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Aandacht
Als ik vanaf mijn werkplek uit het raam kijk, zie ik op het 
plein bij locatie Merwebolder een prachtige eikenboom. 
Het viel me een tijdje geleden op dat een bewoner elke 
dag een paar minuten naar die boom staat te kijken. 
‘Jan, waarom kijk je altijd naar die boom?’, vroeg ik hem. 
‘Omdat-ie er elke dag anders uitziet’, zei hij. Ik vond 
het geweldig om dat te horen. Veel mensen met een 
verstandelijke beperking kunnen met zoveel aandacht 
voor iets leven. We denken weleens dat hun wereld 
klein is, maar dat betekent niet dat die beperkt is. Vaak 
gaan we voorbij aan de intensiteit die zij zien en voelen. 
We kunnen daar een voorbeeld aan nemen.

Ik werk nu een jaar bij ASVZ. In die tijd heb ik veel van 
Jan en andere cliënten geleerd. We lopen elkaar en 
onze visie soms voorbij, doordat we het druk hebben. 
Maar laten we samen eens stilstaan bij waar die visie 
voor staat: met meer aandacht leven en verbonden zijn 
met elkaar. Laten we die boom niet voorbijlopen. De tijd 
nemen voor wat we doen. Zo leven cliënten hun mooiste 
leven en hebben wij aandacht voor hen, voor elkaar als 
collega’s en voor onszelf.

Nog altijd kom ik Jan af en toe tegen bij de boom. Hij 
vraagt dan of ik al goed heb gekeken. En dat doe ik nu. 
Want dat leer je als je bij ASVZ mag werken: leven met 
aandacht voor de dingen die ertoe doen. Ik blijf daar in 
2023 met collega’s, cliënten en hun families aan werken. 
Elke dag een beetje meer.
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Ik wens je veel leesplezier 
met deze AanZet! 

Jaap de Gruijter is lid 
van de raad van bestuur. 

Om beurten schrijven 
hij en voorzitter 

Hanneke Kooiman 
een column in AanZet.



Wonen in de wijk in Gorinchem

‘ERBIJ WILLEN HOREN 
IS EEN MENSELIJKE 
BEHOEFTE’

‘Ronald, wat zit je haar goed’, zegt meewerkend teamleider 

Deborah Mantel als de 51-jarige Ronald de kamer 

binnenkomt. Hij is vanochtend zelf naar de kapper gelopen 

in het winkelcentrum, een kwartier bij de woning vandaan. 

Ronald glundert.

 

Ronald woont op de Laag Dalemseweg in Gorinchem, 

een locatie met drie verdiepingen. Elke etage heeft een 

gezamenlijke keuken en woonkamer, en elke bewoner heeft 

een eigen studio met sanitair. ‘Bij ons wonen cliënten met 

diverse ondersteuningsvragen’, vertelt Deborah. Bijvoorbeeld 

mensen met autisme, psychische problemen, of allebei.’

 

Gewoon meedoen

De drie groepen op deze locatie komen meerdere keren 

per jaar samen, bijvoorbeeld voor een barbecue of een potje 

bingo. De locatie ligt midden in een woonwijk. Een bewuste 

keuze, zegt Deborah: ‘Sommige mensen wonen het liefst op 

een zorgterrein. Maar de bewoners van deze locatie halen 

plezier uit gewoon meedoen. De een doet boodschappen 

in de wijk, de ander gaat zelf naar de kapper. We hebben 

trouwens ook een kapper aan huis, omdat dit voor sommige 

bewoners fijner is. Hoe iemand deel uitmaakt van de wijk, 

verschilt per persoon.’

 

Ronald laat zijn kamer zien: die is ruim en licht. De wasmachine 

draait. Vanaf de bank kijk je uit op een kast gevuld met 

bokalen. 'Ik houd van paardrijden’, zegt Ronald, wijzend naar 

de prijzen. ‘Ik werk nog steeds elke dag op de manege en in 

de moestuin.’

In zijn vorige huis deden de bewoners minder samen, ver-

telt Ronald. ‘Iedereen zat maar op zijn eigen kamer.’ Daarom 

verhuisde hij naar de Laag Dalemseweg. ‘Hier is het veel 

‘HOE IEMAND DEEL 
UITMAAKT VAN DE 
WIJK, VERSCHILT 
PER PERSOON’
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Op de Laag 
Dalemseweg in 

Gorinchem wonen de 
bewoners midden in 
een nieuwbouwwijk. 

Op deze locatie 
wonen mensen 

met verschillende 
ondersteunings-
behoeften onder 

één dak. En de  
cliënten maken volop 
deel uit van de buurt. 

‘Onze bewoners 
halen plezier uit 

gewoon meedoen; 
boodschappen doen 

in de wijk, zelf naar de 
kapper gaan.’

OP LOCATIE
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‘Cliënten bellen mij en mijn collega’s om allerlei 

verschillende redenen. Een wat oudere vrouw 

belt bijvoorbeeld elke ochtend om te vertellen 

dat ze lekker geslapen heeft. En ’s avonds weer 

om ons welterusten te wensen. Maar cliënten 

bellen ook wel eens omdat ze niet weten wat 

ze met een brief moeten doen, of omdat ze zich 

niet lekker voelen.’

Er zelf uitkomen 

‘Als ik opneem, wacht ik meestal tot de cliënt 

begint met praten. Ik kan een inschatting 

maken van wat iemand begrijpt, door te letten 

op het aantal woorden dat hij of zij gebruikt in 

een zin. En dat spiegel ik dan. 

Zo vind ik al snel aansluiting. 

Mijn collega’s en ik hebben 

zelfs contact met een cliënt 

die niet kan praten. Hij gebaart 

naar ons, en wij praten terug.

In het gesprek probeer ik erachter te komen 

waarom iemand belt. Ik probeer die onder-

steuning te bieden, waarmee cliënten er zelf 

uitkomen. Dat geeft hen meer zelfvertrouwen. 

Cliënten met hoofdpijn vertel ik bijvoorbeeld 

Een luisterend oor
‘De Beeldzorg Centrale is voor elke cliënt bereikbaar. We zijn 
altijd open: dag en nacht, alle dagen van het jaar. Mensen 
bellen ons via een beveiligde app op hun smartphone of tablet. 
Die is zo ontworpen dat hij voor iedereen toegankelijk is.’

 gezelliger.’ Deborah vult aan: ‘Bij ons kun je je terugtrekken 

als je dat wilt, maar je kunt ook de gezelligheid opzoeken in de 

gezamenlijke woonkamer. Zondagavond keken we met z’n al-

len naar Miljoenenjacht. We zaten op het puntje van onze stoel.’

Contact met de buurt

Deborah en haar collega’s zijn dagelijks bezig om de mening 

van bewoners op te halen. ‘Wat wil jij, wat vind je mooi, hoe wil 

je het graag? We laten hen waar mogelijk zelf kiezen, zodat 

ze meer regie hebben over hun leven. Toen ik hier kwam 

werken, had ik niet alleen een sollicitatiegesprek met de 

sectormanager, teamleider en orthopedagoog, maar ook met 

alle cliënten en een paar ouders. Ook zij mogen meebeslissen. 

Want het gaat om hun thuis.’

 

Ronald vindt het prettig om in de wijk te wonen. ‘Het is leuk 

hier’, zegt hij. Deborah: ‘We willen dat mensen het gewone 

leven ervaren. Met alles wat daarbij hoort: een menswaardige 

leefomgeving, sociale contacten, een betekenisvolle dagin-

vulling en ruimte om zelf keuzes te maken.’ 

Ook erbij willen horen is zo’n normale menselijke behoefte. 

En juist daarom investeren Deborah en haar team veel in het 

contact met de buurt. De bewoners kregen bijvoorbeeld een 

rondleiding door het nieuwe bejaardentehuis, ze gaan naar 

de open dag van de kerk en naar de jaarlijkse buurtbarbecue. 

Zeggen wat je vindt

Als we door de straat wandelen, raken Ronald en Deborah 

al snel aan de praat met buurtgenoot Ricardo, die zijn hondje 

uitlaat. Ricardo is klusvrijwilliger en komt regelmatig op 

locatie Laag Dalemseweg langs om een lamp op te hangen 

of een kast in elkaar te zetten. ‘Het is altijd gezellig. En fijn dat 

ik iets voor de bewoners kan betekenen.’

 

Bij ASVZ stellen begeleiders de cliënt centraal, besluit 

Deborah. ‘Wij kennen de bewoners goed. Ronald zegt 

bijvoorbeeld snel ‘ja’, als je hem een vraag stelt. Maar we willen 

juist graag weten wat hij er zelf van vindt. Daarom helpen we 

hem om dat aan te geven.’ Ronald knikt. ‘Ik breng regelmatig 

het glas weg. Maar soms zeg ik: vanmorgen ben ik al op pad 

geweest, vanmiddag blijf ik lekker binnen!’

Onze kijk op wonen
Het behandel- en 
organisatiemodel van 
ASVZ is gericht op 
het gewone leven 
ervaren. We bieden 
zorg op maat, waarbij 
we zo goed mogelijk 
inspelen op de 
menselijke behoeften 
van de cliënten die we 
ondersteunen. Elk mens 
wil zich ergens thuis 
voelen. Maar wat dat in 
de praktijk betekent, is 
voor iedereen anders. 
Daarom hebben we 
bij ASVZ een divers 
woonaanbod. Bij ons 
kun je wonen op een 
rustig zorgterrein, maar 
ook in een woonwijk 
– zoals op de Laag 
Dalemseweg. En waar 
je ook woont, het is 
jouw thuis.

‘OOK CLIËNTEN MOGEN  
MEEBESLISSEN, WANT HET 

GAAT OM HUN THUIS’

niet dat ze paracetamol moeten nemen. In 

plaats daarvan vraag ik wat ze normaal gespro-

ken doen bij hoofdpijn, en of dat nu ook een 

oplossing zou kunnen zijn. Soms duurt een ge-

sprek drie minuten, soms drie kwartier. Ik rond 

pas af als de cliënt zegt dat hij of zij tevreden is.’

Behoefte aan een praatje

‘Als mijn collega’s en ik merken dat iemand 

het contact wel fijn vindt maar liever niet zelf 

opzoekt, bellen wij af en toe op. Dat doen 

we ook wel eens om cliënten ergens aan te 

herinneren, zoals het innemen van medicijnen. 

Beeldzorg is trouwens geen vervanging van 

onze bestaande zorg, het is een 

aanvulling daarop. Het is vooral 

bedoeld voor de momenten 

waarop begeleiders hun handen 

vol hebben, maar een cliënt toch 

hulp wil. Vaak is de hulpvraag 

trouwens niet eens zo dringend. 

Mensen bellen ook om te vertellen dat ze iets 

bijzonders hebben meegemaakt. Dan hebben 

ze gewoon behoefte aan een praatje of een 

luisterend oor. Hoe fijn dat ik dat samen met 

mijn collega's voor hen kan zijn?’

‘SOMS DUURT 
EEN GESPREK 
DRIE MINUTEN, 

SOMS DRIE 
KWARTIER’
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  Meer weten 
of aanmelden?  
Scan de QR-code 

OP LOCATIE

is sinds 2019 
meewerkend 

teamleider bij 
de Beeldzorg 

Centrale. Dat is een 
dienst van ASVZ, 

waarbij cliënten 
en begeleiders op 

afstand met elkaar 
communiceren via 

een beeldscherm. 
‘Wij geven cliënten 

de handvatten 
om zelf tot een 

oplossing te komen.’

MEDEWERKER AAN ZET

Alinda van 
Breugel 



Op 24 oktober hebben tien cliënten hun mbo 2-diploma in ontvangst 

genomen. Een prestatie waar zij én ASVZ terecht trots op zijn! 

De afgelopen twee jaar hebben zij de opleiding Helpende Zorg en 

Welzijn of Facilitair Medewerker gevolgd. Een van de studenten is Marja: 

‘Het is ontzettend belangrijk dat mensen met een beperking de kans 

krijgen om te leren. Ik heb stage gelopen op een groep met mensen met 

alzheimer. Hopelijk kan ik hier blijven werken tot mijn pensioen. Door de 

opleiding ben ik echt gegroeid. Ik raad het iedereen aan!’

Op 16 december viel de nieuwe editie van het bewonerstijdschrift in de bus 

bij alle bewoners van ASVZ. In het winternummer vind je meer informatie 

over de vernieuwde huisregels, het nieuwe uitluister systeem van de nacht-

zorg én de Beeldzorg Centrale. Verder staat het tijdschrift vol met knutsel-

ideeën voor de winter en je vindt er een lekker recept voor speculaas. 
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Voor nachtzorg maken we op verschillende locaties gebruik van een 

zogenaamd ‘uitluistersysteem’. Een team van nachtdienstmedewerkers 

houdt via de computer in de gaten of bewoners hulp nodig hebben. We 

hebben dit systeem verbeterd. Bij het nieuwe systeem kunnen we onge-

wenste geluiden wegfilteren. Bijvoorbeeld snurkgeluiden of omgevings-

geluiden zoals onweer. Met het wegfilteren van zulke geluiden krijgen 

nachtdienstmedewerkers meer ruimte voor meldingen die belangrijk 

zijn en die vragen om een reactie of actie. Zo is het nieuwe systeem een 

belangrijke stap om onze zorg in de nacht nog beter te maken. 

Nieuwe EDITIE 
 BEWONERSTIJDSCHRIFT

 Wist je dat je het 
bewonerstijdschrift  
ook op internet kunt lezen 
én beluisteren? 
www.tijdschrift-asvz.nl 

  Meer weten?  
Scan de QR-code 

 Scan de QR-code 

 Wil je weten hoe 
nachtzorg werkt?  
Bekijk de film op YouTube

Ruim twee jaar geleden begon een team 
van zes enthousiaste ASVZ-cliënten aan 
een traject om te leren zeilen. Naast het 
sportieve element van het zeilen staat 
ook het ontwikkelen van persoonlijke 
vaardigheden en leren samenwerken 
centraal. Een van de doelen die het 
team zichzelf gesteld heeft, is mee-
doen aan verschillende regionale en 
nationale wedstrijden. Het ultieme doel 
staat in 2023 op het programma. Dan 
doet het zeilteam mee aan de Special 
Olympics World Games in Berlijn, van 
12 t/m 25 juni. 
Ze kunnen veel hulp gebruiken. Vandaar 
een actie om geld in te zamelen. Als 
je ze kunt steunen, is een bijdrage van 
harte welkom.

ZEILTEAM 
NAAR 
DE SPECIAL 
OLYMPICS

NIEUW  
SYSTEEM VOOR 
NACHTZORG

‘We willen veel vaker gaan’, begint 

Luuk, een van de bewoners van 

locatie Groenstraat in Tilburg. ‘Samen 

op vakantie naar het vakantiehuis 

van ASVZ was echt hartstikke leuk. 

We hebben heel veel leuke dingen 

gedaan.’ De bewoners konden net wat 

extra’s doen deze vakantie, doordat de 

baas van huisgenoot Nick, die werkt 

bij supermarkt Coop in Tilburg, een 

flink deel van de boodschappen heeft 

gesponsord. ‘Ik ben er gewoon samen 

met Nick op afgestapt. Nee heb je, ja 

kun je krijgen!’

EEN LEUKE 
BOODSCHAP

KORT NIEUWS

UITREIKING 
MBO 2-DIPLOMA'S

Pilot ‘cliënten melden  
incidenten zelf’ geslaagd 

KORT NIEUWS

In 2021 en 2022 hebben we met 
een aantal cliënten een proef 
gedaan. Zij konden zelf een MIP 
invullen. MIP staat voor Melding 
Incident Personen. Deze proef is 
geslaagd. Daarom kunnen alle 
cliënten van ASVZ in 2023 zelf een 
MIP invullen. Bijvoorbeeld als begeleiders zijn vergeten om de 
medicatie te geven. Of als cliënten zijn gevallen of uitgegleden. 
Via de woning van je kind of verwant word je op de hoogte 
gebracht vanaf welke datum dit kan.  
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Irene ontwikkelde De Gender Reis samen met 

twee medestudenten van haar opleiding tot 

ortho  pedagoog-generalist. ‘We kwamen erach-

ter dat het thema genderdysforie bij mensen 

met een verstandelijke beperking sterk onder-

belicht is. Genderdysforie betekent dat jouw 

gender – man of vrouw – niet past bij hoe je je 

voelt. In Nederland voelt 3,9% van de mensen 

zich anders dan hun biologische geslacht. Dat 

kan zorgen voor ingewik-

kelde vragen over je iden-

titeit. Onze cliënten zijn 

een afspiegeling van de 

maatschappij. Hoe komt 

het dan dat we gender-

kwesties bij ASVZ maar 

weinig terugzien?’

'Er blijkt vooral een grote vraag te zijn naar hel-

dere en betrouwbare informatie. Begeleiders 

vinden het moeilijk om cliënten te ondersteunen 

bij vragen als: “Wie ben ik, en op wie val ik?”, 

“Hoe wil ik eruitzien?” en “Wat zouden anderen 

daarvan vinden?” Die gesprekken vinden daar-

om te weinig plaats, met alle gevolgen van dien.’

De Gender Reis helpt met alle vragen over gender 

‘JE MAG ZIJN  
WIE JE BENT’

Orthopedagoog Irene Schroots 
lanceerde begin dit jaar 

De Gender Reis. Deze 
online tool geeft praktische 

informatie over wat het 
betekent om man of vrouw te 

zijn, en over de begeleiding 
van cliënten bij dit thema.

Zonder oordeel 

Met De Gender Reis komt Irene tegemoet aan 

de vraag naar duidelijke en betrouwbare infor-

matie over het thema gender en de begeleiding 

van cliënten in elke fase van hun ‘reis’. De online 

tool is bedoeld voor begeleiders, behandelaars 

en andere betrokkenen. Cliënten kunnen hem 

ook gebruiken, eventueel met hulp, afhankelijk 

van hun niveau.

‘We leren begeleiders om te kijken door een 

gendersensitieve bril. Dat wil zeggen dat je 

luistert zonder oordeel en met een nieuwsgie-

rige en open blik naar de ander kijkt. Ook biedt 

De Gender Reis hulpmiddelen om het onder-

werp bespreekbaar te maken en vragen te stel-

len. Dat is nodig om cliënten goed te begeleiden.’

Meer openheid

Irene heeft tijdens haar onderzoek waardevolle 

gesprekken gevoerd met drie ervaringsdeskun-

digen van de LHBTIQ+-werkgroep van ASVZ. 

‘Ik wil zo graag zijn wie ik ben’, was hun belang-

rijkste boodschap. Irene: ‘Zij hebben in hun zoek-

tocht echt dat luisterend oor gemist.’ Irene wil 

dat er binnen ASVZ meer openheid komt over 

dit thema. ‘Bewoners zijn vaak afhankelijk van 

de kennis en meningen van anderen. De Gender 

Reis helpt begeleiders de juiste vragen durven 

stellen en beantwoorden en vooral luisteren.’

‘3,9% van de 
mensen voelt 

zich anders dan 
hun biologische 

geslacht’

VERNIEUWING VERNIEUWING

Ervaringsdeskundige  
Mark vertelt:
‘Ik volgde bij ASVZ een training 
over gevoelens. Ik merkte toen 
dat het thema gender bij mij een 
rol speelde en zocht contact 
met Therese van den Heuvel, 
coach educatie. Uiteindelijk 
hebben wij samen met nog 
twee ervaringsdeskundigen de 
werkgroep LHBTIQ+ opgericht. 
Ik wil graag dat bewoners 
en begeleiders open kunnen 
praten over dit onderwerp. 
Vanaf januari kunnen 
cliënten via de Beeldzorg 
Centrale van ASVZ bellen 
met ervaringsdeskundigen. 
We willen ook een transcafé 
organiseren om elkaar te 
ontmoeten.’

 De Gender Reis bevat bruikbare 
informatie over man- en vrouw-zijn in 
onze samenleving. Verdeeld in vier 
stappen, met links naar betrouwbare 
websites. Wil je meer hierover lezen? 
Scan de QR-code.



De winter is de tijd van rust in de natuur. 
Alles lijkt stil te staan, de aarde lijkt te 
slapen. Iedereen kent het serene gevoel 
dat de eerste sneeuw bij ons oproept. 
Alles verstilt en vertraagt en is vervuld 
van een diepe intense stilte. Uiterlijk is 
er rust, van binnen is er groei. Onder 
de sneeuw, diep in de aarde leeft alles 
voort en bereidt zich voor op de lente. 
Een nieuw begin.  

December is de meest naar binnen gekeerde periode van het jaar. De 
natuur, maar ook iets in onszelf, spoort ons aan tot rust te komen, stil 
te staan bij wie we zijn en wie of wat er echt toe doet. Bij wat we 
achterlaten en wat we meenemen om te laten groeien in het nieuwe 
jaar. Het maakt de weg vrij voor een frisse nieuwe lente.
Ondanks deze aansporing van de natuur en ons binnenste, doen we 
vaak het tegenovergestelde in deze periode van het jaar. Want terwijl 
de natuur tot rust komt, is het bij ons vaak drukker dan ooit. We voelen 
de druk van de eindejaarssprint om een tandje bij te zetten. Of verliezen 
onszelf in de feestdrukte, terwijl we het liefste meer tijd alleen willen 
hebben om te vertragen en te bezinnen. 

Bij mij is dat niet anders. Totdat zij mijn kamer binnenstapt. Ik zie uit naar 
onze ontmoetingen. Om tot echt contact te komen moet ik vertragen. 
Alles loslaten en mezelf afstemmen op haar ritme. Pas als er rust is, 
vinden we elkaar. We raken in gesprek over waar het voor haar in ’t 
leven ten diepste om gaat. We ontmoeten elkaar op heilige grond, waar 
we iets bijzonders mogen delen. Veel te snel is het gesprek is voorbij. 
We gaan de drukte weer in, maar er is iets veranderd in ons. Opgeladen 
kunnen we er beide weer tegenaan. 

Bij ASVZ werken drie geestelijk 
verzorgers: Ellen Stierman 

(Waardenland, 06 - 10 89 96 15), 
Arianne de Klerk  

(Rotterdam, 06 - 51 21 82 96) en  
Hao Tran (Brabant, 06 - 31 12 91 81). 

Om beurten schrijven zij een column 
over zingeving in de zorg.

Laad me  
met rust  
Ellen Stierman 

EEN INDRUKWEKKEND 
GASTCOLLEGE

9.20 uur
Een voor een druppelen de studenten 

binnen. Ze pakken een kop koffie en 

zoeken een plekje in het klaslokaal. 

Deze studenten werken allemaal bij 

ASVZ en volgen de verkorte oplei-

ding tot persoonlijk begeleider. Amrah 

en Bertina zijn mooi op tijd. Bertina is 

teamleider talentontwikkeling cliënten, 

ze gaat meestal met Amrah mee. Het 

is al hun vierde gastcollege deze week. 

Samen gaan ze voor de klas zitten.

9.30 uur
Docente Marsha begint de les met een 

kort voorstelrondje. Dan is het woord 

aan Amrah. Ze is helemaal niet zenuw-

achtig en vertelt rustig haar indrukwek-

kende levensverhaal. Over haar ver-

slaving, haar ex-vriend die haar slecht 

behandelde, en haar leven met border-

line. De hele dag had ze 55 stemmen 

in haar hoofd, die haar influisterden dat 

Marsha Bakker,  

docent OPPstap:

‘Amrah brengt met haar verhaal de 
praktijk naar het klaslokaal. Dat is zo 
waardevol. Een gastspreker maakt 
de les echt. Ik kan studenten de 
theorie over borderline vertellen. 
Maar vanaf een PowerPoint of uit 
een boek is het moeilijk om een 
helder beeld van zo’n complexe 
stoornis te krijgen. Als Amrah vertelt 
over haar leven met borderline, krijgt 
dat ziektebeeld ineens een gezicht. 
De studenten kunnen theorie aan 
de praktijk koppelen. Dat blijft veel 
beter hangen. 

De klas was onder de indruk van 
Amrah. Ze vonden het superknap 
dat ze zo rustig haar aangrijpende 
levensverhaal vertelde. Daar hadden 
ze enorm veel respect voor. Ik merk 
ook dat haar verhaal studenten 
bewuster maakt van de soms 
verborgen talenten van cliënten. 
Amrah geeft gastcolleges en schrijft 
een boek, dat zijn unieke talenten.

De studenten hebben de hele dag 
nog over het gastcollege nagepraat. 
De nieuwe lesstof over crisissituaties 
vertaalden ze meteen naar de 
praktijk. Wat zou dit met Amrah 
doen? Ze zijn echt gaan nadenken 
hoe ze nog meer rekening met 
cliënten kunnen houden. Voor deze 
groep was dit het eerste college 
met een gastspreker. Dat maakte 
het extra indrukwekkend. Amrah 
heeft de lat hoog gelegd voor de 
gastsprekers die hierna nog komen.’ 

Amrah (36) heeft een missie: ze wil zoveel mogelijk mensen 
iets leren over een leven met borderline. Al vijf jaar vertelt ze als 
ervaringsdeskundige haar verhaal. We gaan mee naar een gastcollege 
bij OPPstap, een mbo-school in Hardinxveld-Giessendam.

10.15 uur
De studenten luisteren geboeid en stel-

len vragen. Bertina helpt Amrah op weg 

als ze even de draad van haar verhaal 

kwijt is. Tegen het einde van de les pakt 

Amrah een brief uit haar tas. Zij heeft 

die geschreven aan de nare gedachtes 

en stemmen uit haar verleden. Het is 

muisstil in de klas als ze de brief voor-

leest. ‘Ik ben niet meer bang voor jullie. 

Ik zeg doei en vaarwel.’ De klas is diep 

onder de indruk en bedankt Amrah met 

een warm applaus.   

11.00 uur
Het gastcollege zit er weer op. Bertina 

brengt Amrah terug naar haar woning 

in Sliedrecht. ‘De rit samen in de auto 

is altijd gezellig. We praten over hoe 

het gastcollege ging en hoe de groep 

reageerde. Ik vind het daarom fijn als 

Bertina met mij meegaat.’ 

ze niet goed genoeg was en zichzelf 

pijn moest doen. ‘Het ging lange tijd 

echt niet goed met mij. Met therapie en 

medicatie is het gelukt om dit te veran-

deren. Maar ik heb vooral zelf de knop 

omgezet. Ik wilde aan mijn toekomst 

werken. Ik ben er heel trots op dat ik 

heb doorgezet en dat het nu zo goed 

met mij gaat’, vertelt Amrah stralend. 

10.00 uur
Amrah woont nu tien jaar bij ASVZ. Ze 

vertelt lachend hoe ze nieuwe begelei-

ders altijd eerst uitprobeert. Ook legt ze 

de studenten haarfijn uit wat ze voor-

al niet moeten doen. ‘Het is belangrijk 

dat je respect hebt voor de privacy van 

cliën ten. Praat dus niet over iemand 

als er andere bewoners bij zijn. Ik vind 

het ook heel vervelend als begeleiders 

tijdens een gesprek constant op hun 

telefoon kijken. Leg hem gewoon weg. 

Als ik dat zie, zeg ik er altijd iets van. Ik 

kom op voor anderen die dat zelf niet 

durven.’ 
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Werkplaats Groenstraat vind 
je op een winkelterrein vlak 
bij het centrum van Tilburg. 
De medewerkers maken er 
prachtige houten meubels op 
maat. De ene cliënt heeft daarbij 
wat meer ondersteuning nodig 
dan de ander, maar inmiddels 
werken hier ervaren krachten.

Zodra een meubel klaar is, 
leveren de medewerkers 
van de werkplaats het zelf 
af bij de klant. Zo wordt 
iedereen bij het hele 
proces betrokken. Van 
het plan tot de uitvoering 
en de bezorging van het 
eindresultaat.

In de werkplaats worden 
steigerhouten meubelen 
gemaakt. Buiten- en binnen-
meubels, wandkasten, kinder-
meubels, grote en kleine 
opbergboxen, loungebanken, 
tafels en veel meer.

Cliënten en begeleiders 
maken samen een plan voor 
een meubel. Heel precies 
berekenen ze de afmetingen en 
bepalen ze de kleur van de lak 
en of ze wel of geen freesrandje 
zullen aanbrengen. Wanneer 
het plan is goedgekeurd, gaan 
ze aan de slag.

Werkplaats Groenstraat is een 
creatieve en ambachtelijke werkplek 
voor jongeren en volwassenen met 
een lichte verstandelijke beperking. 
Samen met de begeleiders hebben ze 
hetzelfde doel: hard werken en zinvol, 
actief en creatief bezig zijn!

WIJ HOUDEN 
  VAN HOUT

Werkplaats Groenstraat    
         in Tilburg

IN BEELD

 Je kunt bij werkplaats Groenstraat meubels op maat bestellen.  
Kom zelf eens langs! De medewerkers staan je graag te woord om te kijken of zij aan 
je wensen kunnen voldoen. Het adres is Groenstraat 139 -195 in Tilburg. Je herkent 
de werkplaats aan het mooie, nieuwe uithangbord voor de deur!



december 2022 | AanZet 17

Cliënten van ASVZ werken elke dag met zorg 
aan de mooiste producten. Door wie laat jij je 

deze winter versieren?

 WINTERFAVORIETEN

4 
vragen aan… 
Wie: Suhaily
Waar: Rotterdam

Wie ben je? 
‘Ik ben Suhaily, 31 jaar oud en ik woon in 
Rotterdam. Ik heb de opleiding Helpende  
Zorg en Welzijn gedaan. Dat is een  
mbo-opleiding op niveau 2.’

Wat deed je tijdens die opleiding?
‘Ik heb stagegelopen op een woning in 
Rotterdam. Daar heb ik geleerd om cliënten 
te verzorgen. Zoals hoe ik iemand zijn tanden 
kan poetsen. En hoe ik iemand kan helpen met 
douchen. In oktober heb ik mijn diploma gehaald. 
Daar ben ik heel trots op!’ 

Wat ga je na je opleiding doen?
‘Ik ga twee dagen per week vrijwilligerswerk 
doen, op de woning waar ik stage heb gelopen. 
Want ik heb het daar erg naar mijn zin samen 
met de bewoners en de begeleiders. En ik kan 
hier nog veel leren.’ 

Wat is je wens voor volgend jaar?
‘Ik wil de cliënten blijven helpen waarbij dat 
nodig is. Omdat ik dit belangrijk vind. En ik vind 
het fijn om anderen te helpen.’

 In het bewonerstijdschrift 
van ASVZ staan meer 
verhalen van cliënten. 
www.tijdschrift-asvz.nl

Liever  
 dan lief

De medewerkers van de Kadofabriek in Sliedrecht ontvangen je 
graag in hun winkel op locatie Merwebolder. Ze maken superleuke 
cadeautjes, bijvoorbeeld voor de geboorte van een broertje of zusje, 
en creatieve traktaties. Ook de cadeaupakketten zijn de moeite 
waard. Kom langs en stop dan ook meteen even bij Bolderbuks  
voor een lekker kopje koffie. 

Bij ’t Vintje in Udenhout hebben ze 

een groot assortiment aan creatieve 

producten, gemaakt door cliënten. Naast 

mooie schalen van keramiek, maken ze 

bijvoorbeeld ook sleutelhangers van vilt. 

Een bezoek aan deze winkel is meer dan 

de moeite waard, want de makers laten 

je graag zelf zien waar ze zo hard aan 

gewerkt hebben. 

Van Heeswijkstraat 1, Udenhout

In de bakkerij pakken de medewerkers zakjes 

met zelfgemalen meel van de molen in. Hiervan 

maken ze koeken, brood en andere lekkernijen. 

Geniet hier van al het lekkers en de creativiteit 

om je heen onder het genot van een kop koffie 

of thee, met prachtig uitzicht over de IJssel. 

 Kijk voor actuele openingstijden  

op de Facebookpagina:  

scan de QR-code.

DEZE SLEUTELHANGER 
VAN VILT IS GEMAAKT 
DOOR ANS. ZE IS ER 
HARTSTIKKE TROTS OP 
– EN TERECHT!  
HEBBEN?  
JE HAALT ’M BIJ 
CADEAUSHOP ’T VINTJE.

  Scan de QR-code voor de 
actuele openingstijden.

BEWONER AAN HET WOORD IN DE ETALAGE
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DE 
KADOFABRIEK

Bakkerij/theeschenkerij 
de Korenaer
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Obstacle running is een van de populairste 
sporten in Nederland. Deze evenementen zijn 
vaak massaal, en daarom minder toegankelijk 

voor mensen met een beperking.  
ASVZ stimuleert cliënten te bewegen en 

uitdagingen aan te gaan. Daarom organiseerden 
we voor de vierde keer de ‘Buddy Run'. 

‘WE ZIJN  
ONTZETTEND 
TROTS OP ALLE 
DEELNEMERS!’ 
– Carla Timman, bewegingsagoog

Zo'n vierhonderd cliënten en collega’s 

trotseerden een parcours met 30 hinder-

nissen. Daarbij werkte iedereen samen: 

cliënten en begeleiders, cliënten en vrijwil-

ligers, cliënten en familieleden, bewoners 

van woongroepen. Ons uitgangspunt 

'Samen 100' kwam tijdens dit evenement 

dus mooi tot z'n recht! 

‘WE KONDEN  
ELKAAR ECHT  
HELPEN. VOORAL 
DE STEILE MUUR OP 
KLIMMEN WAS EEN 
UITDAGING, MAAR 
HET IS GELUKT. 
WAT EEN SUPER-  
EVENEMENT!’
– Giovanni en Danny

INTERVIEWREPORTAGE BUDDY RUN

 Bekijk ook het videoverslag 
dat RTV Dodrecht maakte van 
de BuddyRun.

BUDDY  RUN
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OVV REALISEERT 
SNOEZELRUIMTE 
OP LOCATIE 
LINGEBOLDER
Via contributie, giften en donaties ondersteunt de ouder- 

verwantenvereniging Merwebolder/Lingebolder finan   cieel 

bij activiteiten, materialen of projecten in de regio 

Waardenland. Het geld gaat naar bijvoorbeeld een pick-

nicktafel of spelmateriaal. Ook kunnen woongroepen 

jaarlijks een bijdrage aanvragen voor een gezellige mid-

dag/avond op de woning.

Daarnaast financiert de OVV soms grote projecten met 

hulp van sponsoren. Eind 2021 startte de OVV samen met 

Fondsenwerving ASVZ een sponsoractie voor een snoe-

zelruimte op locatie Lingebolder. De jonge bewoners met 

een ernstige verstandelijke beperking hebben behoefte 

aan aangepaste, belevingsgerichte ontspanningsactivitei-

ten. Denk aan zachte, rustige muziek, bewegende beelden 

en een waterbed. Door donaties van bedrijven, fondsen, 

particulieren en ouders/verwanten konden we een snoe-

zelruimte bouwen. Die ging in augustus 2022 open. Daar 

zijn we als OVV trots op!

Lid worden? 

Ouders, broers, zussen, verwanten, bezoekvrijwilligers en 

overige belangstellenden zijn welkom bij onze vereniging! 

Voor 34 euro per jaar ben je lid. Hoe groter de vereniging, 

des te meer kunnen wij bijdragen aan grote en kleine pro-

jecten in de regio Waardenland. 

ALTIJD TIJD VOOR  
EEN FEESTJE!

VRAAG VAN EEN FAMILIELID

Bas Borsje, 
sectormanager bij ASVZ

EEN NIEUW ECD,   WAT BETEKENT    
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‘We gaan inderdaad werken met een nieuw 
elektronisch cliëntendossier. In april 2023 
starten we met ONS en nemen we afscheid van 
PlanCare2. Het grootste verschil: ONS ondersteunt 
medewerkers beter bij het uitvoeren van hun werk. 
En daar profiteren we uiteindelijk allemaal van.

Was het oude systeem dan niet goed? Zeker 
wel. Maar de leverancier stopt met PlanCare2. 
Daarnaast is PlanCare2 behoorlijk ingewikkeld. 
Vooral door het vele maatwerk: iedere afdeling en 
iedere medewerker had zijn eigen stukje dossier en 
zijn eigen aanpak. Met ONS kunnen we makkelijker 
samenwerken en informatie delen.

We werken straks in één centraal systeem. Zo kan 
iedereen die betrokken is bij de zorg voor jouw zoon, 
dochter of verwant, makkelijk zien hoe het met hem 
of haar gaat. Als we allemaal in hetzelfde systeem 
werken, is dat overzichtelijker en efficiënter. De tijd 
die we overhouden, kunnen we besteden aan de 
mensen voor wie we het allemaal doen: de cliënten. 

Daarnaast hebben we bijvoorbeeld het aantal 
vragenlijsten flink verkleind. We gebruiken straks 
nog maar vier, in plaats van veertig lijsten om de 
juiste zorg voor cliënten te bepalen. Dat zorgt ook 
voor meer helderheid en overzicht – en daarmee 
voor betere zorg. 

Als ouder of verwant merk je waarschijnlijk weinig 
van de invoering van ONS. Ook in het nieuwe dossier 
kun je als ouder/verwant nog steeds meelezen. 
Tijdens de planbesprekingen zul je zien dat het 
nieuwe systeem ons nóg beter helpt om samen 
passende zorg te vinden. We hebben er zin in!’

DAT VOOR MIJ?‘Ik hoorde over 
een nieuw ECD, 
ofwel elektronisch 
cliëntendossier. Wat 
houdt dat in? En heeft 
dit nieuwe systeem 
gevolgen voor mij als 
ouder?’
 
– Karin van Rijn, moeder van Jelmer

•  Op 21 22 en 23 september vond het spectacu-
laire ASVZ Visie Festival plaats. Met tenten, podia, 
eten en drinken, artiesten, lezingen, workshops en 
ontmoetingen. In onze medezeggenschapstent 
ontvingen we samen met cliënten vanuit mede-
zeggenschap en regioraadsvertegenwoordigers, 
ouderverenigingen en ervaringsdeskundigen 
honderden mensen.

•  27 september was Medezeggenschapsdag. 
De feestdag voor alle raadsleden van Sectorale 
Cliënten raden, regioraden en de Centrale 
Cliëntenraad. Met ruim 100 deelnemers kwamen 
we samen voor een gevarieerd programma.

•  Op 8 oktober organiseerde United By Music 
een Gala Diner Show, ter ere van het vijftienjarig 
bestaan. Met UBM-bands uit Nederland, maar ook 
uit Noorwegen, Joegoslavië en Amerika. Een avond 
lang genieten en verbazen.

•  Op 12 oktober bespraken we tijdens Business 
Ontmoet Zorg het belang van samenwerking tussen 
ASVZ en het bedrijfsleven. Cliënten kunnen echt 
iets betekenen voor bedrijven. Daarvan is onze 
Event Academy een prachtig voorbeeld. 
 
Deze ervaringen maken mij trots om deel uit te 
mogen maken van de ASVZ-familie. Een familie van 
cliënten, medewerkers, vrijwilligers en verwanten, 
die denken in mogelijkheden. Samen gaan we voor 
onze dromen. Zo is elke stap een feest! 

Cees van der Vlist, voorzitter Centrale Cliëntenraad

 Wil je meer weten over wat de  
CCR doet? Scan de QR-code.

CCROVV

 Mail ons op ovv@asvz.nl. Of bel naar 
06-23 20 46 19. Wil je meer weten over de 
activiteiten van de OVV? Kijk op ovv.asvz.nl.



SAMEN 
FIETSEN OP 

DE TANDEM
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 Wil je meer 
weten over de 

mogelijkheden van 
sponsoring? 

Neem contact op met 
Joris van Schilt: 
jvschilt@asvz.nl of  
06 – 28 26 13 12

Blije bewoners en begeleiders aan de Loek 
Elfferichweg in Rotterdam. Zij kregen een 
beleeftuin. Met alles erop en eraan! Zo kunnen zij 
in hun eigen tuin samen beleven, ruiken, voelen en 
bewegen. Voor de bewoners heel belangrijk.

In maart verhuisde de groep naar een woning 

op locatie Lage Weide in Rotterdam. De zeven 

bewoners hebben een meervoudige beperking en 

zijn tussen de 14 en 20 jaar. De woning zelf paste 

meteen goed bij hen. Maar de kale tuin, met alleen 

tegels en wat gras, nog niet. Dat kan én moet 

anders, dacht begeleider Diana Kuijl. Zo ontstond 

het idee voor de beleeftuin.

‘Ik heb vaker tuinen ingericht en mijn man Aart zit in het hovenierswerk. Met onze 

kennis en ervaring gingen wij aan de slag met het ontwerp’, vertelt Diana. ‘We 

hielden daarbij natuurlijk rekening met de wensen en behoeften van de bewoners. 

Het resultaat: een mooie, groene beleeftuin. Met veel gekleurde en geurende 

planten. En een pergola, trampoline en rolstoelschommel. Zo stimuleren we de 

verschillende zintuigen van de bewoners. Je ziet dat ze élke dag genieten van de 

beleeftuin en het buiten zijn!’

De beleeftuin is mogelijk gemaakt dankzij giften van verschillende sponsors: 

Prinsen Geerligs Stichting, City Free, Fa. Verheij, Florensis, Tuincentrum FA. de 

Jong, Kunstgrasgigant, Vego, Schouwenburg Optiek, Bloemenjungle en Connect 

Hoveniers. ‘Om het ontwerp te realiseren, hadden we hen hard nodig’, vertelt 

Joris van Schilt, coördinator fondsenwerving ASVZ. ‘Aart Kuijl heeft hiervoor 

zijn connecties aangesproken, en velen hebben een gift gedaan. En we gingen 

in gesprek met de Prinsen Geerligs Stichting. Met resultaat, want zij hebben de 

rolstoelschommel gefinancierd en meebetaald aan de aanleg van het tuinontwerp.’
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SPONSORSPOTLIGHT

VAN TEGELPLEIN 
NAAR GROENE 
BELEEFTUIN

Jori Karsten (32) werkt al ruim vijf jaar 

als begeleider bij ASVZ. Nu hij zijn 

diploma persoonlijk begeleider op zak 

heeft, maakte hij de overstap naar een 

andere locatie. Als vrijwilliger houdt hij 

contact met Patrick (36), een cliënt van 

zijn oude woning.

‘Ik heb vijf jaar met veel plezier op Schoorstraat 
4-27 in Udenhout gewerkt. Met alle bewoners 
had ik een goede band. Ik vond het lastig 
om ze te verlaten. Maar voor mij was het tijd 
voor een nieuwe uitdaging. Die vond ik bij de 
buren, op Schoorstraat 4-26. Daarom zie ik de 
bewoners van mijn vorige werkplek gelukkig 
nog regelmatig. 

Het liefst zou ik ze allemaal af en toe 
meenemen voor een uitstapje, maar dat lukt 
niet. Dus heb ik gekeken met wie ik de beste 
klik heb en wie wat extra aandacht goed kan 
gebruiken. Voor mij is dat Patrick, van wie 
ik ook persoonlijk begeleider was. Hij heeft 
geen groot sociaal netwerk en ik wil graag iets 
voor hem betekenen. Met zijn moeder had ik 
altijd goed contact. Zij vindt het fijn dat ik als 
vrijwilliger bij Patrick betrokken blijf.

We doen vooral leuke dingen samen. We gaan 
naar buiten, om een stukje te wandelen door het 
bos. Of we halen een ijsje als het mooi weer is. 
De tochtjes op de tandem zijn bij ons allebei 
favoriet. Lekker door de natuur fietsen, of sa-
men een boodschap doen. Dat deden Patrick 
en ik altijd al en dat doe ik nu als vrijwilliger nog 
steeds graag. Patrick geniet daar ook echt van. 
Zijn stralende lach zegt genoeg.’

 Meer weten over 
vrijwilligerswerk bij ASVZ?  
vrijwilligers.asvz.nl



 HET GEWONE LEVEN

Verhalen bij het kampvuur 
 

Josette, Michelle, Fallon, Priscilla, Theo, Bas en Marco van woning Zeeldraaier 
hebben genoten van hun vakantie naar Droompark. Logeren in een groot 

vakantiehuis met alle topattracties van de Efteling in je achtertuin. Vijf dagen 
op rij in de Droomvlucht en het liedje van Carnaval Festival meezingen. 

 Steeds opnieuw een papiertje weggooien bij Holle Bolle Gijs. Maar topfavoriet is  
De Baron. Kriebels in je buik en lekker hard gillen in deze spannende achtbaan. 

Na een drukke dag is het tijd om lekker te chillen, op de bank of bij het 
kampvuur. Ze weten het zeker: volgend jaar weer!

 Lees het hele verhaal op www.asvz.nl 


