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Vliegend 
tapijt
De zon op mijn beeldscherm laat er geen twijfel over 
bestaan: het is zomer! Lange dagen, meer licht, nieuw 
leven, nieuwe ideeën. En ook tijd voor bezinning. 

Want de coronacrisis lijkt weliswaar voorbij, ze heeft 
diepe sporen nagelaten. Bijna twee jaar lang konden we 
minder doen waar we bij ASVZ zo goed in zijn: dicht bij 
elkaar zijn en blijven. Verbinding maken en je verbonden 
voelen. Veel cliënten, verwanten en collega’s hebben 
zich daardoor alleen gevoeld. Waar we elkaar normaal 
gesproken goed kunnen vinden, moesten we nu soms 
gissen.

Toch hebben we ook laten zien hoeveel veerkracht we 
samen hebben. Bijvoorbeeld als het gaat om inventieve 
oplossingen voor alternatieve dagbesteding of zelfs 
hulpmiddelen printen met een 3D-printer. Laatst was 
ik op een woning in Lage Weide, die collega’s tijdens 
de lockdown helemaal via internetbestellingen hebben 
ingericht. Ook dat vraagt veel creativiteit, want ze konden 
nou eenmaal niet naar de winkel om spullen te zien of te 
voelen. Tóch is het gelukt. Zo zie je maar, bij ASVZ zijn we 
niet voor een gat te vangen!

Zelf geniet ik er het meest van dat we elkaar weer in 
levenden lijve ontmoeten. Als ik praat over ons werk 
en ASVZ, gebruik ik weleens de beeldspraak van een 
vliegend tapijt. Als de verbindingen – of: de schering en 
inslag – stevig zijn, voorkomen we dat er gaten vallen. 
Dan kunnen we samen vliegen, boven onszelf uitstijgen 
en samen nieuwe plekken bereiken. Dat klinkt 
misschien wat sprookjesachtig, maar ik zie het 
elke dag gebeuren. Ook in deze AanZet vind 
je er voorbeelden van. Ik nodig je van harte 
uit op ons tapijt. Vlieg je met ons mee? 

Ik wens je veel leesplezier 
met deze AanZet! 
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beurten schrijven zij en 
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column in AanZet.
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Jack (50) is gelukkig 
getrouwd, heeft een 
fijne woning en een 

leuke baan. Niemand 
zou vermoeden dat zijn 

leven er vijftien jaar 
geleden heel anders 

uitzag. Jarenlang 
kampte Jack met 

verslaving en was hij 
dakloos. Nu heeft hij 

deze donkere periode 
om weten te zetten 

in iets moois: als 
ervaringsdeskundige 

helpt hij anderen 
bij ASVZ.

Ervaringsdeskundigheid bij ASVZ

‘DOOR ME OPEN TE 
STELLEN, HOOP IK DAT 
ANDEREN DAT OOK DOEN’

Jack en coach Lieke zitten samen aan tafel bij Jack thuis, 

een ruim appartement op de bovenste verdieping van ASVZ-

locatie Mariastraat in het Brabantse Rijen. Jack woont be-

geleid bij ASVZ, vanwege zijn lichte verstandelijke beperking 

en verslavingsverleden. Jack en Lieke praten na over de 

training die hij vanochtend heeft afgerond. Hij is nu offici-

eel ervaringsdeskundige bij ASVZ. ‘Ik was zo trots, de tranen 

sprongen me in de ogen’, zegt Lieke glunderend. ‘Ik vond het 

vooral mooi om te zien hoe zelfverzekerd Jack daar stond. 

Zijn zelfvertrouwen is in korte tijd enorm toegenomen.’

Als eindopdracht gaf Jack een presentatie waarin hij zijn droom 

deelde: op vakantie gaan met zijn vrouw en schoonfamilie. 

Zijn oom en tante waren ook bij die presentatie. Heel 

speciaal voor Jack, want zij zagen hem ook in veel minder 

goede omstandigheden – Jack was acht jaar lang dakloos en 

verslaafd aan alcohol en drugs.

‘Toen iedereen mij liet vallen, bleven mijn oom en tante 

aan mijn zijde’, volgens Jack. Even schiet hij vol, maar na 

een diepe zucht herpakt hij zich. ‘Ik had zoveel nare dingen 

meegemaakt, dat ik de pijn wilde verdoven. Gelukkig lukte 

het mij met hulp om af te kicken. Nu gaat het weer goed met 

me: ik woon samen en werk met veel plezier als schoonmaker 

in het gemeentehuis.’

Speciaal leertraject

Bij ASVZ wonen meer mensen zoals Jack, die in hun leven 

heftige dingen hebben meegemaakt of vanuit eigen ervaring 

veel weten over een bepaald onderwerp. Steeds meer van hen 

worden opgeleid tot ervaringsdeskundige. Dat betekent dat 

ze leren om anderen verder te helpen, aan de hand van hun 

eigen ervaringen. Ervaringsdeskundigen gaan bijvoorbeeld 

op bezoek bij woningen, ze geven gastlessen, adviseren 

begeleiders en denken mee over het beleid van ASVZ.

‘JACKS  
ZELFVERTROUWEN 

IS IN KORTE 
TIJD ENORM 

TOEGENOMEN’
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N.B. De cliënt op de foto komt niet voor in het verhaal.
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‘Ik kwam al een tijdje over de vloer bij een gezin 

waarin een meisje het syndroom van Down 

heeft. Vooral de ochtenden waren moeilijk. 

Haar moeder kon zich weleens verslapen, 

waardoor stress ontstond en het meisje 

driftbuien kreeg. Ze kwamen daardoor vaak 

te laat op school. Toen ik haar moeder vroeg 

welk cijfer ze de ochtenden zou 

geven, antwoordde ze met een 

vijf. We stelden een HouVast-

plan op om daar een voldoende 

van te maken. Dat betekent dat 

ik kijk wat ouders zelf kunnen 

doen, wat ze met mijn hulp 

kunnen leren en waarvoor ze 

hulp van anderen nodig hebben.’

Hulp van de buurvrouw

‘Bij het opstellen van het plan namen we 

samen stap voor stap de ochtendroutine door. 

De moeder kon het meisje in elk geval zelf 

wakker maken. Ze kon haar ook prima wassen, 

aankleden en ontbijt geven, als ze dat een tijdje 

met mij erbij zou oefenen. Maar het verslapen 

bleef een valkuil. Als oplossing bedachten 

Vasthouden
‘Ik help ouders als ze problemen hebben bij de opvoeding  
van hun kinderen. Een natuurlijke reactie is om oplossingen  
te verzinnen voor die problemen. Maar dat werkt niet altijd. 
Met HouVast kijk ik wat ouders wél kunnen en wat daarbinnen 
allemaal mogelijk is. Soms is dat zo veel, dat ik bijna niet  
meer nodig ben.’

Ook Jack wil, nu hij zijn eigen leven op de rit heeft, anderen 

helpen weer op het rechte pad te komen. Tijdens een speciaal 

leertraject leerde hij wat het betekent om ervaringsdeskundige 

te zijn en welke vorm het beste bij hem past. Dat deed hij 

niet alleen, maar samen met coaches, waaronder Lieke. Die 

coaches bewaken de rolverdeling tussen begeleider en cliënt 

en helpen bij het voorbereiden, uitvoeren en terugkoppelen 

van bijvoorbeeld individuele bezoeken. ‘Ik ken Jack inmiddels 

zo goed, dat ik het vaak zie als hij het moeilijk heeft en 

ik even moet bijspringen’, vertelt Lieke. ‘Al kan ik me niet 

voorstellen dat ik dat veel zal hoeven doen. Jack kan zich best  

makkelijk openstellen.’

Inspirerend voor anderen

Dat was niet altijd zo, benadrukt Lieke: ‘Jack heeft zo veel 

meegemaakt dat hij er niet graag met vreemden over 

sprak. Tijdens de trainingen heb ik hem daarin zien groeien. 

Belangrijk, want het delen van je eigen levensverhaal is een 

groot onderdeel van ervaringsdeskundigheid bij ASVZ. Het 

idee daarachter is dat dit bijdraagt aan de verwerking van je 

ervaringen. Tegelijkertijd is het inspirerend voor anderen om 

te horen hoe jij bent omgegaan met je problemen. Mensen 

als Jack bezitten zo veel kennis door hun ervaringen; het is 

zonde om dat niet te benutten.’ Jack knikt instemmend. ‘Door 

mezelf open te stellen, hoop ik dat anderen dat ook doen’, 

vult hij aan. ‘En hopelijk zien mensen dan in dat je er altijd uit 

kunt komen, hoe diep je ook in de problemen zit. Zolang je 

het zelf maar wil.’

Als de rol van ervaringsdeskundige Jack goed bevalt, wil 

hij nog een extra opleiding ervaringsdeskundigheid volgen. 

Daarmee kan hij aan de slag bij de verslavingskliniek waar 

hij zelf heeft gezeten. Best een uitdaging, maar dat is voor 

Jack geen punt. ‘Ooit leefde ik op straat – en kijk hoe ik er nu 

bij zit’, zegt hij, terwijl hij trots glimlachend zijn woonkamer in 

kijkt. ‘Dan moet de volgende stap ook wel lukken.’

Ervaringsdeskundig-
heid bij ASVZ
ASVZ zet sinds 
2016 cliënten in als 
ervaringsdeskundigen. 
Er zijn onder meer 
ervaringsdeskundigen 
op het gebied 
van verslaving, 
autisme, borderline, 
seksueel misbruik en 
zelfbeschadiging. Om 
ervaringsdeskundige te 
kunnen worden, moet 
je goed over je ervaring 
kunnen praten. Dat 
betekent dat je er ook 
met een brede blik naar 
kunt kijken en anderen 
kunt adviseren. Als 
een orthopedagoog 
of begeleider een 
cliënt hiervoor geschikt 
vindt, kan hij of zij 
de training volgen. 
Dankzij de inzet van 
ervaringsdeskundigen 
kunnen we bij ASVZ 
nóg betere zorg leveren 
aan allerlei verschillende 
doelgroepen.

‘HET IS ZONDE OM DE  
KENNIS VAN MENSEN ALS 
JACK NIET TE BENUTTEN’

we dat iemand haar wakker zou bellen. Maar 

wie dan? Door samen haar netwerk in kaart 

te brengen, kwamen we op het idee om de 

buurvrouw te vragen. Zij wilde dat gelukkig heel 

graag doen. Dus moeder kreeg elke ochtend 

om stipt zeven uur een telefoontje van de 

buurvrouw, en ik hielp daarna met opstarten.’

Mooi resultaat

‘Ik gaf elk onderdeel van het 

ochtendschema een eigen picto-

gram. Die pictogrammen hing 

ik op in de keuken. Zo kun-

nen het meisje én haar moeder  

precies zien hoever ze zijn en wat 

ze nog moeten doen. Dat oefenden we twaalf 

ochtenden achter elkaar. Ik weet nog goed dat 

ik de twaalfde ochtend bij hen aan tafel zat en 

dacht: “Ik hoef eigenlijk niets meer te doen.” 

Moeder kon het allemaal zelf. De buurvrouw had 

haar niet eens meer wakker hoeven bellen. De  

ochtenden verliepen zelfs zo rustig, dat moeder 

ze het cijfer acht gaf. Zo’n mooi resultaat, daar 

doe ik het voor!’

'IK KIJK WAT 
OUDERS MET 

MIJN HULP 
KUNNEN 
LEREN'
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Elanur 
Colak 
is jeugd- en 

gezinsprofessional 
bij ASVZ. Ze begon 

zes jaar geleden 
als persoonlijk 

begeleider bij 
Logeerhuis 

Zevenkamp. 
Later maakte ze 

de overstap naar 
Pedagogische 

Gezinsbehandeling.
Met de HouVast- 
methodiek helpt 

ze acht gezinnen 
in Rotterdam 

Noord-West bij de 
opvoeding.  

‘De kern is dat we 
het samen doen.’

MEDEWERKER AAN ZET



Wat zijn wij trots op de toppers van de 

Event Academy van ASVZ! In twaalf weken 

leerden deze cliënten wat er komt kijken 

bij het organiseren van een evenement. 

Van catering tot podium opbouwen. En 

ze kunnen hun borst natmaken, want er 

staan al heel wat evenementen op de 

kalender waar zij hun kennis en ervaring 

kunnen inzetten. Zo maken we binnen 

ASVZ ook meer plek voor arbeidsmatige 

dagbesteding. In maart startte een nieuwe 

groep met 25 deelnemers. 

EVENEMENTEN-
TOPPERS  
KRIJGEN 
CERTIFICAAT
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Zomer 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 

Dit voorjaar vertrokken een flink aantal cliënten op uitje naar de molens 

van Kinderdijk. Dit was een gift van Cees van der Vlist, oud-directeur van 

Kinderdijk. Cees is sinds dit jaar voorzitter van de Centrale Cliëntenraad 

van ASVZ. Op pagina 20 stelt hij zich aan je voor! Samuel genoot volop 

van het uitstapje: ‘Het is de eerste keer dat ik bij een molen ging kijken. 

Niet te geloven dat die zo oud is. Het leukste vond ik dat de molenaar 

de molen steeds harder liet draaien.'

Lunchroom 
Lekker
Aarnoudstraat 59, 
Rotterdam

Restaurant 
Uitzicht
Baanhoek 188, 
Sliedrecht

Restaurant 
Oud Vuren
Waaldijk 70, Vuren

Theeschenkerij 
’t Rectoraat
Schoorstraat 2, 
Udenhout

TOP-4 
UIT ETEN

-

Een mooie nieuwe cover voor het 

bewonerstijdschrift! En leuk detail: deze cover is 

gekozen door cliënten. In het lentenummer vind 

je meer informatie over het jaarplan van ASVZ, de rookvrije zorg én het 

nieuwe digitaal zorgdossier. Ook vragen we cliënten om mee te denken en 

te praten over cliëntcommunicatie. Denk je dat jouw kind of familielid dit 

leuk vindt? Mail voor 1 augustus 2022 naar tijdschrift@asvz.nl.  

Verder staat het blad vol met knutselideeën, doe-activiteiten en je vindt er 

een lekker recept voor een mosterdsoep

Op zaterdag 9 april liepen cliënten en medewerkers van ASVZ voor de 

tweede keer mee met de 4,2 kilometer City Run in Rotterdam. Maar 

liefst 25 lopers hadden zich opgegeven. Calvin van locatie Aveling 

in Hoogvliet oefende bijvoorbeeld drie jaar lang om dit jaar mee te 

kunnen doen. Zijn moeder, tante, vrijwilliger én oma moedigden hem 

aan tijdens de wedstrijd. Ook zijn medebewoner Ab was erbij. Iedereen 

ging voor ‘samen 100’: samen over de eindstreep, een mooie prestatie 

leveren én achteraf een lekker drankje op het terras.

ASVZ LOOPT 
DE CITY RUN

KORT NIEUWSKORT NIEUWS

UITWAAIEN OP 
KINDERDIJK

De dagbesteding is al 
weer een tijdje open. Dat 
betekent dat alle winkels 
en dienst verleningslocaties 
klanten en publiek moeten 
trekken! Daar kan de nieuwe 
huisstijl voor dagbeste-
dingslocaties bij helpen. 
Cliënten kiezen zelf het juiste 
icoon voor hun logo en de 
kleuren die passen bij hun 
locatie. Dat zetten we om in 
een mooi digitaal ontwerp. 
En klaar is het nieuwe 
logo! Nu aan de slag om 
die klanten terug te 
winnen…

Cliënten ontwerpen logo’s  
voor dagbesteding

 Lees het verslag 
van dit leuke uitje 
op onze website: 

scan de QR-code
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Vandaag krijgen Tanja en een paar andere 

ASVZ-medewerkers een training van twee 

3D-printerdeskundigen. Het is voor een  

aantal aanwezigen niet de eerste keer dat ze 

met de printer aan de slag gaan. Zo hebben 

ze er al een telefoonhouder, een pennenbakje 

en een plantenbakje mee  

geprint. ‘Dat waren alle-

maal bestaande ontwer-

pen’, vertelt Tanja. ‘Tijdens 

deze training gaan we voor 

het eerst zelf voorwerpen 

ontwerpen en aanpassen.’

Het idee van dit soort trainingen is dat een 

kleine groep medewerkers oefent met een 

vernieuwing. Vervolgens delen zij de kennis met 

hun collega’s. Ergotherapeut Anne Steijns is één 

van de deelnemers. ‘Ik zag deze training op de 

agenda staan en vond het zo interessant, dat ik 

mezelf heb uitgenodigd’, zegt ze. 

ASVZ-medewerkers volgen training over 3D-printers 

‘AANGEPAST BESTEK?
DAT PRINTEN WE 
GEWOON UIT’

 Met één druk op de knop een op maat 
gemaakte handvatverdikker? Het kan, met de 

nieuwste aanwinst van innovatiecentrum Eureka. 
Zij testen innovaties en zetten ze in om de zorg 
bij ASVZ te verbeteren. Sinds kort staat er een 

3D-printer. Die is voor medewerkers  
én cliënten, zegt projectmedewerker  

Tanja Dekker. ‘Ik zou het leuk vinden als 
iedereen ermee kan experimenteren.’

Spiegel

Anne helpt mensen met een beperking om 

zelfstandig alledaagse handelingen uit te 

voeren. Bijvoorbeeld een boterham smeren of 

tandenpoetsen. Ze kijkt dan wat nodig is om dit 

te doen lukken. Vaak worden er hulpmiddelen 

ingezet, zoals aangepast bestek. Anne: ‘Er is 

van alles te verkrijgen. Superfijn, maar elke 

cliënt is uniek en heeft weer andere behoeften. 

We hebben nu een extra mogelijkheid om 

hulpmiddelen op maat te maken.’

Om dat te kunnen doen, moeten de mede-

werkers eerst het computerprogramma van de 

3D-printer onder de knie krijgen. De eerste  

oefening is om een spiegel op een standaard 

te ontwerpen. ‘Zodat cliënten hem op het blad 

van hun rolstoel kunnen plaatsen’, vertelt Tanja. 

Dit ontwerp gaat de medewerkers makkelijk af,  

omdat er alleen een cirkel en rechthoek voor  

nodig is. Al snel is op elk laptopscherm een  

spiegel te bewonderen. 

Klikken en scrollen

Dan is het tijd voor de tweede opdracht. Anne 

stelt voor om samen een handvatverdikker voor 

lepels te maken. Daarmee kan haar cliënt met 

parkinsonisme makkelijker een lepel vasthouden 

en naar de mond brengen. Na een uur fanatiek 

klikken en scrollen, laat ze de creatie op haar 

beeldscherm zien. ‘Het is een rechte houder 

geworden, met twee helften’, legt ze uit. ‘Zo kun 

je hem openklappen, de lepel erin doen en de 

helften op elkaar lijmen.’

'Elke cliënt is 
uniek en  

heeft andere  
behoeften'

'Hier kan geen 
postbezorger  
tegenop!'

Anne stopt de SD-kaart met daarop haar 

ontwerp in de printer en drukt op de knop. De 

printer voorspelt dat de houder over zo’n vier uur 

klaar zal zijn. Goed, vier uur is iets langer dan 

een reguliere printer over een paar A4’tjes doet. 

‘Maar hier kan geen postbezorger tegenop!’ 

zegt Anne lachend. Ook Tanja is enthousiast: 

‘Er zijn zo veel toepassingen te bedenken. Het 

kan zelfs een leuke dagbesteding zijn. Samen 

dingen ontwerpen, uitprinten en in het winkeltje 

hier verkopen. Ik zie het al helemaal voor me.’

VERNIEUWING VERNIEUWING

SPONSOR
Ook sponsor Ron Dubbelman 

van Gertenbach Elektro is bij  

de training aanwezig. Ron kwam 

voor het eerst in aanraking met 

3D-printers via een zakenrelatie. 

Hij zag al snel de vele mogelijk-

heden voor de zorg, en regelde 

daarom ook een 3D-printer  

voor ASVZ.



Het zijn gekke tijden. Die uitspraak heb 
ik de afgelopen maanden veel gehoord. 
Op het moment dat ik dit schrijf zijn de 
coronamaatregelen van de baan, is er 
oorlog in Europa en rijzen de prijzen van 
boodschappen en benzine de pan uit. 

Deze tijd roept bij veel mensen vragen 
op. Oorlog en ziekte zijn van alle tijden, en ook in ons eigen leven 
beleven we verschillende periodes.  Voor alles is een tijd. In deze gekke, 
grootste tijden zouden we bijna onze eigen, kleine tijd vergeten. Maar er 
is een tijd voor alles: een tijd om te huilen, om te lachen, om te zaaien en 
om te oogsten. Een tijd om te omhelzen en om afstand te houden. Zo 
hebben we in ons leven allemaal onze eigen tijd. 

Het is ook een tijd om betekenis te geven aan ons leven. De zin van 
de grote gebeurtenissen in de wereld kunnen we niet ontrafelen. We 
hebben geen zicht op dat grote toneel. Maar de zin van onze kleine tijd 
is er wel. Die zin is namelijk daar, waar we onze tijd delen met de ander. 
Gedeelde smart is halve smart, gedeelde vreugde is dubbele vreugde. 
Door samen door onze tijd te lopen, geven we betekenis aan elkaars 
leven. Door er te zijn met een woord, een lied, een boek, een kopje thee, 
een arm om de schouder, een zakdoek. We maken hierdoor verschil in 
elkaars leven, we geven samen invulling aan onze tijd. 

In onze kleine tijd kennen we kleine gebaren die zin geven. We kunnen 
helaas de wereldproblemen niet oplossen. En we vinden geen antwoord 
op de betekenis hiervan. Maar we kunnen wel betekenis geven aan de 
tijd waarin we zijn met de ander, aan onze tijden.

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.

Gekke tijden 
Arianne de Klerk
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‘VERDEDIGEN KAN  
IK ALS DE BESTE’

19.00
‘Op donderdag moet ik mij na het eten 

gelijk omkleden’, vertelt Aron. ‘Dat is 

mijn vaste trainingsavond voor korfbal. 

Ik speel al vier jaar in het G1-team van 

SKC Merwede/Multiplaat in Sliedrecht. 

Hiervoor zat ik op atletiek. Toen die 

vereniging ermee stopte, ben ik op 

korfbal gegaan. Ik vind het leuk dat het 

een teamsport is. We dragen allemaal 

een zwart trainingspak en een rood 

shirt. Meestal kleed ik mij thuis al om. 

Als dat niet lukt, neem ik alles mee in 

mijn sporttas.’ 

19.15
Meestal gaat Aron naar korfbal samen

met Jacqueline. Zij speelt in hetzelf-

de team en woont net als Aron op 

Zeeldraaier. Een van de begeleiders 

brengt ze met de auto naar de training. 

Dat is vlakbij. In de winter is de training 

in de zaal bij De Lockhorst. In de zomer 

lekker buiten op het veld. Jessica en 

Jessica van Sintmaartensdijk, 

trainster bij SKC Merwede/

Multiplaat:

‘Ik speel zelf al heel lang korfbal en 
sinds twee jaar train ik het team 
van Aron. Het is een leuke groep 
enthousiaste mannen en vrouwen. De 
jongste is 16 en de oudste ongeveer 
50, en dat gaat prima samen. We 
spelen met de G1 volgens de normale 
wedstrijdvorm, dus in twee vakken. De 
meeste spelers begrijpen de officiële 
regels van het korfballen heel goed. 
Ik werk zelf in het speciaal onderwijs. 
Ik ben dus gewend om goed te kijken 
wat iemand nodig heeft. Met veel 
plezier leg ik een oefening daarom 
nog een extra keer rustig uit.  

Aron is een leuke gozer. Hij is 
enthousiast en kletst er altijd lekker 
op los. Maar hij kan ook goed de knop 
omzetten. Als we moeten winnen, 
gaat hij er echt voor. Hij is dan heerlijk 
fanatiek. Het geeft mij veel voldoening 
om dit team te begeleiden. Ze zijn zo 
blij en dankbaar dat iemand de tijd 
neemt om met ze te trainen. Het zijn 
stuk voor stuk bijzondere mensen 
die enorm waarderen dat je dit 
voor ze doet. Daar wil ik graag tijd  
voor vrijmaken.’ 

Overdag werkt Aron (32) bij dagbesteding Lekker Bedrukt in 
Sliedrecht. Daar voorziet hij stapels werkkleding van een mooie opdruk. 
Na een dag hard werken, vindt hij het fijn om lekker te sporten. Iedere 
donderdagavond vertrekt Aron met veel plezier naar het korfbalveld. 

altijd een uur. Het laatste kwartier doen 

we een partijtje. Dat is leuk en na afloop 

ben ik ook echt wel moe.’

Zaterdag
Nog leuker dan de trainingen vindt Aron 

de wedstrijden. Op zaterdag speelt hij 

regelmatig tegen andere G-teams uit 

de regio. ‘Dan ben ik echt fanatiek. Je 

speelt toch om te winnen. Ik ben niet zo 

sterk in het schieten op de korf. Maar 

voor het verdedigen kun je mij wel goed 

inzetten. De tegenstander komt me 

echt niet makkelijk voorbij. We spelen 

soms ook toernooien of een wedstrijdje 

tegen mensen zonder verstandelijke 

beperking. Dat vind ik leuk. Je voelt 

je dan gewaardeerd. En zij leren dat 

mensen met een beperking ook aardig 

en normaal zijn.’ 

Bernadette geven de training, met hulp 

van Marjan, Cindy en Peter. Aron vindt 

de trainers geweldig. ‘Ze zijn heel aardig 

en lekker fanatiek. Het is fijn dat zij zich 

inzetten om mensen met een beperking 

te laten korfballen. Dat siert ze echt.’

19.30
De training begint altijd met een 

warming-up. ‘We rennen eerst een 

stukje, gaan knieën buigen en maken 

onze schouders los. Dat duurt vijf 

minuten. Daarna starten we met 

verschillende oefeningen. Zo leren 

we om de bal nog beter in de korf te 

gooien’, legt Aron uit. ‘We rennen tussen 

hoepels om ons reactievermogen te 

trainen of gooien met een hupje in de 

korf. Ik heb soms moeite met links en 

rechts. Dat is best onhandig tijdens het 

korfballen. Daarom heb ik een L en R 

op mijn handen laten tatoeëren. Zo kan 

ik even snel spieken als ik een pass 

naar links moet geven. De training duurt 
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Oproep
‘Op dit moment hebben wij maar  
net genoeg teamleden. We missen  
vooral een aantal vrouwen in ons 
team. Dus ken jij iemand met een  
beperking die zin heeft om te 
korfballen? Kom een keertje kijken. 
Mail naar jvansintmaartensdijk@

hotmail.com.’

IN DE SAMENLEVING ZIN IN ZORG



IN BEELD
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Er wonen heel veel 
verschillende dieren op de 
kinderboerderij. Van geiten en 
schapen tot ezels en herten. 
Ook hebben ze vogels, zoals 
parkieten en kanaries. En wat 
dacht je van rattenslangen… 
Dat klinkt spannend! 

Ook in de middag is er genoeg 
te doen! Zoals de volière 
schoonmaken en het terrarium 
van de rattenslangen. Of een 
rondje lopen over het terrein met 
de ezels en paarden. En de vloer 
van de stal wordt regelmatig 
geboend. Zo houdt de groep  
de kinderboerderij schoon  
en netjes. 

Er komen regelmatig 
mensen uit het dorp naar 
de kinderboerderij. De 
kinderen vinden het leuk om 
te knuffelen met de dieren. 
Zoals met de kuikentjes en 
konijnen. Ook genieten ze 
volop van de mooie speeltuin 
op het terrein.

In de ochtend is het tijd 
voor de vaste, dagelijkse 
werkzaamheden. Dit doet 
de groep altijd met elkaar. 
De hokken uitmesten,  
de dieren voeren en 
daarna vegen ze alles 
weer netjes aan.

Op het terrein van locatie Merwebolder in 
Sliedrecht hebben we een kinderboerderij. 
Op deze leuke plek gaat een groep van tien 
cliënten naar dagbesteding. De doelgroep is 
heel wisselend, van mensen met een lichte 
verstandelijke beperking tot mensen met een 
ernstige verstandelijke beperking. 

SCHAAPJES
   KNUFFELEN
 op de 
	 	 	 kinderboerderij

IN BEELD

 Benieuwd naar de kinderboerderij? Kom gerust eens langs! 
De cliënten kunnen je alles vertellen over de dieren. Dat vinden ze leuk 
om te doen. En wist je dat je de dieren ook kunt voeren? We hebben 
voerautomaten staan. Adres: Touwbaan 1, Sliedrecht
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Cliënten van ASVZ werken elke dag met zorg aan de mooiste 
producten. En ze maken graag een lekkere lunch voor je.  

Kom je deze zomer langs?

 ZOMERFAVORIETEN

‘TERWIJL JE 
WACHT OP JE 
FIETSREPARATIE, 
KUN JE BIJ ONS 
TERECHT VOOR 
EEN LEKKER 
KOPJE KOFFIE!’

VAN HOUT!
Werkplaats Groenstraat in Tilburg 

maakt mooie meubels van hout. Zijn 

jouw tuinmeubels aan vervanging 

toe? Neem eens een kijkje bij de 

werkplaats. Kijk op Facebook (zoek op 

ASVZ Werkplaats Groenstraat) voor 

actuele openingstijden. Of mail naar 

werkplaatsgroenstraat@asvz.nl. 

4 
vragen aan… 
Wie: Michelle
Waar: Dordrecht

Wie ben je?
‘Ik ben Michelle en ik ben 38 jaar. Samen met 
mijn man Richard woon ik in Dordrecht. We zijn 
12,5 jaar getrouwd. Ik ben een transgender. Dat 
betekent dat ik ben geboren als jongen.’ 

Wist	je	altijd	al	dat	je	vanbinnen	 
een	vrouw	bent?
‘Toen ik klein was, wist ik al dat ik een meisje 
wilde zijn. Ik ben eerst uit de kast gekomen: ik 
vertelde mijn omgeving dat ik homo ben. Ik ben 
meisjeskleding gaan dragen toen ik 20 jaar was. 
In 2016 ben ik hormonen gaan slikken. En in 
transitie gegaan. Transitie betekent dat  
je verandert van man naar vrouw. Of van  
vrouw naar man.’

Heb	je	nog	tips	voor	anderen	 
die	deze	gevoelens	herkennen?
‘Blijf jezelf. Praat over je gevoelens met anderen. 
En probeer niet meteen een oordeel klaar te 
hebben. Als ervaringsdeskundige deel ik mijn 
levensverhaal met anderen en geef ik tips.’

Wat is je droom?
‘Het lijkt mij geweldig om op te treden als 
dragqueen. Ik zou graag de eerste dragqueen 
van ASVZ worden.’

 In het bewonerstijdschrift 
van ASVZ staan meer 
verhalen van cliënten. 
www.tijdschrift-asvz.nl
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DOE HET 
ZELF-
KOEKIE
Bij de Soete Inval in 
Sliedrecht maken ze heerlijke 
taarten, cakes en koek. En de 
bakkers helpen je ook op weg om 
zelf aan de slag te gaan. In deze pot vind je kant-en-
klare ingrediënten om de lekkerste koekjes te bakken. 
Kijk op Facebook (zoek op Winkelstraat Merwebolder) 
voor openingstijden en nog meer lekkers!

Fietscafé
De medewerkers van Fietscafé de Aveling in Hoogvliet Rotterdam staan 

elke (werk)dag voor je klaar met heerlijke broodjes. En wat dacht je van een 

high tea? Aanrader! Ook handig: terwijl je fiets wordt gerepareerd door de 

vakmensen van TDG, kun jij gewoon doorwerken in het café.  

Met goede wifi en een heerlijke kop koffie. 

Kijk op www.facebook.com/fietscafedeaveling 

voor actuele openingstijden.

BEWONER AAN HET WOORD IN DE ETALAGE
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DUBBELINTERVIEWINTERVIEWDUBBELINTERVIEW

Sabine Hommerin, meewerkend 

teamleider: ‘Wandelen omdat het op 
het dagprogramma staat, daar doen we 
niet aan op de groep. We gaan gewoon 
geregeld naar buiten. Omdat het lekker 
is voor de jongens hun energie kwijt te 
kunnen. Als je er wat van maakt, krijg je ze 
sneller mee. Even naar de dijk, het bos in, 
of langs de supermarkt. Dat kan lopend, 
hinkelend, skeelerend, met of zonder vlag 
of magneet; wat ze willen. Zo hebben 
cliënten zoveel mogelijk regie. Soms 
splitsen we de groep en blijft een deel 
thuis. Neo kan steeds beter aangeven 
wat hij wil, ook richting de andere jongens 
op de groep. Nu hij aan het puberen is, 
plaatst hij overal meer vraagtekens bij. 
“Hoezo gaan we naar buiten?”, “Waarom 
mag ik niet langer op de PlayStation?”. 
Dat vind ik alleen maar goed. Het houdt 
ons scherp: waarom doen we wat we 
doen? Het is de kunst een leuke draai 
aan zo’n activiteit te geven, zodat we 
aansluiten bij wat Neo wil.’

Neo, bewoner: ‘Als we naar de dijk 
gaan, loop ik meestal mee. Of als we 
door het bosje langs de dijk wandelen 
en ik takken kan verzamelen. Soms neem 
ik een vlag mee. Of mijn magneet. Maar 
als ik echt geen zin heb in wandelen, 
dan zeg ik het. Dingen ‘moeten’ vind ik 
niet fijn. Sabine heeft graag dat ik dan 
aangeef wat ik liever doe. Dat heb ik 
moeten leren. Het zit vaak in mijn hoofd, 
maar het is handig als ik het uitspreek. 
Zo weten de begeleiders wat ik wil. Vaak 
vinden ze het goed dat ik ga voetballen of 
magneetvissen, in plaats van wandelen. 
Gisteren heb ik een fiets opgevist uit de 
sloot. En ik haal ook wel eens muntjes 
naar boven. Dat vind ik leuker dan 
wandelen, want bij vissen kan ik lekker 
vies worden!’

‘Als ik geen  
zin heb om  
te wandelen,  
dan zeg ik het’

Cliënten moeten het eens zijn met de zorg en ondersteuning 
die ze krijgen. Dat staat in de wet. Klinkt logisch, maar in de 
praktijk is het niet altijd makkelijk om aan te geven wat je wilt. 
Bijvoorbeeld als je geen zin hebt om te wandelen, terwijl de 
rest van je woongroep wél gaat. Neo en zijn begeleider Sabine 
vertellen hoe ze omgaan met dat dilemma.

SAMEN UIT, 
SAMEN THUIS

Over de Wet zorg en dwang
Sinds 2020 geldt in Nederland de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd). In die wet staat dat we onvrijwillige 
zorg zoveel mogelijk moeten voorkomen. ‘De wet maakt ons extra kritisch op hoe we ons werk doen’, zegt 
Sabine. ‘Al waren mijn collega’s en ik ons er al langer van bewust hoe belangrijk het is dat de zorg die we 
geven, vrijwillig is. Bij ASVZ stimuleren we dat cliënten zich uitspreken.’
Begeleiders vragen bijvoorbeeld aan cliënten wat ze willen, maar ze letten ook op non-verbale signalen en 
scannen hun gedrag. Sabine: ‘Bovendien benoemen we herhaaldelijk dat ze zelf mogen kiezen en niet altijd 
hoeven te doen wat we voorstellen. Dat testen we ook wel eens, door bewust iets te opperen waarvan we 
weten dat ze het níet leuk vinden. Kijken hoe ze reageren. Zeggen ze “ja”, dan is dat een ingang voor een 
gesprek over vrije wil en eigen keuzes maken.’
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Even voorstellen: 
NIEUWE  
VOORZITTER CCR
Sinds begin dit jaar is Cees van der Vlist 
voorzitter van de Centrale Cliëntenraad van 
ASVZ. Hij stelt zich graag aan je voor.

Een nieuw gezicht bij ASVZ!  

Hoe ben je bij ons terechtgekomen?

‘Dat is eigenlijk toevallig: iemand wees me op de vacature. 

Dat klonk als echt iets voor mij! Ik solliciteerde en ben 

benoemd door de raad van bestuur.’  

En, hoe bevalt het je tot nu toe?

‘Mijn eerste maanden smaken naar meer! Ik heb veel  

geweldige cliënten en ouders/verwanten ontmoet. Om te 

beginnen natuurlijk de leden van de CCR. Maar ik ben 

ook mee geweest als begeleider tijdens een uitje naar 

Kinderdijk. En ik heb mensen ontmoet tijdens bezoek-

jes aan dagbestedingslocaties. Daarnaast heb ik kennis-

gemaakt met medewerkers, vrijwilligers, bestuurders en 

andere betrokkenen. Iedereen heeft een groot hart voor 

mensen. Ik zie dat medewerkers enthousiast zijn over 

hun werk en het beste uit cliënten willen halen.’

Wat wil je bereiken bij de CCR?

‘Komende tijd wil ik onderzoeken hoe ik de belangen en 

wensen van cliënten het beste onder de aandacht kan 

brengen. En hoe we ervoor kunnen zorgen dat CCR-

leden hun inbreng zo goed mogelijk kunnen delen. 

Dat kan en wil ik trouwens niet alleen doen. We doen 

het samen, als cliënten, verwanten, medewerkers en 

vrijwilligers. Hopelijk tot snel!’ 

ELKAAR WEER 
ONTMOETEN

Bijna twee jaar had het 
coronavirus ons in zijn 
greep. De maatregelen 
om het virus te bestrijden 
hebben grote impact 
gehad op het leven van cliënten, 
medewerkers en ouders/verwanten 
van ASVZ. Maar het lijkt erop dat die 
heftige periode achter ons ligt.

De medewerkers van ASVZ verdienen een dikke 
pluim. Zij leverden een flinke inspanning om de 
onzekere periode goed door te komen. En nu gaat 
het erom dat cliënten weer kunnen wennen aan de 
structuur van het dagelijks leven. Als Familievereniging 
Vincentius (FVV) zijn we blij dat we weer live kunnen 
vergaderen. Het is goed om elkaar weer te ontmoeten. 
Dat contact hebben we erg gemist. Fijn ook, dat we 
weer bijeenkomsten kunnen organiseren zoals de 
Algemene Ledenvergadering en het overleg met 
groepsvertegenwoordigers en sectormanagers. 

Doe ook mee!

Heeft de woning van jouw kind of verwant nog geen 
groepsvertegenwoordiger? Dan nodigen we je van 
harte uit om aan te schuiven bij het overleg. We over-
leggen twee keer per jaar. Op www.asvz.nl/fvv lees je 
voor welke woningen we nog een vertegenwoordiger 
zoeken. Om mee te praten, hoef je geen lid te zijn van 
de FVV. 

Lid worden

Wil je met ons meedenken of lid worden van de FVV? 
Je bent altijd welkom. Met de bijdrage van leden 
kunnen we extra zaken voor cliënten regelen, zoals 
bijvoorbeeld de belevingstuin en de mozaïekbank 
op locatie Vincentius. Maar we zijn er vooral om 
ervaringen uit te wisselen en de zorg voor onze 
verwanten nóg beter te maken. Dit jaar maken we ons 
hard voor basale zorg en de kwaliteit van personeel. 
Wil je je ervaringen met ons delen, mail dan naar 
familieverenigingvincentius@asvz.nl.

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

VRAAG VAN EEN FAMILIELID
 ‘HOE GAAN

‘In het nieuws lees 
ik over personeels
tekorten in de zorg.  
Hoe gaan jullie bij 
ASVZ om met de inzet 
én opleiding van 
tijdelijk personeel?’

 – Jennie Stam, moeder van Jan

‘Goede zorg en ondersteuning staat bij ASVZ 

altijd voorop. Daarom hebben we een uitgebreid 

inwerkprogramma en scholingsaanbod, ook voor 

mensen met een tijdelijk contract. Trainingen 

zijn zowel digitaal als klassikaal. Daarbij kun je 

denken aan medicatie, risicovolle handelingen 

en weerbaarheidstrainingen. Sommige  trainin-

gen zijn verplicht, afhankelijk van de functie die 

iemand heeft.

Medewerkers die bij ons werken met een tijdelijk 

contract, zijn bijna allemaal zij-instromers. Ze 

komen vanuit een ander beroep bij ons werken 

en hebben nog niet de juiste zorgdiploma’s, maar 

wel de juiste competenties of eigenschappen 

om in de zorg te werken. Vaak hebben ze in hun 

vorige baan al vaardigheden opgedaan die ze 

kunnen gebruiken in hun werk met cliënten.

We willen wél dat ze bij ons blijven. Daarom volgen 

ze bij ons de opleiding die ze nodig hebben. Ze 

leren het vak van begeleider zowel in de praktijk 

als in het leslokaal. Zo krijgen ze de tijd om te 

ontdekken of het werk bij hen past. Als dat zo 

is, én ze de benodigde scholing hebben gevolgd, 

krijgen ze na een jaar een vast contract. We 

weten dat het voor cliënten prettig is om dezelfde 

gezichten te zien. Daarom willen we graag zo veel 

mogelijk vaste medewerkers in dienst hebben. 

Alleen als het niet anders kan, maken we gebruik 

van flexwerkers of uitzendkrachten.’  

John van Bergen, 
manager medewerkers 
& organisatie bij ASVZ
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JULLIE OM MET
FLEX- 
WERKERS?’

FVVCCR

 Benieuwd wat de Centrale Cliëntenraad  
doet? www.asvz.nl/medezeggenschap/ccr



‘IK BEN 
GROOT 

VOORSTANDER 
VAN 

MEER 
BEWEGEN’
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 Wil je weten wat 
allemaal mogelijk is? 

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

Locatie Vincentius in Udenhout heeft een 
nieuwe speeltuin. Naast een prachtig klim- en 
klautertoestel vind je er ook een trampoline 
en een rolstoeldraaimolen. Zo is de speeltuin 
toegankelijk voor iedereen. De speeltuin is op 
een bijzondere manier gefinancierd:  
door nalatenschap.

Loop je op zonnige dagen een rondje over het terrein 

van locatie Vincentius, dan hoor je enthousiaste 

geluiden. Als je daarop afgaat, kom je al snel een 

nieuw klim- en klautertoestel tegen. Het is druk 

in de speeltuin! Cliënten en kinderen uit het dorp 

ontmoeten elkaar op deze plek. Samen genieten zij 

volop van de nieuwe speeltoestellen. Zo zorgt de 

speeltuin ook voor verbinding met de samenleving. 

Het idee van de speeltuin komt van bewoonster Asselina. Ook zij is vandaag hier 

te vinden. Met een grote glimlach klimt Asselina omhoog in het speeltoestel. 

‘Ik ben blij dat we deze mooie speeltuin op het terrein hebben. En dat ik hier 

samen met anderen kan spelen. Ik leer nu ook bewoners van andere woningen 

kennen. Dat is leuk! Ik geniet nog elke dag van de speeltuin én het buitenspelen!’ 

De speeltuin is mogelijk gemaakt dankzij een gift vanuit een nalatenschap, 

vertelt Joris van Schilt, coördinator fondsenwerving ASVZ. ‘De gever wilde 

dat het zou worden besteed aan een project op locatie Vincentius. De keuze 

voor het speeltoestel was toen snel gemaakt. Het is mooi dat mensen op deze 

manier iets kunnen betekenen in het leven van cliënten. Dat ze iets kunnen 

doen wat van blijvende waarde is.’
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SPONSORSPOTLIGHT

EEN NIEUWE 
SPEELTUIN 
VOOR LOCATIE 
VINCENTIUS 

Lia Valkenberg (62) is moeder van 

Antonie (35) én vrijwilliger op zijn  

woongroep, locatie Loek Elfferich in 

Rotter dam. Iedere woensdag  avond 

komt zij langs om met de hele groep 

een uurtje te bewegen.

‘Ik doe zelf veel aan joggen en yoga. 
Daarom ben ik een groot voorstander van 
meer bewegen. De jongens zijn tussen de 
17 en 35 jaar. Ze zijn dus jong en lichamelijk 
sterk. Dan is het fijn om met sporten je 
energie kwijt te kunnen. 

Ik begin iedere week met een klein rondje 
hardlopen. Iedereen die wil, rent of wandelt 
mee. Na een halfuurtje is het tijd voor yoga. 
Alle jongens en begeleiders doen dan mee. 
Ik start altijd met dezelfde muziek. Iedereen 
ligt stil op z’n matje op de grond. Daarna 
doen we een aantal oefeningen. Die zijn 
soms rustig, soms wat actiever. Net wat de 
jongens die dag nodig hebben. 

Het leukste moment is als één van de 
jongens zelf een oefening mag uitkiezen. 
Dan zie je ze stralen. Ze zijn even ‘de juf’ 
en staan trots voor de groep. We sluiten 
altijd af op ons matje. Er klinkt weer mooie 
muziek. Iedereen is heel stil en rustig. Dat is 
best bijzonder voor zo’n drukke groep. Het 
ontroert mij echt als ik ze allemaal zie liggen 
met hun ogen dicht. Als laatste lees ik nog 
een mooi sprookjesverhaal voor. 

Ik ben heel dankbaar dat Antonie op zo’n 
fijne plek woont. De begeleiders gaan zo 
liefdevol met onze jongens om. Daar heb ik 
veel respect voor. Daarom sta ik altijd klaar 
om bij activiteiten te helpen.’

 Meer weten over 
vrijwilligerswerk bij ASVZ?  
https://vrijwilligers.asvz.nl/



One hundred and eighty!
Het kan niet missen: darten is de grote passie van Ron (46). Hij heeft zelfs  

een eigen dartbaan in zijn woonkamer aangelegd. Ieder weekend traint hij daar, 
samen met z’n beste dartmaat. Ze oefenen in het gooien van de pijltjes  

én in het tellen. Want goed en snel rekenen is bij darten best lastig. Die ervaring 
inspireerde Ron om vorig jaar het toernooi ‘Darten op Maat’ te organiseren. 

Speciaal voor darters die zelf niet zo goed kunnen tellen. Het was zo’n  
groot succes, dat er dit jaar opnieuw drie toernooien op het programma staan.  

Ron hoopt zo nog meer mensen met een beperking enthousiast  
te maken voor deze sport.

 HET GEWONE LEVEN


