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Na anderhalf jaar weer een nieuwe Blade-
ren. Eindelijk. Vol met inspirerende verhalen 
in woord en beeld. Neem Connie Roos. Ze 
had een goede administratieve baan bij een 
gerenommeerd bedrijf. En toch ontstond 
een knagend gevoel. Ze waagde de sprong. 
Behoedzaam maar vastberaden. Eerst aan 
de slag als vrijwilliger en nu is ze senior. Of 
lees over Arnoud Aikema, bestuurder. Gaat 
wekelijks op pad om op locatie te werken. 
Gewoon laptop onder de arm en gaan. 
Kijken en luisteren naar het leven en werk 
van mensen. Hij laat zich inspireren. De 
bezoeken helpen hem goede beslissingen 
te nemen. 

Wat denk je dat broederliefde en een vette 
graffiti eigenlijk met elkaar te maken? En 
waarom levert fietsploeg Voel je top zoveel 
blije mensen op? Ook daar kom je in dit 
nummer achter. En dan hebben we het nog 
niet eens gehad over Artur, Eva, Ina, 
Marianne, Sascha, Chris, Remco, Lara, Simo-
ne, Henk en echt nog veel meer. Allemaal 
werkten ze mee aan deze Bladeren. Hun 
verhalen zijn opgetekend. Speciaal voor 
iedereen die zich zo nu en dan wil laten 
inspireren. 

Alvast een gezond, gelukkig én inspirerend 
2022 gewenst. 

Ga naar:
esdege-reigersdaal.nl/magazine

Dit magazine hoef je  
nooit te missen!

Bladeren magazine kun je ontvangen op de manier die jij wilt. Hierdoor hoef je 
het magazine nooit te missen. Je kunt het magazine downloaden of afhalen en 
je kunt zelfs een abonnement nemen. Dan bezorgen we 'm bij je thuis. 

REDACTIE
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net dat nodige extra 
voor een gezin

Thuisondersteuning:

Thuisondersteuning. Het woord op zich is niet zo ingewikkeld: 
ondersteuning thuis. Het ‘voor wie’ kun je ook goed uitleggen: 
in het geval van Esdégé-Reigersdaal gaat het om ondersteuning 
in de thuissituatie aan kinderen met een beperking én hun 
ouders. Om eraan bij te dragen dat een kind zo lang mogelijk 
kan wonen waar het hoort: thuis. Wannéér het nodig is en 
door wie Thuisondersteuning vorm wordt gegeven wordt iets 
ingewikkelder. Want waarom kan de aardige buurvrouw niet 
oppassen en wat is de reden dat je niet per se een opleiding 
nodig hebt? In gesprek met Gijs en Suzan Kaandorp, de ouders 
van Myla (10), kwam het antwoord op de vraag waarom het nodig 
is. Ondersteuners Ina Leek en Marianne Stoop vertellen hoe zo’n 
match tot stand komt en waarom juist zij zijn gekoppeld aan een 
meisje als Myla.  

I N T E R V I E W
T E K S T 
Titia Geerlink

FOTO G R AFI E
Dewi Koomen

Myla en Marianne
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Ieder kind is anders, ouders hebben 
bepaalde behoeftes in ondersteuning 

en ook thuisondersteuners nemen hun 
eigen pakket aan mogelijkheden mee. 
Om die reden heeft Esdégé-Reigersdaal 
coördinatoren in dienst die zorgen voor 
een goede match tussen het gezin met 
een zorgvraag en de ondersteuners. Gijs: 
“Wij waren al vanaf vorig jaar oktober op 
zoek naar iemand en toen Marianne in 
januari solliciteerde, hadden we beet. De 
klik was er meteen.” Maar er kwam wel 
ineens een wildvreemde in jullie huis. “Ja, 
we waren heel opgelucht dat er iemand 
gevonden was. Voor ons werd het echt 
te pittig. Maar we moesten natuurlijk wel 
even aan elkaar wennen.Zowel Myla als 
wij.” 
 
“De eerste keren dacht ik ook: ojee, ik 
moet wel m’n was gedaan hebben want 
straks ziet ze nog welke onderbroek ik 

aan heb”, vervolgt Suzan lachend. “Maar 
dat gevoel was zo verdwenen. Die klik is 
daarbij belangrijk. Ook deden we eerst 
nog dingen samen. Ritueeltjes uitleggen 
bijvoorbeeld. Maar ik realiseerde me al 
snel dat ik wel los moest laten. Het ging 
er nou juist om dat wij ontlast werden.”

Filter snel vol 
Myla heeft het Wiederman-Steiner syn-
droom (WWS) en praat niet in woorden. 
In haar gedrag kan ze erg driftig zijn. “In 
een piek van frustratie kan ze zo een ros 
uitdelen”, legt Suzan uit. “Toch hebben 
we in een klein jaar al heel veel geleerd 
met en van elkaar waardoor Myla dat 
gedrag minder laat zien. Marianne en Ina 
doen hetzelfde werk, maar nemen allebei 
iets anders mee waar Myla veel aan 
heeft. En wij als ouders ook. Ze proberen 
echt van alles: spelletjes en speelgoed 
dat ze op andere plekken ook hebben 
gebruikt of een mailtje sturen met een 
vraag aan een van hun vele contacten. 
Ina kwam erachter dat Myla heel goed 
op massages reageert. Ook onder haar 
voeten. Daar wordt ze rustig van. Ina en 
Marianne bekijken je bepaalde zaken van 
een andere kant. Zo ook Myla’s reactie op 
mijn stem. Haar filter zit snel vol en mijn 
hoge stem geeft veel prikkels. Als dan 
ook nog meerdere mensen tegen haar 
praten om haar gerust te stellen, is ze 
snel overvraagt. Dat soort dingen ontdek 
je niet met een oppas. En daarnaast, mijn 
zusje helpt ook heel veel, maar moet 
ook haar eigen leven kunnen leiden. 
Je kunt niet oneindig mensen vragen. 
Thuisondersteuning maakt echt dat Myla 
thuis kan blijven wonen. Zo is het vol te 
houden.”

Verschillende gradaties 
Ina: “Myla heeft fysieke zorg nodig, maar 
ook de pedagogische aanpak is anders 
dan bij veel andere kinderen. Bij Myla 
is de ondersteuning vrij intensief, drie 
avonden per week, maar er zijn natuurlijk 
allerlei gradaties in de ondersteuning 
die wij bieden. Marianne en ik hebben 
allebei al veel ervaring, dus wij kwamen 
als geroepen voor Myla. 
Wanneer  je als thuisondersteuner nieuw 
in een gezin komt, is het vooral belang-
rijk dat je niet alles meteen wilt veran-
deren. Dat is overigens ook iets dat ik 
door de jaren heen heb geleerd. Er is een 
bepaalde structuur in huis en die moet 
gedeeltelijk misschien wel doorbroken 
worden, maar het moet niet voelen als 
inbreken. Struikelblok is dat je signaleert 
en direct wilt aanpakken. Maar het moet 
echt in stapjes. Daarnaast moeten we 
goed luisteren naar de ouders en kijken 
naar het kind waar de behoefte ligt." 
Marianne: “We hebben in kaart gebracht 
wat er nodig was en bekeken waar de 
prioriteit lag. Zo at Myla bijvoorbeeld 
helemaal niet of alleen komkommer met 
Boursin. Inmiddels eet ze aardappels. En 
vlees. Misschien wel in beperkte vorm, 
maar ze eet. Nu zijn we toe aan de stap 
daar structuur in te brengen. In plaats 
van om vier uur ’s middags eten of pas 
om zeven uur, meer naar het moment 
dat ook wij eten. Samen met de ouders 
kijken we naar signalen van Myla en hoe 
we daarop in moeten zetten.”

Kind gewoon kind laten zijn
Ina: “Bij het gros van de gezinnen onder-
steunde stopt een ouder met werken. Wij 

"We waren heel 
opgelucht dat er 

iemand gevonden 
was. Voor ons 

werd het echt te 
pittig"

"Wij hebben 
een rugzak met 
ervaring, lijntjes 

en contacten. 
Daar kan een 

gezin gebruik van 
maken"

horen weleens terug: ‘Als een kind naar 
dagopvang is kun je toch gewoon naar 
je werk?’ Maar je wilt niet weten wat er 
allemaal nog bij komt kijken. Van instan-
ties bellen tot luiers regelen, stad en land 
afzoeken naar medicijnen, busjes die niet 
op tijd komen. Het wordt zo onderschat. 
Thuisondersteuning is allesbehalve luxe 
voor deze gezinnen. Wij hebben een 
rugzak met ervaring, lijntjes en con-
tacten. Daar kan een gezin gebruik van 
maken. Ouders moeten al overal het wiel 
voor uitvinden.” “Ja,” sluit Marianne af, 
“je wilt dat het kind gewoon het kind kan 
zijn en het gezin het gezin. Wij kunnen ze 
daarbij ondersteunen, zodat Myla zo lang 
mogelijk thuis kan blijven wonen.” 

Myla  

  Myla op de bank   

  Ina masseert de voeten van Myla  
 
  Myla en Ina aan tafel
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Ros Jan
Bij het aanschuiven van mijn stoel 

aan zijn tafel, pakt Jan direct zijn 
fotoboekjes erbij. Aan de hand van de 
beelden vertelt hij, zonder woorden, 
wat hij de afgelopen jaren zoal heeft ge-
maakt en meegemaakt in het Atelier. Een 
vrijwilliger stelt zijn portfolio geregeld 
samen. Zo kan hij terugkijken en andere 
mensen laten zien wat hij maakt. Er 
staan ook veel krantenknipsels in, want 
Jan heeft de pers al geregeld op bezoek 
gehad. Op vragen die ik stel komt af en 
toe een duimpje omhoog.

Stof voor een podcast
Jans collega Michiel zit een eindje verder-
op tegenover hem. Ze zijn niet alleen 
collega’s hier, maar ook nog eens buren 
verderop in Heerhugowaard. Ze kennen 
elkaar al 26 jaar. “Voordat Centrum 31 be-
stond, ging Jan naar de Vonder. En daar 
weer voor pakte hij pepermuntjes in. 
Maar daar werd hij niet zo blij van”, legt 

Michiel direct uit. “Kakagi nala ka. Mag-
gi”, merkt Jan op. Michiel antwoord in 
dezelfde klanken. De omgeving kijkt niet 
op of om. Ze zijn eraan gewend. Het zou 
een mooie opname voor een podcast 
zijn. De interactie tussen de twee heren is 
fantastisch om te horen en te zien. Volle-
dig met elkaar op hun gemak en intussen 
onverstoorbaar aan het werk.

Harkpoppetjes
Het is duidelijk. Jan schuift de boel opzij, 
rolt naar achteren en rijdt weg. Het is tijd 
voor koffie en een peuk. Maar hij is snel 
weer terug om het volgende fotoboek 
er bij te pakken en me een rondleiding 
door de galerie te geven, waar veel van 
zijn werk te zien is. “Inmiddels heeft 
Jan zijn eigen expositie gehad”, vertelt 
cliëntbegeleider Gemma van Vals. “Dat 
was eigenlijk het plan toen hij 60 werd, 
maar toen kwam het er niet van. Nu 
werkte hij hier 25 jaar en vonden we het 
toch echt tijd worden. Hij verdient het 
gewoon. Toen Jan begon met schilderen, 
maakte hij de bij velen nog wel bekende 
harkpoppetjes. Maar inmiddels tekent 
en schildert Jan naar afbeeldingen uit 
boeken uit onze kunstboekenkast of naar 
foto’s van internet. Hij heeft zo’n ontzet-
tende ontwikkeling doorgemaakt. Jan 
heeft al behoorlijk wat werk verkocht en 
werkt ook in opdracht. Zo heeft hij een 

keer een Bowie gemaakt en een schil-
derij van een campertje voor iemand 
die met pensioen ging. Materialen? Stof, 
verf, knoopjes. Leg het maar neer en hij 
weet er iets moois van te maken. En het 
heeft natuurlijk even stilgelegen, maar 
eens in de twee jaar brengen we met de 
geïnteresseerde kunstenaars ook een 
bezoek aan het museum. Dat is altijd een 
groot succes. De Hermitage, het Rijks. 
Ja, nu je het zegt, daar moeten we weer 
eens over na gaan denken nu het weer 
kan.” 

IJzersterk en een taaie
Jan zelf is intussen alweer druk aan 
het werk gegaan. Maar ik vraag 
me af: “wordt hij nooit stijf van 
deze houding?” “Nou, dat 
weet ik eigenlijk niet”, 
antwoordt Gemma. “Maar 
als het voor zijn werk 
nodig is dan wupt hij zo 
zijn rolstoel uit en zit ie op 
z’n knieën op de grond, hoor. 
Hij is ijzersterk en een taaie. Die 
gaat volgens mij voorlopig nog 
niet met pensioen!”

Jan vindt het okee als ik nog even blijf 
zitten om te kijken hoe hij aan het werk 
is. Al snel ben ik van de radar. Hij zit al 
weer helemaal in zijn schilderij. 

Heb  j i j  a l  een  echte 

aan  de  muur?

C R E A T I E F
T E K S T 
Titia Geerlink

FOTO G R AFI E
Eric Minten

Met gebogen rug, 
zijn gezicht krap 15 
centimeter van het 
papier en in opperste 
concentratie, is Jan 
Ros (65) bezig met 
groene verf aan 
een kwast. Kleuren 
mengen is zijn 
specialiteit, maar 
eigenlijk is Jan te 
porren voor alles 
waar ze in het Atelier 
van Centrum 31 mee 
aankomen.

De expositie is wegens succes verlengd dus wie weet 
kun je nog snel een bezoekje brengen. Maar ook daarna 
is altijd nog werk van Jan te zien bij Centrum 31. Er 
hangt van alles! 

Daarnaast heeft Het Atelier een Kunstuitleen. Kun je van 
achter je beeldscherm alvast eens een kijkje nemen.
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I N T E R V I E W
T E K S T 
Peter Muller

FOTO G R AFI E
Dewi Koomen

Robert Boelen en Arnoud Aikema

"...want dat is waar 
het over gaat"

Tijdens een bezoek aan een locatie van Esdégé-Reigersdaal, 

ergens in Noord-Holland, kun je zomaar Arnoud Aikema 

tegenkomen, lid van de raad van bestuur. Misschien achter de 

laptop aan het werk, maar de kans is groter dat hij in goed gesprek 

is. Met medewerkers of met cliënten. “Want dat is waar het over 

gaat. Over de relatie met mensen, over wat iemand beweegt, over 

wat iemand wil of kan bereiken, over wat wij voor iemand kunnen 

betekenen”, aldus Arnoud. “Voor die persoonlijke gesprekken ga ik 

iedere week, minimaal een dag, op een locatie werken.” 
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Hij is nu ruim een jaar werkzaam bij 
Esdégé-Reigersdaal. Als accountant 

koos hij bewust voor een rol bij een 
organisatie in de gehandicaptenzorg. Als 
ervaren toezichthouder wilde hij meer 
doen dan dat. “Er zelf iets van vinden 
en zelf sturen, dat wilde ik graag. En 
daarbij had ik al een positief beeld van 
Esdégé-Reigersdaal.” Een jaar later blikt 
hij terug en kijkt hij vooruit. De stap naar 
Esdégé-Reigersdaal is hem heel goed be-
vallen. “Ik moet allereerst kwijt dat ik bui-
tengewoon hartelijk ontvangen ben, dat 
ik alle steun en support heb gekregen die 
ik mij maar wensen kon. Ondanks dat dit 
een raar jaar was, met corona. Mensen 
hadden veel geduld en ze hebben vast 
gedacht dat ik weinig wist. Dat lieten zij 
dan niet blijken,” zegt hij lachend.

“Vooral het contact met cliënten ervaar 
ik als iets heel leuks. Daar had ik weinig 
ervaring mee. Maar ik bemerk een soort 
gemak in die omgang. En ik zie alleen 
maar blije gezichten. Ik krijg altijd terug 
dat cliënten de bezoeken waarderen, dat 
zij het ook leuk vinden. We hebben echt 
contact met elkaar, het doet ertoe. Ik 
vind dat belangrijk omdat deze organisa-
tie drijft op verbinding, op het relatione-
le. Het is geweldig als je dat in de praktijk 
ervaart.”

De roeping van een beroep
Arnoud vervolgt inhoudelijk: “Ik vind 
wel iets van de zorg 
in Nederland en 
met name van mijn 
eigen vakgebied 
dat heel financieel 
en organisatorisch 
van aard is. De 
accountancy heeft 
een bovenmatige 
hoeveelheid neo-liberaal denken over 
de zorgsector uitgestrooid. Iedereen is er 
daardoor de laatste 30 jaar van overtuigd 
geraakt, dat het met een spreadsheet 
en het juiste besturingsmodel wel goed 
komt in de zorg. Dat heeft ertoe geleid 
dat er veel meer gelet wordt op kwan-
titeit en niet op kwaliteit. Iedereen gaat 
elkaar napraten en dat leidt tot sturing 
op meetbare grootheden, vergelijkbare 

zaken, cijfers. En daar gaat het niet om. 
Ik had al het idee dat ik anders tegen de 
zaken aankeek dan mijn collega-accoun-
tants.” Hij legt uit: “Als je een beroep 
uitoefent, waarvoor je van alles leert, 
allerlei vaardigheden, dan wil je dat in 
de praktijk brengen. Je kunt je laten 
afleiden door allerlei randverschijnse-
len, dan ga je uit de pas lopen met de 
roeping van jouw beroep. Ik zag dat bij 
accountants gebeuren. Jonge mensen 
startten in dat vak, maar waren na vijf 
jaar volledig omgeturnd. Zij belandden 
in dezelfde mal van uren draaien en 
winst maken. Als accountant voerde ik 
vijftien jaar lang gesprekken met families 
en familiebedrijven. Daarna werkte ik 
ruim vijf jaar samen met Buurtzorg. Die 
dingen maakten bij mij zichtbaar wat ik 
al jaren dacht, ik had er eerder nog niet 
de woorden voor en geen beelden bij. 
Ik heb ervaren dat het niet gaat om het 
financiële denken, maar om het voeren 
van het goede gesprek met elkaar. Dan 
kom je er pas achter wat iemand echt wil 
en echt nodig heeft.”

Goede zorg kost minder
“Bij Esdégé-Reigersdaal zag ik mooie 
uitdagingen. Het groter worden van de 
organisatie, wat het risico meebrengt dat 
je de binding met jouw oorspronkelijke 
roeping als organisatie kwijtraakt. Die 
groei gaat ook nog samen met toene-
mende druk van buiten, en misschien 

ook wel van binnenuit, de druk van rege-
lingen en systemen. Ik denk dat ik daar 
een kentering in kan aanbrengen en een 
bijdrage kan leveren. Hoe ga je anders 
om met systemen? Waar laten we weer-
stand blijken aan het zorgkantoor of de 
gemeenten? Het is belangrijk om bij die 
financiers hetzelfde idee te ontwikkelen 
over wat goede zorg is. Dat is waar wij 
met elkaar voor staan. Als wij er in slagen 

echt te sturen op kwaliteit, dan gaat de 
zorg ook minder kosten. Dat klinkt tegen-
strijdig, maar is het niet. Omdat goede 
zorg zich uitstrekt naar de omgeving 
van de persoon die de ondersteuning 
nodig heeft en zich ook uitstrekt naar de 
preventie. Als je het goede gesprek kunt 
voeren aan het begin van een onder-
steuningsproces, leidt dat op termijn tot 
minder kosten. Juist omdat je dan direct 
de goede zorg biedt. Soms betekent dat 
juist in het begin meer zorg, meer onder-
steuning, totdat iemand een vorm van 

zelfredzaamheid heeft 
en de goede mantel 
om zich heen heeft. 
Tot er structuur en 
rust in iemands leven 
komt. Tot alles goed is 
afgestemd. Dan blijkt 
in het overgrote deel 
van de gevallen dat 

er juist minder zorg nodig is. Als er maar 
aandacht is voor andere dingen dan die 
directe ondersteuningsvraag. Kun je je 
gelukkig voelen? Heb je psychisch en 
lichamelijk welbevinden? Kun je gebruik 
maken van materiele voorzieningen die 
er zijn? Als dat goed geregeld is, neemt 
de vraag naar zorg af. Wij kunnen aanto-
nen dat dit zo is.”

"Er zelf iets van vinden en zelf  
sturen, dat wilde ik graag"

“Ik denk dat Esdégé-Reigersdaal veel 
meer moet zijn dan iets van ons, of van 
de cliënten. Meer dan een ondersteuner, 
meer dan een organisatie. Ik wil Esdé-
gé-Reigersdaal eigenlijk zien als een 
sociale innovatie. We denken na over hoe 
verschillende groepen in deze maat-
schappij op een goede manier kunnen 
samenleven. Wij moeten dat altijd met 
anderen samen doen.”

Bezig zijn met ondersteuning
“Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat 
wij ons niet te veel laten dwingen om 
bezig te zijn met het voldoen aan de 
eisen die de wereld om ons heen stelt? 
We zijn daar namelijk heel bedreven in 
geworden, in het invulling geven aan 
allerlei regels en verzoeken. We zijn 
er wel veel mee bezig. Terwijl wij veel 
meer bezig willen en moeten zijn met de 
ondersteuningsvraag van cliënten. De 
bedrevenheid om met die systeemwe-
reld om te gaan, is nog iets anders dan 
het bestrijden ervan. Er voor zorgen dat 
die wereld om ons heen ook de kwa-
liteit van zorg centraal stelt en niet de 

financierings- of de verantwoordingsbe-
hoefte van bijvoorbeeld de gemeente of 
het zorgkantoor. Dat vraagt om andere 
vormen van contracten, op basis van ver-
trouwen en andere vormen van verant-
woording afleggen. Anders kijken naar 
resultaten. Dat is een ambitie die ik heb. 
Dat het gesprek anders gevoerd wordt 
en dat het systeem echt verandert.” 
Arnoud geeft een voorbeeld: “Een cliënt 
kan een laag zelfbeeld hebben. Vaak een 
ingewikkelde, mentale problematiek. Als 
je dan eens in de drie maanden hetzelfde 
verhaal moet vertellen aan een anoniem 
iemand van de gemeente, dan is dat 
niet fijn. Dat is herkauwen van je eigen 
teleurstellende ervaringen. Daar kun je 
op twee manieren mee omgaan. Het 
eerlijke verhaal vertellen en daardoor 
steeds depressiever worden. Of een vro-
lijk verhaal ophangen, waardoor het idee 
kan ontstaan dat je geen ondersteuning 
meer nodig hebt. Zolang wij in dit soort 
cirkels ronddraaien, moeten onze mede-
werkers veel tijd steken in het loskrijgen 
van beschikkingen. Daar zijn we handig 
en goed in. Maar het is niet de bedoeling. 

"We denken 
na over hoe 

verschillende 
groepen in deze 

maatschappij 
op een goede 

manier kunnen 
samenleven"

Arnoud

In gesprek met Til Keijzer. Onder andere over Sinterklaas.
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in het idee dat we met gemeenten en 
het zorgkantoor het andere gesprek 
kunnen voeren. Een andere manier van 
contracteren is zeker mogelijk. Voor 
ons als organisatie is het wel een grote 
uitdaging om goed om te gaan met die 
steeds complexere omgeving. Hebben 
wij voldoende slagkracht, energie, inzet, 
overtuiging om de dingen te doen die 
wij willen doen? Dat vereist vooral een 
versterking van iedereen die in teams, 
binnen clusters werkt. Dat vereist dat 
we het visiegesprek met elkaar voeren. 
Dat we heel goed bepalen wat we nodig 
hebben aan bagage om die complexiteit 
aan te kunnen en toch te blijven doen 
waar wij goed in zijn. Hoe organiseren 
wij dat met elkaar? Wie moeten wij zijn 
of worden om dat te kunnen? Hoe beter 
teams binnen clusters toegerust zijn om 
problematiek uit het werk op te lossen, 
zonder hulp van buitenaf, hoe beter het 
is. Dat vraagt om vaardigheden, vaak 
communicatievaardigheden, dat vraagt 
specifieke kwaliteiten. Dat vraagt om 
duidelijkheid over wat je wel en niet kan. 
Dat je het zelf organiseert en de prakti-
sche dingen gewoon met elkaar oplost. 
Ik wil nog wel kijken of we daar verdere 
stappen in kunnen zetten. De zorg wordt 

daar uiteindelijk beter van. Goede zorg 
kun je alleen gezamenlijk leveren, als je 
goed samenwerkt.”
Voor een organisatie die zo visie gedre-
ven is, die zo dicht bij de cliënt staat, 
vind ik wel dat we het soms nog wat 
ingewikkeld maken. Dat komt misschien 
juist doordat we heel inhoudelijk zijn, 
veel verschillende uitgangspunten in 
balans willen houden, omdat we altijd 
het juiste evenwicht zoeken. Daarmee 
wordt het nemen van besluiten soms 
wel een taai proces. Daarom zoek ik nog 
naar een eenvoudige manier om de visie 
te duiden. Op zo’n manier dat het ons 
helpt bij het nemen van besluiten, bij het 
beantwoorden van alle strategische vra-
gen die op ons afkomen, over groei, over 
de rol van de ondersteunende diensten, 
over de arbeidsmarktstrategie, bij alles 
eigenlijk. Zodat besluiten altijd eenvou-
dig goed uitlegbaar zijn.

Waar het echt om gaat 
Tot slot voegt Arnoud nog toe: “Van dit 
werk word je bescheiden. Vooral beschei-
den over de maakbaarheid van dingen. 
Het grote belang van het investeren in 
een relatie met mensen. Als 16-jarige heb 
ik ooit een zeer ernstig ongeval gehad. 
Dat heeft mij een aantal jaren afhankelijk 
gemaakt van anderen. Die afhankelijk-
heid bestond er vooral uit dat ik in medi-

sche zin beperkt was en in die zin dingen 
moest. De vragen die ik kreeg werden 
altijd vanuit medisch perspectief gesteld. 
Die gingen niet om mij als mens. Een 
mens is meer dan een medische conditie. 
Het geldt ook voor onze cliënten, dat het 
gaat om hen als mens. Eigenlijk hebben 
zij in die zin geen beperking. Ik merk aan 
mijzelf dat die bagage ertoe doet als ik 
met cliënten in gesprek ga, of als het om 
zorg-ethische vragen gaat. Het mooiste 
aan Esdégé-Reigersdaal is misschien wel 
dat er altijd ruimte is voor die persoon-
lijke inkleuring. En ik weet uit ervaring 
dat dit bij veel organisaties heel anders 
is. Voor mij persoonlijk is er een lijn 
zichtbaar in wie ik ben, wat Esdégé-Rei-
gersdaal is, hoe wij ons moeten organise-
ren, hoe wij met cliënten omgaan en met 
onze omgeving. Een bepaalde thematiek 
komt steeds terug, los van het onder-
werp. Hoe ga je om met de wereld zoals 
die zich aandient en wat heb je daarvoor 
nodig? Hebben we een relatie? Welke 
kennis, capaciteit, vaardigheid is er voor 
nodig om deze situatie te lijf te gaan? En 
wat is het perspectief? In die zin ben ik 
ambitieus. Iedere dag maken we er weer 
iets van, passend bij de situatie.” 

Een derde van het landelijk beschikbare 
budget voor de jeugdwet gaat op aan 
apparaatskosten. Dat is niet gezond. Dat 
moet anders.”

Tegengaan
“Er zit nog iets anders achter deze am-
bitie bij mij. Iets wat eigenlijk te maken 
heeft met fatsoen. Een soort drang om 
iets te doen tegen wat kortgeleden nog 
door een mevrouw Van der Zwaard 
werd beschreven in haar proefschrift 

als ‘geïnstitutionaliseerde vernedering’. 
Regels en systemen die bedoeld zijn om 
mensen te helpen werken averechts en 
pakken soms vernederend uit. Het feit 
dat je tegen wetten en regels aanloopt 
kun je als heel vernederend ervaren. 
Continu verantwoording moeten 
afleggen over je leven, over wie je bent, 
is vernederend. Het gevolg kan zijn dat 
je depressieve gevoelens ontwikkelt, je 
minderwaardig gaat voelen. Alles waar 
wij niet voor staan. Wat ik in de verhalen 
van de clusters hoor, is dat als wij in de 
gelegenheid zijn om ons te ontfermen 
over mensen, dit eigenlijk zonder uit-
zondering leidt tot een verbetering van 
iemands leefomstandigheden. Wat mij 
opvalt in deze organisatie is dat er een 
enorme energie zit in het vinden van op-
lossingen voor individuele cliënten. Zeker 
bij heel ingewikkelde casuïstiek. Dat vind 
ik prachtig om te zien. Maar we moeten 
er wel voor zorgen dat we kunnen blijven 
doen waar wij goed in zijn. Dat wij onze 
inhoudelijke roeping blijven volgen. 
Die inhoudelijke roeping waar wij een 
organisatie omheen hebben gebouwd. 
En af en toe word je daarvan afgeleid 
door de complexiteit van buiten, de rol 
die geld speelt. Let wel; ik onderken het 
belang van geld en verantwoorden, maar 
ik ontken dat bedrijfsmatige logica de 
goede weg is. We moeten het hebben 
over kwaliteiten, niet over kwantiteiten. 
Het gaat om de merkbaarheid in plaats 
van de meetbaarheid.” 

Onze visie kan eenvoudiger
“Het afgelopen jaar ben ik wel bevestigd 

"Van dit 
werk word je 
bescheiden. 

Vooral bescheiden 
over de 

maakbaarheid 
van dingen"

In gesprek met Ruud van Dijk

Arnoud en Paul in het 
appartement van Paul
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Ik was bang, ik dronk, rookte en had de 
verkeerde vrienden. Ik heb vier kinde-

ren die ik eigenlijk niet op kon voeden. 
Uiteindelijk woonde er nog maar één bij 
mij. Mijn leven was een grote puinzooi. 
Ik was vijftig en na je vijftigste herstelt je 
lichaam zichzelf niet meer. Daarom wilde 
ik stoppen met alles dat slecht voor me 
was.”

Geluk bij een ongeluk
Marian is een gelovige vrouw. Van kinds 
af aan geweest. Haar geloof in God heeft 
ervoor gezorgd dat ze, hoe slecht het 
ook ging, altijd bleef hopen op een beter 
leven. “Ik voelde gewoon dat het ooit 
goed zou komen met mij”, vertelt ze. “Ik 
heb gebeden om hulp. Bijvoorbeeld om 
hulp bij het stoppen met roken.” Marian 
is ervan overtuigd dat haar gebeden 
verhoord zijn. Enkele jaren terug kreeg 
ze een hersenbloeding. Dat wens je 
niemand toe. De gevolgen voor degene 
die het overkomt en zijn of haar omge-

ving zijn vaak zeer ingrijpend. Dat 
geldt ook voor Marian. Toch is 

ze ervan overtuigd dat haar 
hersenbloeding haar redding is 

geweest. Het voelt voor haar alsof 
haar gebeden verhoord zijn op een ma-
nier die ze zelf niet had kunnen bevroe-
den. “Ik was aan het werk in m’n tuin. Een 
compostbak timmeren. Ik ben gevallen 
en weet niet meer wat er gebeurd is. Na 
drie maanden kwam ik bij. Geen enkele 
behoefte meer aan drank of sigaretten. Ik 
was ervan af.” 

Niet meer bang
“Ook was ik niet meer bang. Voor mijn 
hersenbloeding was ik dat altijd. Bang 
om iemand op te bellen, bang om alleen 
thuis te zijn, bang om iemand thuis te 

# T R O T S

Zó Geluk kig!
Voor het raam staat een tafel met vier stoelen. “Het is de enige plek waar 
ik goed licht heb”, vertelt Marian. “Hier zit ik vaak te werken en zwaai ik 
naar de mensen die voorbijlopen. Veel mensen kennen mij.” Op de tafel, 
losjes gesorteerd in de ronde halfhoge plastic doosjes van Jodekoeken, 
staan stiften. De bekende paarse deksel kan er niet meer op. Daarvoor zijn 
ze net te lang. Verder een driezits met salontafel, wandkasten en lijsten 
aan de muur. Een gewoon appartement. Of niet? Wie verder kijkt, ziet 
dat de woning een verhaal vertelt. Het relaas van een vrouw die via het 
noodlot haar geluk wist te vinden in een leven dat, naar eigen zeggen, ‘een 
puinzooi’ was. 

"

T E K S T & FOTO G R AFI E
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ontvangen. Gewoon bang voor alles. 
Ik ging drinken om de angst de baas te 
kunnen. Maar van drank werd ik alleen 
maar nog banger. Ik kreeg wel hulp, maar 
het hielp mij niet van mijn angst af. Ik 
heb therapie gehad, ben een paar keer 
naar een afkickcentrum geweest, maar 
bij mij hielp het niets. Misschien was het 
wel een soort stoornis in mijn hersens, 
ik heb eigenlijk geen flauw idee. Ik had 
angst en dat ging niet zomaar weg. Pas 
na mijn hersenbloeding. Ik voelde me 
voor het eerst zielsgelukkig. Ik heb nooit 
geweten dat het leven zo leuk was. Het 
is onvoorstelbaar, de angst was weg. Ik 
voelde me blij.”

Ook voor Marian heeft haar hersen-
bloeding negatieve gevolgen. “Ik kan 
vanwege mijn hersenbloeding niet meer 
tegen geluid. Geluiden worden niet meer 
gefilterd. Alles komt even hard binnen. 
Hier in huis is het daarom altijd doodstil 
en bepaalde dingen, zoals naar de bio-
scoop of naar de kroeg, kan ik niet meer 
doen. Dat vind ik wel jammer. ’s Avonds 
om zeven uur ga ik naar bed. Dan heb ik 
echt rust nodig.” 

Kleuren
Kleuren deed Marian haar hele leven al. 
Met stift. Zo’n beetje op alles was los 
of vast zat. In haar appartement is dat 
overal te zien. Iedere tafel, iedere vaas, 
verschillende vogelhuisjes en de werken 
aan de muur, het zijn de stille getuigen 
van een leven lang kleuren. “De patronen 
die ik maak zijn symmetrisch. Het zijn 
mandala’s. Voor mijn hersenbloeding 
maakte ik ingewikkelder patronen dan 
nu.” Marian toont de salontafel waarop 
een kleurenpatroon te zien is. Lijnen krui-
sen onder en over elkaar. Een monniken-
werk zonder meer. “Doordat ik een her-
senbloeding heb gehad, kan ik niet meer 
werken. Ik mag nu de hele dag doen wat 
ik het liefste doe. Kleuren! Ik maak ook 
dingen voor andere mensen.” Op de tafel 
bij het raam ligt een A4-tje met daarop 
een symbool. “Dit is een logo en er is mij 
gevraagd of ik het in wil kleuren.” 

“Ook bij mijn herstel hebben mijn kleur-
boeken een belangrijke rol gespeeld. Na 

mij hersenbloeding zat ik in een rolstoel, 
met een blad voor mijn buik zodat ik er 
niet uit zou vallen. Ik reageerde wel op 
mijn omgeving, maar zelf weet ik er niets 
meer van. Ik was nog niet bij bewustzijn. 
Mijn zus kwam op het idee om mijn 
kleurboeken en kleurtjes van thuis te ha-
len. Ze zette ze voor me neer en ik ging 
er meteen mee aan de slag. Zelf weet ik 
dat niet meer. Ik heb gehoord dat ik toen 
ook weer ging praten. Gelukkig zit ik nu 
niet meer in een rolstoel. Ik ben zó blij 
dat ik weer heb leren lopen.” 

Onderzetters
In de centrale hal van het wooncomplex 
waar Marian woont, staat een grote 
tafel met gebruikte boeken. Een stuk of 
dertig titels hunkeren naar een nieuwe 
eigenaar. “Hier leggen de bewoners 
dingen neer voor anderen. Spullen die ze 
zelf niet meer gebruiken.” Terwijl Marian 
vertelt, legt ze drie zelfgemaakte man-
dala’s neer. Pakweg vijftien centimeter 
in doorsnee. Geplastificeerd zodat ze als 
onderzetter kunnen dienen. “Vaak zijn ze 
zo weg, mensen willen ze blijkbaar graag 
hebben.” Ze wijst naar een van de appar-
tementen. Achter het raam een creatief 
werk. “Ook van mij”, zegt ze trots. 
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Het was een val, een ongeluk. Tien meter naar 
beneden in een liftschacht. Artur de Groot (34) 
werkte mee aan de bouw van de Noord-Zuidlijn 
in Amsterdam. Een mooi project. Hij had net z’n 
theorie gehaald voor zijn rijbewijs en zou een week 
later afrijden. Daarna, z’n droomauto. Een Subaru 
Impreza WRX. Drieëntwintig jaar was hij, een leven 
vol plannen voor de boeg. Totdat…

I N T E R V I E W
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We spoelen ‘de film’ vooruit. Elf jaar 
later, anno nu. Autobedrijf van Vliet 

in Schagen. Ratelend wordt een autowiel 
vastgedraaid. De geur van rubber, olie en 
metaal, terwijl een van de bruggen in de 
werkplaats zacht zoemend een auto op-
tilt. Met zijn handen schetst Artur de situ-
atie van toen. “Een liftschaft, de zoveelste 
verdieping, ik stond hier, mijn baas daar, 
er stonden containers en die werden 
verplaatst.” Zijn stem heeft een gebeurd-
is-gebeurd-toon. Nuchter. Je verandert 
er toch niets meer aan. Zo klinkt het. Met 
zijn hand doet hij de val na. Hij fluit van 
hoog naar laag. Van hard naar onhoor-
baar. In de stilte aan het eind kun je de 
klap bijna horen en voelen. “Ik had net zo 
goed dood kunnen zijn”, zegt hij. “Na zes 
dagen werd ik wakker, in het ziekenhuis. 
Geen idee van wat er gebeurd was. Het 
enige dat ik nog wist, was dat ik vlak voor 
het ongeluk vijf grilburgers had gegeten 
bij de Febo.” Hij lacht en er verschijnen 
lichtjes in zijn ogen.

32 Pennen
Artur brak zijn bekken op vijf plaatsen. 
Ook zijn linkerbeen en arm waren er 
slecht aan toe. Vijf platen en tweeën-
dertig pennen houden sindsdien de 
boel bij elkaar. Na het ziekenhuis begon 
de revalidatie. “Ik zat in een rolstoel en 
wilde per sé weer leren lopen”, vertelt hij. 
Dat lukte. Wel heeft hij blijvend letsel. 
Lopen gaat daardoor moeilijk en het 
gebruik van zijn linkerarm is niet meer 
zoals het was. Na zeven maanden mocht 
hij weer naar huis. Aanvankelijk ging hij 
wonen bij een vriendin van zijn moeder. 
In het begin ging dat goed, maar later 
niet meer. “Ik wilde gewoon wat doen,” 
vertelt Artur, “ik zat al een jaar thuis, ik 
kon nergens heen en ik wilde niet met 

mijn rollator de kroeg in. Toen zat ik er 
wel even doorheen.” Die frustratie leidde 
tot problemen. Het was beter dat hij 
zelfstandig ging wonen. En zo kwam hij 
uiteindelijk terecht in Schagen waar hij 
woonondersteuning krijgt. 
 
Artur is een echte praktijkman. “Ik moet 
dingen zien om ze te kunnen leren”, 
vertelt hij. Met een apparaat haalt hij een 
versleten autoband van een lichtmeta-
len velg. “Ik deed praktijkonderwijs, dat 
past bij mij. Bezig zijn.” Voor het onge-
luk werkte hij hard. ’s Avonds om tien 
uur naar bed en de volgende ochtend 
om vijf uur eruit. Aan de slag. Na het 
ongeluk was alles totaal anders. Betaald 
werk ging niet meer. Artur werkte bij de 

voedselbank en een autosloperij. “De slo-
perij was leuk. Ik was veel buiten en had 
leuke collega’s”, merkt hij op. Nu dus bij 
Autobedrijf van Vliet. Dankzij de dochter 
van de eigenaar. Door zijn verhuizing 
naar Schagen moest Artur op zoek naar 
andere dagbesteding. Hij kwam terecht 
bij het Skager AC (activiteitencentrum) 
van Esdégé-Reigersdaal en werkte onder 
andere bij het Tracé. Daar werd hij op-

bedrijven waarvoor hij of zij wat kan be-
tekenen. In 2019 zijn we met een groep 
cliënten begonnen bij Karwei in Schagen. 
Dat leek me ook wel wat voor Artur.”
“Ik wilde dat alleen niet,” wordt ze aan-
gevuld. “Ik zag het gewoon niet zitten. 
Ik dacht dat ik daar alleen maar mocht 
schoonmaken en opruimen.” 
En toen, toen was het maart 2020. Coro-
na. Dagbestedingslocaties gingen dicht 
en Artur kwam voor een groot deel thuis 
te zitten. Astrid: “Ik kreeg een telefoontje, 
Artur wilde toch wel een dagje meedraai-
en bij Karwei.” Het werk bleek Artur goed 
te liggen. “Het was anders dan ik had 
verwacht. Soms moet ik wel even vegen 
of stofzuigen, maar dat hoort er gewoon 
bij. Ik doe ook heel veel andere dingen.” 

Maatwerk
Astrid: “Het mooie van het werken bij 
Karwei is dat het maatwerk is. Iedereen 
die daar werkt kan dat doen op een ma-
nier die bij hem of haar past. De mate van 
zelfstandigheid is verschillend. De een 
heeft nabijheid nodig, terwijl de ander 
juist graag zelfstandig werkt. Artur heeft 
een eigen afdeling die hij beheert.” 
“Ik houd de afdeling bouwmaterialen bij”, 
vertelt hij. “Ik vul spullen aan, houd alles 
netjes en help klanten. Vooral het werken 
met klanten vind ik leuk. Ik merk wel dat 
ik mij minder goed kan concentreren. Als 
ik iets in een schap moet leggen, kost het 
mij moeite om de juiste plek te vinden. 
Heb ik die plek eenmaal gevonden, en ik 
draai mij om, ben ik de plek weer kwijt en 
moet ik opnieuw zoeken. Voor dat soort 
situaties bedenk ik oplossingen. Ik hang 
bijvoorbeeld het kaartje van het schap 
even scheef. Hierdoor kan ik de juiste 
plek makkelijker terugvinden.”  

Shirtje ruilen
Astrid: “Na een maand gaf Artur aan 
dat hij zich niet prettig voelde in het 
Esdégé-Reigersdaal-shirt. Wij dragen zo’n 
shirt om te laten zien dat we van de dag-
besteding van Esdégé-Reigersdaal zijn.” 
“Ik weet niet precies waarom ik zo’n 
shirt niet aan wil”, vertelt Artur. “Ik weet 
dat mensen naar mij kijken wanneer ik 
loop. Ik heb een soort hupje tijdens het 
lopen vanwege mijn ongeluk. Het shirt 
van Esdégé-Reigersdaal voelde voor mij 

gewoon niet prettig.” Er werd gezocht 
naar een oplossing, en die is gevonden. 
Een ander shirt. ‘Stage’ staat erop. 

Scholing
“Tijdens een werkdag doen we ook altijd 
een halfuur aan scholing”, vertelt Astrid. 
“Het is een groepsgesprek waarin je 
dingen met elkaar bespreekt. Dat kan 
scholing zijn, maar er kunnen ook onder-
werpen zoals gezond eten, op jezelf gaan 
wonen of actualiteiten voorbijkomen. 
Tijdens zo’n gesprek is het de bedoeling 
dat je dingen leert van elkaar.”

Toekomst
“Als ik een miljoen win, wil ik een eigen 
huis. Die laat ik dan bouwen. Veder zou 
ik graag mijn heftruckdiploma halen. Dat 
lijkt mij mooi werk en dat kan ik op meer 
plekken doen. Bij Karwei kan ik certifi-
caten halen, via de Karwei-academie. Zo 
mag ik nu met de elektrische pompwa-
gen werken. Ik heb een cursus gedaan 

om te leren hoe dat ding werkt.”
Astrid: “We blijven altijd kijken naar wat 
cliënten wél kunnen en wat haalbaar is. 
Daar zoeken we dan bedrijven bij die dit 
mogelijk willen maken. Vaak is er meer 
mogelijk dan je in eerste instantie zou 
denken.”

Trots en tips
Artur: “Ik ben er trots op dat ik normaal 
werk heb. Hier bij Van Vliet en bij Karwei. 
Gewoon tussen de mensen. Ik zou ande-
ren die in mijn situatie zitten adviseren 
om dingen uit te proberen. Zoek hulp. Je 

"Ik wil mij geen 
cliënt voelen" "Ik ben er 

trots op dat ik 
normaal werk 

heb"

weet pas of werk leuk is of niet als je het 
gedaan hebt. Ik dacht ook dat ik Karwei 
niets zou vinden. Toch bleek het een 
leuke baan te zijn. Maar ik heb ook bij 
een kinderboerderij gewerkt. Daar kwam 
ik erachter dat dieren niet echt mijn ding 
zijn. Gewoon proberen dus, loop een 
keer een dagje mee. Vind je het niks, kun 
je gewoon verder zoeken.”

Astrid: “Het is belangrijk om over je 
wensen en mogelijkheden te praten, 
dat kan met Esdégé-Reigersdaal of met 
de gemeente of het UWV. Zij kunnen je 
doorverwijzen naar ons. Op die manier 
vind je werk of dagbesteding die bij jou 
past. Ik denk dat dat hetgeen is dat ieder-
een uiteindelijk wil: nuttig werk doen en 
serieus genomen worden. Daar zetten 
wij ons voor in.” 

gemerkt door een stagiaire. De dochter 
ván dus. “Ik zat daar vaak filmpjes van 
auto’s te kijken en zij zag dat. Haar vader 
had een autobedrijf en zo ben ik bij 
Autobedrijf van Vliet terecht gekomen. 
Dat bevalt me goed.” Ondertussen zit de 
nieuwe band er weer net zo makkelijk om 
als de oude eraf ging. “Weet je wat het 
is,” vervolgt Artur, “ik wil mij geen cliënt 
voelen en bij Van Vliet ben ik een van de 
jongens. Ik hoor er gewoon bij. Dat is wat 
ik wil.”

Jobcoaching
Astrid Snaas is jobcoach bij het Skager 
AC: “Wij proberen passend werk of dag-
besteding te vinden voor cliënten. Hierbij 
kijken we naar de mogelijkheden van de 
cliënt. Vervolgens leggen we contact met 

  Artur haalt een band naar beneden  

Artur bekijkt een auto die op de brug staat

 Astrid en Artur bij Karwei in Schagen
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Pand 12 op de nummers 22-24 van 
het Breed in Hoorn. Zonder iets aan 

achtergrondinformatie te krijgen, krab je 
jezelf nu wellicht achter de oren. Cluster-
manager Ellemieke verheldert daarom 
even een en ander: “Het begon allemaal 
ruim 25 jaar geleden op het Breed 12 on-
der de naam Kadowinkel De Rode Luifel. 
Door interne veranderingen paste deze 
naam niet meer bij de locatie. Het werd 
Pand 12, want daar zaten we toen ook. 
En tja, West-Friezen zijn lekker nuchter. 
In 2015 is het pand op nummer 22-24 
aangekocht door de familie Blokker. Het 
is in oude glorie hersteld en ons is toen 
gevraagd mee te verhuizen. We mochten 
gebruik maken van de benedenverdie-
ping. Er kwam een kaarsenmakerij bij 
en ook een atelier, waar negen cliënten 
per dag een prachtige werkplek hebben. 
Midden in de stad en midden in de maat-
schappij. De naam Pand 12 hebben we in 
ere gehouden.”

125 jaar na Blokker 
Ruim 125 jaar geleden opende op deze 
plek de eerste Blokkerwinkel. Nu, ruim 
125 jaar later, heeft Pand 12 qua assorti-
ment zijdelings toch nog wat raakvlak-
ken met een Blokker. Al kun je hier zéker 

geen pannen of een koffiezetapparaat 
kopen. Wel vind je hier originele cadeaus 
en interieuraccessoires zoals kussens, 
kaarsen en seizoensgebonden sfeerar-
tikelen. Aan kwaliteit geen gebrek: elk 
product barst ervan. Een deel wordt zelf 
gemaakt en een deel is afkomstig van 
andere dagbestedingslocaties.

Kaarsen en atelier
In het atelier achter de winkel pakken 
cliënten zelf alle cadeau- en servetpak-
ketten in en maken zij alle kaarsen die in 
de winkel te koop zijn. Carlijn laat trots 
haar getamponneerde waxinelichtjes 
zien. “Dat is best wel moeilijk en kan niet 
iedereen. Het kaarsvet droogt heel snel 
en je moet nauwkeurig te werk gaan”, 
vertelt ze trots.  Op de achtergrond 
zit Sylvia trouw mallen te vullen met 
waxineblokjes. “Dat doet ze elke dag en 
vindt ze heerlijk om te doen”, vertelt Nel, 
senior cliëntbegeleider bij Pand 12. De 
mallen worden vervolgens gevuld met 
vloeibaar kaarsvet en zo ontstaat er weer 
een kunststuk op deze prachtige locatie. 

A l  2 5  j a a r  d e  o r i g i n e e l s t e  c a d e a u w i n k e l  v a n  H o o r n

K O P E N
T E K S T & FOTO G R AFI E
Dewi Koomen

Pand 12
Carlijn toont een product  

Thara staat achter de kassa 
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I N T E R V I E W

DEJUISTE SNAARRAKEN
C o n n i e  R o o s ,  v a n  v r i j w i l l i g e r  t o t  s e n i o r

v a n  d r u m m e r  t o t  b l u e s g i t a r i s t

T E K S T & FOTO G R AFI E
Eric Minten

Het is een klein kamertje. Twee bij nog wat. De trap op links. Rommel, waarvan 
je gevraagd wordt er vooral niet op te letten. Aan de muur, op pas-op-voor-je-
hoofd-hoogte, een plankje met zilverkleurige trofeeën. Onder het raam een 
gitaarversterker. Aan de brom te horen staat hij hard. Routineus pakt ze haar 
gitaar en hangt ‘m om. Connie Roos (47) begon ooit als vrijwilliger bij de locatie 
Rivierenbuurt (WonenMet). Wilde wat anders, iets betekenen. Voor een ander 
en daarmee voor zichzelf. Nu is ze senior. “Ik heb nog nooit voor een vreemde 
gespeeld”, zegt ze. Haar hand trilt nerveus en draait de volumeknop met de klok 
mee. De brom wordt nog luider. Een geel glimmende plectrum in haar rechter. 

Connie: “Ik had een kantoorbaan bij Payroll, zij verzorgden 
de salarisadministratie voor muzikanten, licht- en geluid-

technici, cameramensen, enzovoorts. Het was niet de admi-
nistratieve kant die mij het meest aansprak. Mensen helpen 
met het oplossen van hun problemen, door bijvoorbeeld 
voor iemand een voorschot te regelen, dat vond ik leuk om 
te doen.” Connie wilde na de middelbare school eigenlijk 
naar de Sociale Academie. Van huis uit werd ze gestimuleerd 
voor een kantoorbaan te kiezen. ‘Dan heb je altijd werk’, was 
de gedachte. Vandaar Payroll en later Spaansen. Toch bleef 
het knagen. Connie wilde een baan waarbij ze iets kon doen 
voor een ander.

Vrijwilliger geworden
“Dan ga je toch een keer met mij mee”, zei een vriend. Hij 
werkte bij Esdégé-Reigersdaal (WonenMet) als cliëntbege-
leider. Connie: “Hij vertelde over de doelgroep waarmee hij 
werkte. Zelf wilde ik liever met jongeren werken of in de 
psychiatrie. Toch ging ik mee en ben gebleven als vrijwilli-
ger. Zo leerde ik Bep kennen. Een lieve, wat oudere en vaak 
eenzame vrouw. Geen familie en weinig vrienden. Ze zocht 
iemand die dingen met haar wilde ondernemen. Dat ben 
ik gaan doen. Wandelen, winkelen, dagje Beverwijk, een 
boottochtje op het IJsselmeer met patat en een gehaktbal. 
En Holiday on Ice, ieder jaar weer. Gezelligheid was voor haar 
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een kans aan. “De toenmalige senior 
cliëntbegeleider ging richting haar 
pensioen en de combinatie van het 
bezig zijn met cliënten en het coachen 
van collega’s, leek mij wel wat. Ik ben in 
gesprek gegaan met mijn clustermana-
ger. We hebben gesproken over hoe we 
de functie zagen. Vervolgens heb ik een 
jaar met de toenmalige senior-cliënt-
begeleider meegelopen en heb ik een 
tweejarige coach-opleiding gedaan. Het 
coachen van collega’s is echt een andere 
tak van sport. Tegelijk geldt voor coa-
chen van collega’s hetzelfde als voor het 
begeleiden van cliënten. Wanneer je wat 
voor een ander wilt betekenen, moet je 
eerst naast iemand gaan staan. Wanneer 
je dat doet, kun je iemand beter helpen. 

het belangrijkst en als ik haar zag lachen, 
gaf mij dat een goed gevoel.”

Waardering
“De cliënten waarmee ik nu werk zijn 
mensen met een lichte verstandelijke 
beperking en/of psychiatrische proble-
matiek, zoals bijvoorbeeld depressie of 
een angst-, of hechtingsstoornis. Zij laten 
het, anders dan Bep, vaak niet zo merken 
dat ze het fijn vinden dat je er bent. Soms 
eerder het tegenovergestelde. De vol-
doening die ik uit mijn werk haal, zit ‘m 
voor mij meer in mijzelf. Ik vind het voor 
mijzelf belangrijk dat ik dingen doe voor 
een ander. Als mens maak je het nodige 
mee in je leven. Dat geldt ook voor mij. 
Deze ervaringen gebruik ik om andere 
mensen te helpen. Je kunt met anderen 
meevoelen en op die manier waardevol 
werk doen. Daar zit mijn drive.”

Kiezen voor mezelf
“Naast mijn werk bij Spaansen werd ik 
ADA (een medewerker die Algemene 
Dagelijkse Activiteiten begeleidt, red.) 
bij de locatie Rivierenbuurt van het 
cluster WonenMet. Ik wilde eerst weten 
of ik het werk en de doelgroep wel écht 
leuk zou vinden. Na een paar maanden 
kwam er een begeleidersfunctie vrij. Ik 
twijfelde of ik dat zou kunnen. Ik had 
geen enkel zorg gerelateerd diploma. 
Mijn clustermanager zag echter wel wat 
in mij. Ik solliciteerde en kreeg de baan. 
Zestien uur als begeleider. Het gevolg 
was wel dat mijn werk bij Spaansen mij 
steeds meer tegen ging staan. Ik deed 
het omdat ik ervoor geleerd had, maar ik 
miste de vrijheid en de voldoening die ik 
als begeleider wel kreeg. Uiteindelijk ben 
ik gestopt met mijn administratieve werk. 
Het kiezen voor een baan waar ook mijn 
hart lag, was voor mij een openbaring. 
Echt geweldig.”

Meer verantwoordelijkheden
Net als de functie van ADA was ook de 
rol als begeleider geen lang leven be-
schoren. Na anderhalf jaar kwam er een 
cliëntbegeleidersfunctie vrij die Connie 
mocht gaan invullen. “Ik heb er toen voor 
gekozen de opleiding SPW-4 te gaan 
doen. Ik wilde graag wat meer achter-

gronden weten. In het begin vond ik de 
nieuwe functie zwaar. Ik kreeg veel meer 
verantwoordelijkheden. Ineens had ik 
vier cliënten waarvoor ik ondersteunings-
plannen moest schrijven en de lijnen uit 
moest zetten.” 

De juiste snaar
“Het begeleiden van cliënten heeft wel 
wat weg van gitaarspelen. Als ik een 
bluessolo speel, lukt dat niet wanneer ik 
dat vanuit mijn hoofd doe. Zodra ik ga 
bedenken wat ik wil spelen, loop ik vast. 
Ik moet eerst de muziek voelen. Lukt dat, 
dan is iedere noot die ik speel raak. Zo 
ook bij cliënten. Het begint allemaal met 
het vinden van aansluiting. Je probeert 
aan te voelen hoe iemand zich voelt. 
Hoe zit iemand in z’n vel? Wat is zijn of 
haar stemming? Wat is de vraag achter 
de vraag? Om dat te kunnen doen moet 
je naast de cliënt gaan staan. Soms moet 
je daarvoor je eigen waarden en normen 
even loslaten. Er helemaal zijn voor de 
ander, zonder te oordelen. Empathie, 

betrouwbaarheid en kunnen relativeren 
zijn daarbij belangrijk. Je moet betrok-
kenheid kunnen voelen bij de cliënt. 
Wanneer ik een zware dienst heb gehad, 
zit mijn hoofd, bij thuiskomst, dan ook 
echt vol. Het maken van muziek helpt 
dan. Hierdoor kan ik alles loslaten en 
speel ik mijn hoofd leeg. 
Jezelf zijn, dat ik ook belangrijk. Op jezelf 
durven te vertrouwen. Op die manier 
weet je bij cliënten de juiste snaar te 
raken en kom je samen verder.”

Senior
Na elf jaar cliëntbegeleider geweest te 
zijn, diende zich voor Connie opnieuw 

Je hoeft dan ook niet om de hete brei 
heen te draaien. Je kunt dingen gewoon 
benoemen, omdat het gebeurt op basis 
van gelijkwaardigheid.”

Fingerspitzengefühl 
Een van de belangrijkste dingen in het 
werk met cliënten en collega’s is dat je 
blijft kijken naar je eigen handelen. Dat 
geldt voor iedereen. Wanneer er iets niet 
goed gaat in het contact met een cliënt, 
is het altijd belangrijk om te kijken naar 
wat je zelf doet. Vaak is het makkelijker 
om te kijken naar wat een ander niet 
goed doet. Naar jezelf kijken is soms best 
confronterend. Wat heb je gezegd? Hoe 
keek je? Hoe zat je? Wat deed je? Heb 

je misschien toch die ene vraag gesteld 
waarvan je eigenlijk al voelde dat je ‘m 
op dat moment beter niet kon stellen? 
Het zijn allemaal dingen die een rol 
kunnen spelen. De cliënten waarmee we 
werken zien en voelen alles. Wil je hen 
kunnen begeleiden, is het kijken naar je 
eigen handelen o zo belangrijk. Uiteinde-
lijk ontwikkel je zo je eigen fingerspitzen-
gefühl, dat kun je niet leren uit boeken. 
Sommige mensen hebben dat van nature 
en anderen moeten daaraan werken.” 

Jezelf leren kennen
“Door het werk leer je jezelf heel goed 
kennen. Je gaat zien waarom je op een 
bepaalde manier reageert en waar dat 
vandaan komt. Het werk heeft mij als 
mens veranderd, doen groeien. Vroeger 
speelde ik drums. Dat vond ik prettig 
omdat ik niet dan niet op de voorgrond 
hoefde. Drummers zitten altijd een 
beetje achteraan. Door mijn werk als cli-
entgebeleider moest ik ineens wel op de 
voorgrond treden. Nu speel ik gitaar. Het 
werk heeft mij hierin geholpen. Letterlijk. 
Voor mij waren de theoretische achter-
gronden daarbij wel belangrijk. Ik wil 
gewoon weten waar ik het over heb. Dat 
geeft houvast. Dat helpt mij. Uiteindelijk, 
en dat geldt voor iedereen, moet je het 
natuurlijk wel zelf doen.”  

Blues
Dus…, nog nooit hoorde een vreemde 
haar gitaar. De versterker nog steeds oe-
rendhard. Via haar telefoon start ze een 
begeleidingstrack. Drums en bas. Garry 
More leidt je langs zijn ‘Parisienne Walk-
ways’  Ze kijkt naar haar snaren en plaatst 
haar vingers. Haar gezicht verdwijnt 
achter wilde blonde krullen en dan gaat 
ze los. Alsof er niemand anders is. Geen 
drumstel om achter te verschuilen. En ja, 
het gebeurt. Met muziek vertelt ze haar 
verhaal. Precies zoals de blues bedoeld 
is. Pijn, melancholie en rauwe romantiek 
snijden dwars door je ziel. Zij en Garry, 
Garry en zij. Haar vingertoppen raken 
moeiteloos de juiste snaren en trekken ze 
jankend krom. Fingerspitzengefühl avant 
la lettre…   

"Het begint 
allemaal met 

het vinden van 
aansluiting" 

"Het werk heeft 
mij als mens 

veranderd, doen 
groeien"

  Connie 
 
  Connie en Gaby 

 Connie 
 
  Connie en Gaby doen boodschappen
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De winkel heet Het Broodboetje. Je kunt 
het eigenlijk een beetje zien als een 

buurtsupertje”, gaat Brenda enthousiast verder. 
“Er zijn namelijk geen andere winkels meer 
in Spierdijk. Het assortiment bestaat uit veel 
lokale producten zoals zuivel van zorgboerderij 
Dijkgatshoeve, delicatessen uit Hoogwoud, 
West-Friese koffie en oud-Hollandse snoep-
jes. En natuurlijk brood, koeken en taart die 
geleverd worden door een bakker uit de buurt. 
Elf kratten vandaag, bijna alles is alweer op. 
En het is zelfs een rustige dag!” Zelf maken de 
medewerkers mooie producten, veelal van 
brocante materialen, en toveren die om in een 

leuk geschenk met een nostalgisch tintje. 
En alsof het nog niet genoeg is: buiten 
is een terras waar je heerlijk ‘een bakkie 
met een stuk teert’ kunt nemen, West-
Fries voor een kopje koffie met een stuk 
taart. Zelfs voor een high tea wordt de 
hand niet omgedraaid. 

Ware liefde 
Alex komt intussen even bij in de ruimte 
achter de winkel die Het Scharrelboetje 
wordt genoemd. Een plek met een 
huiskamergevoel waar de producten uit 
de winkel gemaakt worden en waar de 
medewerkers even kunnen ontspannen. 
Hij drinkt een theetje en kleurt even in 
zijn kleurboek nadat hij ijverig de glazen 
vitrines heeft gepoetst. Alex leest voor 
wat er op het theelabeltje staat: “Waar 
heb je je ware liefde leren kennen? Hier!” 
Op de vraag ‘Weet ze het zelf ook al?’, 
volgt een lachende “Nee!” 
Amber kwam als stagiaire binnen. Ze is 
nu klaar met school en wilde erg graag 
blijven. “We zijn zo blij met haar”, vertelt 
Brenda trots. Ze helpt graag de klanten 
in de winkel, pakt cadeautjes mooi in en 
vindt het leuk om klanten op het terras te 
bedienen.” 

Alweer een jaar
Ruim een jaar geleden opende Het 
Broodboetje zijn deuren. Niet de meest 
gemakkelijke tijd om te starten. Brenda: 
“We wilden het liefst iedereen laten 
komen kijken, maar dat kon toen niet. De 
deur staat nu gelukkig weer wagenwijd 
open. Het afgelopen jaar zijn we ondanks 
de maatregelen echt omarmd door de 
dorpsgenoten en mensen uit de regio. 
Een van onze medewerkers brak zijn 
been en kreeg zelfs kaartjes van klanten. 
Dan merk je toch echt dat we onderdeel 
van het dorp zijn geworden en dat voelt 

buurtsupertje
Een nostalgisch

De geur van vers gesneden 
brood lokt je vanaf de weg 
naar binnen. Even terug naar 
grootmoeders tijd. “Welkom!”, 
klinkt een vrolijke Brenda, 
cliëntbegeleider van Het Boetje 
in Spierdijk. Aan haar zijde staan 
Amber en Alex. Met hen werken 
in totaal nog vijftien cliënten 
mee in de winkel. “Maar wij 
noemen ze medewerkers, geen 
cliënten.” 

B U U R T E N
T E K S T & FOTO G R AFI E
Dewi Koomen

zo speciaal. We hebben enorm hard 
gewerkt en merken nu dat we eindelijk in 
rustiger vaarwater komen. Met name de 
kerstperiode hebben we echt geknald. 
We maakten namelijk kerstpakketten 
die erg in trek bleken. Dat was wel een 
hoogtepunt en dus hebben we die actie 
dit jaar herhaald.”

Altijd wel plannen
“Onlangs is de keuken verbouwd. Daar 
keken we erg naar uit. We bakken in de 
winkel namelijk ook gevulde koeken en 
snacks als saucijzenbroodjes en tosti’s af. 
Om de voorbereidende werkzaamheden 
hiervoor juist uit te kunnen voeren, heb 
je wel een goede keuken nodig. 
Ook hebben we aandacht gegeven aan 
de week tegen de eenzaamheid en heb-
ben we ouderen uit de buurt uitgeno-
digd om bij ons op de koffie te komen. Zo 
houden we altijd wel plannen, het werk is 
hier nooit klaar. Ik hoop dat we gewoon 
lekker kunnen draaien zo en volop blijven 
genieten. Dan is het helemaal goed.” 

"

"Dan merk je toch 
echt dat we onderdeel 
van het dorp zijn 
geworden en dat voelt 
zo speciaal"

Het Broodboetje volgen?  
Kijk op Facebook!

 Amber

Het Broodboetje
Alex
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LEREN EN WERKEN OP HET CENTRAAL BUREAU

I N T E R V I E W
T E K S T & FOTO G R AFI E
Eric Minten

CREW
De Palatijn, daar is het begonnen. 
Een verzorgingshuis voor ouderen 
met dementie in Alkmaar. Cluster 
Zilvermeeuw 3 startte daar een 
leer-werkproject. De deelnemers 
aan het project, ongeveer drie 
à vier per dag, ondersteunden 
het zorgpersoneel met allerlei 
werkzaamheden. Het was een 
mooie eerste stap. Zo mooi zelfs 
dat er al snel behoefte was aan 
meer leer-werkplekken. Meer 
mensen wilden op deze manier 
aan de slag. Er werd uitbreiding 
gezocht en gevonden. En zo 
gebeurde het; leer-werkproject 
de Palatijn werd de Crew op het 
Centraal Bureau. Ogenschijnlijk uit 
het niets en nu al niet meer weg te 
denken.

v.l.n.r. Tina, Chris, Rianne, 
Simone (midden), Lara 
(boven), Sascha, Edith

Het was januari 2020. Leuk om te 
beginnen in zo’n nieuw ingericht 

Centraal Bureau. Daar krijg je zin van, 
toch? Het was van korte duur. Blijkbaar 
had men ergens een grote hoeveelheid 
roet over. Die werd zo, hatsjikidee(!), in 
het eten gekieperd. Corona heette dat. 
Dagbestedingslocaties gingen dicht, 
thuiswerken werd de norm en de kanto-
ren in Nederland raakten uitgestorven. 
Zo ook het Centraal Bureau. En hoewel 
de tunnel behoorlijk lang was, scheen er 
toch licht aan het einde. 

Opstarten
Rianne is een van de begeleiders binnen 
het leer-werkproject op het Centraal 
Bureau. Samen met haar collega’s Tina 
en Edith begeleidt zij de deelnemers. 
Rianne: “Nu corona hopelijk grotendeels 
achter ons ligt, zijn we weer aan het 
opstarten. Dat gaat meteen heel goed. Er 
zijn direct nieuwe werkzaamheden. Zo 
zijn we bijvoorbeeld begonnen met het 
bakken van verschillende soorten koek-
jes. Deze worden verkocht in het werkca-
fé en zijn zó geliefd dat we er meteen een 
flinke klus bij hebben. Daarnaast helpen 
de deelnemers nu twee ochtenden in de 
keuken. Dat is begonnen als een work-
shop tijdens de coronaperiode. Daar is 
een mooie samenwerking uit ontstaan.”

Het doel van de begeleiding is om deel-
nemers zo zelfstandig mogelijk te laten 
werken. De vaardigheden van de deel-
nemer zijn hierbij het vertrekpunt. Doen 
waar je goed in bent, daar begint het 
mee. Vervolgens kijkt men naar ontwik-
kelmogelijkheden. Daarbij gaat het niet 
alleen om de praktische vaardigheden 
die je nodig hebt om een klus te klaren, 
maar ook om sociale vaardigheden. Denk 
hierbij aan contact leggen, samenwer-
ken, of het omgaan met feedback. Hoe 
ontvang en geef je het? Het voorbeeld-
gedrag van de begeleiders is hierbij 
belangrijk. Verder worden er gesprekken 
gevoerd en tips gegeven. Bijvoorbeeld 
wanneer deelnemers ergens tegenaan 
lopen en er zelf niet uitkomen. 

Ondertussen in de spoelkeuken
De roestvrijstalen afwasmachine laat 
stoom ontsnappen. Langs het plafond 
drijven de grote wit-vochtige wolken, 
tevergeefs op zoek naar een plek om te 
ontsnappen. Het is warm in de spoel-
keuken. Sascha en Larissa zijn bezig met 
de afwas van het werkcafé. Het is net 
lunchtijd geweest, dus wemelt het van 
de borden, bestek en soepkommen. De 
gang zit er goed in. “De taakverdeling 
regelen we zelf,” vertelt Sascha, “die kan 
iedere keer anders zijn. Het gaat eigenlijk 

 Larissa (links) en Sascha (rechts) in de spoelkeuken

 Sascha doet bestek in een bak
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een beetje vanzelf en je wisselt elkaar 
af.” Terwijl ze vertelt, sorteert ze het 
bestek in de bestekbak en vult lage 
vierkante bakken met servies. Via een 
rolbank komen ze bij Larissa terecht. 
Met een soort douchekop spuit ze 
het servies een beetje schoon. “Zodat 
het ergste eraf is”, zeg ze. Vervolgens 
worden de bakken opgeslokt door 
de afwasmachine. Meteen klinkt er 
binnenin het gespuit van spuitende 
spuiten. Nog meer stoom walmt de 
keuken in, waarna de vaat er aan de 
andere kant weer uitkomt. Dampend 
schoon.

Uitstroom
Een mogelijke uitkomst van de 
ontwikkeling van een deelnemer is de 
uitstroom naar een andere werkplek. 
Bijvoorbeeld werken naar loonwaarde, 
al dan niet via jobcoaching. Toch is 

deze uitstroom niet altijd een doel op 
zich. Voor sommige deelnemers is het 
geen passende oplossing. Zij kunnen 
actief blijven binnen de werkprojec-
ten, waarbij er steeds gekeken wordt 
of het werk nog voldoende uitdaging 
biedt. 

Waardering
De leden van de Crew kunnen rekenen 
op veel waardering. Rianne: “Er wordt 
vaak positief gereageerd op de deel-

nemers. Mensen zijn blij dat ze er zijn. 
De dingen die we regelen, doen we vóór 
andere mensen binnen het gebouw. We 
brengen koffie en thee rond bij verga-
deringen, of zorgen ervoor dat de afwas 
gedaan wordt. Waardering komt soms 
ook uit onverwachte hoek. Zo kregen we 
een compliment van de leverancier van 
de koffiemachines. Ze maakten het maar 
zelden mee dat de machines zo goed 
schoongehouden werden als door ons.”

Andere projecten
Een van de vele andere projecten is 
leer-werkproject Nieuwpoort, een 
verzorgingshuis in Alkmaar. Rianne: “De 
werkzaamheden bij Nieuwpoort zijn 
natuurlijk anders dan op het Centraal 
Bureau. Tegelijk lijken de projecten ook 
op elkaar. Op beide plekken worden 
deelnemers in staat gesteld om vaardig-
heden te ontwikkelen. Daarnaast voelen 

we ons thuis op beide locaties. Ook bij 
Nieuwpoort zijn we een onderdeel van 
de locatie geworden. We hebben ons 
een eigen plek verworven en voelen ons 
gewaardeerd en welkom. Dat is voor de 
deelnemers natuurlijk erg belangrijk en 
maakt het werk leuk.” 

Grenzen aangeven
Rianne: “Nu het drukker wordt op het 
Centraal Bureau nemen ook het aantal 
werkzaamheden toe. Je merkt dat er 

meer aan je gevraagd wordt. Er zijn bij-
voorbeeld weer meer vergaderingen en 
de afwas wordt groter. Op zo’n moment 
moet je bekijken wat je doet. Ga je de 
grens van wat we aankunnen opzoeken, 
of ga je je grenzen juist eerder aange-
ven? Op dit moment merken we dat we 
er wel een persoon per dag bij kunnen 
hebben. Extra handen. Daarnaast ben 
je natuurlijk altijd op zoek naar passen-

de taken. Het mooie is dat we op het 
Centraal Bureau steeds beter gevonden 
worden door de mensen in het pand. 
Zij stellen allerlei vragen. We moeten 
daarbij wel steeds afwegen of de vraag 
past bij de Crew en of er deelnemers 
zijn die de juiste vaardigheden hebben. 
Voor ons is het belangrijk dat we werk 
kunnen plannen. Wanneer moet iets 
bijvoorbeeld klaar zijn? Hoeveel deelne-
mers hebben we beschikbaar? Dat zijn 
allemaal zaken waar we naar kijken.” 

"Er wordt vaak positief gereageerd op de deelnemers. 
Mensen zijn blij dat ze er zijn"

C
H
RISChris werkte voor corona al kort op het Centraal Bureau. 

Enfin, achttien maanden later is hij weer terug. Het bevalt 
hem prima. Het thuiszitten tijdens corona was voor Chris 
geen probleem. “Ik heb veel gewandeld,” vertelt hij, “dat 
vind ik leuk. Ik woon in Bergen en daar kun je mooi wan-
delen.” Meestal staat Chris in de afruimhoek, zoals hij dat 
noemt. Daarnaast vult hij de theezakjes op de afdelingen 
bij en haalt hij kopjes op bij de keukentjes. Hij vindt het 
leuk werk om te doen. “Ik werk ook bij TeCeA. Ik doe daar 
vooral inpakwerk. Dat vind ik ook leuk om te doen.” Chris 
is bij het Centraal Bureau gaan werken omdat hij wat meer 
afwisseling wilde. Hij werkt graag samen met zijn collega’s. 
“Tijdens het werk kletsen we”, vertelt hij. Dat hij naast zijn 
collega’s ook veel andere mensen ziet, spreekt Chris aan. 
“Ik vind het werk leuk omdat ik dan ook andere mensen 
zie. Ik maak soms een praatje met de mensen die hier 
werken. We praten over het werk en of ze nog veel thuis 
hebben gezeten.”

"Ik wilde wat meer 
afwisseling"

Sascha werkt bij de Crew vanaf de start begin 2020. “Ik 
werk nu bijna twee jaar bij de Crew”, vertelt Sascha. “Dat 
doe ik vierenhalve dag per week. Via mijn school, prak-
tijkschool De Focus, ben ik bij Esdégé-Reigersdaal terecht 
gekomen. Je kon daar kiezen voor verschillende vakken: 
hout, metaal, zorg, handel en groen. Ik heb gekozen voor 
handel. Ik heb stages gelopen in supermarkten en winkels. 
Wat ik hier doe lijkt meer op horeca, maar ik vind het wel 
goed om eens wat nieuws uit te proberen.” Sascha heeft 
het naar haar zin op het Centraal Bureau. Ze vindt het leuk 
om onder de mensen te zijn. “In een supermarkt werk je 
vaak alleen, dan ben je bijvoorbeeld in je eentje bezig met 
vakken vullen. Dat is hier anders. Ik werk hier vaak met 
anderen samen. Het bakken van gevulde koeken en appel-

taartjes doe je bijvoorbeeld samen.” Sascha 
voelt zich gewaardeerd en vindt het prettig 
om te werken. “Ik vind het fijn om te werken. 
Dan heb je tenminste wat aan je dag en het 
geeft me een voldaan gevoel. Als ik thuiszit 
verveel ik mij snel. Meestal ga ik dan een beet-
je iPadten, een film kijken of een rondje lopen 
met Snuf, dat is mijn hondje.” 

"Ik vind het fijn om te werken. Dan 
heb je tenminste wat aan je dag"

SASCHA

Zelf gebakken  
mini-appeltaatjes
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Simone werkt zowel bij Nieuwpoort als op het Centraal 
Bureau. Die combinatie bevalt haar goed. Het werk verschilt 
namelijk behoorlijk. Bij Nieuwpoort werkt Simone ook met 
bewoners met beginnende dementie. Op woensdagoch-
tend doet ze spelletjes en activiteiten met hen. Als steuntje 
in de rug, zoals ze zelf zegt. “Het werk op het Centraal Bu-
reau is heel anders, het is een andere omgeving, dat maakt 
het leuk. Het is gezellig om hier te werken en ik werk in een 
leuk groepje. We vullen elkaar goed aan en helpen elkaar. 
We verdelen de taken door met elkaar te overleggen.” Het 
schoonmaken van de koffiemachines vond Simone in het 
begin lastig. “Ik had dan wel eens ruzie met de motor van 
het apparaat. Die kreeg ik er dan niet uit. In het begin dacht 
ik: Nee, dat gaat me nooit lukken. Gelukkig gaat dat steeds 
beter.” Voordat ze iedere vrijdag bij het Centraal Bureau 
werkte, had ze een andere baan. Samen met haar ouders 
liep ze maar liefst achttien krantenwijken. Achttien! “Daar 
deden we dan het hele weekend over”, vertelt ze. “We had-
den zere voeten als we thuiskwamen. In totaal heb ik dat 
zeven jaar gedaan.” Tijdens corona heeft Simone lang thuis-
gezeten. Ze vond het risico te groot om te gaan werken. In 
mei is ze weer aan de slag gegaan. “Ik ben blij dat ik weer 
kon beginnen. Lekker bezig zijn en mensen om me heen.” In 
de toekomst wil Simone misschien wel werk dat wat creatie-
ver is. Ze is namelijk graag creatief bezig. Kaarten maken en 
het kleuren van kleurboeken en mandala’s. “Maar,” zegt ze, 
“voorlopig heb ik het nog erg naar mijn zin.” En zo is het. 

SIM
O
N
E

"Ik werk in een leuk groepje. 
We vullen elkaar goed aan 

en helpen elkaar"

Lara werkt sinds twee jaar op het Cen-
traal Bureau. Ook tijdens de coronaperi-
ode dus. “Het thuiszitten tijdens corona 
was soms saai”, vertelt Lara. “Maar ja, je 
moet wel, je hebt geen keus. Gelukkig 
ben ik zelf creatief, dus daarmee kon 
ik mijzelf wel bezighouden. Ik maak 
kerstkaarten of schilderijtjes en kan goed 
Pixelen (een soort Ministek, red.). Die 
kaarten verstuur ik aan mijn familie en 
de schilderijtjes houd ik zelf.” Lara is een 
dag per week op het Centraal Bureau. 
Daarnaast werkt ze in het Leescafé en 
in restaurant De Zon. Beide in Heer-
hugowaard. Lara vindt het leuk om in 
Bladeren te staan. Ze is trots op haar 
werk en wil het graag aan anderen laten 
zien. “Op het Centraal Bureau vul ik thee, 
suiker en Cup-a-Soup bij. Verder help ik 
bij de afwas en bak ik koekjes.” Lara vindt 
het werk en haar collega’s leuk. “Ieder-
een kent me. Dat komt, denk ik, omdat 

ik in de Centrale Cliëntenraad zit en in 
de Vrijetijdsraad. En omdat ik hier werk 
natuurlijk.” Het schakelen tussen verschil-
lende werkplekken is voor Lara geen pro-
bleem. Voor haar zijn haar collega’s en de 
gasten altijd even belangrijk, ongeacht 
waar ze die dag werkt. “Het maakt niet 
uit waar ik werk, vriendelijk zijn is bij elke 
baan belangrijk. Daarom maak ik met 
iedereen een praatje. Gewoon een kort 
gesprekje. Ik ben tenslotte aan het werk 

"Zo leer ik elke 
keer iets nieuws"

en dan wil ik niet te lang praten. Daar 
ben ik streng in. Op dit moment leert 
Edith mij hoe ik de koffiemachines moet 
schoonmaken. Zo leer ik elke keer iets 
nieuws.” Naast het bijvullen van allerlei 
zaken, brengt Lara ook koffie, thee en 
koekjes naar vergaderingen. “De koffie 
en thee gaan niet altijd helemaal op, de 
koekjes wel, die zijn gewoon te lekker.” 

Larissa vindt haar werk leuk. “Anders zou ik hier niet zitten”, 
zegt ze. Eerder werkte ze een jaar bij de Palatijn, een verzor-
gingshuis in Alkmaar. Daar deed ze vooral schoonmaakwerk-
zaamheden. “Ik ben bij de Palatijn terechtgekomen via school”, 
vertelt Larissa. Ze deed het Heliomare College. Daar koos ze een 
richting met behulp van haar docenten. “Nadat ik veel geleerd 
had, mocht ik stagelopen. Uiteindelijk ben ik hier gaan wer-
ken.” Tijdens corona moest Larissa tien weken thuisblijven. “Ik 
verveelde me”, vertelt ze. “Ik hou niet van thuis zijn, ik hou van 
werken. Als ik thuis ben, maak ik graag mandala’s, maar na een 
tijdje ben ik daar ook wel een beetje klaar mee. Ik vind het ook 
leuk om een rondje te fietsen of tv te kijken. Maar het liefst ga 
ik werken.” Op het Centraal Bureau doet Larissa veel verschil-
lende dingen: kopjes ophalen, koffieautomaten schoonmaken, 
afwassen, koekjes bakken en meer. “Dat vind ik leuk om te doen. 
De koffieprut vind ik alleen wel vies. Ik ben dan ook blij als het 
weer opgeruimd is.” Zelf drinkt Larissa geen koffie. Chocomelk 
vindt ze wel lekker. 

LA
RISSA

LARA

“Ik hou niet van 
thuis zijn, ik hou van 

werken"

Meer weten over het werken bij de 
Crew? Stuur een mail naar: 
ercrew@esdege-reigersdaal.nl
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Per klus wordt gezamenlijk bekeken wat er voor cliënten 
mogelijk is en waar ze zich goed bij voelen. In dit geval is het 

vouwteam Samantha en Eveline ontstaan. Eveline neemt het 
wat priegeliger werk voor haar rekening, Samantha doet het 
grotere doosje omdat haar rechter 
arm niet meewerkt. Annemarie is 
vliegensvlug en doet wat voor-
handen is. Daniëlle bereidt op haar 
beurt ‘de ballen voor’ en Henk vult 
de doosjes en maakt ze dicht. Ook 
met één hand en zonder er naar te 
hoeven kijken overigens.
Henk: “Dit soort klussen vind ik 
fantastisch. Met z’n allen aan een 
lange tafel. Ieder z’n eigen taak en 
er samen voor gaan. Maar bij mij 
komt er geen kerstboom meer in, 
dat snap je.”

Het TeCeA verzorgt veel klussen 
voor bedrijven in de regio. En hoe-
wel er uiteindelijk wel een deadline 
aan vast zit, zijn het nooit klussen 
waar werkdruk op zit. “Om niet ho-
rendol te worden doen we ook wel 

verschillende klussen op een dag”, vertelt cliëntbegeleider Kim. 
“Afwisseling is voor de een belangrijk, voor de ander moeten 
die prikkels er juist niet zijn. Kijk maar eens om het hoekje, in 
de ruimte hiernaast. Daar rijgen ze nu vliegengordijnen. Wel 

leuk om te weten is dat we ervoor 
zorgen dat iedereen het kan. Het 
uittellen van de schema’s is niet 
voor iedereen te doen. Daarom 
hebben we bij TeCeA Alkmaar 
telramen laten maken die dienen 
als hulpmiddel. Ook hebben ze 
een snijapparaat gemaakt die de 
cliënten kunnen gebruiken om de 
hulzen te halveren.” 

“Alles gaat met een grap en grol. 
Het is heel gezellig”, ratelt Henk 
verder. “He, je neus groeit!”, schalt 
Annemarie vanaf de andere kant 
van de tafel. “Henk, kom, doorpak-
ken, ik zit hier…” en ze steekt twee 
vingers in haar neus. “Zo gaat het 
hier dus”, lacht Kim. “Fijn dat jullie 
direct laten zien hoe het er hier 
vaak aan toegaat.” 

Alle ballenverzamelen
#TROTS zijn ze bij TeCeA Heerhugowaard op een duurzame samenwerking 
met Amigo Plant. Dit jaar resulteerde dat in een inpakklus van grofweg 
50.000 (!!!) kerstballen, fungerend als bloempotje.

"Dit soort klussen 
vind ik fantastisch. 
Met z’n allen aan 

een lange tafel. Ieder 
z’n eigen taak en er 
samen voor gaan”
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Monique hielp me met werkadresjes 
en we keken samen rond. Mijn 

grootste wens was om zelf naar mijn 
werk te kunnen in Egmond. Daar woon 
ik. En zo kwam ik uiteindelijk bij Stayo-
kay (een Nederlandse keten van hostels, 
red.) terecht.” Remco werkte de eerste 
drie maanden –een proefperiode- als 
vrijwilliger en daarna ging zijn werk al 
snel over in een betaalde baan. “Ik zit niet 
negatief in elkaar dus ik dacht steeds, 
we gaan gewoon door. Maar het ging 
toch niet altijd goed”. “Het was best even 
een zoektocht”, vult Desi Pittana, zijn 
werkbegeleider vanuit Stayokay aan. “Hij 
begon ’s avonds in de afwas, maar ik zag 
dat hij daar niet gelukkig van werd. Ook 
zijn er veel personeelswisselingen en 
verschillende managers geweest en dat 
maakte het er voor Remco niet makke-
lijker op. Toen heb ik aangegeven dat 
hij misschien beter met mij kon samen-
werken in de housekeeping. In overleg 
met de jobcoach ben ik nu Remco’s vaste 
werkbegeleidster en aanspreekpunt
geworden.”

De kar ervoor
Hoewel Desi helemaal achter het samen-
werken stond, was het voor haar ook 
wel even wennen. “Het is toch een extra 
verantwoordelijkheid die je op je neemt. 
Maar we overleggen goed. ’s Ochtends 
drinken we eerst een bakkie koffie en 
nemen we de dag door. Als we klaar zijn 
met een klus geeft Remco dat vaak door 
bij de balie, zodat ze het kunnen door-
voeren in het computersysteem. Dan 
staat ie al snel te teuten, haha. ‘Kom op, 
we moeten werken!’, roep ik dan. Voor ik 
het weet staat ie dan alweer achter me. 
En zo geinen wij de dag wel door. Als ik 
zijn gezicht eens op onweer zie staan als 
het te druk wordt, dan zetten we de mu-
ziek van 100% NL wat harder en zingen 
we mee, hè Rem?” Remco: “Een Stayokay 
is soms best druk. Met de bezoekers vind 

ik steeds meer zelf een oplossing. Eerst 
kwamen ze bij de wc’s zomaar binnen 
als ik daar bezig was. Nu zet ik mijn kar 
ervoor. Ze vragen nu netjes of ze even 
mogen.”

Cijferlijst
De rol van het CBW was in eerste instan-
tie om – in opdracht van het UWV- te 
kijken naar geschikt werk. Remco kreeg 
een Wajong-uitkering. Vervolgens keek 
het CBW naar de mogelijkheden voor 
betaald werk. Dat lukt lang niet altijd, 
maar bij Remco resulteerde het in een 
jaarcontract. Het CBW zorgt er verder via 
ondersteuning van de jobcoach voor dat 
de baan behouden kan blijven. Ook is 
er overleg over de loonwaardebepaling. 
Ieder halfjaar moet Monique verantwoor-
den aan het UWV wat ze voor Remco 
doet, moet Remco een soort van enquête 
invullen over hoe het gaat en wordt 
bekeken of beide partijen nog gebruik 
willen blijven maken van de jobcoach 
van het  CBW. Remco: “Dan komt Moni-
que met een hele stapel papier en zeg ik 
hoe het op het werk gaat en wat ik van 
de jobcoach vind. Dan ben ik een soort 
van leerkracht en moet ik cijfers geven. 
Ook aan Monique. Dan denk ik: zal ik 
hoog, laag of mwoah. Dat vind ik niet erg 
om te doen, hoor, maar ik ben er ook niet 
zo mee bezig. “Ik vind het wel een raar 
systeem”, aldus Monique. “Dat hij, waar ik 
bij zit, moet zeggen wat hij van me vindt. 
Dus ik loop ook weleens weg zodat hij 
het met Desi kan bespreken.

Matchmaker
Monique: “Het gaat zo goed met Remco 
dat we inmiddels wat vaker alleen even 
bellen of appen. Als Remco of de werk-
gever behoefte heeft iets te bespreken, 
kom ik langs. En het mooiste aan het 
verhaal is: na drie jaar is het contract 
van Remco inmiddels omgezet naar een 
vaste aanstelling voor drie dagen in de 
week. We hebben door de jaren heen 
een patroon met elkaar ontwikkeld dat 
werkt. En daarbij is het zo waardevol als 
er een goede koppeling is met de werk-
plek. Het vergt toch ook wat van een be-
drijf. Tijd, vertrouwen en samenwerking 

zijn nodig van alle partijen. De jobcoach 
is ervoor om de match te maken en te 
behouden tussen de cliënten het bedrijf, 
zodat voor beide partijen een win-winsi-
tuatie ontstaat.”

Moeder op de koffie
“De relatie met ouders kan overigens 
ook erg belangrijk zijn. Voor hen is het 
toch vaak: waar komt mijn kind terecht? 
En zij kennen hem het beste. In Remco’s 
geval houden we elkaar dus goed op de 
hoogte. Zo was het ook Remco’s moeder 
die destijds opmerkte dat hij wel erg moe 
thuiskwam. Dat kunnen wij natuurlijk 
niet zien. Het avondwerk was te veel voor 
hem en daar is hij toen in overleg met de 
werkgever mee gestopt. Remco’s moe-
der is ook op de koffie geweest bij de 
Stayokay. Gewoon om even te zien waar 
Remco mee bezig is. Iedereen voelt zich 
er nu goed bij.” En Remco? Die is er altijd 
vrolijk onder. “Vooral op vrijdag”, lacht 
hij. “Als het bijna weekend is”.  

“Op het Horizoncollege deed ik de opleiding tot 
horeca-assistent niveau 1 en daarna facilitair 
medewerker niveau 2. En toen… wist ik het 
niet meer. Twee maanden zat ik thuis en dat 
was echt niet fijn. Vrij zijn is leuk voor af en toe. 
Maar ik wilde iets doen.” Remco Glas kwam bij 
een arbeidsdeskundige van het UWV terecht 
en werd vervolgens gekoppeld aan jobcoach 
en trajectbegeleidster Monique Scholten 
van het CBW (Centrum Begeleid Werken in 
Heerhugowaard). Een zoektocht resulteerde 
voor Remco uiteindelijk in een vaste aanstelling 
bij Stayokay Egmond.

"Een goede 
koppeling 
met de 
werkplek 
is zó 
waardevol"

# T R O T S

Remco Glas (29) kreeg via het CBW een betaalde baan
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 Remco en Desi

"

 Remco maakt kamers klaar 
voor nieuwe gasten
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Door de uitdaging aan te gaan, 
ontdekken deelnemers dat ze veel 

meer aankunnen dan ze vaak denken. 
En dan hebben we het niet alleen over 
cliënten. Ook de waarde voor de vrijwil-
ligers (een bonte mix van medewerkers 
van Esdégé-Reigersdaal, verwanten 
en mensen van ‘buitenaf’) is vaak niet 
gering. Grenzen tussen cliënten en vrij-
willigers vervagen. Ze leren en genieten 
van elkaar, met als gezamenlijk doel het 
fietsen. Een aantal Voel je toppers vertelt 
je graag meer.

Nieuwe start
Thimo Openneer (27) is vanaf dag één 
betrokken bij de fietsploeg. Aanmoedi-
ging om op de fiets te stappen heeft hij 
niet nodig. Een berg bedwingt hij met 
gemak. “Bij mij gaat het eerder om gren-
zen aanvoelen. Mijn fietsmaat Tjomme 
Wijnia heeft me destijds met Voel je top 
kennis laten maken. Fietsen was mijn 
passie al, maar ik deed het altijd in mijn 
eentje. Ik was toe aan een nieuwe start, 
was niet al te goed bezig geweest. Onder 
andere met drank. Fietsen bij Voel je top 
hielp heel goed mee mijn leven anders 

aan te pakken. Het is zelfs een soort 
therapie voor me. Ik word er rustig van 
en kan dingen beter verwerken.
Inmiddels heb ik heel veel geleerd. Ik heb 
een patroon dat voor mij werkt. Ik drink 
niet veel meer en maak met Tjomme 
hele duidelijke afspraken. Hij helpt me 
een grens te stellen. In drankgebruik, 
maar ook in tempo op de fiets en in 
eetpatroon. Want ik heb meer voeding 
nodig dan veel andere mensen. Ik heb 
in het begin ook wel eens hongerklop 
gehad. (Bij een hongerklop ben je 
helemaal door je voorraad glucose 
en glycogeen heen. Je bloedsui-
ker is laag en je voelt je zwak 
en vermoeid 
en komt 
niet meer 
vooruit, 
red.) 
En dat 
is niet het 
enige dat ik 
geleerd heb. 
Inmiddels 
heb 

“Het is als 
therapie 
voor me”

L E E F S T I J L

Fietsen bij fietsploeg Voel je top

Een kleine zes jaar geleden startten 
enthousiaste medewerkers een fietsproject 
binnen Esdégé-Reigersdaal. Dit initiatief 
is uitgegroeid tot een fietsploeg die 
staat; Voel je top. Met eens in de twee 
jaar een uitdaging in de bergen (Mont 
Ventoux, Alpe d’Huez, Champagnestreek 
en in 2022 de Vogezen). Toch zijn het 
niet alleen de bergen zelf, maar is vooral 
ook de weg er naartoe een belangrijk 
doel. Grenzen verleggen, passie krijgen 
voor een activiteit, doorzetten of soms 
juist afgeremd worden. Zelfvertrouwen 
opbouwen, contacten maken, samen 
trainen en uiteindelijk trots kunnen zijn op 
wat je hebt neergezet... de opbrengst is 
voor velen groot! 
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Thimo  
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veel. Ik zuig zoveel op uit mijn omgeving 
en dat is vermoeiend. Ik was bekaf toen 
ik thuis kwam. Het fietsen zelf vind ik 
heerlijk. Net als hardlopen. Het moet bij 
mij alleen altijd meer en harder. Ik zou 
wel meer in het moment willen zijn. Vaak 
bedenk ik me dat pas achteraf. Of ik dat 
bij Voel je top ga vinden weet ik nog niet. 
Dat moet ik nog gaan uitvinden.”

Er gebeurt én kan van alles bij fietsploeg 
Voel je top. Samen en ook individueel. De 
toppers zijn nu de winter in gefietst. Een 
enkeling blijft buiten fietsen, een groot 
deel verruilt de fiets voor een spinap-
paraat. Er worden clinics gegeven over 
voeding, fietsonderhoud en de kalender 
voor het jaar 2022 wordt (verder) inge-
vuld. Om in het voorjaar weer met zijn 
allen naar buiten te gaan en uit te kijken 
naar de toertochten, een trainingsweek-
end en de reis richting Vogezen. 

Hou jij ook van fietsen? Of je nou klein bent of 

groot, heel snel of wat langzamer, breed of smal, 

cliënt of vrijwilliger, verwant of niks van dat al, 

uit Enkhuizen komt of misschien wel Heiloo of 

Den Helder: bij Voel je top vertellen ze er graag 

meer over en verwelkomen ze altijd graag nieuwe 

deelnemers, vrijwilligers of geïnteresseerden. Ze 

hebben een eigen website. Daar vind je ook de 

contactgegevens. 

heen”, reageert Elly gevat. “ Nee hoor, ik 
snap wat je bedoelt. Die bergen daar heb 
ik wel vertrouwen in.”

Stukkie harder
Trudy is vrijwilliger, ook via José aange-
sloten. Ze zijn dorpsgenoten en liepen al 
eens de Vierdaagse van Alkmaar samen: 
“Na een paar keer fietsen werd ik al aan
Elly gekoppeld. Die klik was er snel. Met 
onze regiogroep de Koggentrappers 
maken we wekelijks mooie tochten. We 
steken altijd even op (Westfries voor 
ergens even stoppen, red.) In coronatijd 
namen we zelf een kan koffie en water 
mee. Soms moesten we ook gesplitst 
fietsen. Nu hoeft dat gelukkig  niet meer 
en drinken we ergens koffie, eten een 
taartje of een ijsje.” Trudy doet veel aan 
vrijwilligerswerk. Naast collecteren en 
werken voor Dorcas, vindt ze het fietsen 
een mooie afwisseling: “Het geeft ritme, 
voldoening en we hebben het echt heel 
gezellig met mekaar.” En al lachend er 
achteraan: “Ik fietste ook wel met mijn 
man, maar die wil altijd een stukkie 
harder dan ik.” 

Ik ben niet anders
Nick Duijkersloot (31) is een aantal maan-
den geleden aangesloten bij Voel je top 
en dus nog relatief nieuw. Hij twijfelde 
even of hij mee zou gaan richting Vinke-
veen. Spannend zo’n groep en ook nog 
onbekende mensen. Toch haakte hij al 
aan bij het fietsweekend. Aldaar ver-
scheen een glimlach die niet meer van 
zijn gezicht verdween. Het was voor hem 
de eerste keer met zoveel fietsers en dan 
ook nog langere tijd bij elkaar. Nick: “Ik 
dacht: ‘he, ik ben helemaal niet zo anders 
in die groep’. Daar heb ik het ook met 
mijn fietsmaat Peter over gehad. Maar ik 
vond het tegelijkertijd ook wel heel 

Meer vrouwen 
‘Met een koppie’ vertellen Elly Smit (60) 
en Trudy Komen (61) hun verhaal aan de 
keukentafel in Spierdijk. Elly was ruim 
drie jaar geleden op het steunpunt van 
de Kolblei in Avenhorn toen José de 
Jong (inmiddels regiocoördinator van de 
‘Koggentrappers’, zoals dit groepje in de 
loop der tijd is gaan heten) daar was om 
te vragen wie er zin had mee te fietsen. 
Elly: “Ik hou wel van fietsen dus ik besloot 
het te proberen. Op een elektrische fiets 
eerst. Rustig aan. In het begin had ik wel 
spierpijn, hoor. Later kocht ik zelf een 
mountainbike. Ik hoef niet op zo’n race-
fiets. Voor mij is fietsen ontspannend. 

Het helpt me mijn hoofd leeg te maken. 
De ploeg heeft wel heel veel mannen 
moet ik zeggen. Er mogen nog wel 
wat vrouwen bij. Eén keer in de maand 
hebben we een toertocht met de hele 
ploeg. Het is leuk om dan andere mensen 
te leren kennen en een praatje te maken. 
Toen we in september naar Vinkeveen 
gingen fietsen, vroeg ik me wel af of ik 
dat wel kon zo’n eind. Maar het lukte. 
Hoe ik over de Vogezen volgend jaar 
denk? Nou, daar gaan we met de auto 

ik ook al voor de ploeg gesproken tijdens 
een bijeenkomst en over mijn ervaringen 
in Frankrijk verteld. Ik moest wel even 
naar woorden zoeken, maar het ging 
goed. Dat kon ik eerst echt niet, hoor. 
Toen we laatst met z’n allen een lang 
weekend in Vinkeveen waren, heb ik 
achter de bar gestaan. Het lukt me steeds 
beter om een praatje te maken met men-
sen. Omdat we met zijn tweeën stonden 
en ik eerst even kon observeren, kwam ik 
steeds een stapje verder in het zelf doen.”

Thuis voelen
“De mix van mensen in de ploeg vind ik 
een mooi gezicht. Er zijn zoveel karakters 
en lichamelijke en geestelijke verschillen. 
Hoe dat bij elkaar is gekomen, vind ik 
heel mooi. Zij kunnen bijvoorbeeld hun 
verhaal kwijt en ik leer weer wat. Ik kan 
er helemaal mezelf zijn en dat is veel 
waard. Want je steeds anders voordoen, 
dan wordt het lang niet zo leuk. Jaaaaa, 

ik voel me daar gewoon thuis. Het gaat er 
niet om winnen of verliezen en dat vind 
ik bij Voel je top zo fijn. Het maakt niet uit 
of je hard of zacht gaat. We doen het met 
elkaar. Dat heb ik trouwens wel moeten 
leren. In het begin was ik slordig en alleen 
met mezelf bezig. Op den duur besefte 
ik dat dat niet oké was. Nog steeds vind 
ik het af en toe moeilijk. Als iemand me 
afsnijdt bijvoorbeeld. Maar ik kan steeds 
beter voor mezelf opkomen door er iets 
van te zeggen.”

Nick    Elly

"De mix van mensen in de ploeg 
vind ik een mooi gezicht. Er zijn 
zoveel karakters en lichamelijke 

en geestelijke verschillen" 

42       |   B L A D E R E N  E s d é g é - R e i g e r s d a a l

http://www.voeljetop.st-er.nl


K I J K E N
T E K S T & FOTO G R AFI E
Eric Minten

De boerderij stamt uit 1857. Binnen in 
de boerderij lijkt het alsof de laatste 

bewoner, Ardriaan Donker heette hij, 
ieder moment kan thuiskomen. Dat is 
echter niet zo. De boerderij wordt al 
lange tijd niet meer bewoond. Ed en 
Esther zijn de beheerders en op vrijdag 
gaan zij aan de slag met de mensen van 
Werkwaard Groen. 
Zoals gezegd is er veel te doen. Van 
grasmaaien tot paarden verzorgen, van 
appels plukken tot hekjes schilderen en 
van bakstenen schoonmaken met een 
hogedrukspuit tot de boomgaard snoei-
en. Er worden stallen uitgemest zoals 
dat honderd jaar geleden ook al ging; 
gewoon met een riek en kruiwagen en 
soms wordt er en passant een professio-
nele partytent opgebouwd

Tussendoor is er tijd voor koffie en limo-
nade voor wie wil en tussen de middag 
wordt er natuurlijk samen geluncht. Bij 

mooi weer buiten. Een boerderij heeft 
zijn eigen tempo en dat is niet zo gek 
ook. Je werkt met de natuur en die laat 
zich echt niet haasten. Een prettige plek 
om te werken. Dat vinden ook de men-
sen van Werkwaard Groen. Er is altijd wel 
een klus te vinden die bij je past. En soms 
kun je ook even lekker tot jezelf komen. 
Gewoon kijken naar hoe wolken drijven, 
paarden grazen en de appels groeien. 
Een grassprietje in je mondhoek en de 
wind in je haren. Wie doet je wat?

Sinds anderhalf jaar, 
wekelijks op vrijdag, gaan 
ze op pad: de mensen 
van Werkwaard Groen. 
Op pad naar Hoogwoud, 
naar de Museumboerderij. 
Museumboerderij West-
Frisia. Dat is de officiële 
naam. En als je het over 
boerderijen hebt, dan 
heb je het over veel werk. 
Zijn er dieren in het spel? 
Nog meer werk. Zo ook bij 
West-Frisia. De mensen van 
Werkwaard Groen zijn er 
via via terechtgekomen. Je 
kent iemand die iemand 
kent, die iemand kent en 
ook díe iemand, kent weer 
iemand. Het contact was 
dus vrij makkelijk gelegd. 

WERKWAARD GROEN AAN DE SLAG BIJ

MUSEUMBOERDERIJ
WEST-FRISIA  Rowen plukt appels in de boomgaard 

 
 Aleksei ruimt losse takken op 

 
 Patrick op de zitmaaier
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 Rowen snoeit de boomgaard 
 

 Nathalie zorgt voor de paarden

 Ed (beheerder) maakt een lolletje met Rowen 

 Patrick maait de slootkant met een bosmaaier 
 

 Even een momentje voor jezelf (Aleksai)
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  Mert en Mark aan het werk met de hogedrukspuit 
 

 Patrick op de zitmaaier
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 Victor schildert een hekje 

 Patrick maait de slootkant met een bosmaaier 
 

 Patrick probeert een kip te lokken om haar te kunnen aaien

  Rowen rijdt mest weg tijdens het schoonmaken van de stallen
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Kjell en Lars zitten op de tweezits in 
Finns appartement. Finn tussen hen 
in. Druk in de weer en duidelijk op zijn 
gemak. Wanneer je Finn ziet, zou je hem 
geen negentien geven. Hij oogt jonger. 
“Dat is echt een ding van CdLS,” vertelt 
Lars, “de lichamelijke groei gaat niet snel, 
net als de geestelijke ontwikkeling.” 

Lars en Kjell zijn opgegroeid met Finn. 
Lars: “Finn was voor mij eigenlijk altijd 
normaal. Ik merkte wel dat de rest van 
de wereld anders naar hem keek, maar 
thuis en in de naaste omgeving was Finn 
gewoon normaal.”
“Ik had vrienden die ook uit een gezin 
met een gehandicapt kind kwamen”, ver-
telt Kjell. “Voor hen waren kinderen met 
een handicap dus ook gewoon. Ook op 
de school waar ik zat hadden we een klas 
speciaal voor kinderen met een handi-
cap. Iedereen was eraan gewend.”

Opgroeien
Je kunt natuurlijk nooit zeggen of je 
anders geworden zou zijn wanneer je 
opgegroeid was in een andere situatie. 
Waarschijnlijk wel, maar in welke mate is 
moeilijk te bepalen. Lars en Kjell hebben 
niet het idee dat ze totaal andere mensen 
geworden zijn doordat Finn hun broer is. 
Het zit ‘m meer in de kleine dingen. Kjell: 
“Als ik mensen met een gehandicapt kind 
zie, kijk ik naar hen met een blije lach. 
Ik kijk gewoon en niet raar. Verder denk 
ik dat het mij niet echt veranderd heeft, 
behalve dat ik nu al weet hoe ik luiers 
moest verschonen. In het begin deed ik 
dat echt niet. Vervolgens alleen luiers 
waar hij in geplast had. Poepluiers  

I N T E R V I E W

Dat kleine jongens groot worden weten we 
allemaal. Geldt natuurlijk ook voor meisjes. In dit 
verhaal echter betreft het jongens. Drie broers: 
Lars (22), Kjell (21) en Finn (19) van der Meer. Lars 
is student aan het conservatorium in Utrecht. 
Studierichting docent muziek. Kjell doet de 
opleiding Communication and Multimedia Design 
in Leeuwarden. Een chique woord – vindt hij zelf- 
voor het ontwikkelen van verschillende soorten 
media. Finn heeft het Cornelia de Lange Syndroom 
(CdLS) en woont op Zuiderlicht in Heerhugowaard. 
Zijn broers hebben een muur van z’n appartement 
gedecoreerd. Een decoratie die iets zegt over de 
relatie tussen de drie mannen.

T E K S T & FOTO G R AFI E
Eric Minten
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gezwommen kwam. Precies niet(!) 
wat de broers wilden. Kjell: “Mensen 
die CdLS hebben, gedragen zich 
vaak nog als kinderen. Toch is Finn 
een negentienjarige jongen en zo 
zien wij hem ook. Zijn muren hoeven 
er niet uit te zien als de muren van 
een kinderkamer. Een stoere graffiti 
vonden wij beter passen.”  
“Finn heeft het denkvermogen van 
een peuter of kleuter,” vult Lars aan, 
“maar dat wil inderdaad niet zeggen 
dat we zo naar hem kijken. Natuur-
lijk is er ook kinderspeelgoed. Maar 
voor Finn maakt dat niet zo veel 
uit, het gaat er meer om dat hij iets 
moet hebben om zijn aandacht op 
te richten. Dat kan van alles zijn. Finn 
gedraagt zich jong en ziet er ook jon-
ger uit, maar dat wil niet zeggen dat 
wij zijn omgeving niet een volwassen 
uitstraling kunnen geven.”
 
Kjell: “Je merkt dat mensen kinderen 

als Finn soms als kleine kinderen 
zien, die eigenlijk niet opgroeien. 
Dat vind ik rot om te zien. Komt 
misschien wel doordat ik vroeger 

zag dat mensen met 
rare blikken naar Finn 

keken. Oké, zijn 
handen zien er mis-
schien wat anders 
uit. Maar dat is toch 
niet zo erg. Verder 
is het een normaal 

joch. Dat heeft er 
bij mij misschien wel 

voor gezorgd dat ik wil 
laten zien dat Finn 

een gewone 
jongen is.”

Lars: “De buiten-
wereld ziet Finn vaak 

als een kleine jongen, 
maar hij is gewoon 

negentien. Wat wij 
proberen is om hem in 

die context te plaatsen. 
Aan de ene kant is Finn een 

jongen met de beleving 
van een peuter of kleuter, 
aan de andere kant is hij al 
bijna twintig jaar op deze 

“Je voelt dan dat je echt een connectie 
hebt met Finn”, vertelt Kjell. “Hij weet wie 
je bent en dat hij bij jou veilig is.” Lars en 
Kjell denken dat Finn gelukkig is op het 
Zuiderlicht. Kjell: “Hij wordt hier als een 
koning behandeld. Er zijn zoveel foto’s 
waarop hij lacht. Als we hem hier heen 
brengen weet hij precies waar zijn kamer 
is en waar zijn speelgoed is.”

Negentien
Op de muur van het appartement staat 
de naam van Finn. Muurvullend in rode 
letters. Aan de zijkant, half over de 
tweede en laatste ‘n’, een cartoon-
achtige aap met een grimas. Z’n 
armen gekruist voor z’n borst en een 
blauwe zakdoek om zijn hoofd ge-
knoopt. Met mij niet sollen straalt 
het dier uit. De muur weerspiegelt 
een flinter liefde en zorg van twee 
broers voor de derde. Broederlief-
de. In het eerste ontwerp voor de 
muur had de graffiti, op de plek 
van de aap, een vriendelijke vis. 
Een vrolijk blauw beestje met sierlij-
ke vormen, alsof hij zo uit Freddy Vis 

lukte nog niet. Later ben ik het toch gaan 
doen. Ik was dan bijvoorbeeld alleen 
thuis. Niet verschonen kon gewoon niet. 
Ik was toen een jaar of zestien. Uiteinde-
lijk denk je er eigenlijk niet meer over na 
en wordt het gewoon.”

Voor Lars geldt dat hij misschien iets 
zorgzamer is geworden dankzij Finn. “Ik 
heb een broer met een zorgvraag en dat 
heb ik onbewust meegekregen, denk 
ik. Toch is het moeilijk te zeggen, Finn is 
er gewoon altijd geweest. Er was laatst 
een documentaire over een zus met 
een gehandicapte broer. Ik keek ernaar 
en dacht: dit is niet nieuw voor mij. Ik 
realiseerde mij toen dat dat voor mij zo 
is, maar dat andere mensen misschien 
wel denken dat je dus heel veel moet 
zorgen. Ik had minder moeite met de 
verzorging van Finn. Op een bepaald 
moment heb ik een keer aangeboden 
om te helpen. Daarna werd het eigenlijk 
al snel gewoon. Ik heb Finn ook vaak 
naar bed gebracht. Dat vond ik echt een 
feest. ’s Avonds rond half negen, als ik 
klaar was met huiswerk, kwam ik naar 
beneden. Finn zag mij dan en werd me-
teen helemaal vrolijk. Dat maakte voor 
mij de soms moeilijkere momenten weer 
helemaal goed. Bij het naar bed brengen 
hadden we een vast ritueel. Naar boven 
gaan, langs alle kamers lopen, verscho-
nen, pyjama aan en dan deed ik altijd de 
slaapzak over zijn hoofd. Daar moest Finn 
altijd enorm om lachen. Het was gewoon 
altijd leuk en gezellig. Finn is de belang-
rijkste persoon in mijn leven en daar 
hebben die mooie momenten zeker aan 
meegeholpen.” 

Gelukkig
Nadat Finn verhuisd was naar het 
Zuiderlicht werd het stiller in huis. Kjell: 
“’s Morgens hoorde je zijn geluiden niet 
meer. Ook kwam hij niet meer naar je 
toe, als je bijvoorbeeld wat te eten had. 
Dat deed hij namelijk altijd.” Kjell en Lars 
vertellen dat het krijgen van aandacht 
van Finn voor henzelf goed voelt. In 
situaties waarin Finn een beetje bang 
was, bijvoorbeeld op een verjaardag 
met veel mensen, zocht hij altijd iemand 
op die hij goed kende. Hij kroop dan op 
schoot omdat dat blijkbaar veilig voelde. 

Het Cornelia de Lange syndroom

Het Cornelia de Lange syndroom 
(CdLS) is een zeldzame genetische 
aandoening. Jaarlijks worden er in 
Nederland vijf tot tien kinderen met 
het syndroom geboren. CdLS wordt 
niet altijd direct bij de geboorte 
gediagnosticeerd. Op dit moment 
zijn er in Nederland tussen de 100 en 
150 mensen waarvan bekend is dat 
zij het syndroom hebben. Een aantal 
verschijnselen zijn kenmerkend voor 
CdLS. Zo zijn mensen met het syn-
droom vaak klein, hebben bepaalde 
gelaatskenmerken en afwijkingen 
aan ledenmaten. Vooral aan armen, 
handen en vingers. Naast deze licha-
melijke kenmerken hebben bijna alle 
personen met CdLS een verstan-
delijke beperking en een ontwik-
kelingsachterstand. Het syndroom 
is vernoemd naar de Nederlandse 
Kinderarts Cornelia de Lange (1871 
– 1950) die het syndroom voor het 
eerst beschreef.

planeet. Als mensen nu zijn appartement 
binnenlopen, zullen ze sneller denken 
aan een iets oudere jongen dan aan een 
jongen van vijf jaar. Daarnaast is de graf-
fiti gewoon voor Finn. Dit is zijn eerste 
plek en we willen dat het iets van hem is. 
Een plek waar hij zich prettig en comfor-
tabel voelt.”   

Met de graffiti hebben Lars en Kjell een 
andere keuze gemaakt dan het idee van 
hun moeder. Lachend vertellen ze dat 
ze een fotobehang met vrolijke visjes 
en dolfijntjes – de gedachte van hun 
moeder- niet echt zagen zitten. De muur 
laat er geen twijfel over bestaan hoe die 
discussie uiteindelijk is afgerond. Maar 
ja, wat moet je als ouder van zonen die 
ineens mannen zijn. Je doet er je best 
voor en op een dag is het zover. De kleine 
jongens zijn, zoals voorspeld, inderdaad 
groot geworden. Met een eigen stem en 
eigen ideeën. Dat geldt voor Lars, dat 
geldt voor Kjell én dat geldt voor Finn. 
Ieder op z’n eigen manier. 
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“Vrijwilligerswerk geeft mij regelmaat en rust. Je 
kunt eigenlijk wel zeggen dat ik profiteer van wat 
ik bij Esdégé-Reigersdaal doe.” Eva Peereboom 
was anderhalf toen ze van de vijfde traptrede 
viel. Haar hersenen stuiterden als het ware en 
veroorzaakten een knakje boven de holte van 
haar oog. Ze hield er epilepsie aan over. “Iedere 
paar minuten heb ik een kleine aanval waar je 
niets van ziet. Ik omschrijf het als een woesjie 
gevoel met een geurtje. Stel je voor hoe het is als 
je een tijdje op je knieën zit en ineens opstaat. 
Dat gevoel.” Een betaalde baan is voor Eva niet te 
doen, vrijwilligerswerk geeft houvast.

Vrijwilligerswerk 
voor rust en 

regelmaat

T E K S T 
Titia Geerlink

FOTO G R AFI E
Eric Minten

I N T E R V I E W Eva: “Het is een lang en ingewikkeld 
verhaal, maar ik kreeg vooral last 

van mijn beperking toen mijn moeder 
op mijn 18e overleed en ik moest gaan 
werken. Af en toe kreeg ik grotere 
aanvallen en dan was ik een paar dagen 
van de wereld. Dat vonden ze op het 
werk niet prettig en ik kon geen baan 
lang behouden. Na een aantal jaren in 
Amerika gewoond te hebben, kwam ik in 
Nederland bij de sociale dienst terecht. 
Zij hamerden heel erg op een baan. 
Daardoor kwam ik als vrijwilliger terecht 
bij Esdégé-Reigersdaal. Ik wilde werker-
varing opdoen en kende Reigersdaal van 
vroeger, toen ik daar met mijn opa ieder 
jaar naar het Zomerfeest ging.” 
 
Diploma A
“Ik begon met zwemmen, met twee 
cliënten van Centrum 31, in mijn woon-
plaats Heerhugowaard. Later kwam er 

een derde bij. Eén van hen heb ik nog 
geholpen met het behalen van diploma 
A. Helaas kreeg ik in het zwembad een 
aanval dus werd het te risicovol om mij 
daar in te zetten. Ze kunnen de cliënten 
niet meer onder-
steunen als ze mij 
moeten helpen. Dat 
snap ik, maar pijn 
doet het wel.”

Het gaf Eva rust 
toen ze drie jaar 
geleden te horen 
kreeg dat ze niet 
meer op zoek 
hoefde naar een 
betaalde baan en 
een uitkering kreeg. 
“Toen ben ik ook 
meer vrijwilligers-
werk gaan doen. 
Het is fijn om een 
ritme in je dag te 
hebben. Het klinkt 
misschien heel 
mooi om vrij te zijn, 
maar als dat langer 
dan drie maanden 
is, dan is dat echt niet leuk meer. In co-
ronatijd lag natuurlijk alles stil. Het ritme 
viel weg en daardoor werden hele dagen 
voor mij een gat. Nu wordt alles gelukkig 
langzaam weer opgebouwd.”

Grove wandelschoenen en een lach
“Na het zwemmen begon ik op de Ge-
meentewerf. Daar kom ik twee keer in de 
week. Met één cliënt gooi ik 20 minuten 
een balletje over. Met een ander speel 
ik het spel ‘Wie van de vier’. Vaak hoor 
je dat mensen het lastig vinden om vrij-
williger te worden van iemand met een 
laag niveau. Voor mij is dat juist heerlijk. 
Deze cliënten vragen niet wat we vorige 
week ook alweer gedaan hebben. Dan 
zou ik ze het antwoord misschien wel 
schuldig moeten blijven. Maar dat je niet 
met ze kunt praten, betekent niet dat je 
geen contact hebt. Ze reageren op de 
toonhoogte van je stem en bepaalde 
geluiden. Zo wandel ik met Liesbeth. 
Zij is blind. Mijn grove wandelschoenen 
hoort ze uit de verte al aankomen. Er 
verschijnt dan een lach op haar gezicht. 

Onderweg zingen we kinderliedjes. Al 
moet ik bekennen dat ik er nog maar vier 
weet: Papegaaitje leef je nog, Zag twee 
beren broodjes smeren, In de maneschijn 
en Goedenavond speelman. We zingen 

ze ‘over and over’ en 
Liesbeth zingt vaak 
het laatste woordje 
mee. Of ze benoemt 
een woordje waarmee 
ze vraagt of ik het 
liedje wil gaan zingen. 
Tenminste, zo ervaar 
ik het. Bij Waterkant 
West (ook in Heer-
hugowaard, red.) 
wandel ik sinds kort 
rondjes in de buurt 
met Gerria. Haar moet 
ik nog leren kennen. 
Ontdekken of de klik 
er is. Wel weet ik al 
dat als het regent, ze 
ook van voorlezen 
houdt. En ik schijn een 
fijne voorleesstem 
te hebben. Dat zit al 
goed.”

Vreemde mensen
“Wat mij betreft zouden nog veel meer 
mensen kennis moeten maken met vrij-
willigerswerk. Het is bij zoveel mensen 
nog onbekend. Mijn vriend René was net 
als ik op zoek naar werk. Hij heeft een 
opleiding in de Jeugdzorg gehad, maar 
het werd te zwaar voor hem. Werken 
voor Esdégé-Reigersdaal leek hem niks. 
De mensen op Reigersdaal, dat was maar 
eng. Ik heb hem een paar keer meege-
nomen en om een lang verhaal kort te 
maken: inmiddels werkt hij al ruim drie 
jaar met heel veel plezier bij Houtwaarde, 
de Waerdse Werf en de Werkplaats. En 
naast zijn betaalde uren doet hij ook nog 
vrijwilligerswerk binnen de organisatie. 
Zo zie je maar.”

“Zelf blijf ik vrijwilligerswerk doen zolang 
het kan. Ik vind het heel erg fijn. In feite 
heb ik mijn eigen dagbesteding gecre-
eerd die mij rust en regelmaat brengt. 
Dat ik daar tegelijk een ander mee help, 
is mooi meegenomen.” 

"Het klinkt 
misschien heel 
mooi om vrij te 

zijn, maar als dat 
langer dan drie 

maanden is, dan 
is dat echt niet 

leuk meer"

 Eva en Liesbeth wandelen en zingen
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BLADEREN

Bladeren is een gratis magazine van Esdégé-

Reigersdaal dat sinds juni 2019 verschijnt. 

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

www.esdege-reigersdaal.nl/magazine 

Hier vind je alle manieren waarop je Bladeren 
kunt ontvangen.

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

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

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

Volg ons op sociale media

De volgende keer:
(misschien wel)

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

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

Op zoek naar

• Wonen in je nieuwe huis?

• Perspectief na hersenletsel?

• Nog meer #TROTS-verhalen?

• Interview: Van Zuidas naar zorg?

• Uit logeren?

• Een bezoek aan een mooie winkel?

K O R T

Vorig jaar nodigde de Cakery Burge-
meester Bert Blase uit om eens een 
kijkje te komen nemen in hun bakkerij. 
Door het enthousiaste verhaal over de 
Cakery lukte het een datum te prikken in 
zijn volle agenda. Toen kwam corona… 
Dit voorjaar werd een nieuwe poging 
gedaan en eind september lukte het dan 
eindelijk: het werkbezoek was een feit. 
Er werd een mooie presentatie op tafel 
neergezet zodat de burgemeester een 
duidelijk beeld kreeg van de mogelijk-
heden. En uiteraard mocht er geproefd 
worden. Alles viel in de smaak en er werd 
direct enthousiast geroepen dat ze er 
een klant bij hadden. De cliënten van de 
Cakery zijn super trots dat zij hofleveran-
cier mogen zijn van het gemeentehuis 
in Heerhugowaard. Kortom: missie 
geslaagd!

Burgemeester Heerhugowaard bezoekt Cakery

De locatie is niet nieuw. Wat wel nieuw is, is de naam. De 
naam van locatie Willemsoord van cluster ’t WAD in Den 
Helder werd namelijk ietwat verwarrend in gebruik. Het 
hele terrein waarop de locatie zich bevindt draagt name-
lijk ook die naam. Daarom werd cliënten en medewerkers 
gevraagd een nieuwe te bedenken. Een stemronde over 
de inzendingen volgde. Onder het genot van een hapje en 
een drankje werd de naam in november onthuld: De oude 
Rijkswerf is een feit!

De oude Rijkswerf:
vertrouwde locatie met nieuwe naam

Foto: Eric Minten

Foto's: Yvonne Jansen
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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!

mailto:bladeren@esdege-reigersdaal.nl

