de ander deed dat 
niet. Zelf wist ik eigenlijk ook niet precies 
wat ik ervan denken moest. Er werd mij 
ook niet om mijn mening gevraagd. 
Doordat dit nu wel gebeurt, heb ik voor 
het eerst weer het gevoel dat ik in de rol 
van moeder gezien wordt. Dat is heel 
belangrijk voor mij.” 
“Nu er gewerkt wordt met LACCS, wordt 
er meer over de zorg gepraat en gedacht. 
LACCS werkt als een soort kapstok, een 
hulpmiddel. Men vraagt zich gezamenlijk 
af: hoe gaan we het doen? Daarbij wordt 
er gedacht in kleine, praktische stappen. 
Men kijkt naar wat men ziet bij de cliënt 
en welke mogelijkheden dit biedt. 
Daarnaast worden de medewerkers die 
ik gesproken heb, er zelf ook enthousiast 
en gemotiveerd van. Ze kunnen op een 
andere manier inhoud aan hun werk 
geven. Als ik hen dan bezig zie, denk ik: 
zo, dat ziet er goed uit!“ 

Ik voel mij 
veel meer 

betrokken bij 
de zorg voor 

mijn kind 
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Fenna Hoogervorst – 
Cliëntbegeleider Kapberg
“LACCS maakt je bewuster van wat je 

voor cliënten kunt betekenen. 
Het verandert je blik. Je 

leert kleiner kijken 
en daardoor zie je 
ineens meer én andere 
mogelijkheden. 
Voorheen zetten we 
cliënten misschien 
net iets te snel voor 

de televisie. Uit een soort 
gewoonte of gemak. Af en toe 

hielp een cliënt wel eens mee met 
huishoudelijke klusjes, maar daar kijk ik 
nu anders naar, door een LACCS-bril. Ik 
gebruik dat soort activiteiten om meer te 
kunnen betekenen voor een cliënt.”

“Vaak worden mensen met EMB gezien 
als een ‘verzorg-doelgroep’. Dat is al heel 
lang zo. Mede door LACCS is dat steeds 
meer aan het veranderen en zijn we 
cliënten meer aan het begeleiden. We 
proberen nieuwe dingen uit en proberen 
cliënten een actieve rol te geven bij 

dagelijkse dingen. De vaatwasser 
uitruimen is zo’n moment. Wat gebeurt 
er als ik een cliënt een bord geef, of met 
een lepel op het blad van zijn rolstoel 
tik? Op een of andere manier ben ik 
creatiever geworden in mijn werk. Ik zie 
meer en dat maakt mijn werk leuker. 
Laatst heb ik bij een cliënt een speeltje 
onder het doorzichtige blad van haar 
rolstoel geplakt. Je zag haar denken: 
hoe zit dit nou? Waarom kan ik het niet 
pakken? Uiteindelijk lukte het! Het is 
maar een voorbeeld. Een manier om een 
cliënt te prikkelen, uit te dagen, alerter te 
maken. Tegelijk ben je bezig met contact 
en communicatie.”

“Door anders te kijken, kun je voor 
cliënten dingen écht beter maken. Zo 
zat een van onze cliënten niet goed in 

haar vel. Ze had last van spanningen 
en uitte dit met schreeuwen, knijpen 
en automutileren. De oorzaak was 
voor ons moeilijk te ontdekken. 
Tijdens haar dagbesteding kreeg ze 
veel prikkels en waren de activiteiten 
voornamelijk gericht op cliënten van 

wat hoger niveau. Zij haakte hierbij 
aan door ´mee te beleven .́ Hoewel dit 
jaren goed gegaan was, leek het nu 
minder goed bij haar aan te sluiten. We 
zijn op zoek gegaan naar een andere 
dagbesteding. We vonden een vorm 
die beter aansloot op haar sociaal 
emotionele ontwikkelingsniveau. 
Minder prikkels en tegelijk actiever 
meedoen aan activiteiten. Hoewel je 
het natuurlijk niet zeker weet, leek dit 
beter te werken. Ze werd blijer en nu 
zien we bijna geen spanning meer. Ze is 
meer contact gaan maken waardoor we 
haar beter zijn gaan begrijpen en dus 
makkelijker met haar communiceren. 
Daardoor ontdekten we dat ze spanning 
opbouwt wanneer er regen of hagel 
tegen het raam tikt. Vroeger hadden 
we meer medisch gekeken. Lichamelijk 
ongemak? Pijn? Eten? Drinken? Een 
paracetamol misschien? Door een LACCS-
bril op te zetten konden we haar beter 
ondersteunen. Dat geeft mij een 
goed gevoel.” 

Bart Kwaaitaal – 
Clustermanager 
Boterbloem erf
“Het denken en 
werken met LACCS 
biedt een herkenbaar 
en eenduidig kader om 
het met elkaar te hebben 
over het leven in het algemeen. 
Het biedt handvatten, zowel voor ons 
eigen leven als specifiek voor mensen 

Natasha krijgt een speeltje. Fenna heeft het onder 
haar blad geplakt. Na eerst verbaasd te zijn, heeft 
Natasha het speelgoed al snel te pakken.

Nadat Natasha het speeltje onder haar blad 
vandaan gehaald heeft, zet ze haar zinnen op 

een ander interessant ding ... de camera.

Door anders te kijken, kun 
je voor cliënten dingen écht 

beter maken

Marius is naar de spiegel gereden en bekijkt zichzelf 
eens even goed. Plots ziet hij de camera vanachter zijn 
rolstoel tevoorschijn komen ... 

Liesbeth luistert naar haar 
muziek. Dat vindt ze fijn. 

met EMB. Juist bij deze groep moet je het 
denken over welzijn overnemen. LACCS 
is een hulpmiddel dat niet ingewikkeld is 
en voorziet in een gemeenschappelijke 
taal. Daardoor is het toegankelijk en zeer 
bruikbaar.”

“Als zorgverlener zou je jezelf elke dag 
moeten afvragen: Wat heb ik vandaag 
gedaan met mijn verantwoordelijkheid 
voor het goede leven van de cliënt? Doe 
je dat niet dan kun je je onbewust gaan 
richten op dingen die aan de buitenkant 
zichtbaar zijn. Is iemand gewassen? Heeft 
iemand gegeten? Wordt iemand op tijd 
opgehaald? Uiteindelijk is een cliënt dan 
‘klaar’. Doordat mensen met EMB hun 
eigen welzijn niet kunnen vormgeven,  
hebben zij daar altijd anderen voor 
nodig. LACCS helpt en motiveert je te 
reflecteren op het welzijn van de cliënt in 
relatie tot je eigen gedrag.” 

“Toen ik nieuw binnen dit cluster kwam, 
ben ik eerst gaan kijken. Wat leeft hier? 
Wat is de ambitie van mensen? Hoe 
doen ze hun werk? Ik zag heel veel 
kennis, kunde en professionaliteit, maar 
het was nog niet gemeenschappelijk. 
Ik vind onderlinge afstemming van 
wezenlijk belang. Zeker wanneer je 
met een kwetsbare doelgroep werkt. 
Toen ik in aanraking kwam met LACCS 
wist ik meteen: dit is wat ik zoek. LACCS 
helpt zorg richting te geven. Het biedt 
een manier van werken en denken 
waarbinnen we elkaar kunnen bevragen 
en elkaar kunnen herkennen. Een kader 

waarbinnen je een professional kunt 
zijn.” 

"Enthousiasme over LACCS is 
onmisbaar. Natuurlijk, je hebt ook tijd 
nodig en bijscholing, maar de basis 
is de overtuiging van verwanten en 
medewerkers dat de zorg er beter door 
wordt. Het geloof dat het je werk verrijkt, 
het gevoel dat LACCS gaat helpen bij 
een beter leven voor hele kwetsbare 
mensen.”

Jet Sleegers – 
Senior cliëntbegeleider De Steg
“Het is belangrijk om te begrijpen 
dat LACCS geen methode is. 
Het is een programma. 
Binnen LACCS kun 
je aan de slag met 
andere methoden. 
Denk bijvoorbeeld aan 
Heijkoop of Bimmen. 
LACCS helpt je om kritisch 
te kijken naar wat je ziet bij 
een cliënt. Dat was in de training 
best wel confronterend. Ik gaf een cliënt, 
op het gebied van communicatie, een 
zeven. Daar werd vervolgens flink op 
doorgevraagd. Duidelijk werd dat een 
zeven misschien wel te positief was.” 

“We zijn een aantal jaren geleden 
op een andere manier gaan denken 
over de zorg voor cliënten. Het idee 
dat het daarbij alleen maar om de ‘L’ 
(Lichamelijk welzijn) gaat, hebben we 
toen al losgelaten. Doordat destijds de 

intentie van zorg al veranderde, is LACCS 
heel herkenbaar. Het programma geeft 
een naam aan waar we al mee bezig 
waren. Tegelijk helpt het ons verder door 
dingen concreet te maken. Daardoor kun 
je er tijdens je werk gerichter mee aan 
de slag en kun je zorg beter met elkaar 
bespreken. Ik heb soms het gevoel dat ik 
de cliënten ‘opnieuw’ leer kennen.” 

“Uiteindelijk is het belangrijk om 
gewoon aan de slag te gaan met LACCS. 
Gewoon doen. Dingen ontdekken. 
Een voorbeeld hiervan is dat we foto’s 
zijn gaan maken van, voor cliënten,          

mooie momenten. Hierdoor kijk je 
bewuster naar de dingen die 

je samen met een cliënt 
meemaakt. Je moet je 
verplaatsen in de cliënt en 
je bewust zijn van hoe hij 
of zij de dingen beleeft. 
Deze foto’s plakken we op 
een bord in de slaapkamer 

van de cliënt. Op deze manier 
maken we op een eenvoudige 

manier een begin met LACCS.” 

“LACCS gaat natuurlijk niet, en dat is 
belangrijk, alleen maar over cliënten. 
Het gaat ook over jezelf. Het stelt je de 
vraag of je er echt voor de cliënt wilt zijn. 
Echt de verbinding aan wil gaan. Voor 
mij betekent dit dat mijn werk meer 
betekenis krijgt en ik er meer voldoening 
uit haal.”  
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Marijke: “We zijn al 35 jaar 
samen en ik kook meestal. 
Leo moet ’s middags rusten 
namelijk. We houden van 
veel groente en lekker 
pittig.”
Leo: “Pannenkoeken maken 
we samen. Marijke maakt 
het beslag en ik bak.”
Marijke: “Maar eigenlijk 
hou ik niet zo van 
pannenkoeken.”

Dave: “De gado gado 
van vorige keer heb ik 
thuis al gemaakt. Ik ken 
het recept nog uit mijn 
hoofd. Binnenkort ga ik 
op mezelf wonen dus dan 
moet ik wel wat weten 
natuurlijk.”

TEKST 
Titia Geerlink

FOTOGRAFIE
Eric Minten

Hoofdgerecht 

Voor 10-0 personen  

Bereidingsduur: één gezellige avond

Voedingswaarde: voldoende, met genoeg calorieën

Ingrediënten Bereiding

Eet smakelijk!

• Eén enthousiaste kok
in Wijkcentrum De Zon
in Heerhugowaard.

• Bij voorkeur Wijnand (geeft
ook les op praktijkschool 
Focus).

• Voeg 10 tot 12 cliënten 
toe, maakt niet uit waar 
vandaan. 

• Vergeet de vrijwilligers niet 
(om te mengen). 

• Kom één keer per maand bij 
elkaar en doe dat in totaal 
vijf keer. 

• Zet een drankje klaar om 
vooraf even met elkaar te 
kunnen bespreken wat er 
allemaal op het menu staat.

• Zorg dat Wijnand de verse 
producten verzameld heeft 
en voeg wat complimentjes 
van hem toe. 

• Zo, je kunt nu starten 
met een geslaagde 
kookworkshop.

Of het nu is om te leren koken, een keer niet alleen te eten, met verse producten te 
werken of te genieten van nieuwe smaken: iedereen is welkom bij de kookworkshop 
die de afdeling vrijetijdsbesteding organiseert. “Mensen kunnen per keer inschrijven 
of voor alle vijf de workshops in één”, vertelt Elvis die de workshop heeft opgezet. 
“Iedere keer hebben we een ander thema: Indonesisch, Italiaans, vegetarisch, 
Hollandse pot en wokken. Wijnand leert de deelnemers hoe ze veilig kunnen werken 
met een mes, welke producten er worden gebruikt en hoe ze samen iets moois 
kunnen bereiden. We zitten tot nu toe iedere keer vol en ik vind het mooi dat er totaal 
verschillende mensen van heel uiteenlopende leeftijden komen.”

De Italiaanse avond wordt er een met minipizza’s, een salade met mozzarella, saté van 
kipdijfilet, gehaktballetjes en een overheerlijk koffiebroodje. Wijnand vertelt tijdens 
een kopje koffie of thee wat er gedaan moet worden, laat de hersens kraken door te 
vragen waarom de gehaktballetjes allemaal even groot moeten zijn, grapt dat wie 
knoeit vijf minuten extra in de afwas staat en verdeelt de taken. Al snel heeft iedereen 
zijn rol te pakken en vliegen heerlijke geuren door de keuken. Marijke en Leo storten 
zich op de balletjes en nemen hun taak zeer serieus. Op de gram af gemeten liggen de 
balletjes even later zij aan zij in een ovenschaal. Als de salade klaar is en de kipdijfilet 
gaar, wordt eerst het voorgerecht genuttigd. De tafel is intussen gedekt door Daniëlle. 
In de keuken vond ze het even te druk. 

Er wordt voor elkaar opgeschept, hier en daar ontstaat een gesprekje over de werkdag 
en een ander geniet gewoon van het eten. Tijd om uit te buiken is er niet want er 
moet weer gewerkt worden aan het hoofd- en nagerecht. Binnen no time, met dank 
aan de goede voorbereiding, staan de andere gerechten ook op tafel. Vol verwachting 
kan aangevallen worden op weer een heerlijke gang.

Variatietip:
vervang vrijwilligers door verwanten.

Zo lukt het altijd!
 9 een enthousiaste kok
 9 een gezellige mix mensen
 9 een sfeervolle locatie

KO K E N

Workshop om van te smullen
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K I J K E N

HOUTWAARDE
Hout, hart en handen

TEKST & FOTOGRAFIE
Eric Minten 

 

MEER INFO
 www.dac5.st-er.nl/meubel

makerij-houtwaarde

ZAGEN

Dylan zaagt een plaat, 
samen met Ron. 

Zaagsel ruikt best lekker. Althans dat vinden 
ze bij Houtwaarde in Heerhugowaard. Bij deze 
meubelmakerij kun je terecht voor creatieve en 
praktische oplossingen van hout. Elke dag werken 
hier cliënten aan verschillende projecten. Een eet- of 
picknicktafel, een tuinbank met plantenbak of een 
boekenkast, een werkbankje of nostalgiekar, een 
speelhuisje of een containerombouw voor klikobakken. 
Bijna alles is mogelijk. 

Sinéad (Stagiaire MMZ) en Fox werken samen aan 
een kippenhok voor Buitenhof. Wanneer ze er even 
niet uitkomen, vragen ze hulp aan Peter. Hij is ooit 
begonnen als vrijwilliger bij de Waardse Werf en werkt 
nu al vijf jaar bij Houtwaarde. 

Dylan werkt ondertussen aan een speelhuisje en aan 
de nostalgiekarren. Samen met Ron zaagt hij het 
binnenwerk voor de kar op maat. Het is precies werk 
en dus moet de zaag nauwkeurig ingesteld worden. De 
nostalgiekarren zijn bedoeld voor verzorgingstehuizen. 
Hier vormen ze een onderdeel van een programma 
voor ouderen met dementie.

Petra helpt Stef bij het schaven van een mooie houten 
balk terwijl Danny en Linda met een decoupeerzaag 
in de weer zijn. Wanneer het pauze is, loopt Mike even 
naar buiten. Het is lekker weer. Zo werken cliënten en 
begeleiders dagelijks aan heel mooie dingen. Vakwerk, 
dat is het. Wil je ook iets moois laten maken en heb je 
geen haast, steek dan eens je licht op bij Houtwaarde. 
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SCHILDEREN

  Linda legt Ahmed uit in welke richting hij de 
boekenkast moet schilderen. 
 

  Sylvianne maakt graag schoon. Ze vindt het 
leuk werk en laat graag zien hoe ze bezig is.

FW

  Sinéad (stagiaire) daagt Dylan uit
om te stoeien.

  Dave is Nederlands kampioen geworden 
met zijn biljartteam. Hij maakt een lijst voor de 
kampioensfoto’s.

  Fox werkt aan een kippenhok voor Buitenhof. 

PLEZIER
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Het is pauze, Mike neemt even een momentje
voor zichzelf ... en zijn mobiel.

WERKEN
Sinéad en Mike controleren of de zaag 
goed staat ingesteld. 

  Dylan draait de zaag omlaag, terwijl Ron meet 
of ze de goede hoogte al bereikt hebben.

  Danny en Linda werken samen 
met de decoupeerzaag.

SAMEN
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WERK

VAK

BOOR
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“Ik vind het gewoon 
 oprecht leuk”

Judith begon al op jonge leeftijd als vrijwilliger bij 
Esdégé-Reigersdaal. “Ik vind het gewoon oprecht leuk. 
Meer kan ik er niet van maken.”

TEKST 
Titia Geerlink

FOTOGRAFIE
Eric Minten

Ze was 16 en ging op snuffelstage 
bij woonvoorziening de Bosgroet in 
Zuid-Scharwoude. Twee weken lang. 
“Ik wilde de zorgkant op, dit was lekker 
dichtbij, meer dacht ik er eigenlijk 
niet over. Het was geen overtuiging of 
zoiets.” Inmiddels is Judith Sponselee 
21 … en nog steeds betrokken bij 
de Bosgroet. Nee, ze werkt er niet. 
Dat doet ze als verpleegkundige bij 
Magentazorg.  Ze is er vrijwilliger voor 
Inge Janssen. Samen maken ze het 
verkeer onveilig op de tandem.

Eén keer in de maand spreken ze 
met elkaar af en maken ze een 
ritje op de driewieltandem – met 
trapondersteuning – van Inge. “Na 
een maand hebben we elkaar weer 
mooi wat te vertellen. En houden we 
het met elkaar vol”, lacht Inge. “Omdat 
ik graag beweeg, maar dat niet altijd 
lukt, heeft hij een hulpmotor. Ja, dat 
was in het begin wel even wennen, ja. 
We vliegen nooit uit de bocht, maar … 
wel een keer bijna! Nee hoor, Judith is 
heel voorzichtig.” Afspraken maken de 
twee zelf. Na het welverdiende kopje 
thee pakken ze meteen de agenda’s 
voor de volgende keer. En als er iets 
verandert, bijvoorbeeld door het weer, 

dan bellen ze elkaar even. Inge: “Dan zeg 
ik: ik ga niet fietsen, maar je mag wel 
komen.”

Geen touw aan vast te knopen
Vaak fietsen de twee richting 
Geestmerambacht. Dat is dichtbij en je 
kunt er een mooi rondje fietsen. Judith: 
“We nemen de rollator mee, zodat we 
onderweg ook even kunnen afstappen. 
Met mooi weer gaan we weleens 
picknicken. Dan heeft Inge vooraf 
de boodschappen al gedaan met de 
begeleiding. Super gezellig. Zijn we niet 
in het Geestmerambacht te vinden dan 
is er geen touw aan vast te knopen welke 
kant we opgaan. Dat zien we onderweg 
wel. Pech onderweg? Eén keer, ja. Toen 
was de accu kapot. Moesten we ineens 
wel een héél stuk harder trappen. 
Meestal fietsen we een uurtje. Dan is het 
voor allebei ook wel genoeg geweest 
want dan krijgen we zadelpijn. Dan doen 
we bij Inge nog lekker een kopje thee.” 
“Ik vind het gewoon leuk om zo een 
beetje contact met Judith te hebben”, 
gaat Inge verder. “En op de fiets kunnen 
we het heel lollig hebben. Of ik dan nog 
op de weg kan letten? Neeeeej joh, ik 
niet! Gelukkig kunnen we niet zo snel 
omvallen omdat het een driewieler is.”

I N T E R V I EW

Judith is een van de ruim 1100 
vrijwilligers binnen Esdégé-
Reigersdaal. Toen ze begon was 
ze een van de jongste. Inmiddels 
zijn er zelfs een paar middelbare 
scholieren aangehaakt. De 
oudste vrijwilliger bereikte in 
januari de 90-jarige leeftijd. Een 
interview met haar kun je lezen 
op www.esdege-reigersdaal.nl/
verhalen/lies-wesselink-is-90-
en-vrijwilligster-bij-muziek-op-
wielen.
Meer weten en lezen over 
vrijwilligerswerk? Neem dan 
zeker even een kijkje op 
www.werkenbijesdege-
reigersdaal.nl. Daar staan 
vacatures, de voordeelregelingen 
en sinds kort ook workshops die 
je als vrijwilliger kunt volgen.

Nagels lakken
Hoewel het fietsen door de weersom-
standigheden niet altijd lukt, gaan de 
afspraken wel gewoon door. Judith: 
“Dan verzinnen we gewoon iets 
anders. Een korte wandeling, cake 
bakken, een spelletje, GTST kijken 
of nagels lakken. Afgelopen najaar 
vroeg Inge me of ik een keer mijn 
accordeon mee wilde nemen. Ik had 
erop gespeeld tijdens de gezamen-
lijke barbecue op de Bosgroet. Het 

bleek ook háár lievelingsinstrument. 
Het waaide te hard om op de fiets te 
stappen en zo kon Inge het ook een 
keer proberen. Al is het nog wel een 
hele tour om dat gevaarte op schoot 
te zetten. Nu ik dit allemaal opnoem 
lijkt het wel of we heel vaak iets 
anders doen, maar dat valt hartstikke 
mee, hoor. Eigenlijk hebben we vaak 
wel mazzel met het weer. En het is 
niet zo dat we met het eerste zuchtje 
wind al afhaken.

Waarom ik dit doe als 21-jarige? Daar 
kan ik niet echt antwoord op geven. 
Daar denk ik ook niet over na. Ik vind 
het oprecht leuk om bij Inge te zijn. 
Dat gevoel had ik tijdens die twee 
weken snuffelen al en heb ik na vijf 
jaar nog steeds. Er hangt hier een fijne 
sfeer en ik hou van mensen. Mijn werk 
bij Magentazorg is hiermee niet te 
vergelijken. Ik vind het mooi dat dit 
totaal anders is. Volgens mij redden 
wij het nog wel een tijdje met elkaar!”
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Het raam van de slaapkamer staat 
open. Bries voor bries vermengt 
het nog onbehagelijke voorjaar 
zich met de geur van nachtrust. 
Aan de muur, met en zonder 
lijst, foto’s van familie, vrienden 
en dierbare momenten. Dit is de 
kamer van John van Bruggen, broer 
van Dik van Bruggen. 
‘Broertje’, zo noemde John Dik 
altijd. Waarschijnlijk als uiting van 
broederliefde. Een band waarbij 
een stomp op je schouder, net te 
hard, precies dát kan zeggen waar 
geen woorden voor zijn. Broer-
tje dus. En dat terwijl hijzelf toch 
zeven jaar jonger is dan Dik. 

Hun vader had John vaak een 
‘ongelukkig kind’ genoemd. Een, 
tot een aantal decennia terug, veel 
gebruikte benaming die bedoeld 

was als een omzichtige verwijzing 
naar kinderen met een beperking. 
En hoewel John inderdaad een 
beperking had, Syndroom van 
Down, had Dik zijn broer nooit als 
ongelukkig gezien. Integendeel. 
John was altijd een vrolijke, actieve 
man geweest die betekenisvol was 
voor anderen. En vooral dit laatste 
is Dik zich, dankzij John, gaan 
realiseren: of je van betekenis kunt 
zijn voor anderen is niet afhankelijk 
van je intelligentie.

Een van de foto’s aan de muur 
toont een beeld van lang 
geleden. John in zwart-wit. Een 
tiener. Stuurs en breed lachend, 
werpt hij zijn bebrilde blik in 
de camera. Links en rechts een 
meid waarvan het kapsel toen 
aanzienlijk vlotter oogde dan 

1 februari 2019 was Dik van Bruggen vijfentwintig 
jaar in dienst. Een periode waarin hij als adjunct-
directeur en bestuurder een bijdrage heeft 
geleverd aan de ontwikkeling van vraaggerichte 
zorg. Een manier van kijken, denken en werken 
die toen minder vanzelfsprekend was dan nu. 

Broertje

I N T E R V I EW

TEKST & FOTOGRAFIE
Eric Minten

nu. Ook zij lachen. Met een wijds 
gebaar heeft John de dames naar zich 
toegehaald. Zijn hierdoor opgetrokken 
schouders en vooruitgestoken borst 
onderstrepen zijn bravoure. Om zijn nek 
een boerenzakdoek, bijeengehouden 
met het kokertje van een Zwaluw 
lucifersdoosje. “Hé?! Wie doet je wat?” 
lijkt hij te zeggen. “Kijk”, zegt Dik terwijl 
hij gebaart naar een eveneens aan de 
muur bevestigde voetbalposter, “dit was 
z’n lust en zijn leven.” Boven de mannen 
in tenue, in ‘chocoladeletters’, de naam 
van het team: Hardinxveld 1. Links, 
voorste rij, zittend, John. Zijn afwijkende 
shirt onderscheidt hem van de spelers. 
“Assistent-begeleider,” vervolgt Dik, “dat 
was zijn functie.”

Vrijwilliger
Diks studie Bedrijfseconomie duurde 
acht jaar. Voor die tijd geen uitzonderlijk 
studietempo, temeer hij na zijn derde 
jaar fulltime aan de slag ging als docent 
in het middelbaar onderwijs. En hoewel 
zijn studie hem had klaargestoomd voor 
een carrière als docent of accountant, 
had het leven andere plannen met hem. 
“Eigenlijk had dat alles te maken met 
mijn privésituatie”, vertelt Dik. “Naast 
mijn werk was ik, vanwege mijn broer, 
betrokken bij gehandicaptensport. 
Ooit op zestien-, zeventienjarige 
leeftijd ben ik vrijwilliger geworden bij 
een zwemclub voor mensen met een 
beperking. Niet zozeer vanwege die 
mensen”, lacht hij, “maar meer omdat 
de leuke meiden uit mijn klas daar ook 
vrijwilliger waren.” Voor Dik waren 
de eerste maanden bij de club best 
confronterend. Hij leerde snel dat niet 
alle mensen met een beperking waren 
zoals zijn, destijds, tienjarige broertje. 
Hij kwam in aanraking met moeilijk 
gedrag en met mensen met zeer ernstige 
beperkingen. “In het begin schrok ik 
hiervan, pas na een tijd leerde ik de 
mensen waarderen en ben ik heel lang 
vrijwilliger gebleven.” 

Ontluikende visie
Naast zijn vrijwilligersbaan was 
Dik tevens betrokken bij een 
oudervereniging voor mensen met een 

verstandelijke beperking. “Vanuit die 
contacten werd ik gevraagd als financieel 
beleidsmedewerker bij Fiad-Wdt, een 
voorloper van de VGN (Vereniging 
Gehandicaptenzorg Nederland, red.). Ik 
had mijn studie afgerond en werkte bij 
Coopers & Lybrand. Ik had het daar erg 
naar mijn zin. Wanneer je die wereld 
verlaat, kom je er niet zomaar terug.” Dik 
sloeg het aanbod dan ook af, maar toen 
hij een half jaar later nogmaals gepolst 
werd, raakte hij alsnog in gesprek. Zijn 
enthousiasme groeide en uiteindelijk 
ging hij overstag. 

“Toen ik betrokken raakte bij 
de gehandicaptensport en de 
oudervereniging, had ik een naïeve 
blik op de zorg. Ik was nog erg jong en 
vond het gewoon leuk mij in te zetten 

voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Ik dacht dat iedereen 
hetzelfde doel voor ogen had en wist 
nauwelijks iets van de verschillende 
belangen. Pas later kreeg ik meer 
inzicht in de belangen van mensen 
met een beperking ten opzichte van de 
organisaties die daar een rol in moesten 
spelen. Het was een andere tijd dan 
nu. Er bestonden nog veel intramurale 
instellingen die sterk aanbodgericht 
gereguleerd waren. En hoewel ik ten 
tijde van mijn overstap naar Fiad-Wdt 
de spanning tussen de verschillende 
belangen wel al een beetje voelde, had ik 
in het begin nog niet het idee dat dingen 
anders moesten.”

Hommeles
“Na enige tijd veranderde mijn idee 
over zorg. Geïnspireerd door mensen 

uit de oudervereniging, ontwikkelden 
zich uitgesproken ideeën over zorg 
voor mensen met een beperking. 
Cliënten hadden in die tijd, wanneer ze 
ergens anders wilden wonen, globaal 
twee keuzes: óf een christelijk, óf een 
neutraal gezinsvervangend tehuis. Wij als 
oudervereniging vonden dat dat anders 
moest en klopten aan bij de Provincie. 
Zij waren belast met het verdelen van 
zorggelden. Onze visie was in die zin 
revolutionair dat de vraag van de cliënt 
het uitgangspunt werd. Wat wil die 
mens op die wachtlijst nou eigenlijk     

Staan voor 
waar je in 

gelooft heeft 
iets moois

‘‘
Broederliefde
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zelf? En hoe richt je vervolgens 
de zorg hierop in? De door ons 
geformuleerde antwoorden vielen 
niet goed bij de zorginstellingen. De 
Provincie echter, was enthousiast en 
nam onze plannen over. Hierdoor 
kregen de ouderverenigingen een 
rol bij het verdelen van plaatsen en 
toekennen van middelen. De vraag 
van de cliënt kwam meer centraal 
te staan. Dit, gecombineerd met 
het feit dat wij als oudervereniging 
tegen de nieuwbouwplannen 
van de Merwebolder (intramurale 
zorginstelling in Sliedrecht, red.) 
waren, leverde spanning op binnen 
de regio. Samenwerking en overleg 
kwamen onder druk te staan. Er 
waren besprekingen, onder andere 
met Merwebolder, waar ik als 
beleidsmedewerker van Fiad Wdt, niet 
meer welkom was. Het liep hoog op. 
Uiteindelijk vroeg een aantal directeuren 
van zorginstellingen om mijn vertrek 
bij Fiad-Wdt. Dat was voor mij een 
heftige en emotionele periode. Tegelijk 

kijk ik er ook met veel plezier op terug. 
Staan voor waar je in gelooft, heeft 
iets moois en er gebeurden goede 
dingen. Zo groeiden christelijke en 
neutrale ouderverenigingen, die vaak 
tegenstrijdige belangen hadden, naar 
elkaar toe en voerden samen de strijd 
voor een betere organisatie van de zorg.” 

Van Zuid naar Noord
Na zijn vertrek bij Fiad-Wdt was het voor 

Dik niet makkelijk een nieuwe baan te 
vinden. In de regio waar hij tot dusver 
gewerkt en gewoond had kwam hij, 
binnen de gehandicaptenzorg, niet 
aan de bak. Hij stak zijn licht op in 
Noord-Holland en raakte in gesprek 
met Esdégé. De visie van de organisatie 
kwam overeen met zijn eigen 
denkbeelden en ook Esdégé zag het 
wel zitten. Diks financiële achtergrond 
gecombineerd met zijn kennis van de 
gehandicaptenzorg, maakten hem de 
ideale kandidaat. En dus ging hij aan 
de slag als adjunct-directeur bij Esdégé 
waar ook Pierre Quaedvlieg werkte. 

Op reis
Een van de meest bepalende momenten 
uit de loopbaan van Dik, was een reis 
naar Amerika die hij samen met Pierre 
maakte. “We werden uitgenodigd om 
mee naar Amerika te gaan om daar de 
gehandicaptenzorg te bekijken. Er waren 
wat deelnemers verhinderd en dus 
mochten wij de vrijgekomen plaatsen 
opvullen. Zowel Pierre als ik waren er 

De reis hielp ons 
te geloven dat er 

meer mogelijk 
was dan wij 

dachten

‘‘
Dik en John...

vrij sceptisch over. Amerika is niet echt 
het land waar kwetsbare mensen het 
meest beschermd worden. Toch zijn 
we gegaan en dat bleek een goede 
zet te zijn. We zagen daar dat men op 
heel veel terreinen al verder was dan 
wij. De reis hielp ons te geloven dat er 
meer mogelijk was dan wij dachten. 
We raakten geïnspireerd en kwamen 
terug met de gedachte dat we al de 
grote gezinsvervangende tehuizen 
moesten opheffen. Dat zorg een veel 
individueler, cliëntgerichter karakter 
moest krijgen. En ondanks dat we 
ons, in ons achterhoofd, afvroegen 
hoe realistisch dit was, zijn we het toch 
gaan doen. Heel geleidelijk. Deze reis 
heeft ons gestimuleerd om op een veel 
creatievere en consequentere manier 
invulling te geven aan onze visie. Mijn 
rol was daarbij niet zo zeer bedenken en 
vormgeven van inhoudelijke aspecten, 
dat deden anderen. Ik keek vooral naar 
de manier waarop we dingen financieel 
mogelijk konden maken.”

Esdégé-Reigersdaal
“Wanneer organisaties een fusie 
aangingen was het meestal zo dat de 
visie van de intramurale instellingen, 
die doorgaans groter waren, leidend 
werd. Bij de fusie tussen Reigersdaal 
en Esdégé is daar niet voor gekozen. 
Dat was best spannend. En hoewel het 
beleidsplan dat we vandaag de dag 
hanteren vijfentwintig jaar geleden 
geschreven is, is onze visie nog altijd in 
beweging. Het gaat daarbij om nieuwe 
accenten. Destijds was het formuleren 
van de rechten van een cliënt een 
geweldige ommezwaai. Het uitgaan van 
eigen regie was een trendbreuk. Deze 
gedachte vormt vandaag de dag nog 
steeds de basis van onze organisatie. 
Hij is van grote invloed op de manier 
waarop we denken en werken en de 
manier waarop onze organisatie is 
ingericht. Een accent dat tegenwoordig 
meer in de discussie betrokken wordt, 
is bijvoorbeeld het relationele aspect 
van de zorg. Dat speelde vroeger 
natuurlijk ook een rol, maar werd minder 
benoemd. Op deze manier blijft een 
visie in beweging zonder dat de basis 

verandert. Wij als organisatie proberen 
invulling te geven aan wat cliënten van 
ons vragen. Dit betekent niet dat we 
alleen maar vraaggericht werken. We 
hebben onze eigen professionaliteit 
en voeren nadrukkelijk het gesprek 
met cliënten. Het is niet ‘u vraagt, wij 
draaien’, want dan zouden we sterk 
tekortschieten. Maar afgezien van het 
verschil in accenten, is wat we willen en 
wie we zijn niet veranderd. Natuurlijk 
moeten we onszelf wel steeds opnieuw 
verhouden tot onze externe omgeving. 
Zo hebben we de laatste jaren meer te 
maken gekregen met gemeenten terwijl 
je vroeger, binnen de AWBZ, maar met 
één financier te maken had. Er ontstaan 
op verschillende terreinen nieuwe 
spelregels. Ook daar moeten we vaak 
wat mee. Toch blijft onze insteek dat we 
staan voor waar we altijd voor gestaan 
hebben, ook wanneer anderen ineens 
iets anders van ons verwachten. Dat is 
soms lastig en betekent dat we altijd 
kritisch moeten blijven nadenken.”

Vertrouwen
“Het besturen van een organisatie als 
Esdégé-Reigersdaal is boeiend. Iedere 
dag. Het werken met de mensen en de 
dingen die we bereikt hebben, geven mij 
veel voldoening. Natuurlijk gaan er ook 
dingen fout. Dat is in elke organisatie zo, 
ook in de onze. Wanneer dit gebeurt, is 
er doorgaans een reflex om in regels en 
protocollen te gaan denken. Die neiging 
voelen we vaak allemaal wel. Wijzelf, de 
toezichthouder en de maatschappij als 

geheel. Toch blijkt steeds weer dat het 
niet werkt. Zeker, soms heb je regels 
nodig, maar binnen onze organisatie 
kiezen we er liever voor om mensen 
ruimte te geven. Vertrouwen op hun 
vermogen dingen zelf op te lossen. 
Willem de Ruiter schreef ooit eens een 
boekje over probeerruimte. (Willem de 
Ruiter (1950 – 2017) was een van onze 
orthopedagogen en schreef onder 
andere het boek ‘Kiezen Delen’, red.) 
Je kunt mensen proberen tegen van 
alles te beschermen, maar als mens 
heb je ook ruimte nodig om dingen te 

Als mens heb 
je ruimte nodig 

om dingen te 
ontdekken en uit 

te proberen

‘‘
Elke week gaat Dik bij John op 
bezoek. Samen gaan ze dan 
wandelen.
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Bij de paardenstallen van de 
Klompenhoeve hijst Dik zich in een 
overall. Marjolijn Floris begeleidt 
hem tijdens zijn werkbezoek.

Elk werkbezoek is anders. Plannen 
bespreken, een rondleiding, praten met 
cliënten en soms een paard borstelen.

DIK OP DE KLOMPENHOEVE
Werkbezoeken vormen een vast onderdeel 
van de taken van de Raad van Bestuur. Dit 
keer staat zorgboerderij de Klompenhoeve 
op het programma.

Na het spreken over de begroting, de 
nieuwe plannen en dito zuivelafdeling, 
is het tijd voor kaplaarzen. De gekozen 
maat is, zo op het oog, wat aan de 
ruime kant. Misschien wel daarom laat 
Dik het schatten van de overallmaat 
aan Marjolijn over. Marjolein Floris leidt 
Dik rond in het paardenverblijf. En het 
blijft niet bij kijken. De handen mogen 
uit de mouwen.
 
Nadat Dik zich in een overall heeft 
geworsteld, krijgt hij een schaar in zijn 
handen geduwd. De manen van een 
pony moeten geknipt worden. Niet 
lullen, maar poetsen dus. “Je moet wel 

zeggen of ik het goed doe”, zegt Dik tegen 
Ron, een van de medewerkers. Hij voelt 
zich niet helemaal op z’n gemak met de 
aan hem gedelegeerde taak. Voorzichtig 
knipt hij wat haren weg. “Gaat goed”, 
zegt Ron die ook knipt. Voor hem is het 
appeltje-eitje. Nog even borstelen en de 
pony staat er weer keurig bij. Ron geeft 
het dier een snoepje. Eerst uit z’n hand en 
een tweede geeft hij met zijn mond. Dat 
kan hij.

Marjolijn en Dik kijken nog even bij de 
rijbak achter de stallen. Hier komt een dak 
op zodat cliënten ook kunnen rijden als 
het regent. Een belangrijke verbetering.

Tenslotte is het tijd voor thee en limonade. 
Lekker buiten in het zonnetje. De stoelen 
staan in een kringetje en er wordt gekletst. 
Gezellig. 

ontdekken  en uit te proberen. Willem 
noemt dat ‘probeerruimte’. Deze ruimte 
mag niet te klein zijn, want dan rem 
je de ontwikkeling af. Tegelijk mag de 
ruimte ook niet te groot zijn, want dan 
laat je mensen aan hun lot over en kan 
het heel erg fout gaan. Ik ben ervan 
overtuigd dat het vertrouwen in elkaar 
en de ruimte die daarbij hoort onze 
zorg beter maakt.”

Durven twijfelen
“Een van de dingen die mij is 
opgevallen, en dat komt ook door 
mijn ervaringen met John, is dat ik 
van veel dingen niet meer zo zeker 
ben als vijfentwintig jaar geleden. Dat 
klinkt misschien bijzonder, maar het 
lijkt erop dat hoe meer je leert en weet, 
hoe meer je over zaken gaat twijfelen. 
Je gaat meerdere kanten van dingen 
zien waardoor je herkent dat ze ook 
anders kunnen. Anderhalf jaar geleden 
is John verhuisd. Hij heeft dementie. 
Dit was dusdanig gevorderd dat hij 
niet meer in zijn eigen appartement 
kon blijven wonen. Bij het zoeken naar 
een oplossing bleek al snel dat de 
Merwebolder de enige mogelijkheid was. 
De Merwebolder… dat was voor mij een 
enorme drempel. Ik had er, door alles wat 
gebeurd was, veel negatieve gevoelens 
bij. Toch zijn we gaan kijken. Daar 
aangekomen voelden John en ook wij 
ons snel op ons gemak. Van de beelden 
van vijfentwintig jaar geleden herkende 
ik eigenlijk niets meer. De sfeer die er 
was zou niet misstaan binnen onze eigen 
organisatie. John woont daar fantastisch. 
Dit heeft mij geleerd dat ik niet te lang 
in oude beelden moet blijven hangen en 
open moet staan voor verandering.” 

Een kop koffie
De verhuizing van John naar de 
Merwebolder bracht onverwachte 
ontmoetingen met zich mee. De zus van 
een van Johns medebewoners bleek 
een van de spelers uit het conflict van 
vijfentwintig jaar geleden te zijn. Ook 
een van de huidige bestuurders van 
de Merwebolder was destijds bij de 
gebeurtenissen betrokken. “We hadden 
elkaar nog wel eens gezien, maar tot 
contact is het nooit gekomen. Nu zijn we 
een kop koffie gaan drinken en hebben 
gesproken over wat er toen gebeurde en 
hoe je daar nu tegenaan kijkt. Ook dit is 
een moment dat je leert niet te moeten 
blijven steken in je oude beelden. Samen 
kwamen we erachter dat hoewel de 
verschillen toen groot waren er nu veel is 
dat ons verbindt.”

De Merwebolder dus. Toen een 
voormalig symbool van traditionele, 
aanbod gereguleerde zorg. Nu de plek 
waar je broer zich thuis voelt en z’n foto’s 
en voetbalposters aan de muur heeft 

gehangen. Dik komt er elk weekend. 
Samen drinken ze thee waarbij John 
soms een beetje wegdoezelt. 
“John is bepalend geweest in mijn leven. 
Niet op een dramatische manier. Voor mij 
was het juist een verrijking. Veel van de 
dingen die voor mij belangrijk zijn, zijn 
mij overkomen doordat ik een broer heb 
als John. De kans dat ik deze baan had 
gehad, was anders vrij klein geweest. 
Mijn studie was gericht op een baan als 
accountant. Zonder mijn broer was dat 
waarschijnlijk ook gebeurd. Ook mijn 
partner heb ik ontmoet dankzij hem. Zij 
was zijn lerares. Verder heeft mijn leven 
met John een belangrijke rol gespeeld 
in het denken over zorg van mensen 
met een handicap. Het is voor mij zo 
vanzelfsprekend dat we uitgaan van de 
cliënt, ik kan mij bijna niet voorstellen 
dat je dit anders zou willen doen. En als 
ik dan zie hoe onze organisatie het doet, 
hoe we cliënten kunnen bieden wat zij 
nodig hebben, en het plezier waarmee 
veel mensen bij ons werken, dan ben ik 
trots.”

Na de thee wurmt Dik John in zijn jas. 
Ze gaan wandelen. Dik en John, John en 
Dik. Broertje. En terwijl Dik de rolstoel 
duwt, praat hij tegen zijn broer die soms 
reageert met een blik, of een scheef 
lachje. Dan glinsteren zijn ogen even 
alsof hij wil zeggen: “Hé?! Wie doet je 
wat?”   

Het lijkt erop 
dat hoe meer je 
leert en weet, 

hoe meer je 
over zaken gaat 

twijfelen

‘‘

Fitnesstrainster met een beperking
Ze hoopt dit jaar haar Fitnesstrainer A-diploma op zak te hebben, heeft al diverse 
presentaties gegeven in Hoorn en omgeving, stond in het Noordhollands Dagblad 
en werd in mei geïnterviewd door het AD. Muriël Hartman is #TROTS op wat ze 
heeft neergezet in de fitnesszaal. Ze laat graag zien wat er allemaal wél mogelijk 
is op sportgebied als je zoals zij met een lichamelijke beperking in een rolstoel zit. 
Vorig jaar schreven we al een artikel over haar. Wil je het lezen? Je vindt het op 
www.esdege-reigersdaal.nl/verhalen/fitnesstrainster-met-een-beperking.

# T R OT S

Foto: Eric Minten
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STAGIAIRES PAULA EN LARISSA:
“WE VOELDEN ONS NOG TE VEEL KIND”
Ze volgden allebei de mbo-opleiding en nu ook de hbo-opleiding 
SMD (Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening). Ze liepen stage op 
uiteenlopende plekken. Van bewindvoering tot jeugdhulp, van Brijder tot 
ambulant werk. Ze ondersteunden mensen van 0 tot 100 jaar. Nu, tijdens 
hun laatste stage, werken ze allebei voor Esdégé-Reigersdaal. Een jaar lang, 
32 uur per week. De een in Bergen bij Zonneheuvel, de ander in Hoorn en 
omgeving bij West-Friesland 1. Vriendinnen Paula en Larissa hebben het 
helemaal gevonden.

Paula van der Eijk (links) en Larissa Meijer

I N T E R V I EW

Paula: “Onze vmbo-opleiding was 
al gericht op zorg, dus was al vroeg 
duidelijk dat we die kant op wilden. 
Daarmee was natuurlijk nog niet gezegd 
dat we de gehandicaptenzorg in zouden 
gaan. Tijdens een eerdere stage werkte 
ik ook al voor Esdégé-Reigersdaal en 
toen kwam ik erachter dat ik werken 
met mensen met een licht verstandelijke 
beperking echt interessant vind. Soms 
duurde het even voor ik doorhad wat er 
aan de hand was en dacht ik: huh, heb jij 
een beperking?!” 
“Eerlijk gezegd had ik er helemaal geen 
beeld bij”, vult Larissa aan. “Dat zijn vast 
mensen die niks kunnen, dacht ik. Dat is 
helemaal niks voor mij. Maar uit Paula’s 
verhalen bleek niets minder waar. Ze 
kon gewoon doelen stellen met cliënten! 
Daar werd ik toch wel nieuwsgierig van 
en inmiddels ben ik helemaal om. Ik 
vind werken met deze mensen helemaal 
geweldig.”

Doorpakken 
Paula: “Na het afronden van onze mbo-
opleiding waren we 19. Erg jong wat ons 
betreft. We voelden ons nog echt een 
kind. Hoe kun je dan volwassen mensen 
ondersteunen? Er is veel vraag naar 
hbo-opgeleiden, je verdient natuurlijk 
meer en we wilden ons meer verdiepen. 
Daarom besloten we nog even door te 
pakken.” 
Larissa: “We werken allebei zelfstandig 
tijdens deze stage, maar er zijn nog 
wel momenten dat ik meeloop met 
collega’s. Om te zien hoe zij het doen 

en naar oplossingen zoeken. Ik vind het 
fijn om in een klein team te werken. Het 
is overzichtelijk, iedereen is betrokken 
en op de hoogte. Eén keer had ik een 

Je staat daar toch alleen
vervelende ervaring met een cliënt. Die 
vertoonde grensoverschrijdend gedrag. 
Dan sta je daar toch alleen. Binnen mijn 
team wordt zo’n voorval meteen goed 
besproken. Het is belangrijk dat je je 
veilig voelt, dus we hebben besloten dat 
ik daar niet meer heen ga. Niemand vindt 
het gek en je leert goed waar je grenzen 
liggen.”
 
Compliment in je zak 
“Natuurlijk hebben we het privé niet 

TEKST
Titia Geerlink

FOTOGRAFIE
Eric Minten

altijd over werk,” lacht Larissa, “maar we 
hebben wel veel aan elkaar. Onze teams 
zijn totaal verschillend en het is leerzaam 
te horen hoe het op andere plekken gaat. 

Een tijdje terug ging bij ons een cliënt 
verhuizen naar Hoorn. Mijn collega deed 
de overdracht. Dat bleek met Paula te 
zijn! Mijn collega had niet eens door dat 
Paula stagiair was. Compliment in haar 
zak dus!”
 
“Nu nog een jaar en dan zijn we klaar!”, 
veert Paula op. Het wordt nu wel serieus, 
hoor. Tijdens onze opleiding hebben 
we natuurlijk veel algemene kennis 
meegekregen die je overal in de zorg in 
kunt zetten: wetgeving, agressietraining, 
noem maar op. Toch blijf je het 
allermeest leren door mee te lopen, te 
ervaren en gewoon te doen. Grenzen 
stellen voor jezelf is daarbij voor mij net 
zo’n belangrijk leerdoel als voor Larissa. 
En daar krijgen we alle ruimte voor. Ik zie 
het wel zitten binnen deze organisatie te 
blijven.” 

Paula  in overleg met Frank.

Larissa helpt Clemens met de vaat.
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“Het is laagdrempelig, de sfeer 
is knus en gezellig en er komen 
heel verschillende mensen op 
af”, vertelt vader en dj Aad van 
de Laar. “Ik stopte een aantal 
jaren geleden bij de brandweer, 
kreeg meer tijd en was van 
mening dat er voor cliënten 
als mijn zoon Elian (29) te 
weinig georganiseerd werd. Hij 
woont aan de Dintelstraat bij 
de Zeemeeuw en Den Helder 
ligt toch een beetje achteraf 
wat betreft het aansluiten bij 
activiteiten elders. Nog steeds 
zou ik het leuk vinden als er 
meer mensen opstonden om iets 
te organiseren voor elkaar, maar 
hiermee hebben we in ieder 
geval al iets moois opgezet. 
Twee keer per jaar, in voor- en 
najaar, gaat het dak eraf!”

Nieuwe stek
“Afgelopen jaar kregen we te 
horen dat we het H&O-gebouw 
niet meer konden gebruiken 
omdat de organisatie ophield 
te bestaan. Dat was wel even 
slikken. De samenwerking 
was super. We klopten aan bij 
Odeklonje en waren meteen 
welkom.” Manager Gerben Grollé 
vindt dit evenement geweldig. 

Een paar ingrediënten voor een succesvolle

U I TG A AN

Een enthousiaste vader en moeder. Mét spullen, zonder 
budget. Het waren de allereerste ingrediënten voor G-disco 

'Hoezo Anders?' in Den Helder. Na een oproep in de krant 
meldde zich direct een geluidsman. Met een paar kleine 

sponsors konden flyers geregeld worden en zo werd vier jaar 
geleden de eerste disco in het H&O-gebouw georganiseerd.

# T R OT S

TEKST 
Titia Geerlink

FOTOGRAFIE
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Al het aanwezige personeel, ook de portier, staan er 
vrijwillig. En als Odeklonje straks het nieuwe pand 
aan Willemsoord betrekt, blijft de disco welkom. 
Dan is er zomers ook een buitenterras voor andere 
bezoekers, maar dat kan wat de organisatie betreft 
juist prima samen gaan. Een mooi vooruitzicht.

Niet te groot
Door de jaren heen is er een aardig publiek 
opgebouwd. Gemiddeld komen er zo’n tachtig 
bezoekers. Aad: “Verschillende leeftijden, niveaus 
en types. Iedereen mag komen, ook ouders. Al wil 
natuurlijk lang niet iedereen dat. Alcohol wordt 
niet geschonken. De disco is ’s middags van 13:30 
tot 16:00 uur. Voor ons is het op deze manier te 
overzien. Met een klein clubje vrijwilligers moet het 
ook niet veel groter worden. Het geeft een voldaan 
gevoel dat er zoveel interesse is. En toch … al zou 
alleen mijn zoon komen, dan nog zou ik het blijven 
doen”, glimlacht Aad voldaan. “Wat is dit fijn. Een 
echte discotheek, portier voor de deur en een echte 
bar!” En ook dj Aad kan los op zijn eigen balkon. 
Iedere keer wordt geprobeerd daarbij andere 
artiesten te betrekken. Blitzz en Lars Groenink zijn al 
meerdere keren van de partij geweest.

De volgende G-disco 'Hoezo Anders?' is op zondag 
6 oktober in Odeklonje, Willemsoord, Den Helder.

“Astrid heeft het het afgelopen jaar niet altijd 
makkelijk gehad”, schrijft vrijwilligster Susanne 
Hamans. “Ik ben hartstikke #TROTS op haar. In 2013 
ben ik vrijwilligster geworden van Astrid de Graaff. 
Het doel was toen om dit voor langere tijd te gaan 
doen om echt een band op te bouwen. Dat ik dit 
al zo lang doe, maakt mij ook #TROTS op mezelf. 
Vijf jaar geleden begonnen wij met elke week 
zwemmen in de Waterhoorn in Hoorn. Dit is later 
verplaatst naar Enkhuizen omdat dat dichterbij 
was. Hier is toen ook en leuk filmpje van gemaakt. 
Inmiddels heeft het zwemmen plaats gemaakt voor 
andere activiteiten, maar ik hoop in de toekomst 
wel weer te kunnen zwemmen met Astrid. Ik ben 
ongelofelijk #TROTS op haar, hoe zij alles doet en ik 
ben #TROTS op de band die wij hebben opgebouwd. 
Astrid beschouw ik dan ook echt als mijn vriendin.”

Mooie band 
opgebouwd

Astrid de Graaff (links) en Susanne Hamans 
Foto: Susanne Hamans

dj Aad van de Laar
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De leden van fietsploeg Voel 
je top zijn super#TROTS op 
hun nieuwe tenue dat zij 
dankzij een aantal sponsors 
konden bemachtigen. 
Vallen ze mooi op straks in 
Frankrijk. In juli vertrekt de 
eerste delegatie richting 
de Champagnestreek. In 
september volgt het tweede 
deel van de ploeg richting 
het hart van de Franse 
Alpen. De ploeg is verdeeld 
in verschillende regio’s. 
Allemaal zijn ze nu al flink 
wat kilometers in de benen 

aan het fietsen zodat er 
straks in Frankrijk wat bergen 
getrotseerd kunnen worden. 
Om alvast een beetje te 
ondervinden hoe zo’n berg 
voelt, reisde de ploeg in 
juni al af naar Arnhem voor 
een trainingsweekend. Alle 
belevenissen van eerder, nu 
en straks, kun je volgen via 
hun facebookpagina of via 
de website: www.voeljetop.
st-er.nl. 

Op de foto de toppers van de 
regio Avenhorn/Obdam.

IN NIEUW TENUE
LEKKER OPVALLEN

Op de foto v.l.n.r.: Heleen Woestenburg, 
André Schouten, Leon Bisschop, Karst 
Zomermaand, Trudy Komen, Elly Smit, 
José de Jong, Sayan de Boer, Willem 
Obdam en Dick Neefjes.

# T R OT S

Foto: Eric Minten

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

Abonneren 
Bladeren wordt hoofdzakelijk in digitale vorm 
(PDF) verspreid. Wil je bladeren ontvangen? 
Meld je dan aan via: 
www.esdege-reigersdaal.nl/inschrijven-voor-
magazine.

Bladeren op papier 
Van Bladeren wordt, in kleine oplage, ook 
een papieren versie verspreid. Deze versie 
wordt niet verzonden, maar is af te halen 
op verschillende punten in het noordelijke 
deel van Noord-Holland. Wil je weten waar 
je Bladeren kunt afhalen? Kijk dan op: www.
esdege-reigersdaal.nl/afhaalpunten-bladeren-
magazine.

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

• Een verhaal over het nieuwe cluster Fetura?

• Een interview met Marcel Boerrigter?

• Nog meer #TROTSE verhalen?

• Een fotoreportage van Prachtwerk in De Klok?

• Een mooie documentaire?

• Een interview over de Yucel methode?
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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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