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van Esdégé-Reigersdaal. Heb je vragen over Bladeren? Heb 
je een idee voor een artikel of een fotoreportage? Of heb je 
iets meegemaakt, ben je #TROTS of wil je iets anders delen? 
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Dit magazine hoef je nooit te missen! 
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“Koerieren is niet het enige dat ik doe. In 2004 
begon ik met werken bij Esdégé-Reigersdaal. Ik heb 
altijd bij het TeCeA gewerkt. Dat is het trainingscen-
trum arbeid. Drie ochtenden werk ik voor hen bij de 
rechtbank, dossiers opschonen, en drie middagen 
ben ik koerier voor alle locaties van de clusters van 
de Zilvermeeuw. Er was iemand anders die dat 
werk deed, maar die werd ziek. Ik reed eerst op een 
driewielscooter. Een cliëntbegeleider heeft de Canta 
geregeld. De rode is inmiddels van mijzelf. Voor mijn 
werk heb ik een grijze en die wordt door Interflame 
gesponsord.”

Vuurspuwen
“Ik breng niet alleen envelopjes rond, maar ook hele 
tuinbanken. We hebben de passagiersstoel eruit ge-
haald. Ook kom ik veel bij Otto’s kantoorboekhandel 
om spullen op te halen. Als ik nieuwe adressen heb 
dan kijk ik in Google hoe ik moet rijden. Na één keer 
weet ik de weg uit mijn hoofd. En als ik nou echt 
een keer de weg niet ken, toets ik toch gewoon mijn 
huisadres in? De telefoon ligt naast me. Ja, een hou-
der aan de passagierskant zou nog weleens handig 
zijn. Koerieren vind ik leuk omdat je overal komt. 
Alleen het minst leuk is dat niet iedereen achter een 
45-kilometer auto wil zitten. En wat krijg je dan: ze 
gaan bumperkleven en verkeerd inhalen. Zelfs over 
de busbaan.” 

“Ik ben er wel een beetje immuun voor geworden, 
maar soms is het een beetje te link. Dan zie ik het 
parketpolitiebureau, de politie die dienst heeft in 
het gerechtsgebouw, en loop ik even naar binnen 
om vuur te spuwen. Dat heb ik afgesproken en er is 
daar een mevrouw die altijd naar me wil luisteren.”

Praatje 
“Als ik van de rechtbank naar het koerierswerk ga, zit ik altijd eerst even in 
een apart kantoortje. Dan maak ik mijn hoofd leeg voordat ik de weg op ga. 
Daarna kijk ik in het bakje ‘uitgaande post’. Op het koeriersschema schrijf ik 
het weeknummer, de kilometerstand en nog een paar dingen. Dan weten 
ze waar het autootje allemaal heengaat. Dat heb ik samen met mijn cliënt-
begeleider Marjanne ingevoerd.” 

“Ik ga naar meerdere adressen. Tegen enen vertrek ik en dan kom ik wel-
eens halfvier, vier uur binnen. Hoe snel het gaat ligt ook aan het verkeer. 
Pauze neem ik niet. Ik ben zo geconcentreerd met het werk bezig en met 
het verkeer dat ik daar niet aan denk. Soms maak ik wel een praatje.” Er 
verschijnt een brede lach op Ferry’s gezicht: “Bij AC de Zilvermeeuw in 
Alkmaar altijd, want daar werkt mijn verloofde Lot.”

Weten wat ik vervoer
“Bladeren rondbrengen zwaar? Nee hoor. Ik leg alles op een karretje en 
dan in de auto. En ik sorteer ze natuurlijk eerst. Wat waarheen moet. Het 
staat er duidelijk op. Maar soms mis ik ook wel iets waarvan ik denk: moet 
ik daar niet bezorgen? Dus daar moeten we nog maar eens naar kijken sa-
men. Van mij mag Bladeren wel vaker uitkomen. Ik vind het een heel mooi 
blad. Soms lees ik wel een stukje. Dan neem ik er één mee naar huis en spit 
ik ‘m door. Ik wil toch weten wat ik vervoer.” Ferry, heb je nog iets aan te 
vullen? “Eigenlijk mag je nog wel zeggen dat ik superleuke collega’s heb. 
En ook hele leuke begeleiders. Dat is ook belangrijk, toch?”  

“ZE NOEMEN
ME OOK WEL 

FERRY FERRARI”

“Mijn naam is Ferry Stornebrink. Ze noemen me ook wel Ferry Ferrari. Dat komt door 
de rode Canta waar ik altijd in rij. Al jaren ben ik koerier bij Esdégé-Reigersdaal. De 
mooiste klus vind ik het verspreiden van Bladeren en daar ben ik #TROTS op."

# T R O T S
T E K S T 
Titia Geerlink

FOTO G R AFI E
Rob van Amerongen

“Voordat ik de 
weg op ga, 
maak ik mijn 
hoofd leeg”

Veel mensen herkennen koerier Ferry aan zijn rode Canta
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T E K S T 
Roos Slot

FOTO G R AFI E
Dewi Koomen

S A M E N  N A A R  S C H O O L

ALLE 
KINDEREN 
DOEN MEE 

1 0  j a a r  s a m e n  n a a r 
s c h o o l - k l a s s e n  i n 
W e s t - F r i e s l a n d

Dill Druif stond aan de wieg van de allereerste samen naar school-klas in 
West-Friesland. Nu, tien jaar later, zijn er vier klassen bijgekomen en is een 
groot deel van de regio voorzien. In gesprek met clustermanager Dill en 
schooldirecteur Lonneke Lamers. Over de samenwerking, de uitdagingen en 
plannen voor de toekomst.

Dill Druif stond aan de wieg van de allereerste samen naar school-klas in 
West-Friesland. Nu, tien jaar later, zijn er vier klassen bijgekomen en is een 
groot deel van de regio voorzien. In gesprek met clustermanager Dill en 
schooldirecteur Lonneke Lamers. Over de samenwerking, de uitdagingen en 
plannen voor de toekomst.
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“Bij het zien van de samen naar school-klassen in Almere zo’n 
22 jaar geleden, dacht ik: ‘Dat wil ik ook!’”, vertelt Dill enthousi-
ast. “Wat ze daar lieten zien, dat was echt ideaal. Kinderen met 
een beperking die meedoen met kinderen zonder beperking. 
Naar dezelfde school kunnen gaan als je broertje of zusje. Ge-
zien worden door andere kinderen, ook op andere plekken in je 
dorp. Een individu in plaats van diegene van dat busje.”

De eerste 
“Vervolgens ben ik in gesprek gegaan met basisscholen in 
West-Friesland, maar niemand stond open voor zo’n samen-
werking. Later las ik in de krant dat ze in Medemblik een brede 
school gingen neerzetten. Ik heb contact opgenomen en al 
snel werd ik meegenomen in de opbouw van de school. Ik 
mocht zelf tekenen wat ik voor ogen had.” Na acht jaar kon de 
school, de Hieronymusschool in Wognum, eindelijk open. De 
eerste samen naar school-klas was een feit! Dill: “In de eerste 
week was het een en al kinderen om de rolstoelen heen. Maar 
al snel hoorden ze er gewoon bij. Toen deze klas was gereali-
seerd ging het balletje rollen. Ik werd gebeld door de directeur 
van basisschool de Hoeksteen in Enkhuizen. Die wilde ook 
zo’n klas. Beter kan je niet hebben, dat de school het initiatief 
neemt. Dan hoef je niet meer te lobbyen. Inmiddels is de klas 
daar weg want de nieuwe directeur stond niet heel positief 
tegenover de samenwerking. Daarom zijn we verhuisd naar de 
Gideonschool in Bovenkarspel.”

Bang voor overlast 
Ook de directeur van de Pancratiusschool in Oosterblokker 
was enthousiast. De school had een lokaal over en wilde daar 
graag een samen naar school-klas realiseren. Dill: “Eenmaal in 

het traject had ik een gesprek met de oudercommissie. Iets wat 
ik altijd doe eigenlijk, om draagvlak te creëren. De voorzitter 
van de oudercommissie was bang dat het voor overlast zou 
gaan zorgen, al die busjes. En vragen die kinderen niet te veel 
aandacht van de leerkrachten? Vier maanden later moest de 
voorzitter toegeven dat hij dat verkeerd had ingeschat. Want 
dat busje staat gewoon tussen de andere auto’s en de kinderen 
komen en gaan, net zoals de andere kinderen. Uiteindelijk was 
hij heel enthousiast over de samenwerking.”

De Ichthus
De vierde klas, genaamd de Zeester, is in 2018 geopend op De 
Ichthus in Hoorn. “Ik was direct enthousiast over de samenwer-
king”, vertelt Lonneke Lamers, sinds een jaar directeur van De 
Ichthus. “Voor onze kinderen horen de leerlingen van de Zeester 
er gewoon bij. Ook al maken sommigen meer herrie of rennen 
ze door de school.” Dat de Zeester erbij hoort blijkt ook uit het 
afscheid voor een van de leerlingen afgelopen schooljaar. Diverse 
kinderen van de school hadden tekeningen voor hem gemaakt. 
De leerkrachten en de begeleiders van de Zeester weten elkaar 
goed te vinden. Lonneke: “De collega’s van de Zeester schuiven 
elke dag aan bij de briefing om 08:10 uur. Daarin worden de 
aandachtspunten van de dag besproken. Daarnaast worden ze 
betrokken bij vaste momenten in het jaar, denk aan de sinter-
klaasviering en het paasontbijt. Ook bespreken we praktische din-
gen, bijvoorbeeld hoe we een brandoefening het beste kunnen 
uitvoeren en het uitnodigen van één schoolfotograaf, die zowel 
de leerlingen van De Ichthus als die van de Zeester fotografeert.”

Aansluiten bij reguliere klas
Kinderen die bij een samen naar school-klas zitten, gaan daar 
vijf dagen in de week heen. Daarnaast wordt per kind bekeken 
hoe vaak ze aan kunnen sluiten bij een reguliere klas, met 
kinderen van dezelfde leeftijd. Dat verschilt van tien minuten 

per dag tot meerdere dagdelen in de week. Daarbij wordt 
het kind altijd begeleid door een vrijwilliger of stagiaire. Op 
De Ichthus zijn enkele leerlingen van de Zeester gekoppeld 
aan een leerling uit de bovenbouw. Een maatje waarmee ze 
iets kunnen doen. Denk aan voorlezen of spelen met lego. 
Lonneke: “Inclusie is een mooi woord maar zover zijn wij nog 
niet. Wat mij betreft hebben alle kinderen van de Zeester 
straks een maatje. Ook zou ik meer inhoudelijk willen samen-
werken. Kijken welke Zeesterren kunnen aansluiten bij de 
schoolklassen. Maar ook andersom. We hebben nu bijvoor-
beeld een jongen in groep 7 die qua niveau blijft hangen op 
groep 4. Hoe fijn zou het zijn als die jongen ergens anders in 
z’n kracht gezet kan worden?”

Soepele overgang
De vijfde en laatste klas is onlangs geopend op het IKEC. 
Vier kinderen van orthopedagogisch dagcentrum (ODC) de 
Carrousel konden doorgeplaatst worden naar het IKEC maar 
omdat er geen plek meer was in de huidige klassen, hebben 
ze een eigen lokaal. Dill: “Daar krijgen ze dezelfde leerstof 
en zodra de mogelijkheid er is, stromen ze door naar een 
van de klassen van het IKEC. Een soepele overgang dus.” Het 
voortgezet onderwijs is helaas nog steeds niet aangehaakt. 
Terwijl inclusie sinds een aantal jaar een belangrijk gespreks-
onderwerp is. Dill: “Ik ben wel een tijd bezig geweest met het 
Tabor College. Uiteindelijk gingen er elke vrijdag zes kinderen 
naartoe maar toen kwam corona en hadden ze alle klasloka-
len weer zelf nodig.” 

Niet voor ieder kind
Dill: “Met vijf scholen hebben we een groot deel van 
West-Friesland voorzien. Daar ben ik echt trots op! Dik van 
Bruggen, voormalig lid van de raad van bestuur zei altijd: ‘Er 
is niets mooiers dan een samen naar school-klas in je eigen 
buurt.’ Maar zo’n klas past niet bij ieder kind. Sommige kinde-
ren gedijen niet in een groep, zijn te kwetsbaar of rennen weg 
als je even niet oplet. Maar er zijn ook ouders die het niet zien 
zitten. De veiligheid speelt dan vaak een rol. Plus bij het ODC 
hebben we alle specialisten in huis. Natuurlijk gaan zij ook naar 
de samen naar school-klassen maar hier zijn ze toch makkelij-
ker te bereiken.”

Dromen
Hoewel Dill na 42 jaar een dag minder gaat werken en een deel 
van cluster de Carrousel overdraagt aan Bart Kwaaitaal, heeft ze 
nog volop dromen. “Ik zou heel graag een 12+-klas willen dus 
daar ga ik mij komend jaar echt hard voor maken. Daarnaast 
kijk ik met Bart naar de mogelijkheden voor buitenschoolse 
opvang en weekendopvang op ODC de Carrousel. Want om 
15:15 uur gaan de kinderen weg en het gebouw staat er toch. 
Ook hebben we bij het ODC alle specialisten in huis. Dus hoe 
mooi zou het zijn om hier een behandelcentrum te realiseren? 
Dat alle ouders hier terecht kunnen voor een gesprek met een 
logopedist of VG-arts. Daar zijn nog heel veel stappen voor te 
zetten, hoor. Maar dan is voor mij het plaatje compleet.”  

Dill Druif (links) en Lonneke Lamers  voor de Zeester

“KINDEREN MET 
EEN BEPERKING 
DIE MEEDOEN MET 
KINDEREN ZONDER 
BEPERKING. DAT 
WILDE IK OOK!”
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De Huiskamer 
van Obdam

W I N K E L S  E N  M E E R
T E K S T 
Titia Geerlink

FOTO G R AFI E
Dewi Koomen

R u i m t e  o m  t e  o n d e r z o e k e n  w a t  b i j  j o u  p a s t  i n 

Ze zijn allang geen onbekenden meer 
bij sociaal cultureel centrum De Brink 
in Obdam. Je kunt wel zeggen dat ze 
onderdeel zijn van het meubilair. Achterin 
een eigen steunpunt waar ze hun eigen 
activiteiten hebben, klussen doen voor 
het dorp én de vrijwilligers van De Brink 
helpen. Wat nog wel een beetje nieuw 
is, is de bijdrage die de harde werkers 
van cluster Met Elkaar leveren in ‘De 
Huiskamer van Obdam’: een plek waar 
iedereen welkom is voor een koppie, een 
taartje of een kleine lunch. En dat je om 
daar te kunnen werken niet per sé een 
horecabeest hoeft te zijn, leggen Dave, 
Kevin en Puck graag uit. Zij leveren alle 
drie een geheel eigen soort bijdrage.

”We 
onderzoeken 
samen wat 
werkt” 
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weer iets nieuws voor op de pagina. Kunnen we dit verhaal 
er trouwens ook op zetten? Mensen kunnen ook reageren op 
berichten en je kunt ‘m delen met je vrienden. Zo krijgen we 
steeds meer bezoekers. Als mensen vervelend zouden reageren 
is het lastig te zien welke intentie ze precies hebben. Misschien 
bedoelen ze het wel niet zo vervelend als ik denk. Daar moet ik 
echt goed naar kijken, anders knikker je er zomaar mensen uit. 
Maar ik ben niet bang dat dat snel gebeurt. De meesten kijken 
gewoon wat er gebeurt hier en geven likes.”
“Daarnaast maak ik uitlegkaarten met plaatjes voor nieuwe 
medewerkers. Waar de kopjes moeten staan bijvoorbeeld of 
in welk glas de thee moet. Een plaatje met een korte uitleg 
ernaast. We gaan ook nog flyers maken. Die brengen we rond 
in de wijk voor meer bekendheid. Hé, de bittergarnituur en de 
gemengde nootjes staan nog niet op de menukaart zie ik nu. 
Die moeten we nog even toevoegen. Genoeg te doen. Zo zit ik 
hier dus altijd met mijn laptop klusjes te doen. Is het rustig dan 
kan Dave andere dingen doen. Dan roep ik hem gewoon als er 
mensen komen.”

Backstage
Puck de Boer loopt stage bij De Huiskamer. Ze zit in het laatste 
jaar van het Heliomare College. De Brink kende ze al omdat ze 
dichtbij woont. Ze wilde graag kijken hoe het was om hier te wer-
ken. “Ik vind het leuk om eten klaar te maken. Brood met frikan-
del of kroket en soep of appeltaart. Appeltaart vind ik eigenlijk 
het allerleukst om te maken. Vorige week heb ik daar een stukje 
van geproefd. En een soepje. Ik kan alles al wel een beetje, maar 
we zijn nu aan het oefenen dat ik helemaal alleen naar mensen 
toe kan om te vragen wat ze willen eten en drinken. Dat doe ik 
nu nog met Moni. Het is fijn als ik mensen al ken die hier komen. 
Opa is geweest en mijn nichtje. Mijn moeder en de vriendin van 
mijn moeder. Als ik ze niet ken dan ga ik liever met Moni naar een 
tafel. Ik vind het nog een beetje spannend om heen te gaan.”

“Soms wil ik even rust. Dan ga ik lekker bij het raam zitten en 
moet ik weleens gapen. Dan zeggen ze weleens dat ik moe 
ben, maar ik vind het gewoon lekker om zo te zitten. Er gebeurt 
veel buiten op straat en ik ken ook heel veel mensen. Ik luister 
naar het muziekje dat opstaat. Dat is fijn. Dat de mensen hier 
binnen intussen praten dat vind ik niet erg. Als de stofzuiger 
maar niet aangaat. Dan worden mijn oren doof.”
Moni Ootes schuift ook nog even aan en vertelt hoe ze met ie-
dere medewerker rustig ‘uitvogelt’ wat past: “We onderzoeken 
samen wat werkt. We begonnen bijvoorbeeld met hele dagen 
binnen. ‘Nou, wat moeten we nu weer’, dachten we soms. We 
werden er zelf helemaal duf van. Toen zijn we een keer een 
boodschapje gaan doen. We voelden meteen het verschil. Dus 
nu gaan we af en toe op pad. Er zijn altijd mensen die het even 
van ons over kunnen nemen. Vlaggetjes maken voor de tosti’s 
leek me ook een leuke: blijkt Puck helemaal niet van knutselen 
te houden! Dat bewaren we dus voor een nieuwe medewerker 
die dat wel leuk vindt. Want of je nou wilt bedienen of beleven: 
iedereen kan hier komen werken.” 

“Soms wil ik 
even rust”

Allround
Dave van der Neut is de horeca overigens niet vreemd: “Ik kom ook al uit de 
horeca. Ik heb in een café gewerkt in Alkmaar en in de keuken op Reigers-
daal in Heerhugowaard. En hier oefen ik gewoon verder tijdens mijn werk. 
Toen ik hierover hoorde, dacht ik: ‘jazeker, dit wil ik wel’. Op dinsdag- en 
donderdagmiddag ben ik hier. ’s Ochtends werk ik eerst bij de Dekamarkt. 
Daarna lunch ik en ’s middags ben ik in De Huiskamer. Ik bedien gasten die 
koffie en thee willen en… o, ik zal de menukaart even pakken. Kijk, dit is de 
lijst van wat we allemaal hebben. Die heeft Kevin gemaakt. Mensen kunnen 
bij mij bestellen en ook met me meelopen om te betalen. De pinkassa kan 
ik al bedienen. En ik sta ook achter de bar. Eigenlijk ben ik allround. Martha 
die daar zit, is een van de vrijwilligers vanuit De Brink. We doen het eigenlijk 
samen, maar nu heeft ze last van haar been dus eigenlijk is ze de opzichter. 
Dat gaat prima. En als het druk wordt kunnen we altijd op elkaar rekenen. 
We hebben inmiddels ook bedrijfskleding: een shirt en een schort. Met de 
keukenwerkzaamheden helpen we elkaar trouwens ook. Wat ik nog wil 
leren? Ik ga nu oefenen met mooie biertjes tappen.”
 
Online
“Dave en ik zijn wel een goed duo”, gaat Kevin Kuiper verder. “We waren al 
collega’s bij de Deen en hebben hier ook veel aan elkaar. We vullen elkaar 
aan en spreken elkaar ook aan. Zo kan ik Dave helpen met zijn laptop. Dan 
neemt hij hem even mee. Ja, geef mij maar zoveel mogelijk uitdagingen, 
maar zet me niet in de bediening of de keuken. Dat had je niet meteen ge-
dacht op deze plek, hè? Maar ik heb bijvoorbeeld de facebookpagina van 
De Huiskamer gemaakt. En ik zet er ook nieuwe berichten op. Dan stuurt 
mijn begeleider Moni een foto die er wel op kan. We verzinnen steeds 

Van maandag tot en met vrijdag kun je 
terecht bij De Huiskamer van Obdam in 
De Brink. 

Adres: Dorpsstraat 155

Openingstijden: Van 10:00 tot ongeveer 15:30 uur 
(want ze gaan niet meteen dicht als je dan je taart nog 
niet op hebt, hoor).  Je kunt er koffie drinken met een 
lekker taartje en ze hebben een kleine lunchkaart. 

Facebook: De Huiskamer van Obdam 
Op de facebookpagina stellen de medewerkers zich 
aan je voor en is Puck ook te zien met een zelfgebakken 
appeltaart. 

Stukje proeven? 
Kom gezellig langs!

Kevin houdt zich bezig met de technische kant

Dave wil mooie biertjes kunnen tappen

Puck loopt stage bij De Huiskamer
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Aan een grote tafel in de eetkamer van Fetura Wonen zit een jonge man 
met een laptop. “Wow, dat klonk goed!” Geconcentreerd kijkt hij naar een 
beeldscherm waar gekleurde blokken op zwarte lijnen liggen. Druk schuift 
hij met de muis heen en weer. Klikken, knippen, plakken… razendsnel 
gaat het. Korte flarden muziek klinken steeds weer. MLDYFRC, voluit 
gezegd Melodyforce, is de artiestennaam van Jurrino Jansse uit Obdam. 
Een begin twintiger die zo gek op muziek is dat hij er de hele dag mee 
bezig kan zijn. Gek op house, hardcore, hardstyle, maar ook minder ruige 
vormen van de dancemuziek kan hij waarderen. 

Een trotser man ga je niet vinden. De toekomst ziet 
hij vol vertrouwen tegemoet. Het einddoel? Het 
hoofdpodium op Tomorrowland natuurlijk! 

DIKKE BEATS 
OP JE SPOTIFY

T E K S T 
Manon Bruijns

FOTO G R AFI E
Dewi Koomen

C R E A T I E F

Iets horen van Jurrino? 
Check het Spotifykanaal van MLDYFRC

"Een trotser man 
ga je niet vinden" Jurrino neemt zijn muziekcarrière heel serieus. Hij is al jarenlang met zijn 

muziek bezig. Bijna dagelijks kruipt hij achter zijn laptop en mixt. Tot zijn 
oren ervan tuiten. En dan mixt hij nog even door want het is nooit af. Een 
leek hoort het misschien niet, maar het gaat om piepkleine details. Een 
klein soundbitje hier, een vette beat daar. Tempo nog een beetje versnel-
len of vertragen… Zo kan hij uren bezig zijn. En het resultaat mag er zijn! 
De nummers vliegen om je oren. 

Op Spotify heeft Jurrino onder diverse artiestennamen al aardig wat 
volgers. Mensen over de hele wereld luisteren naar zijn muziek. Ook op 
Instagram en YouTube heeft hij een aantal kanalen waar hij zijn muziek uit-
brengt. Zo bouw je een publiek op. Hij heeft op deze kanalen ook contact 
met andere muzikanten. Door met collega-muzikanten te chatten leert hij 
steeds meer, zijn muziek ontwikkelt. Tijdens een dj-battle bij Jeugdcen-
trum Inventas in Grootebroek werd Jurrino al eens derde. En onlangs heeft 
hij samen met huisgenoten Fox en Lukas een opdracht uitgevoerd voor 
Expeditie Kunst op Reigersdaal in Heerhugowaard. “Ik heb vijf nummers 
gemaakt die gedraaid werden op de hoofdtentoonstelling van Expeditie 
Kunst. Dat was echt gaaf!” Tijdens de Expeditie liep Jurrino als dj MLDYFRC 
rond op de tentoonstelling. Enthousiast sprak hij alle bezoekers aan: “Hoor 
je die muziek? Die heb ik gemaakt. Hoor je die tweede stem? Dat ben ik.” 
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O n d e r  d e  v l e u g e l s  v a n  d e  M a n t e l m e e u w 

BLIJVEN 
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NA JE
 STAGE
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S T A G E L O P E N

Soraida (28)
Cliëntbegeleider Individueel Begeleid Wonen (IBW)

“Ik wist altijd al dat ik in de zorg wilde werken maar niet met 
welke doelgroep. In mijn eerste jaar van de opleiding Maat-
schappelijk Werk en Dienstverlening liep ik stage bij kinderen 
met een ernstig meervoudige beperking. Verbinding krijgen 
met die kinderen vond ik lastig. Een jaar later heb ik een jongen 
met een licht verstandelijke beperking begeleid. Leuk maar 
het ging niet echt verder dan activiteiten ondernemen. Via 
een vacature op het intranet van InHolland kwam ik in mijn 
derde jaar bij PNH (Perspectief Na Hersenletsel) terecht. Ik was 
meteen enthousiast. Ik merkte dat ik goed aan kon sluiten 
bij de cliënten. Daarnaast kreeg ik energie van het trainen en 
ontwikkelen van de cliënten. Ik was 21 toen mijn stage bij PNH 
startte. Contact leggen met cliënten ging mij goed af maar ik 
moest ze ook begeleiden in hun zelfstandigheid. Zelf woonde 
ik nog thuis dus wat wist ik nou? Ook op dat gebied heb ik veel 
geleerd. In mijn laatste schooljaar mocht ik het zwangerschaps-
verlof van een collega invullen. Na mijn scriptie ging ik werken 
bij Vroonerbol omdat er bij PNH geen vacatures waren. Toch 
kwam snel daarna de vraag of ik weer terug wilde komen bij de 
Mantelmeeuw. Ik twijfelde geen moment en werd ingezet bij 
zowel PNH als ambulant. Uiteindelijk kon ik bij ambulant 32 uur 
krijgen, waar ik nu alweer zes jaar zit. Cliënten die mooie stap-
pen hebben gezet blijven me altijd bij. Tegelijkertijd is het soms 
ook moeilijk om iemand los te laten. Gaat het wel lukken? Maar 
het gevoel van trots overheerst. Stagiaires krijgen bij ons veel 
ruimte en vertrouwen. Omdat je boventallig staat heb je veel 
oefenruimte. En met enige mazzel kan je dus blijven plakken! 
De Mantelmeeuw is een warme, stabiele plek. Collega’s staan 
altijd voor elkaar klaar. In de toekomst zou ik graag nog een 
opleiding doen. Misschien IAG (Intensieve Ambulante Gezins-
behandeling), zodat ik gezinnen met kinderen met niet-aange-
boren hersenletsel kan begeleiden. Maar over een paar weken 
ga ik met zwangerschapsverlof dus mijn focus ligt nu eerst 
even ergens anders.”

Dat de Mantelmeeuw een fijne stageplek is staat buiten kijf. “Collega’s staan 
altijd voor je klaar.” “Een warme, stabiele plek.” “Heel gelijkwaardig.” Bovendien 
zijn alle stagiaires van de afgelopen 10 jaar blijven plakken. Voor beide partijen 
een positieve maar ook belangrijke ontwikkeling in deze tijd van krapte op de 
arbeidsmarkt. In gesprek met drie plakkers, die zich onder de vleugels van de 
Alkmaarse meeuw definitief hebben genesteld in het team. 

“ CLIËNTEN 
DIE MOOIE 
STAPPEN 
HEBBEN GEZET 
BLIJVEN ME 
ALTIJD BIJ”
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Marjolein (21) Cliëntbegeleider PNH
“Ik ben een van de nieuwste aanwinsten bij PNH! Afgelopen 
zomer ben ik namelijk afgestudeerd en daarna mocht ik blijven. 
In mijn eerste studiejaar was ik als maatje gekoppeld aan een 
mevrouw met NAH. Omdat me dat goed was bevallen, ben 
ik voor mijn derdejaarsstage gericht gaan zoeken. Zo kwam 
ik terecht bij PNH (Perspectief Na Hersenletsel). Als stagiaire 
had ik twee vaste begeleiders maar eigenlijk werd ik door het 
hele team begeleid. Wetende dat er altijd een vangnet is, dat 
werkte heel prettig. Ook kreeg ik alle ruimte. Ik mocht bijvoor-
beeld aangeven wanneer het goed voelde om zelfstandig naar 
cliënten te gaan. Tijdens het schrijven van mijn scriptie bleef ik 
16 uur werken. Die uren kon ik na mijn afstuderen uitbreiden. 
Omdat ik graag verder wilde leren, ben ik inmiddels alweer een 
nieuwe studie gestart. Ik volg nu de premaster Orthopedago-
giek. De combi van werken en leren bevalt goed. Omdat ik op 
beide plekken veel leer en ik kan toetsen hoe iets werkt in de 
praktijk. Momenteel wonen hier veel jongvolwassenen. Daar-
door kan ik goed meepraten over bepaalde gebeurtenissen. 
Relaties, uitgaan, school, op jezelf wonen, dat soort dingen. 
Wat ik mooi vind aan mijn werk zijn de gesprekken waarin 
ik de cliënt veel kan bieden maar zelf ook veel uit kan halen. 
Dat we leren van elkaar. In die gesprekken kom ik mezelf vaak 
tegen. Omdat de cliënt dezelfde leeftijd heeft maar door het 
hersenletsel in een heel andere situatie terecht is gekomen. Het 
maakt me ook dankbaar, voor mijn gezondheid. Soms ben ik 
aan het einde van de werkdag wel uitgepraat. Dan is het lekker 
dat ik even geen grote gesprekken meer hoef te voeren. Lekker 
rustig voor mijn vriend! Als cliëntbegeleider bij PNH bouw ik 
echt een band op met de cliënten. Als orthopedagoog word je 
meer ingevlogen. Die contactmomenten zijn anders. Dus op dit 
moment zit ik helemaal op mijn plek maar ik sluit zeker niet uit 
dat ik in de toekomst wat ga doen met mijn studie.“  

Stan (26) Cliëntbegeleider PNH
“Op de stagemarkt voor eerstejaars sprong het maatjesproject 
voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel er echt uit. 
Naast de organisaties voor ondersteuning aan kinderen, oude-
ren of verstandelijk gehandicapten, was dit een heel nieuwe 
doelgroep voor mij. Ik raakte aan de praat met een cliënt die 
mee was en er ontstond gelijk een leuke klik. Zo werd ik voor 
een jaar maatje van iemand in Hoorn. Elke week een dagdeel 
samen dingen doen. Koken, wandelen of winkelen. NAH ligt 
mij wel. Ik ben een rustig persoon, prettig voor mensen die 
gebaat zijn bij weinig prikkels. Dus volgde ik mijn derdejaars-
stage bij PNH (Perspectief Na Hersenletsel). Stagiaires draaien 
hier mee met alle werkzaamheden. Heel gelijkwaardig maar 
voor mij ook heel uitdagend. Als stagiair zat ik vaak meteen 
bovenop een situatie en daardoor botste het nog wel eens. 
Bijvoorbeeld met cliënten die aan hun herstel wilden werken 
maar tegelijkertijd continue blowden. Daar heb ik veel van 
geleerd. Ik kan nu meer afstand nemen. De zaken even laten 
bezinken. Dat is het fijne van werken in een team. Dat we met 
elkaar kunnen sparren over lastige situaties. Bij PNH is altijd 
beweging. De cliënten wonen hier gemiddeld drie jaar. Als ze 
weggaan vind ik dat positief. Je ziet de stappen die ze hebben 
gemaakt. Als maatje moest ik ook na een jaar afscheid nemen. 
Dat heb ik nooit lastig gevonden. Ik geef dat ook altijd mee aan 
nieuwe stagiaires. Dat ze bewust nadenken over de scheiding 
tussen werk en privé. In mijn laatste schooljaar werd gevraagd 
of ik wilde blijven. Ik startte met 16 uur als begeleider, goed te 
combineren met afstuderen. Toen mijn scriptie klaar was werd 
mijn contract uitgebreid. Inmiddels ben ik alweer een paar jaar 
cliëntbegeleider. Ook ben ik coördinator van het maatjespro-
ject. In die rol sta ik op stagemarkten om in gesprek te gaan 
met eerstejaars studenten. Ik weet natuurlijk precies wat het 
inhoudt om een maatje te zijn van iemand. Ik vind het heel be-
langrijk om studenten kennis te laten maken met de organisa-
tie en doelgroep. De kans dat ze na een kennismaking of stage 
op een later moment weer terugkomen is gewoon groot!“

“ NU STA IK 
ZELF OP 
STAGEMARKTEN 
OM IN GESPREK 
TE GAAN MET 
EERSTEJAARS”

 Waardevol 
stukje groen 
in Helderse 
volksbuurt

C l i ë n t e n  v a n  ’ t  W A D  b l i j 
m e t  b u u r t h u i s  E l t o

B U U R T H U I S
T E K S T 

Titia Geerlink

FOTO G R AFI E
Dewi Koomen

“ IN DE 
GESPREKKEN 
MET DE 
CLIËNTEN KOM 
IK MEZELF 
VAAK TEGEN”
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Verscholen tussen de huisjes van 
volksbuurt Tuindorp-West in Den Helder 
ligt buurthuis Elto in een prachtig stukje 
groen. Ruim een jaar geleden kwamen 
cliënten van ’t WAD hier werken. Ze 
verzorgen de dieren, doen andere klussen 
die gedaan moeten worden rondom 
het buurthuis en werken ook nog in de 
theetuin verderop achter een basisschool. 

“We hebben een nieuwe cavia!”, roept Don met een ondeugen-
de glimlach door de ruimte terwijl hij naar zijn collega Gijs wijst. 
De toon is gezet en het maakt direct duidelijk dat ze hier wel 
van een geintje houden en elkaar langer kennen dan vandaag. 
Het is tijd voor koffie en het dagelijkse werkoverleg in de bin-
nenruimte waar de cliënten vijf dagen in de week bivakkeren.
Dan komt ook Jan binnen: “Smit is de achternaam, maar ik kan 
niet zingen”, stelt hij zichzelf voor. “Al een jaar of 35, ik weet niet 
eens precies hoe lang, ben ik betrokken bij dit buurthuis. Als 
beheerder moest ik een stapje terugdoen. Een man met een 
witte jas vond het teveel worden. Maar ik kom hier nog dage-
lijks en vind het fantastisch om met deze mensen in contact te 
zijn. We helpen elkaar en dat is altijd zo geweest in deze buurt. 
Mijn ziel en zaligheid zitten erin. En dan komt van het een het 
ander. Zo zijn we ook betrokken geraakt bij de theetuin achter 
de school. Die kunnen we zo ook nog wel even laten zien.”

Spetterende lama
Het werkoverleg lijkt inmiddels gesneden koek. Eigenlijk weet 
iedereen wel welke taak er op hem of haar ligt te wachten. 
“Jan, help je even bij Truus?”, komt Eva aangewaaid. “Ja, dat 
is een geit. Die is nogal eigenwijs. Dan moet je echt even met 
zijn tweetjes zijn.” Buiten aangekomen lopen allerlei dieren in 
de rondte. Pekingeenden nemen een bad terwijl Janneke de 
waterbakken vult: “pas op hoor, soms word je wel nat!” Lama 
Appie loopt in haar kielzog met zijn oren in de nek. Janneke 
haalt haar neus ervoor op en is zijn gedrag zo te zien al hele-
maal gewend. Zelfs als hij zijn kwat door de lucht laat vliegen 
negeert ze hem. “Ach, dat doet hij zo vaak. Maar verder gebeurt 
er niks, hoor.” Er worden putjes schoongemaakt, de bezem gaat 
erdoor en tussen de bedrijvigheid door knuffelt Janneke haar 
favoriete konijn.

“Het scheelt 
oprecht dat we 
hier zo’n warm 
welkom kregen”
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toelaat om lang buiten te zijn. Daar komt het kort op neer. En 
ja, er valt nog wel wat op te knappen en aan te passen, maar de 
samenwerking is fantastisch.”

Eigen wereld
Janneke en Jan staan al klaar om richting de theetuin te gaan. 
Onderweg lopen we langs Jan zijn huis. Op een steenworp afstand 
dus. Jan: “In voorjaar en zomer is Albertha hier vaak. De tuin heeft 
een belangrijke functie in de buurt. De tuin wordt verzorgd door 
bewoners en cliënten samen en er is tijd voor een praatje. Voor 
iedereen die daar behoefte aan heeft”. Nog zo’n prachtig stukje 
verscholen groen. Er zijn verschillende zitjes gecreëerd, er groeien 
groentes en kruiden en er staat een kas in de tuin. “Kijk Jan, heb 
je deze lampionnetjes al gezien? Die worden straks doorzichtig”, 
vertelt Janneke enthousiast. “Ik ben dol op deze tuin. Er is zoveel te 
zien en te doen. Soms maken we ook soep van de spullen die we 
hier maken. Ik hou van koken.” We lopen terug richting het buurt-
huis waar Janneke zich even terugtrekt en haar tablet erbij pakt. 
Dat doet ze altijd even als haar werk buiten erop zit. Even in haar 
eigen wereld op haar eigen stek bij het raam. Wat een waardevolle 
plek zo midden in de stad. 

Eva en Jan voeren de geiten 

 Lama Appie sproeit Janneke onder

Met een praatje
“Het grootste gedeelte van de dag zijn we buiten”, vertelt 
cliëntbegeleider Daisy, beter bekend als Dees. “Alleen André is 
liever binnen aan het werk, maar daar is ook genoeg te doen. 
Cliënten die hier werken moeten wel zelfstandig bezig kunnen 
zijn. Er is altijd maar één ondersteuner aanwezig. Regelmatig 
loopt er wel een stagiair mee. We zijn hier helemaal op onze 
plek. Het scheelt oprecht dat we hier zo’n warm welkom 
kregen. We werden direct opgenomen in het hele gebeuren in 
en om het buurthuis. Zowel in de werkzaamheden buiten als in 
het nadenken over ontwikkelingen. We zijn open naar elkaar, 
willen luisteren en respecteren elkaar. Dat is veel waard. Eerder 
werkte deze groep cliënten ook al samen op de kinderboerderij 
van de Helderse Vallei. Daar hebben ze ook mooie jaren gehad, 
hoor. Alleen was daar geen eigen ruimte en er kwamen ook 
scholieren werken. Soms waren de klussen gewoon op. Hoe 
we hieraan zijn gekomen weet ik niet eens precies. De een 
spreekt iemand en de ander kent ook nog wel iemand. Met een 
praatje, zo gaat dat in Den Helder en dat werkt. Deze ruimte in 
het buurthuis werd eigenlijk niet meer gebruikt. En wij zochten 
iets. We zijn wel veel buiten, maar het is fijn om tussendoor 
naar binnen te kunnen en voor als het weer het echt niet 

 Dees en Arjan met een pekingeend

“ Pas op hoor, 
soms word je 
wel nat!”
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Van je passie je beroep maken. Hoeveel mensen kunnen 
zeggen dat dat is gelukt? Diana Ransijn in ieder geval wel. 
Als muziekagoog is ze al bijna tien jaar verbonden aan de 
organisatie en nog altijd vol enthousiasme. “Ik vind dat er in de 
zorg altijd iemand moet zijn die middels muziek kan helpen. 
Want muziek kan als middel heel veel betekenen!”

“Muziek kan als 
middel heel veel 
betekenen”

“Ik werkte als fysiotherapeut en had van jongs af aan grote affiniteit met muziek. Dansen, zingen, 
dwarsfluit spelen. Toen mijn oudste naar de basisschool ging, ben ik met allerlei dingen gaan 
helpen op school. Daar hoorde ook het leiden van het kerstkoor bij. Ik vond dat zo leuk dat ik er 
meer mee wilde doen. Daarom ben ik de opleiding Docent Muziek gaan volgen, waarna ik op 
allerlei basisscholen muziekles heb gegeven. Toen kwam Mariëlle, logopedist en tevens mijn 
zus, met de vraag of ik mijn skills als therapeut en passie voor muziek wilde combineren als 
SMTA-therapeut (Speech-Music Therapy for Aphasia, red.). Daar werd ik zo enthousiast van en 
inmiddels doen we dat nu, bijna tien jaar later, nog steeds samen.” 

Omweg
“Om mezelf meer te verdiepen in het vak ben ik Muziekagogie gaan studeren. Zodoende ben 
ik nu niet alleen betrokken bij SMTA maar bij nog meer groepen zoals de afasie muziekgroep, 
de afasie behandelgroep en het NAH-koor.” Vanuit Skagerwaard in Schagen ondersteunt Diana 
voornamelijk mensen met niet-aangeboren hersenletsel. “Hersenletsel kan niet worden verhol-
pen maar door te trainen kan je als het ware een omweg maken in je hersenen waardoor je toch 
kunt ontwikkelen. Muziekagogie kan helpen bij het maken van omwegen in de hersenen.” 

Concentratieboog
Diana past muziekagogie toe bij mensen met afasie. Spreken heeft namelijk veel verwantschap 

M U Z I E K A G O O G
T E K S T 
Roos Slot

FOTO G R AFI E
Dewi Koomen M u z i e k a g o o g  D i a n a  R a n s i j n
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je een uniek liedje van een woord of zin. Wat je leert, bepaal je zelf. Iets wat je voor je hersenletsel graag zei 
bijvoorbeeld. Zo was de zin ‘Lieve Peter, ik hou van jou’ de eerste zin die Ingrid leerde tijdens de therapie. 
Later wilde ze de zin ‘Waar is een invalideparkeerplaats’ leren toen ze haar rijbewijs had gehaald. Diana: “Bij 
Ingrid was niet alleen sprake van afasie maar ook van apraxie. Ze kon de bewegingen van haar mond en tong 
niet goed plannen. Door SMTA is ook de apraxie naar de achtergrond gegaan.”

De leesambassadeur van Skagerwaard
Voor haar herseninfarct had Ingrid een eigen beletteringsbedrijf. Daardoor is ze heel handig in de digitale 
wereld. Zo heeft ze allerlei tools gevonden die haar helpen met lezen. Ook helpt ze anderen die graag 
willen lezen. Met een geavanceerde uitspreekfunctie bijvoorbeeld of via de website Passend Lezen. Diana: 
“Ingrid is eigenlijk de leesambassadeur van Skagerwaard.” Ook heeft ze haar eigen YouTube-kanaal waar ze 
recepten deelt. Speciaal voor mensen die het moeilijk vinden om uit een receptenboek te koken maakt ze 
filmpjes met afbeeldingen, tekst én voice-over. Dat doet ze allemaal zelf, ook het inspreken van de teksten. 
Diana: “Zover is Ingrid al gekomen en wie weet wat er nog volgt!”

Vastomlijnde methode 
Diana: “SMTA is een combinatiebehandeling van logopedie en muziektherapie. De therapie heeft een vast-
omlijnde methode, zonder andere werkvormen. Allereerst ga je een zelfgekozen zin zingen op een unieke 
melodie. Vervolgens ga je diezelfde zin ritmisch uitspreken en als laatste stap spreek je de zin normaal uit. 
Als blijkt dat een klank moeilijk gaat, gaan we eerst die specifieke klank oefenen. Daarbij geef ik de therapie 
muzikaal vorm en de logopedist bewaakt het logopedische deel.” 

Ritmische stimulatie 
Dankzij de groei van de cliënten werkt Diana nog altijd met veel plezier als muziekagoog. Tegelijkertijd is 
ze gespitst op nieuwe ontwikkelingen. Zo heeft ze net de cursus Neurologische Muziektherapie afgerond. 
“Ik hoop in de toekomst op samenwerking tussen bewegingsagogen, fysiotherapeuten en muziekagogen. 
Want muziek kan mensen in beweging brengen. Het luisteren naar een duidelijk ritme, denk aan een mars, 
kan lopen vergemakkelijken bijvoorbeeld. Ik vind gewoon dat er in de zorg altijd iemand moet zijn die mid-
dels muziek kan helpen. Kijk maar eens hoever Ingrid is gekomen!” 

met muziek. Beide hebben te maken met ritme, melodie, luisteren en een begin en eind. Maar 
ook andere uitingen van hersenletsel zijn gebaat bij muziekagogie. Bijvoorbeeld concentratiepro-
blemen of geheugenverlies. “Zo had ik eens een cliënt die geen aansluiting vond bij de behan-
delgroepen. Omdat hij erg van muziek hield en ook al zelf muziek maakte vóór zijn letsel, besloot 
ik muziek met hem te gaan maken. Hij kwam binnen als onrustig persoon, kon zich totaal niet 
focussen. Hoogstens één of twee minuten en dan was de concentratie weer weg. Maar inmiddels 
gaat het zoveel beter. We kunnen nu rustig anderhalf uur aan de slag en dan is hij nog steeds niet 
afgemat. Hij componeert nu zelfs eigen muziekstukken!” 

Sesamstraat en Studio Sport 
Tijdens de wekelijkse bijeenkomst van de afasie muziekgroep komen alle vormen van taal voor-
bij: spreken, begrijpen, schrijven en lezen. Tegelijkertijd wordt ook de motoriek en het geheugen 
getraind. Middels geluidsfragmenten en afbeeldingen van oude televisieprogramma’s worden 
herinneringen opgehaald. Waar de ene cliënt denkt aan met de pyjama aan naar Sesamstraat 
kijken, noemt de ander het wekelijkse ritueel van met je bord op schoot naar Studio Sport kijken. 
Met behulp van djembés en bladmuziek trommelen de cliënten verschillende terugkerende 
ritmes. Ook zingen ze bekende liedjes met onderbrekingen waarbij je oefent om door te zingen 
in je hoofd. 

Lieve Peter, ik hou van jou 
Ingrid Bekker is een van de vaste deelnemers van de afasie muziekgroep. Ze kreeg tien jaar gele-
den een herseninfarct en na intensieve revalidatie bij Heliomare kwam ze voor SMTA, logopedie 
en de taalgroep naar Skagerwaard. Diana: “De SMTA werkte zo ontzettend goed. Alles wat ze 
leerde middels een liedje, kon ze reproduceren op het moment dat het nodig was.” Bij SMTA maak 

“MUZIEKAGOGIE 
KAN HELPEN BIJ 
HET MAKEN VAN 
OMWEGEN IN DE 

HERSENEN”

‘LIEVE PETER, 
IK HOU VAN JOU’

 WAS DE EERSTE 
ZIN DIE INGRID 

LEERDE TIJDENS 
DE THERAPIE 

Om een melodie voor een zin te 

creëren maakt Diana gebruik van 

een piano 

Ingrid tijdens een SMTA-sessie 
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“Vooraf vond ik het best spannend”, trapt Pavel het gesprek 
af. “Niet alleen vanwege het fietsen, maar ook omdat er de 
afgelopen tijd best wat nieuwe leden bij zijn gekomen. Daar 
moet je ook weer aan wennen in zo’n groep. Maar dat viel 
hartstikke mee. De dagen voor we de Grand Ballon opgingen, 
moesten we ook veel klimmen en dalen. Vooral het dalen 
kostte me moeite. Er stond veel spanning op mijn polsen en 
daardoor kreeg ik last. Je moet je voorstellen dat ik dubbel 
mijn evenwicht moet bewaren. Omdat ik spastisch ben aan 
de linkerkant. Daarom heb ik op de racefiets bijvoorbeeld ook 
een recht stuur in plaats van zo’n boog. Ik fietste namelijk 
scheef en daar is deze oplossing voor bedacht.” 

Spijtig en trots tegelijk
“Maar goed, dat afdalen had ik dus nog nooit gedaan. Marcel 
zei: ‘Ga het maar proberen’. Dat vond ik wel eng, maar het 
gaf me wel een #TROTS-gevoel. Alleen de pijn in mijn polsen 
zorgde ervoor dat ik op de dag van de klim richting Grand 
Ballon niet meekon. Daar had ik wel spijt van. ‘Shit’, dacht ik. 
Oh nee, dat is geen Frans. Maar het Franse woord ken ik niet. 
Ik ken eigenlijk geen woord Frans. 
Omdat ik niet kon fietsen, ben ik gaan helpen op de bezem-
wagen. Die gaat altijd mee voor pech onderweg en wat te 
eten en te drinken. Als fietser weet ik wat mensen nodig 
hebben. Dat was ook een leuke ervaring.”  
 
 
Met elkaar
“Hoewel ik wel op de fiets stapte met de andere Toppers, 
voelde het toch niet goed dat ik die ervaring niet met Pavel 
kon delen”, vult Marcel aan. “Die avond hoorde ik een andere 
vrijwilliger praten over of het niet alsnog mogelijk was Pavel 
die berg op te krijgen. Dat zette me aan het denken. En ik ging 
meteen tot actie over. Pavels ouders waren namelijk ook in de 
buurt en zij wilden wel voor vervoer zorgen. Zowel heen als 
terug. Mooi hoe we op deze manier toch alles nog voor elkaar 
konden krijgen. En dat ze onderweg ook nog voor croissantjes 
zorgden was natuurlijk helemaal een cadeautje.” 

 
Op de top
“Het was vanaf de start meteen veel klimmen, hoor”, brengt 
Pavel ons weer terug in de harde realiteit. “Ik vond het zwaar. 
Sommige stukken waren zo steil! Op een gegeven moment 
vlakte het wat af. Toen dacht ik dat ik er bijna was. Maar toen 
moest ik ineens nog een stuk omhoog. Ik was al moe. Toen 
vond ik het wel even eng. Halverwege praatte ik met Willem 
Vodde, een van de vrijwilligers die vlak voor vertrek plotseling 
overleed. Ik keek naar boven en hij zei: ‘Zet hem op, Pavel’. Dat 
was een mooie ervaring en ik heb het gered. Het was echt fan-
tastisch om op die top te staan. Ik had alleen wel met de groep 
op de foto gewild daar. Dat doen we de volgende keer maar 
dan. Want het is nooit klaar met Voel je top. Mijn doel blijft dat 
Voel je top doorgaat.” 

En weer door
“Bovenop de Grand Ballon omhelsde Marcel me. En ik sprak 
met hem af dat we nieuwe plannen gaan maken: een rondje 
IJsselmeer dit jaar. En misschien wel Duitsland met de hele 
ploeg. Dat lijkt me ook mooi. Met mooi weer kunnen we 
daar ook heen op de fiets. Of België! Genoeg plannen. We 
blijven fietsen.” 

Meer lezen over fietsploeg Voel je top? 
www.voeljetop.st-er.nl

In september reisde fietsploeg Voel je 
top af richting de Vogezen in Frankrijk. 
Een week flink klimmen en ook dalen. 
Iets wat we in Noord-Holland nauwelijks 
kunnen ervaren. Een van de toppen 
die beklommen werd was de Grand 
Ballon. Pavel de Ruijter, deelnemer van 
Voel je top, keek er met zijn maat en 
vrijwilliger Marcel van Diepen naar uit 
om die uitdaging aan te gaan. Zijn lijf 
bepaalde echter anders. Teamwerk en 
doorzettingsvermogen zorgden toch voor 
een waar #TROTS-gevoel.

ZIJN LIJF ZEI STOP. 
OF WAS ER NOG 
EEN KANS?

“ IK KEEK NAAR  
BOVEN EN HIJ ZEI: 
‘ZET ’M OP, PAVEL!’”

# T R O T S
T E K S T 
Titia Geerlink

FOTO G R AFI E
Rob van Amerongen

Pavel en Marcel op de top
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In het lokale krantje werd een oproep 
gedaan voor vrijwilligers. Anders zou 
de bakkerij niet meer open kunnen 
op zaterdag. “Mijn vrouw en ik zeiden 
eigenlijk direct ‘daar moeten we aan 
meedoen’. Omdat we het belangrijk 
vinden voor het dorp waar verder geen 
winkel meer is. Als ontmoetingsplek. 
Maar natuurlijk ook voor de medewer-
kers (cliënten). Zo zijn we nu allebei 
vrijwilliger bij het Broodboetje. We staan 
ook wel eens samen in de winkel.”

Koning Kaastengel
“Ik ben hier gemiddeld één zaterdag 
in de maand. Ik help de medewerkers 
om de winkel draaiende te houden. 
Brood snijden, bestellingen opnemen, 
koffiezetten.” Ervaring had René niet 
maar het samenwerken gaat eigenlijk 
vanzelf. “Ik word altijd zo enthousiast 
ontvangen, dus volgens mij zit dat wel 
goed. De wisselwerking vind ik erg leuk. 
Iedere keer maak ik er een feestje van. 

Zodra hij binnenkomt vliegen de medewerkers hem om zijn hals. René Veenman 
reist de hele wereld over voor zijn werk maar is ook vrijwilliger in zijn eigen dorp. Een 
geliefde vrijwilliger. Ongeveer één keer in de maand staat de goedlachse inwoner 
van Spierdijk in het Broodboetje. “Dit werk zet me met beide benen op de grond. Hier 
ervaar ik de mooie kanten van de mens.”

Ik trek het bakkerspak aan of ik geef de 
medewerkers een speciale titel omdat 
ze goed zijn in bepaalde dingen. Koning 
Kaastengel of Keizer Gevulde Koeken-
bakker. Laatst toen er een bestuurslid 
op bezoek kwam, maakten we voor hem 
een speciale kroon.” René komt gere-
geld bekenden uit het dorp tegen in de 
winkel. “De reacties zijn altijd positief. Ik 
probeer de medewerkers te betrekken 
bij de gesprekken met de klanten. Zodat 
zij ook gezien worden en hun verhaal 
kunnen doen.”

Puur
René kan het vrijwilligerswerk prima 
combineren met zijn werk. “Ik denk dat 
mensen over het algemeen denken, 
vrijwilligerswerk in een bakkerij, dat 
kost me m’n hele zaterdag. Maar dat 
is onzin want het is maar een dagdeel 
en ik ben hier ook niet iedere week. Ik 
word gewoon ingepland op basis van 
mijn beschikbaarheid.” Voor zijn werk 

René maakt  
er iedere keer  
een feestje van

V R I J W I L L I G E R
T E K S T 
Roos Slot

FOTO G R AFI E
Dewi Koomen V r i j w i l l i g e r s w e r k  i n  h e t  B r o o d b o e t j e 

bij een internationaal opererend bedrijf 
zit René veel in het vliegtuig. “Ik reis 
de hele wereld over en maak van alles 
mee. Het vrijwilligerswerk zet me met 
beide benen op de grond. Dat al die 
luxe helemaal niet nodig is om gelukkig 
te zijn, maar dat het juist in de eenvoud 
zit. De zakenwereld is een harde, en 
hier is het heel puur. Het raakt me vaak 
hoe eerlijk, open en vol vertrouwen de 
medewerkers zijn.” 

Brood plus
“Ik hoop dat meer mensen gaan 
begrijpen wat de waarde is van deze 
plek. Voor het dorp en vooral voor de 
medewerkers. We verkopen niet alleen 
brood maar dankzij deze plek hebben 
ze zinvol werk. Brood plus zeg maar.” 
René sluit af met een pleidooi voor 
vrijwilligerswerk. “Dat zou iedereen 
eens moeten doen. Omdat je daardoor 
heel mooie kanten van mensen te 
zien krijgt.” 
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In de tuin van woonlocatie de Boerderij in Enkhuizen stond altijd al een 
bijgebouw. Handig om spullen op te slaan of om te vergaderen. Maar 
in de zoektocht naar kleinschalige dagbesteding dicht bij huis, kwamen 
de begeleiders al snel uit op hun eigen stek. Het bijgebouw is inmiddels 
omgetoverd tot nieuwe dagbestedingslocatie met als naam, hoe kan het 
ook anders, de Schuur. Met een aangrenzende tuin een fijne plek voor 
cliënten die gebaat zijn bij rust en ruimte.

RUST EN 
RUIMTE 
IN DE 
SCHUUR

N I E U W E  L O C A T I E
T E K S T 
Roos Slot

FOTO G R AFI E
Dewi Koomen
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altijd al van eten. De schepjes gaan achter elkaar naar binnen en het kan haar niet snel 
genoeg gaan. Soms trekt ze het bord van tafel, als het te lang duurt.” Ook gaat Jenne-
fer veel naar buiten, met een begeleider of haar moeder. Lenie: “Ze is vaak helemaal 
opgefrist als we een rondje hebben gelopen.” 

Wervingsactie
De Boerderij heeft een actieve en hechte verwantenraad. Lenie: “De voorzitter van de 
raad heeft een wervingsactie op poten gezet. Met hulp van een externe partij heeft 
hij allerlei fondsen aangeschreven. Dat is een groot succes geworden. Van dat geld 
is onder andere het waterbed aangeschaft, de picknicktafel in de tuin en een duo-
fiets.” Het waterbed is de lievelingsplek van Ralph. In kleermakerszit, terwijl het water 
zachtjes golft, valt hij even in slaap. Ook hebben ze sinds kort een BeleefTV, dankzij 
een schenking van een verwant. 

Veel ruimte
Femke: “Naast Jennefer en Ralph van de Boerderij komen er ook een paar cliënten 
van andere woonlocaties. We willen voorkomen dat alle cliënten van de Boerderij 
naar de Schuur komen. Ze wonen ook al samen. En als je een fijne dagbestedingsplek 
hebt, laten we dat natuurlijk zo.” Het kleinschalige en de tuin zijn de belangrijkste 
redenen om naar de Schuur te komen. Cliënten kunnen zo de tuin in en dankzij de 
grote raampartijen is er altijd zicht op de tuin. Femke start haar dag op de Boerderij 
en gaat daarna verder op de dagbesteding. Dankzij de Schuur kan ze langere diensten 
werken. Omdat de locatie nog niet alle dagen vol is, hebben de begeleiders veel ruim-
te om nieuwe activiteiten uit te proberen. Femke: “Laatst hadden we een plastic zak 
gevuld met papier en verf. Zodat Jennefer kon voelen en tegelijkertijd verven maar 
dat sloeg niet aan. Dan proberen we weer wat anders. Of ze had gewoon haar dag 
niet, dat hebben we allemaal wel eens.” 

“ Dankzij een 
wervingsactie 
hebben we 
onder andere 
een waterbed 
aan kunnen 
schaffen”

“ Doordat 
het nu 
kleinschalig 
is en zo 
dichtbij, is 
Jennefer 
veel 
rustiger 
geworden”

Bij binnenkomst valt de geur van nieuwigheid meteen op. Dat is ook niet zo gek, de 
Schuur is nog maar enkele maanden open. Binnenkort wordt de verschoningsruim-
te afgemaakt, dan kunnen cliënten van externe locaties ook de hele dag blijven. 
Cliëntbegeleider Femke: “Dit gebouw werd nooit echt gebruikt. Het was vooral een 
opslagplek. Door corona zijn we erachter gekomen dat het voor sommige cliënten be-
ter is om dicht bij huis te blijven in plaats van met een busje naar een andere locatie. 
Meer rust ervaren. Dus gingen we op zoek naar dagbesteding dicht bij de Boerderij en 
kwamen we uit bij onze eigen ‘schuur’.”

Rust
Jennefer woont sinds 2004 in de Boerderij. Tot een aantal jaar geleden ging ze voor 
dagbesteding naar een locatie verderop. Nu is ze elke dag te vinden in de Schuur. 
“Het idee om hier een dagbestedingsruimte van te maken was er eigenlijk al heel lang 
maar door corona is het eindelijk gerealiseerd”, vertelt Lenie, de moeder van Jennefer. 
“Het verschil voor Jennefer is groot”, vervolgt Lenie. “Voorheen moest ze met een bus-
je mee, dan moet je op tijd je bed uit. Omdat inslapen altijd lang duurt bij Jennefer, 
zat ze ’s ochtends dan nog vaak te slapen in haar rolstoel. Nu is de opstart later en 
rustiger. Ook was ze altijd overprikkeld als ze thuiskwam van dagbesteding. Doordat 
het nu kleinschalig is en zo dichtbij, is ze veel rustiger geworden. En door al die rust 
slaapt ze beter.”

Zaaien en oogsten
De Schuur is gericht op beleving. Voelen, ruiken, proeven, luisteren. Iedere dag heeft 
een eigen thema. Creatief, wellness, koken, tuinieren. “Het tuinseizoen loopt een 
beetje op z’n einde, dus daar moeten we nog iets op verzinnen”, vertelt Femke terwijl 
de laatste aardbeien worden geplukt. “De bloembollen zitten al in de grond maar er 
moet nog meer gezaaid worden zodat we volgend jaar kunnen oogsten.” Jennefer 
geniet erg van de kookactiviteiten, de geuren en de smaken. Lenie: “Jennefer hield 

 Jennefer maakt kennis met de ingrediënten  

 tijdens het koken 

 Het waterbed is de lievelingsplek van Ralph
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Leergierig broekie
“Omdat ik geen reactie kreeg, ben ik de vacatures afgegaan. 
Gesteund door mijn dochters. Die zijn meer bedreven in 
schrijven en spoorden me aan: ‘Gewoon proberen, mam! Je 
moet gewoon duidelijk aangeven dat je bereid bent om te 
leren.’ Uiteindelijk solliciteerde ik in Enkhuizen bij de Torenuil. 
Daar werd ik invaller. Een pittige doelgroep met mensen met 
een licht verstandelijke beperking en bijkomende proble-
matiek, maar ook superleuk. Ik keek veel met collega’s mee. 
Als broekie liep ik ook weleens ergens tegenaan. Ik hield de 
clustermanager daarvan goed op de hoogte en kreeg alle 
kans om te leren. Vrij snel kreeg ik een aanstelling als bege-
leider. Omdat ik graag meer uren wilde werken, solliciteerde 
ik bij Rosario. Toen dat lukte, heb ik gevraagd of ik de Basis-
opleiding mocht doen. Dat vond ik een onwijs interessante 
aanvulling. Tijdens de Basisopleiding behandelden we alle 
kernpunten waar Esdégé-Reigersdaal voor staat. 

Doorleren
“Intussen maakte ik de stap van begeleider naar cliëntbege-
leider. ‘Jij moet de supportopleiding doen’, zei mijn cluster-
manager. ‘Kom op, joh, dat kan jij’. Een opleiding van twee 
jaar. Ik zat in de laatste groep, de opleiding in die vorm is nu 
opgeheven. Ik twijfelde omdat vakken als Nederlands, Engels 
en rekenen me zo erg leken. Maar dat viel uiteindelijk ook 
alles mee. Ik ben haar nog steeds dankbaar dat ze me over de 
streep getrokken heeft.” 
Tijdens haar tweede jaar van de supportopleiding begeleidde 
Karin een oudere cliënt met autisme. Haar examenopdracht 
koppelde ze aan hem. Dat was het moment dat de ouderen-
zorg toch weer opborrelde. Niet alleen ondersteunen, maar 
ook zorgen. “Dat besprak ik met de clustermanager en toen 
heb ik rondgebeld of ik mee mocht lopen bij diverse plek-
ken. Dat was heel leerzaam en zou wat mij betreft standaard 
mogen worden.”  

Niet te stoppen
Na nog wat jaren in Enkhuizen kwam Karin uiteindelijk weer 
terecht bij de Nachtegaal in Hoogkarspel, onderdeel van wat 
nu cluster Rosario/Branderhoeve heet. “Daar worden mensen 
van allerlei leeftijden ondersteund, maar toen ik hier kwam 

woonden er twee mensen die palliatieve zorg nodig hadden. 
Daar had ik al een cursus voor gedaan dus ik viel met mijn 
neus in de boter. De clustermanager gaf al vrij snel aan dat 
meer deskundigheid op het gebied van verpleegkunde nodig 
was binnen het cluster en ze bood me de opleiding aan. En zo 
begon ik afgelopen jaar bij het ROC in Den Helder. Het is nu 
eerst belangrijk dat ik bekwaam raak via e-learnings. Daarna 
volgen de praktijkonderdelen in het skillslab in Den Helder. 
Mijn collega’s neem ik mee in wat ik doe. Alle opdrachten die 
ik gemaakt heb zijn uitvoerbaar geweest op de werkvloer. Dan 
heeft iedereen er direct iets aan.” 

Ik kom er wel
“Mijn wereld wordt zoveel groter door deze opleidingen en als 
extraatje krijg ik nu ook mee hoe ze het bij andere organisa-
ties doen. Iedere schooldag is weer een uitje, ook al is het wel 
aanpoten met veel zelfstudie, anatomie en praktijklessen. Bang 
voor rekenen en Nederlands? Ha, daar kreeg ik vrijstelling voor. 
Nu is medisch rekenen een aandachtspuntje. Maar inmiddels 
heb ik het vertrouwen: ik kom er wel. Mijn clustermanager is 
trouwens verpleegkundige geweest dus zij is mijn werkbege-
leider. Zo fijn. Ze zet me aan tot denken, geeft me een leerdoel 
voor de komende jaren. Zo ga ik de vertaalslag naar en voor de 
huisartsen meer ontwikkelen. Iemand met een beperking geeft 
vaak heel anders pijn aan dan wij. Daar zijn we echt tegenaan 
gelopen. Het is een mooie taak om op te pakken.
Of ik de bloemen nog weleens mis? Ha, die vraag had ik al ver-
wacht. Helemaal niet. Ik vond het een onwijs mooie tijd, maar 
ik geniet nu ook volop. Dankzij mijn meiden en mijn man is het 
gelukt. Daar ben ik ze heel dankbaar voor. We staan er allemaal 
hetzelfde in bij ons thuis: als je ergens wilt komen, de beuk erin 
en doen. Je moet je kansen grijpen.” 

Z I J - I N S T R O M E R
T E K S T 
Titia Geerlink

FOTO G R AFI E
Dewi Koomen

K a r i n  d e  W i t  k w a m  a l s  z i j -
i n s t r o m e r  b i j  E s d é g é - R e i g e r s d a a l

Negentien jaar was ze, toen ze bloemen ging kweken bij haar vader. Drieëntwintig toen 
ze een kwekerij kocht met haar man. Achtentwintig jaar deden ze dat met veel plezier. 
En daarnaast gaf Karin de Wit jarenlang survivaltraining als vrijwilliger. Ook kinderen uit 
het speciaal onderwijs. “Een van de trainers zei eens: ‘joh, jij hebt zo’n goede klik met 
die kinderen, daar moet je iets mee doen’. En die opmerking plantte een zaadje...

het thuis neer bij man en dochters en die reageerden meteen 
enthousiast: ‘Nou, ga kijken wat je leuk vindt dan!’ “En daar heb 
ik vervolgens rustig de tijd voor genomen”, gaat Karin verder. 
“Ik dacht eerst aan de ouderenzorg, maar daar struikelden ze 
over het feit dat ik geen papieren had. Toen ben ik ook eens 
gaan kijken naar de gehandicaptenzorg. Zo kwam ik terecht bij 
Esdégé-Reigersdaal en dacht: die visie past helemaal bij mij! 
Dus ik ben op de website gaan rondkijken wat voor locaties 
en doelgroepen er zijn en heb wat locaties aangeschreven en 
gekeken of ik ergens kon komen kijken. Toen stonden ze daar 
niet zo voor open. Haha, dat is zeven jaar geleden. Ik denk dat 
dat nu wel iets anders zou gaan.” 

... want van jongs af aan heb ik al iets in de zorg willen doen, 
maar in de ondernemersfamilie waar ik uit kom was het hebben 
van een eigen zaak zo’n logische stap. Toen mijn man en ik voor 
de keuze stonden om uit te breiden of het te laten voor wat het 
was, startte de zoektocht naar wat ik nog graag wilde. Het werd 
een avontuur binnen Esdégé-Reigersdaal.”  

“We besloten ons bedrijf te verkopen en werden beide zzp-er. 
In het bedrijf waar ik kwam werken, werkten ook mensen van 
WerkSaam (een organisatie die mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt helpt, red.) en dat vond ik zo leuk dat ik dacht: 
misschien moet ik daar toch iets meer mee doen.” Karin legde 

“Ik dacht:  
die visie past 
helemaal  
bij mij!”

Karin kan haar opgedane kennis direct inzetten

Van de 
bloemen 
naar de 
naalden
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DE MEREL 
IS GELAND 
IN DE DRAAI 

De Merel is gevestigd in een gloednieuw 
pand in een ook nog nieuwe wijk aan de 
Merelweg in Heerhugowaard. Een laag 
gebouw met zestien appartementen 
voor ernstig meervoudig beperkte 
bewoners. Bewoners die intensieve 
ondersteuning nodig hebben. Naast 
de appartementen ligt een mooie 
activiteitenruimte, waar een aantal van 
de bewoners de dagbesteding bezoekt. 

T E K S T 
Peter Muller

FOTO G R AFI E
Dewi Koomen

K I J K E N
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Dagactiviteitenbegeleider Jacqueli-
ne: “Cliënten die hier zowel wonen 
als dagbesteding krijgen, komen 
rustiger binnen. Die hoeven niet 
met een taxi, dat scheelt gedoe en 
dat merk je. Ook hebben wij meer 
contact met de verzorging van het 
wonen. Je ontmoet elkaar echt. 
Dus als er eens wat is dan delen we 
dat makkelijker. We wandelen wel 
altijd buitenom, zodat de cliënten 
echt weg zijn van hun woning. De 
ramen tussen het woondeel en de 
dagbesteding hebben we afgeplakt. 
Zodat het echt ervaren wordt als een 
andere plek.”

Marco woont bij De Merel en krijgt er 
ook dagbesteding. Zijn moeder Riet 
vertelt: “Ja, Marco is zo blij sinds hij hier 
woont. Hij houdt heel erg van levendig-
heid. Hij kwam van het oude Reigers-
daalterrein. Daar werd het steeds stiller. 
Dus de eerste week hier keek hij alsof hij 
op vakantie was. Ik kan eigenlijk alleen 
voor Marco praten, maar voor hem is het 
een hele goed stap om in een gewone 
woonwijk te wonen. Hier zit hij meer 
in de levendigheid. Marco heeft zuur-
stofgebrek gehad bij de geboorte. Ze 
zeggen dat hij het niveau heeft van een 
kind van acht maanden. De eerste tien 
jaar heeft hij thuis gewoond. Toen ging 
het niet meer en is hij naar Reigersdaal 
gegaan. Dat vonden we toen prachtig. 
Er was ook niet veel keuze. De eerste 
twintig jaar woonde hij op een zaal met 
zes personen. Daarna kreeg hij een eigen 
kamer op ‘de Zolder’. Toen had hij het 
wel heel zwaar. Er gingen geen bewo-
ners of verzorgers mee. Dus hij miste de 
bekenden. Nu heb ik wel het gevoel dat 
ik zelf het moment en de plaats heb kun-
nen bepalen. Daar ben ik blij mee. Marco 
is inmiddels 51. Er wordt zo goed op hem 
gepast. Hier is het gewoon vakantie voor 
Marco. Dat zie ik aan hem. Voor mij voelt 
het ook vertrouwd. Ik kom ‘voor de leuk’. 
Ik ga graag met Marco wandelen want 
daar krijgt hij geen genoeg van.”
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Cora: “We bieden de cliënten structuur 
en beleving. We doen heel veel activitei-
ten: koken, bakken, muziek, snoezelen, 
voorlezen, ga zo maar door. Vaste acti-
viteiten op vaste dagen. Voor sommige 
cliënten is die structuur fijn. Jacqueline: 
“En Marco doet het tuinonderhoud. Hij 
houdt de vuilniszak open zodat ik het af-
val er in kan doen. Dat vindt hij prachtig”.

Jacqueline: “De bubbelbuizen met licht 
zijn ook heel relaxed. En we hebben een 
eigen wellnessbadkamer! Dat vinden 
veel cliënten geweldig. Lekker in bad, 
met bubbels en geluid.” Cora: “Ja en dat 
is toch veel rustiger dan de rit naar het 
zwembad, wachten op de bus, omkle-
den, weer wachten. Vaak zijn ze al moe 
als ze aankomen.”
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AFVALLER 
IN CORONATIJD
Coronakilo’s; Ron Hart (48) weet er alles van. Maar dan in positieve zin. Want 
terwijl zijn maagverkleining wordt uitgesteld omdat de ic’s vol liggen, vliegen 
de kilo’s eraf. “Vóór corona woog ik 147 kilo. Nu schommel ik rond de 90. Ik heb 
gewoon mijn eetpatroon veranderd. Plus meer beweging. Ik fiets soms wel 140 
kilometer op een dag. Ik voel me er heerlijk bij dat ik die 60 kilo kwijt ben.”

“Mijn internist had al vaker gezegd dat ik te zwaar was voor 
een niertransplantatie. Maar afvallen, dat lukte maar niet. Toen 
opperde hij de mogelijkheid van een maagverkleining. We 
zaten al ver in het traject. Corona kwam en mijn operatie werd 
alsmaar uitgesteld. De begeleiding van de diëtiste ging wel 
door en zo viel ik ondertussen steeds meer af. Opeens was ik 
50 kilo kwijt! Ik stond nog steeds op de lijst voor de maagver-
kleining. Omdat het een risicovolle operatie is en een levens-
lang dieet, heb ik besloten het niet te doen. Ik wilde op eigen 
houtje verdergaan.”

# T R O T S
T E K S T 
Roos Slot

FOTO G R AFI E
Rob van Amerongen

1+1 gratis
“Vroeger ging ik naar de winkel toe en kocht ik bijvoorbeeld 
stroopwafels. 1+1 gratis. Die at ik dan thuis allemaal op en een 
half uur later at ik mijn warme maaltijd. Dat deed ik ook met 
saucijzenbroodjes en ijs. Nu maak ik een boodschappenlijstje. 
Ik probeer drie goede maaltijden te eten en fruit tussendoor. 
Meer regelmaat en koolhydraatarm.” 

Meer energie
“Op zaterdag wandel ik met de wandelclub. Toen ik daar 
begon had ik geen uithoudingsvermogen, het was zwaar. 
Inmiddels loop ik voorop. Overdag werk ik bij WerkSaam als 
assistent werkbegeleider. Ik mag een lijntje opzetten en werk 
uitdelen. Eerst was ik gewoon medewerker. Ik had weinig ener-
gie, viel regelmatig in slaap. Dankzij het afvallen kon ik meer 
aan. Daardoor ben ik gepromoveerd tot assistent.”

Cirkeltje rond
“Morgen ben ik jarig. Dan eet ik ook gewoon een taartje, hoor. 
Maar ik maak ook gezonde hapjes. Komkommer, ossenworst, 
gevulde eitjes. Niet iedereen houdt daarvan, dus er staat ook 
wel chips. Ik voel me niet meer schuldig als ik eet, zit gewoon 
beter in m’n vel. Het zit ook gewoon lekkerder. Ik moest vroe-
ger altijd naar een speciale kledingwinkel in Alkmaar, nu kan 
ik naar de winkel hier in de buurt. Het afvallen heeft mij zoveel 
gebracht, dat motiveert me om door te gaan. De volgende 
stap is de plastische chirurg. Dan is het rondje compleet.” 

“Het afvallen 
heeft mij zoveel 
gebracht, dat 
motiveert me om 
door te gaan”
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A F S C H E I D
T E K S T 
Peter Muller

FOTO G R AFI E
Dewi Koomen

 RECHT IS 
RECHT EN

 KROM 

Vijf jaar. Zo lang zou het duren om alle bewoners van het 
Reigersdaalterrein te verhuizen. “Maar het is wel wat langer 
geworden”, lacht Peter van Langen. Als manager facilitair bedrijf en 
vastgoed nam hij eind 2022 afscheid van Esdégé-Reigersdaal. “Toen 
ik hier startte dachten sommige medewerkers dat ik even in een 
jaar tijd de technische dienst zou sluiten. Maar dat was helemaal 
niet de bedoeling. We zouden juist meegroeien met de organisatie. 
Vanaf het begin moest ik dan ook aan het vertrouwen werken.  
En dat is altijd zo gebleven. Vertrouwen is de basis voor alle 
projecten die ik, samen met de collega’s van Esdégé-Reigersdaal,  
de woningstichting en de gemeente, heb uitgevoerd."

IS KROM."

"VERTROUWEN IS DE BASIS:
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logica in de dienstverlening gekomen. De terreindienst is wel 
afgebouwd, het groenonderhoud regelen de clusters zelf. Het 
technisch onderhoud ligt bij ons. Wij ontzorgen de clusters bij-
voorbeeld met zorgsystemen, controle op brandmeldinstalla-
ties, cv-installaties, contracten voor tilliften. Dat deden clusters 
in het verleden zelf. Als ze mij vragen hoe ik dat voor elkaar 
heb gekregen, dan zeg ik: gewoon mijn werk doen. Respect, 
eerlijk blijven en transparant zijn: doen wat je zegt, het gesprek 
voeren, recht is recht en krom is krom. En als je goede service 
biedt dan willen clusters daar graag gebruik van maken. Wij 
zijn bijvoorbeeld goed in het kleine specialistische werk. Denk 
aan een speciale tv-kast geschikt voor een cliënt. Wij moeten 
niet de grote verbouwingen doen. Die besteden wij uit. En 
onze medewerkers moeten met onze cliënten kunnen omgaan. 
Soms gaan we met twee man, alleen maar omdat een mede-
werker de cliënt bezighoudt terwijl zijn collega het werk doet. 
Soms maakt een cliënt iets stuk en komen wij het maken, maar 
vindt de cliënt dat helemaal niet leuk. Daar moet je wel mee 
om kunnen gaan. Niet iedereen is geschikt om hier te werken.”

Het slechte nieuws brengen
Terug naar Reigersdaal. Binnen vijf jaar het Reigersdaalterrein 
ontmantelen en alle bewoners naar andere locaties verplaatsen 
is duidelijk niet gelukt. De meeste bewoners zijn wel vertrok-
ken, de verwachting is dat de laatste 25 bewoners in 2024 hun 

“Van 1994 tot 1999 werd ik parttime ingehuurd door Esdégé 
voor het onderhoud en projecten. Na de fusie tussen Esdégé en 
Reigersdaal, in januari 1999, ben ik vanuit Woonwaard gedeta-
cheerd naar Esdégé-Reigersdaal. Samen met Woonwaard zijn 
er veel projecten gerealiseerd. Bij de gesprekken in voorberei-
ding op die projecten werd weleens gevraagd welke pet ik op 
had. Die van Woonwaard of van Esdégé? Mijn antwoord; de pet 
van de cliënt.” 

“In die begintijd op Reigersdaal ging het allemaal heel anders 
dan nu.” Een grote glimlach verschijnt op Peters gezicht. “Mijn 
eerste dag dat ik op het Reigersdaalterrein werkte, wilde ik 
een fax versturen. Toen kreeg ik te horen dat ik de fiets kon 
pakken, naar ‘de Zolder’ kon rijden en daar achterin de rij kon 
aansluiten. Maar niet tussen 12.00 en 13.00 uur, dan waren ze 
dicht. Dat waren ze gewoon zo gewend. Ik heb toen meteen 
gevraagd of we dat niet anders konden regelen. Sindsdien is 
er veel veranderd.” Maar de locatie waar Peter op het terrein 
werkt is nog steeds hetzelfde kantoortje, in gebouw ‘De 
Schuur’. ”Na de fusie moesten clusters hun eigen reparaties 
gaan betalen. Dat betekende dat de technische dienst uren 
moest gaan verantwoorden. Dat waren ze niet gewend. Daar 
tegenover stond dat de technische dienst ook naar locaties 
buiten het terrein ging, naar bijvoorbeeld Den Helder. Dat 
vonden de medewerkers wel leuk. Sindsdien is er veel meer 

nieuwe woning kunnen betreden. “Het begon in 1999 met ‘De 
Draai Nee’”, vertelt Peter verder. “Verzet tegen de bouw van 3000 
woningen in een nieuw te bouwen wijk. Daarna nog allerlei 
andere redenen voor vertraging, zoals de crisis in de bouw en 
de afgelopen jaren nog corona. Het heeft daarom ook heel lang 
geduurd. En het waren vaak lastige gesprekken als ik weer het 
slechte nieuws moest brengen dat een verhuizing uitgesteld 
werd. Dat was moeilijk. Ik heb veel respect voor hoe clustermana-
gers, medewerkers en cliënten daarmee omgingen.”
Over de vraag wat het mooiste project is dat Peter bij Esdégé-Rei-
gersdaal heeft gerealiseerd, hoeft hij niet lang na te denken. “Het 
mooiste project is altijd het laatste project. Want ieder project 
is uniek. Altijd een andere doelgroep of toepassing. We hebben 
natuurlijk ook projecten in onder andere Den Helder en Enkuizen 
gebouwd. Het mooiste vind ik om te vergelijken hoe mensen 
op het Reigersdaalterrein woonden ten opzichte van wat ze 
krijgen. Dat is wel zo’n fantastische verbetering. We zien positieve 
gedragsverandering van cliënten, omdat ze niet meer altijd met 
z’n allen op een kamer zitten. Na drie of vier maanden ga ik altijd 
terug naar een project. Cliënten vertellen mij dan altijd hoe mooi 
het is. Zo’n oudere mevrouw die dan tegen mij zegt: “Kom maar 
kijken. Ik kan koken, naar de wc en douchen wanneer ik wil en al 
mijn foto’s blijven staan zoals ik het wil”. Zo’n mevrouw is dan zo 
blij. Begeleiders waren op oude locaties soms meer politieagent 
dan ondersteuners. Vrijwilligers en begeleiders vertellen mij ook 
dat ze best moeite hadden met het verlaten van Reigersdaal. 
Toch komen ze naderhand heel eerlijk vertellen hoe goed het is 
geweest voor cliënten. Je komt nu echt op bezoek bij de cliënt. 
Dat lijkt heel gewoon, maar het is natuurlijk heel bijzonder als je 
het vergelijkt met hoe het 25 jaar terug ging.”

Stap voor stap door een project
“Het mooie van onze projecten was dat vanaf de eerste pen-
nenstreek altijd de clustermanager aan tafel zat. Wij bepaalden 
wat er binnen moest gebeuren, dan mocht de architect er een 
jas omheen bedenken. De clustermanager was van belang om 
aan te geven wat er vanuit zorg en ondersteuning nodig is. 
Mijn werk is zorg vertalen naar bouw. De truc is om te voorko-

“Welke pet 
ik op had? 
De pet van 
de cliënt”

men dat je na drie jaar weer moet verbouwen. Dus drempelloos 
bouwen. Als een cliënt slechter ter been wordt kan hij toch met 
een rollator door het hele gebouw. Als ik een plan moet be-
oordelen rijd ik erheen en ga ik stap voor stap door het plan. Ik 
probeer mij in de cliënten te verplaatsen. Verder is het omgaan 
met mensen heel belangrijk.”
“Met een nieuwbouwproject gaan we tegenwoordig steeds 
vaker bij andere bestaande locaties op bezoek om te zien hoe 
zaken eruit zien. En we hebben zes jaar geleden ook ‘proefwo-
ningen’ gebouwd in de oude keuken van Reigersdaal. Een soort 
modelwoningen van een appartement. Dat heeft zoveel opge-
leverd. Cliënten en begeleiders gaan kijken, en ook ouders. We 
werken met een beweegbare wand zodat we de grootte heel 
precies kunnen laten zien. Dat werkt echt fantastisch.”

Niet onmisbaar
“Zelf heb ik heb altijd in de directe omgeving gewoond. Ik ken 
zoveel mensen. Mijn vrouw zegt weleens dat we nooit gewoon 
een winkel in en uit kunnen omdat ik altijd weer bekenden 
tegenkom. Ik heb met heel veel plezier met alle collega’s 
samengewerkt. Binnen en buiten de organisatie. Dus ik hoop 
eigenlijk wel dat ze het jammer vinden dat ik weg ben. Maar 
nu is het tijd voor andere dingen. Ik heb een kleinkind van 4,5 
jaar. Daar geniet ik van. Naar de kinderboerderij, veel wande-
len, veel fietsen. Ik heb een grote tuin en ook een moestuin. Ik 
vermaak mij wel. Geen mens is onmisbaar.” 

Peter laat collega’s graag zien wat er mogelijk is
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“SHINEN IS 
VOOR ONS WAT 
LASTIGER”

# T R O T S
T E K S T 
Titia Geerlink

FOTO G R AFI E
Rob van Amerongen

A C  Z u i d w i j k  s t a a t  s t i l 
b i j  t w i n t i g j a r i g  b e s t a a n

Miranda van der Hoeven belt: AC Zuidwijk in Heerhugowaard bestaat 20 jaar. “Kom je 
langs om er iets over te schrijven?”, vraagt de begeleidster. Superleuk natuurlijk, een 
feestje. Maar wat maakt dat je daar graag aandacht voor wilt? We praten even verder en 
wat blijkt: ze is enorm #TROTS op wat er bij AC Zuidwijk allemaal is opgebouwd in die 
20 jaar en op wat er nog steeds allemaal gebeurt. Met collega Rosanna Pronk brengt ze 
die #TROTS onder woorden.

“AC Zuidwijk is niet een locatie die makkelijk kan 
shinen”, merkt Miranda op. “Wij produceren niet echt 
iets, zoals locaties met een winkel. Behalve bij de 
Cakery dan. Maar we doen wel hele mooie dingen! 
Collega’s en cliënten verdienen de aandacht. Het is 
een hele organisatie om zo’n dagbesteding te laten 
draaien met elkaar. Het contact met de woonvoor-
zieningen is daarbij heel belangrijk. En als je elkaar 
open en eerlijk benadert, bijvoorbeeld als je ergens 
tegenaan loopt, dan gaat dat helemaal prima. Wat ik 
zelf heel leuk vond laatst, was dat een cliëntbegelei-
der van het wonen twee uurtjes op bezoek kwam om 
te kijken hoe het hier gaat, hoe we met ‘haar cliënt’ 
omgaan en waar we tegenaan lopen. We hebben 
nu een gezicht en meer informatie; dat werkt zoveel 
makkelijker als we vervolgens contact hebben. Ik 
waardeer dat. En dan de busjes: petje af ook voor de 
chauffeurs. De betrokkenheid is fantastisch.”

Onderdeel van de wijk
Rosanna: “Waar we onszelf overigens wél kunnen laten zien is in de wijk: 
we werken onder andere met cliënten op een basisschool, hebben een 
krantenwijk en halen lege flessen op. We zijn echt geïntegreerd in de wijk, 
een gezicht geworden en horen erbij. Als we er een keer niet zijn, worden 
we ook echt gemist. ‘Waar waren jullie?’, vragen ze dan. Bij AC Zuidwijk 
hebben we zes onderdelen: de Cakery spreekt al een beetje voor zich. Daar 
wordt gebakken en heel soms ook iets gekookt, voor verkoop en soms 
ook voor eigen consumptie. Bij het servicelokaal staat het werken in de 
wijk centraal: veel naar buiten om boodschappen te doen, de was ophalen 
bij de fysio, flessen ophalen en kranten rondbrengen. De Huiskamer doet 
ook servicegericht werk. Daar hebben ze alleen iets meer rustmomenten. 
Er staat bijvoorbeeld ook een waterbed. In het Atelier vinden de creatieve 
activiteiten plaats, zoals het maken van slingers en schalen. Voorheen 
ging dat op bestelling, maar we kwamen erachter dat productiewerk met 
tijdslimiet lastig was. Dus daar gaan we iets voorzichtiger mee om. Wel 
hebben we altijd een kaartenrek buiten staan. In het Intensief ondersteu-
ningslokaal worden op dit moment vier mannen ondersteund. Zij gaan 
ook regelmatig naar buiten en doen Wijkgerichte Klussen, maar dan één 
op één in plaats van in een groepje. En dan hebben we nog de Hoeksteen, 
het buurthuis verderop. In principe doen we daar dezelfde activiteiten, al-
leen hebben we daar ook een gastheer- en gastvrouwfunctie. We ontvan-
gen mensen uit de buurt die daar bijvoorbeeld komen voor een cursus en 
ook zetten wij spullen voor hen klaar. Er is veel inloop. De contacten met 
de buurt zijn waardevol. Ook bij het AC trouwens, hoor. Onze locatie zit 
onderin een flat dus daar gebeurt ook het nodige. Een aai voor een hond 
of een opmerking over een mooie jurk. De een staat daar natuurlijk meer 
voor open dan de ander, maar wij hebben leuke contacten buiten het AC!” 

Het twintigjarig bestaan werd overigens echt gevierd. “Even stilstaan bij 
alles wat we samen hebben”, sluit Miranda af. “En iedereen was op zijn 
of haar manier betrokken: cliënten, vrijwilligers en (oud-)collega’s. Er was 
muziek en lekkers. Het is het complete plaatje. Misschien ziet het er klein 
uit, maar het betekent zoveel en wat is het een organisatie om zo’n dagbe-
steding te laten draaien. En dat doen we met zijn allen.”  

“Waar we 
ons wel 
kunnen 
laten zien 
is in de 
wijk”
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Sporten is 
zoveel meer dan 
bewegen alleen

T E K S T 
Titia Geerlink

FOTO G R AFI E
Dewi Koomen

L E E F S T I J L

Bezig zijn met een gezondere leefstijl: het loopt als een rode draad door de locaties van 
cluster ’t WAD in Den Helder. Bewust en onbewust, zonder er constant de nadruk op te 
leggen. En steeds met de focus op een ander stukje van die leefstijl: of het nou om eten, 
bewegen of mentale gezondheid gaat. Cynthya en Lotte van Lady Skillz vertellen hoe 
zij ermee bezig zijn. En zelf mocht ik ervaren hoe yoga voor veel cliënten bijdraagt aan 
een gezondere leefstijl.

“Op dinsdagochtend ben ik zelf niet bij Lady Skillz, 
maar ik mag altijd wel meegenieten van de lekkere 
dingen die ze dan maken. Laatst was er bloemkool-
soep. Tjee, wat was die lekker”, verzucht Cynthya 
verlekkerd. Cliëntbegeleider Lotte doet op maandag 
altijd de algemene boodschappen met een van de 
meiden. Ze bekijkt dan meteen wat ze nodig hebben 
voor het koken of bakken op dinsdag: “De afgelopen 
periode hebben we voorbereidingen getroffen voor 
de opening van ons horecagedeelte. Dus hebben we 
veel taarten uitgeprobeerd. Die baksels zijn natuurlijk 
niet helemaal gezond, maar we houden zeker wel re-
kening met wat erin gaat. Zo hebben we ook een ve-
ganistische variant. Dan is er voor iedereen iets te kie-
zen. Nu we eruit zijn welke taartjes we gaan verkopen, 
komen we weer toe aan andere dingen. In de zomer 
maken we weleens een smoothie. Daarbij kijken we 
ook naar het budget. Veel cliënten hebben een kleine-
re portemonnee dus willen we ze ideetjes meegeven 
en laten zien dat je niet per se veel nodig hebt om iets 
gezonds te maken. Maken we soep dan kijk ik eerst 
wat er in de bonus is. Daar pas ik het recept op aan. We 
eten de soep gezamenlijk op en wat er over is delen 
we uit. Zo krijgt meteen iedereen een goede portie 
groente binnen.”

Alles op Lotte
Cynthya: “Op dinsdagmiddag gaan we sporten bij Rik 
Niks op Willemsoord. Of mag ik geen reclame maken? 
Daar ben ik dus wel bij. We lopen er samen heen en 
sporten een uur. We doen spelletjes, dat vind ik altijd 
wel leuk. Kegels omgooien en we hebben een keertje 
trefbal gedaan. Hard? Nee hoor, ik ben altijd degene 
die zegt: ‘Alles op Lotte!’ En naast het zaaltje waar we 
sporten is een ruimte met fitnessapparatuur. Ik heb 
eens gevraagd of we daar ook een keer mochten uit-
proberen. Dat doen we nu iedere week. Er is een spor-
tinstructrice bij, Marijke van Sportservice. Meestal zijn 
we met vier tot zes meiden van Lady Skillz.”  

“Zo is er voor 
iedereen 
iets te 
kiezen”
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Niks in mijn hoofd
En dat bewegen niet het enige doel is, bewijst het verhaal van 
Cynthya over haar fobie. Het emotioneert haar als ze eraan denkt 
dus ze geeft het woord aan Lotte: “Cynthya durfde niet te wan-
delen zonder hulpmiddel. Een fiets bijvoorbeeld. We zijn begon-
nen met stukjes om het gebouw heen lopen. Met de fiets aan de 
hand. Daarna gingen we met een groepje naar Willemsoord. Al 
snel kon ik de fiets naast Cynthya vervangen.” “En nu merk ik dat 
Lotte al niet meer zo dicht bij me hoeft te lopen”, neemt Cynthya 
het gesprek toch over. “Ik probeer er niet zoveel aan te denken. 
En dat is hetzelfde in de sportzaal. Daar moest ik eerst altijd naast 
Lotte en in de buurt van een muur. Maar met een spel is er zoveel 
afleiding. Ik voel dan niks meer in mijn hoofd. Eerst belemmerde 
het me echt in mijn dagelijkse bezigheden. Ik had dit zonder Lady 
Skillz nooit gekund.” Het besef van wat ze heeft bereikt is duidelijk 
van Cynthya’s gezicht af te lezen. Trots is ze. En terecht. Sporten is 
zoveel meer dan bewegen alleen.

Iedere donderdagmiddag geeft Alex in diezelfde sportzaal op Wil-
lemsoord yoga aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Loslaten, concentreren, vertrouwen, balans en veilig voelen. Het 
zijn allemaal termen die voorbijkomen tijdens de anderhalf uur 
yoga. En wat betreft die laatste: het is best even gek als er ineens 
een fotograaf en journalist ‘inbreken’ in de les. “Maar dat is ook 
weer een mooie oefening”, bespreekt Alex terwijl we in een kring 
om hem heen op een matje liggen. “Vertrouwen krijgen in elkaar 
en durven loslaten wat er om je heen gebeurt. De eigenaar stapt 
een enkele keer ook binnen. Dat probeer je natuurlijk wel te be-
perken, maar het hoort er ook een beetje bij. Daar groeien we van. 
Je bent met yoga met jezelf bezig, maar eigenlijk is de groep ook 
heel belangrijk. Hoe je je daarin voelt. Want andere mensen zijn er 
op allerlei plekken in het dagelijks leven.”

In de rij voor de kassa
“We doen allerlei verschillende oefeningen, waaronder balansoe-
feningen. Lang niet altijd makkelijk. Daarom heeft een enkeling 
er ook een stoel bij staan. Standaard heeft iemand een, of soms 
twee matjes en vaak ook een kussen. Er kan zelfs een tillift aan te 
pas komen als dat nodig is. Lukt een oefening niet dan proberen 
we die op een andere manier. Maar mensen staan meestal ver-
steld van wat ze kunnen. Dat geeft vertrouwen. Zo’n balansoefe-
ning kun je ook meenemen in het dagelijks leven trouwens. In de 
supermarkt in de rij voor de kassa bijvoorbeeld. Wel een beetje 
onopvallend natuurlijk, anders kijkt iedereen naar je.” 
Terwijl we allemaal ons been de lucht in proberen te strekken, 
praat Alex rustig verder: “We zoeken grenzen op in wat je fysiek 
aankunt en dat werkt door op andere vlakken. Wat kun je allemaal 
wél in plaats van letten op je beperking. Lia is er nog niet zo lang 
bij, maar verbaast zich nog regelmatig over wat ze allemaal kan. 
De stoel naast haar geeft houvast, maar ze kan hem ook al regel-
matig laten staan.”

Mee naar huis
Aan het einde van de ontspannen les laten Judith en Jan beide 
een oefening zien die ze als fijn ervaren of waar ze trots op zijn. 
“Ik doe het ook thuis”, merkt Judith op. “Lastig te onthouden? Ik 
heb het eerder gedaan. Daar is wel wat van blijven hangen. En 
ook Carolien neemt de oefeningen mee naar huis: “Het helpt te 
ontspannen. Bijvoorbeeld als ik in bed lig. Dan ga je er bewust 
even over nadenken en ermee bezig zijn.”  

Dankjewel Lia, Hanne, Carolien, Jan, Alex, Judith en Hans voor het 
bijwonen van de yogales!

Hans, Judith en Alex in de yogazaal

Heb je lekker gebladerd door de verhalen van Esdégé-

Reigersdaal? En lijkt het jou ook mooi om met onze cliënten 

te werken aan een waardevol bestaan? Of werk je al bij ons 

en ken je een geschikte kandidaat? We zijn altijd op zoek 

naar medemensen die willen onder steunen. We horen graag 

van je. Of je nu veel ervaring hebt in de zorg of net je op-

leiding hebt afgerond. Misschien wil je wel als zij-instromer 

een goed begin maken in het vak. Ook als je een stage plaats 

zoekt of vrijwilligerswerk wilt doen, ben  

je van harte welkom. Er zijn ver schil len de 

manieren om kennis te maken. Neem eens 

een kijkje op werkenbijesdege-reigersdaal.nl

Esdégé-Reigersdaal zoekt medemensen

Zijn wilskracht
inspireert jou.

Jouw vertrouwen
inspireert hem.
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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%40esdege-reigersdaal.nl?subject=Ik%20deel%20graag%20mijn%20%23TROTS
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