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Digitaal tekenen
Onze locatie zat in de pilot van Ons 

Plan. Wij zijn daardoor nu aan de 

tweede ronde toe. Cliënt Abdul heeft 

een korte aandachtsboog, daarom 

besprak ik hier alleen de aanpassingen 

met hem. Hij ging digitaal akkoord. 

Roosteren
In het kader van zelforganiserend wer

ken gaan collega Bart Kwantes en ik nu 

zelf roosteren. Bart heeft veel ervaring 

als roosteraar bij de flexpool, ik heb 

goed inzicht in de beste bezetting.  

We leren veel van elkaar! 

Begeleid lunchen
Cliënten eten altijd in hun woning, 

maar kunnen tijdens de lunch met hun 

eigen maaltje aanschuiven bij de mede

werkers in de algemene ruimte. Ze 

houd en van gezelligheid, maar kunnen 

dat vaak niet zelf organiseren. 

Schakelen
Cliënt Piet heeft een slecht korteter

mijngeheugen. Dat vraagt om een 

andere benadering dan bijvoorbeeld  

bij Gerda, dat is soms best schakelen.  

Ik neem hem echter altijd serieus, het is 

immers zíjn waarheid. 

Even wachten
Met cliënt Gerda heb ik vaste bege

leidingsmomenten. Maar soms tref ik 

haar wachtend op de gang terwijl haar 

appartement wordt schoongemaakt. 

Tijdens die gezellige informele gesprek

jes vertelt ze veel, dat is mooi. 

Rectificatie
In de vorige editie van Impuls was bij de rubriek ‘Aan het woord’ een 

overzicht van dagbestedingslocaties opgenomen. Daarin ontbraken 

helaas de nieuwe locaties KrommeNoord en Purmergeul.  

Het fotodagboek van Ramona Knaap
Al elf jaar is Ramona Knaap persoonlijk begeleider aan de 
Jan Ligthartstraat in Heemskerk. Op deze 24-uurslocatie 
wonen zestien cliënten met niet-aangeboren hersenletsel. 
Vanwege het uiteenlopend letsel is de zorg heel divers.  
‘Geen dag is hetzelfde’, aldus Ramona. 

Een nieuwe loot

Het fotodagboek van Ramona Knaap

De digitale gesprekscyclus: verbetering of niet?

Ansichtkaartenactie van de OR
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Topidee: muziek & beleving

Teamwork – team Klaverland

Maaike Groote over het Logeerhuis

Remco Langereis is zij-instromer
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Slaapdiensten na je 50ste: trek je dat nog?

In dienst, uit dienst

Het nieuwe merkenbeleid van Odion

Wat wil jij weten over… locatie Voorstraat?

Iris is parkietenmoeder

Tari helpt Max om eigen keuzes te maken

Dit is het leven van Dennis

Wesley merkt niks na de overname door Odion

Moet je horen!
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Foto's: via Ramona Knaap

Nieuwe loot
En alweer een nieuwe loot aan de stam. Na de locaties van Heliomare 

verwelkomen wij nu de cliënten en medewerkers van stichting SWLG. De 

aanleidingen verschilden. Bij Heliomare was het een focus op revalidatie 

en onderwijs die tot het overdragen van een aantal locaties leidde. De 

SWLG werd te kwetsbaar om zelfstandig te blijven voortbestaan. De 

uitkomst van beide processen is dezelfde: het continueren van de zorg 

en ondersteuning en het voortbestaan van de werkgelegenheid. Dat 

de oorsprong van de SWLG dezelfde is als die van Odion speelde in de 

zijlijn voor mij wel een rol. Ook de SWLG is – begin jaren ’80 – ontstaan 

uit een ouderinitiatief. We delen in alle verschillen dezelfde ‘semimurale’ 

geschiedenis: kleinschalige woon– en dagbesteding in de directe nabij

heid van ouders en verwanten. De naam semimuraal hanteren we steeds 

minder, maar het staat nog steeds voor wat we doen: in wijk, buurt, dorp 

of stad met zorg het gewone leven ondersteunen! 

Henk Steen
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Ramona is begeleider bij de 
Jan Ligthartstraat. Haar werk 
is heel afwisselend. 

Odion heeft 
SWLG overgenomen.

Deel voor 
cliënten



Aan het woord

Medewerkers van Odion hebben ieder jaar een gesprek over 
hun werk. Dat gaat nu anders dan vroeger.

Positieve jaar- en werkgesprekken 
met de digitale cyclus
Vanaf oktober vorig jaar zijn we overgegaan op een nieuwe manier van het voeren van  
functionerings- en werkgesprekken: de digitale gesprekscyclus. Teamleider Irma zum Vörde  
(Loirestraat & Rumbastraat) en persoonlijk begeleider Rossita Riemens (Karavaanstraat)  
hebben goede eerste ervaringen. ‘Je krijgt er fijnere gesprekken door en het scheelt veel tijd’.

Wie al een tijdje bij Odion werkt en verschillende functione

ringsgesprekken heeft gehad, herinnert zich ongetwijfeld 

de lange lijst met bespreekpunten en de hele verhalen die 

je moest opschrijven over je functioneren. 'De teamleider 

maakte dan een samenvatting en dat was allemaal onwijs 

veel werk', weet Rossita. 'Uiteindelijk gebeurde dit digitaal, 

maar dan nog was iedereen hier veel tijd mee kwijt. Vooral 

omdat aangepaste versies weer heen en weer moesten wor

den gemaild om samen tot een definitieve versie te komen 

die in je dossier kon.' 'Nadeel was ook dat de werkafspraken 

niet automatisch in je werkbegeleidingsgegevens terecht 

kwamen', vult Irma aan. 'Die systemen waren niet aan elkaar 

gekoppeld. Misschien kon dat wel, dat weet ik eigenlijk niet. 

Maar het werd in ieder geval niet gedaan.'

Nuttig?
Om drie redenen kwamen we tot de conclusie dat deze 

manier van gespreksvoering niet meer voldeed voor onze 

organisatie. 'Allereerst constateerden we dat met slechts de 

helft van de medewerkers functioneringsgesprekken werden 

gehouden', vertelt Irma. 'Bovendien waren we er niet altijd 

zeker van dat op de juiste manier feedback werd gegeven. En 

daarnaast zijn we als organisatie natuurlijk enorm aan het 

veranderen en heeft zelforganisatie haar intrede gedaan. De 

vorm en inhoud van de functioneringsgesprekken sloten niet 

meer aan op de manier waarop we tegenwoordig feed
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back geven en ons vooral richten op de kwaliteiten en 

talenten van de medewerkers. Daarom is een werkgroep 

geformeerd die een voorstel voor een nieuwe aanpak 

heeft gedaan, waarbij de OR heeft meegekeken en 

geadviseerd. Dat heeft ertoe geleid dat we nu vanaf 

oktober zijn begonnen met functionerings en werkge

sprekken nieuwe stijl.'

Goed voorbereid
Op haar locatie was Rossita de eerste die op deze manier 

haar jaargesprek had. Kan zij uitleggen wat het grootste 

verschil is met vroeger? 'Nou, ik zag altijd wel een beetje 

op tegen die functioneringsgesprekken', antwoordt 

ze. 'Het voelde toch altijd alsof je werd beoordeeld en 

je wist van tevoren niet wat je moest verwachten. Dat 

is nu anders. Voorafgaand aan het gesprek vul je een 

vragenlijst in in een digitaal systeem. De teamleider leest 

je antwoorden en geeft in een apart kadertje aan waar 

ze het me je over wil hebben. Ik vond dat zelf heel fijn, 

zo kon ik me beter voorbereiden. Helemaal omdat je los 

van het intranet op dit systeem kunt inloggen, gewoon 

via je eigen laptop, tablet of smartphone. Zo kun je thuis 

dingen nog even rustig nakijken.' 

 

Open vragen en bolletjes
Wat Rossita bovendien heel verrassend vond, was dat je 

meteen twee open vragen krijgt: wat zijn je kwaliteiten 

en waar ben je trots op? 'Dat is een heel positief begin', 

vindt ze. 'Het eerste deel bestaat inderdaad uit open 

vragen over je ontwikkeling', beaamt Irma. 'Het tweede 

deel is een competentielijst, waar je met bolletjes invult 

of je vindt dat je ergens goed, middelmatig of zwak 

in bent.' 'Het leuke is dat je ook je collega’s en/of je 

teamleider kunt vragen dit over jou in te vullen', rea

geert Rossita. 'Die vult dezelfde kaders in, maar kan een 

ander kleurtje gebruiken of er ‘teamleider’ voor zetten. 

Vaak klopt hun beeld wel met je eigen beeld, maar soms ook 

niet. Ik heb ervaren dat het goed is om daarover persoon

lijk met ze in gesprek te gaan. Anders blijft het een digitale 

aangelegenheid.' Irma vindt dit onderdeel een pluspunt. 'Als 

teamleider zie ik de medewerkers lang niet zo vaak als dat 

zij elkaar zien op de werkvloer', aldus Irma. 'Door die onder

linge beoordeling krijg ik een beter beeld van iemand, maar 

praten medewerkers ook met elkaar over hun functioneren. 

Een goede zaak.'

Doelen en afspraken
Het jaargesprek wordt afgesloten met het gezamenlijk for

muleren van doelen. Die worden ter plekke in het systeem 

gezet. Ook samen, zodat er direct overeenstemming is over 

de inhoud en een document niet steeds heen en weer hoeft 

te worden gemaild. Dat scheelt veel tijd. 'Maar wat ik vooral 

heel fijn vind, is dat de ingevoerde doelen automatisch weer 

naar boven komen bij de voortgangsgesprekken', vertelt Irma 

enthousiast. 'Hoe vaak die plaatsvinden, hangt af van de per

soon en de situatie.' 'Wij mogen die gesprekken zelf inplan

nen wanneer we er behoefte aan hebben', geeft Rossita aan. 

'Heel zelforganiserend!'

 

Kinderziekten
Het systeem kent op dit moment nog een aantal technische 

kinderziekten. 'Maar daar wordt hard aan gewerkt', weet 

Irma. 'Bovendien ligt niet alles altijd aan het systeem: soms 

moet je gewoon zelf even goed opletten dat je alles goed 

opslaat, anders ben je je informatie kwijt.' 'Bij ons op de loca

tie hadden collega’s het systeem redelijk snel onder de knie', 

meldt Rossita. 'Als ze eenmaal hun gebruikersnaam en wacht

woord hebben gevonden, snappen ze al gauw hoe het werkt. 

Het systeem is erg gebruiksvriendelijk, vind ik. Maar je moet 

wel gewoon durven klikken en fouten durven te maken.' 
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Positieve geluiden
Irma heeft inmiddels bijna al ‘haar’ medewerkers op deze 

manier gesproken en in het systeem staan. 'Ik hoor positieve 

geluiden over deze nieuwe aanpak', meldt ze. 'Medewerkers 

vinden het een leuke manier van met elkaar in gesprek gaan. 

Ik merk zelf ook dat je een heel ander soort gesprek krijgt, 

met een veel positievere insteek, gericht op je kwaliteiten en 

de dingen die je bij jezelf wilt ontwikkelen.' 'Helemaal mee 

eens', aldus Rossita.
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Irma zum Vörde

Rossita Riemens

WAARUIT BESTAAT DE  
GESPREKSCYCLUS? 

 * 1e jaargesprek
 * voortgangsgesprekken
 * afsluitend jaargesprek

 

Bij onvrede over het functioneren wordt  
los van deze cyclus een verbetertraject  
opgestart.

Foto: Irma van der Lubbe
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Waar komt jouw passie voor muziek vandaan?
‘Bij ons thuis was altijd klassieke muziek, mijn moeder speelde 

piano en zong. Bovendien zat ik op een vrije school met veel 

aandacht voor muziek. Toen daar eens een viooljuf muziekles 

kwam geven, wist ik: ‘Ik wil viool spelen!’ Dat ben ik altijd 

blijven doen. Tegenwoordig heb ik ook zangles.’

Hoe belangrijk is muziek voor jou?
‘Via muziek kan ik meer emoties uiten dan met woorden. 

Vandaar dat ik graag muziek maak.’

Hoe kwam je op het idee om muziek te gebruiken 
in je werk?
‘Op mijn 18e woonde ik in Schotland. Daar werkte ik met een 

autistische man die zich niet kon verwoorden. Iedereen dacht 

dat hij doof was. Totdat ik Water Music van Händel opzette. 

Toen liep hij ineens naar de stereo toe en ging aan de boxen 

voelen. Deze man kon nog wel eens agressief zijn, maar ik 

merkte dat hem via de muziek op een ontspannen manier kon 

bereiken.’

Nu geef je Muziek & Beleving bij De Graslanden. 
Wat houdt dat in?
‘Het is een combinatie van muziek, materiaal en aanraking. 

Iedere vrijdag neem ik cliënten in een sessie van drie kwartier 

mee op reis. Rode draad daarbij is vaak het seizoen. Wat ge

beurt er buiten? Welke geluiden hoor je, welke gevoelens heb 

je daarbij? Die gevoelens ervaren ze via een serie muziekjes 

die ik koppel aan fysieke aanraking met een bepaald materi

aal. Zoals een kriebelende plumeau of een ritselende doek.’ 

Wat is het nut daarvan voor de cliënten?
‘Het is voor hen een waardevol moment van ontspanning. 

Ze hebben tenslotte al genoeg spanning in hun leven. Als ik 

met ze werk, zijn ze even niet bezig met wat er in de groep 

Wat hebben wij nog meer in huis buiten 
onze reguliere zorg, waarbij we gebruik 
maken van de talenten en passies van onze 
medewerkers? Dat is de gedachte achter  
de inspiratiebijeenkomsten die we met 
regelmaat gaan organiseren. Begeleider 
Machteld Tiessens van dagbestedings-
locatie De Graslanden in Purmerend beet 
op 25 januari het spits af. Aan Impuls ver-
telt ze graag nog eens hoe zij via muziek de 
wereld voor mensen met een beperking een 
beetje mooier wil maken.

Machteld gebruikt muziek bij de dagbesteding. 

BELEVEN IN MUZIEK (BIM)
Machteld is getraind in de BIMmethode. Meer weten? 

Kijk op www.bimwerkwijze.info. 

Top-idee muziek & beleving

gebeurt, maar zitten ze heerlijk in hun eigen wereldje. Ik doe 

dit nu twee jaar en merk dat cliënten ook echt hieraan durven 

over te geven. Ze kijken er ook altijd erg naar uit.’

Hoe kunnen collega’s muziek inzetten bij activitei-
ten met hún cliënten?
‘Muziek is helend. Voor de cliënten zelf, maar ook voor de 

sfeer. Bepaalde muziek kan rustgevend zijn, andere juist 

activerend. Probeer het gewoon eens uit en denk niet ‘ik speel 

niet goed genoeg’. Je hoeft echt geen prof te zijn. Neem ge

woon je trommel of je blokfluit mee, het gaat om de intentie. 

Als je wilt dat het lukt, dan lukt het. En mocht je advies willen, 

dan kom ik graag bij je langs.’

Debby Bierman
Persoonlijk begeleider Flexpool

Lid van de OR-werkgroepen ‘Zelforgani-

serend werken’ en ‘Zeg het maar’

De laatste jaren had hij zijn eigen 

werkplek bij de paardentrainingsstal. 

Een goed contact met de bazin van het 

bedrijf, haar man en hondje Pita. Op 

stal werd erkend dat hij ‘nu eenmaal is 

zoals hij is’. Hij stotterde en omarmde 

je zo warm, zoals alleen hij dat kon. Ik 

denk met veel genegenheid terug aan 

een man met zijn bijzondere ‘eigen 

aardigheid’. 

Hij laat goede herinneringen achter als 

bijzonder persoon: lief, rebels, macho, 

creatief, energiek, dol op knuffels. Eind 

vorig jaar is hij overleden.

Als twintiger kwam hij in de groep en 

creëerde direct een bijzondere positie 

voor zichzelf. Hij deed zijn eigen dingen. 

Schilderen en tekenen, de anderen 

werkten maar in de tuin. Hij ging met 

veel fantasie tuinbankjes beschilderen. 

Wat er in zijn hoofd omging vond je 

terug op de bankjes. 

Op vakantie met de groep ging hij 

bepakt en bezakt mee naar het circuit 

van Zandvoort. Er kwam een helm en 

een racebril uit zijn tas. Alles op en hij 

rende vroem... van het duin af. Hij was 

dol op sprookjes terwijl ze tegelijkertijd 

zo angstaanjagend voor hem waren. Hij 

wilde de baas zijn, de politie, de wolf, 

de sterkste, de directeur en superman. 

Zeer begrijpelijk als je angsten te be

zweren hebt. Zijn liefde voor K3 kende 

geen grenzen. Toen Josje K3 verliet 

was hij boos. Hij scheurde Josje uit de 

posters en gooide de bekers van K3 op 

de grond. 

Zelforganiserend werken is bedacht 

door het managementteam, vanuit de 

nieuwe strategie en om medewerkers 

meer eigen regie te geven. Het lijkt in 

theorie veel voordelen te hebben, maar 

de OR is benieuwd hoe de medewerkers 

het momenteel in de praktijk beleven. 

Pakt alles inderdaad zo uit als we met 

z’n allen hoopten? Om dit te peilen heb

ben we in december aan ieder team een 

ansichtkaart gestuurd met drie vragen 

 ook de teams op het Service Bureau en 

het Regiokantoor. Inmiddels hebben we 

al heel wat antwoorden terug gekregen. 

We concluderen dat teams al veel zelf 

oppakken en dat medewerkers vinden 

dat hun werk hierdoor aantrekkelij

ker wordt. Dat is mooi! Maar mocht je 

tegen teamoverstijgende zaken aanlo

pen waarin wij iets kunnen betekenen? 

Bijvoorbeeld door erover in gesprek te 

gaan met de bestuurder? Laat het ons 

weten, daar zijn we voor!

Eigenheid

Op de werkvloer

De OR

Teams moeten bij Odion meer 
zelf doen. De OR wil weten  
hoe ze dat vinden. En of het 
goed gaat.

Willemien vertelt over een  
bijzondere cliënt die is overleden

Zelforganiserend werken, 
lukt dat een beetje?

Willemien Verhey is jobcoach bij 
Odibaan. Via deze column maakt zij je 

deelgenoot van bijzondere zaken die  
ze in haar werk tegenkomt en  

die haar bezig houden.
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Het team van Het Klaverland is pas begonnen met 
zelfstandiger werken. Het bevalt goed.

8 9

’Valse start’
Het Klaverlandteam vindt dat ze wat het zelforganiserend 

werken een beetje een ‘valse start’ hebben gemaakt. Alles 

kwam namelijk tegelijk: het team werd verdeeld in twee 

teams (Blauw en Groen), beide teams waren nog bezig met 

het afronden van Teamportaal en zaten ook middenin de 

scholing voor Ons Plan, er kwam een nieuwe teamleider en er 

moest zelforganiserend gewerkt worden. Bovendien kampte 

de groep met veel ziekteverzuim. En o ja, er was ook nog de 

cliëntzorg. Dat was wat veel van het goede (‘Je kunt geen 100 

ballen in de lucht houden. Maar dat probeerden we wel, want 

dat zit gewoon in ons’). 

Aansluiting
Gelukkig is de ergste hectiek eraf en is de groep met hun 

nieuwe teamleider Daniëlle Kaestner aan de slag gegaan met 

zelforganiserend werken. Daniëlle had daar binnen de orga

nisatie al veel ervaring mee, maar team Klaverland stond nog 

aan het begin. Dat sloot aanvankelijk niet helemaal op elkaar 

aan. Nu pakt de groep in versneld tempo door en zijn ze heel 

tevreden met de vorderingen.

Teamportaal
Wat daarbij helpt, is dat beide teams inmiddels Teamportaal 

hebben afgerond. Elkaars kracht ontdekken had echt een 

meerwaarde, vindt team Blauw (‘Er zijn van die ongeschreven 

regeltjes en dingetjes die je niet van elkaar weet, daar kom je 

op die manier achter’). Maar daardoor werd ook duidelijk dat 

het team iets miste, namelijk taken waarmee je die krachten 

ook daadwerkelijk kunt inzetten. Dergelijke taken lagen bij 

de teamleider, dat was toen gewoon zo. Maar welke taken 

dat precies waren, dat was eigenlijk niet zo duidelijk.

Zoeken
Dat is precies de reden dat het zelforganiserend werken voor 

dit team soms nog erg zoeken is. Er is daardoor een duidelijke 

wens voor meer sturing waar het gaat om het ontdekken 

van wie nou precies wat doet. Het team is naar eigen zeggen 

‘erg van de lijstjes’: voorheen deed iedereen gewoon wat op 

zijn lijstje stond (‘Lekker makkelijk. Krul erachter en het was 

goed.’). Dat is nu anders, er dienen zich af en toe taken aan 

die moeten worden opgepakt. Mooi en simpel voorbeeld is 

de brievenbus die ineens uitpuilde, omdat niemand besefte 

dat die soms moest worden leeggehaald en door wie. Soms 

stuiten dergelijke taken op weerstand: waarom moet ík dat 

doen? En wanneer dan? Maar meestal wordt dat gevolgd met 

een ‘Okee, ik doe het wel’. 

Roosteren
Het team pakt inmiddels al veel zelf op, vinden de leden. 

Teamleider Daniëlle reageert daarop met de opmerking dan 

het team meer doet dan het zelf beseft. ‘Jullie zijn de eerste 

groep die het roosteren op het programma Ortec onder de 

knie hebben en alle mogelijkheden toepassen. Hoe zelforga

niserend is dat?’

Visie
Grote winst van het zelforganiserende proces is dat de groep 

meer dingen met elkaar bespreekt en daar ook de tijd voor 

krijgt. Zo is recentelijk een dagdeel uitgetrokken om samen 

een nieuwe visie voor de locatie te formuleren: wie zijn we, 

wat willen we uitdragen? Dat was nodig. In de 30 jaar dat Het 

Klaverland bestaat, is de cliëntgroep namelijk enorm veranderd. 

Werd het gebouw aanvankelijk neergezet voor jongvolwasse

nen met een lichamelijke beperking, nu is de groep heel divers 

(‘Een ratjetoe. Op een positieve manier dan’). Hoog tijd dus om 

opnieuw te kijken naar wat het team hier met z’n allen wil en 

wat daarvoor de mogelijkheden van het gebouw zijn.

Extra druk
Hoewel het team het zelforganiserend werken over het 

algemeen als positief ervaart, geeft het ook meer werkdruk. 

En dat betekent dat de zorg aan de cliënt soms onder druk 

staat. Bovendien: veel dingen deed je misschien al wel, maar 

nu het een officiële taak is, staat ook daar meer druk op. Ook 

worstelt een enkeling soms met de verantwoordelijkheid: wat 

mag ik wel, wat mag ik niet (‘Dat neem ik best vaak mee naar 

huis, merk ik’). Even sparren met Daniëlle – hetzij persoonlijk, 

hetzij via de mail – biedt dan vaak uitkomst (‘Dan ben je toch 

op zoek naar een soort goedkeuring’). 

Verrijking
Ondanks alle druk en af en toe wat onzekerheid, ziet het 

team het zelforganiserend werken vooral als een verrijking 

(‘Je ontdekt meer kwaliteiten van jezelf en je kunt daar ook 

wat mee doen’). Er wordt duidelijk gebouwd aan het team en 

dat wordt als zeer motiverend ervaren. De groep voelt zich 

gesteund door hun teamleider bij het stoeien en ontdekken 

en merkt ook dat er ruimte wordt vrijgemaakt qua tijd en 

scholing. Dat werp vruchten af (‘We worden ook sterker in 

de dingen die we al beheersten’), hoewel ook duidelijk is dat 

alles niet in één keer goed kan gaan.

Hottub
Als het team hardop durft te dromen, dan is het over twee 

jaar een transparant en veilig team dat een duidelijke visie 

heeft. Een team waarin iedereen doet waar hij goed in is en 

elkaar daarbij helpt. Zodat iedereen het naar zijn zin heeft en 

vanuit die situatie ervoor kan zorgen dat dit ook geldt voor de 

cliënt. Een team op een populaire locatie binnen Odion, dat 

geen moeite meer heeft om vacatures vervuld te krijgen. Een 

team dat werkt in een gebouw dat past. ‘En met een hottub 

in de tuin’, merkt iemand op. Even is de meligheid compleet…

Locatie
Soort locatie
Cliënten

Datum

Het Klaverland, Castricum
woonlocatie
zeer divers, mensen met een lichamelijke en/
of verstandelijke beperking, niet-aangeboren 
hersenletsel en ouderen
donderdag 14 december 2017, 14.30 uur

Zittend: Cees Harrevelt 1 (basismedewerker), Erica Smit 2 (basisme-
dewerker) en Lisa Borst 3 (persoonlijk begeleider) 
Boven: Kiki Nortier 4 (gedragsdeskunidge), Bo Nowogram 5 
(huishoudelijke hulp) Albertine Vos 6 (persoonlijk begeleider), Lisette 
Buitelaar 7 (basismedewerker), Sanne Meijs 8 (persoonlijk begelei-
der), Wendy Gijlswijk 9 (persoonlijk begeleider), Rachel Krumme 10 
(persoonlijk begeleider), Danielle Kaestner 11 (teamleider) 
Achter: Sandra van Klaveren 12 (persoonlijke begeleider) en Malou 
Hageman 13 (stagiaire) 

Niet op de foto: Jacqueline Deijlen (basismedewerker), Bernadette 
Gloire (persoonlijk begeleider), Romy Schumacher (basismedewerker), 
Lobke Brakenhof (basismedewerker), Alissa van Putten (basismede-
werker), Elles de Ruiter (basismedewerker), Brechtje Derksen (persoon-
lijk begeleider), Priscilla Heinen (basismedewerker), Thessa Pronk 
(persoonlijk begeleider), Lianne Koning (stagiaire), Wilma Gorter 
(stagiaire), Peter Driest (kok), Wies Steen (huishoudelijk medewerker), 
Khadija Chouih (huishoudelijk medewerker)

Teamwork
Mooi bedacht, dat zelforganiserend werken. Maar hoe werkt het in de praktijk? Impuls 

schuift aan bij teamoverleggen en informeert naar ervaringen op de werkvloer.  
Dit keer gingen we naar team Blauw van woonlocatie Het Klaverland, dat nog 

maar kortgeleden met zelforganiserend werken is begonnen. 
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Een stap verder 

Jarenlang werkte Remco als timmerman/voorman in de bouw. Maar eigenlijk lag zijn 
hart bij de zorg. Twee ellendige gebeurtenissen hebben hem toch gebracht wat hij zo 
graag wilde: hij volgt momenteel een zorgopleiding en loopt stage bij woonlocatie 
Jachtenlaan in Zaandam. ‘Ik heb van de nood een deugd weten te maken.’

Een high school dropout, zo omschrijft Remco (47) zichzelf. 

‘Maar ja, ik wilde natuurlijk wel geld verdienen’, herinnert hij 

zich. ‘Ik moest toch wat en liet me opleiden tot timmerman. 

Maar al op mijn 25e had ik het gevoel: ‘Is dit het nou?’ De 

gezondheidszorg spookte toen al door mijn hoofd. Het sociale 

aspect, het feit dat je een ander zou kunnen helpen… dat trok 

me enorm. Maar ik verdiende goed in de bouw, had een huis 

gekocht en leefde naar mijn inkomen. Dat wilde ik niet kwijt. 

Achteraf hartstikke stom natuurlijk.’

Failliet
Toen het bedrijf waar Remco werkte in 2012 failliet ging, 

dacht hij: ‘Dit is mijn kans’. Hij moest een uitkering aanvragen 

en vroeg het UWV of hij zich mocht laten omscholen. ‘Nou, 

nee dus’, vertelt Remco. ‘Zij stelden dat de crisis wel weer 

een keer voorbij zou gaan en dat de bouw dan zou zitten te 

springen om timmerlieden. Ik baalde enorm, maar het was 

niet anders.’

Scooter
Remco zat dus werkloos thuis en tot overmaat van ramp werd 

hij op een dag door een fietser van zijn scooter gereden. Hij 

brak van alles en moest daardoor lang revalideren. ‘Zo lang 

dat ik in de ziektewet kwam, werd afgekeurd en in de WAO 

terecht kwam’, meldt Remco. ‘Toen zag ik mijn kans schoon, 

nu wilde ik echt de zorg in. Om te zien welk soort zorg het 

best bij mij zou passen, ben ik hier en daar vrijwilligerswerk 

gaan doen. Zo kwam ik onder meer terecht op het Darwin

Vroeger werkte Remco in de bouw.  
Nu werkt hij bij woonlocatie  
Jachtenlaan.  
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Remco Langereis:  
‘Ik doe nu eindelijk wat 
ik altijd al wilde’

park in Zaandam. Geweldig vond ik het daar en ik merkte dat 

de gehandicaptenzorg echt iets voor mij was.’

Werken en leren
Een collega tipte Remco dat Odion een aantal BBLplaatsen 

beschikbaar had. ‘Die kans heb ik met beide handen aange

grepen’, vertelt hij enthousiast. ‘Sinds september 2017 ga ik 

nu een dag per week naar school, heb ik ongeveer een dag 

zelfstudie en werk ik 24 uur bij de Jachtenlaan. Ik volg de 

opleiding Verzorgende IG en Maatschappelijk medewerker 

zorg. Een fantastisch mooie opleiding van drie jaar, waar

mee ik straks alle kanten op kan. Ik ben dan in feite dubbel 

gediplomeerd. Mijn collega’s steunen me enorm, ik krijg 

alle ruimte om te leren en vragen te stellen. Echt, dit is het 

helemaal voor me!’

Foto: Yvette Boonstra Foto: Ad & Inge van der Ploeg

Mét Odion
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Maaike Groote: 
‘Het Logeerhuis is  
goed geweest voor  
ons allemaal’

Wat voor kind is Femke?
‘Femke is altijd een meisje met een bijzondere bijsluiter ge

weest. Sinds 2015 weten we dat ze WSS (Wiedeman Steiner 

Syndroom, red.) heeft. Dat is een zeldzaam syndroom, op het 

moment van diagnose was Femke de zesde in Nederland. Het 

uit zich bij haar in een aantal uiterlijke kenmerken, zoals een 

kleinere gestalte, een licht asymmetrisch gezicht en wat over

matige haargroei. Maar ook heeft ze regelmatig stemmings

wisselingen en haar ontwikkeling is wat trager. Hoewel ze ons 

wat dat laatste betreft iedere keer weer verrast: ze kan meer 

dan wij vaak vooraf denken.’

Hoe is uw contact met Odion ontstaan?
‘Femke zit op het voortgezet speciaal onderwijs in Purmerend 

en sport iedere woensdagmiddag bij Only Friends in Amster

dam Noord. Ik bracht haar dan altijd vanuit school met de auto 

en bleef dan wachten tot ze klaar was. Daardoor kon ik mijn 

zoontje niet naar voetbal brengen, dat moest zijn oudere zusje 

doen. Dat was niet fijn. Het was me opgevallen dat het busje 

van Het Logeerhuis op woensdag het zelfde ritje maakte, dus 

op een dag heb ik deze mensen gevraagd of zij Femke zouden 

kunnen meenemen. Aanvankelijk was er een wachtlijst. Maar 

toen er ruimte kwam, bleek dat Femke dan ook zou moeten 

blijven logeren. In het begin was ik daar geen voorstander van.’

Maaike is de moeder van Femke.  
Femke gaat soms naar Het Logeerhuis.

Waarom vond u het logeren eerst geen goed idee?
‘Het voelde voor mezelf als falen. Ik moest toch gewoon zelf 

voor mijn kind kunnen zorgen? Een typisch gevalletje ‘loslaten’ 

dus.’

Waardoor is uw opvatting veranderd?
‘Dingen die ik als vanzelfsprekend voor Femke doe, bijvoor

beeld veters strikken, moet ze in Het Logeerhuis zelf doen. Ze 

stimuleren haar zelfstandigheid en dat is goed. Thuis geeft die 

woensdag de ruimte om samen weer even op adem te komen 

en wat extra aandacht aan de rest van het gezin te geven. Om 

die reden is Femke ook in de vakanties altijd een dag in de 

week bij Het Logeerhuis. En Femke heeft er veel andere kinde

ren leren kennen, het is goed voor haar sociale netwerk. Het 

Logeerhuis heeft dus goed uitgepakt voor ons allemaal.’

Welk beeld had u in het begin van onze organisatie? 
Wist u dat Het Logeerhuis bij Odion hoorde?
‘Nee, eigenlijk niet. Maar nu vind ik het wel fijn dat er een 

grotere organisatie achter zit. Er komt een moment dat Femke 

op zichzelf gaat wonen en dan is het fijn dat we dit vanuit één 

organisatie kunnen regelen. Als ouder is het vaak vermoeiend 

om iedere keer het hele verhaal te moeten vertellen, maar 

Femke heeft binnen Odion een digitaal dossier, zodat alles 

straks gewoon bekend is.’

Maaike Groote
 
Woonplaats  Purmerend

Thuisfront  woont samen met Jeffrey, dochters Femke 

(15) en Floortje (13) en zoon Thijs (9)

Contact met Odion  dochter Femke slaapt iedere 

woensdag in Het Logeerhuis in Purmerend en één dag per 

week in de vakanties

impuls | 1 2018

Deel voor 
cliënten



Geheel vrijwillig

Jeroen en Tayga geven sportles op de 
locatie Loirestraat.

Het begon als een stageproject. Maar zes jaar later 
zijn Jeroen Springer (25) en Tayga Blokdijk (26) nog 
steeds iedere dinsdagavond op de locatie Loirestraat in 
Purmerend te vinden waar ze sporten met een groep 
Odion-cliënten. ‘Al is onze dag nog zo zwaar, van hun 
enthousiasme krijgen we altijd energie!’

De hele week blij met het 
winnende doelpunt

Jeroen en Tayga waren klasgenoten op het Horizoncollege, waar ze de 

richting Sport & Bewegen volgden met Speciaal Onderwijs als keuze

vak. ‘In de periode dat we op zoek waren naar een stageplek, kregen 

we EHBOles van Tonia Vervoort van de Vrijwilligersschakel van Odion’, 

vertelt Jeroen. ‘Zij had wel een idee voor ons, zei ze. Met haar en Joke 

van Groningen hebben we toen een gesprek gehad over het starten van 

sportactiviteiten rond de faciliteiten van de Brede School aan de Loires

traat. Het was lastig inschatten hoeveel animo er zou zijn, maar we zijn 

gewoon begonnen.’

Aanstekelijk
Aanvankelijk bestond de groep uit drie cliënten, maar tegenwoordig 

zijn er gemiddeld tien tot vijftien deelnemers. ‘Sommige cliënten willen 

alleen komen kijken, gewoon voor de gezelligheid of omdat ze het een 
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beetje eng vinden om mee te doen’, er

vaart Jeroen. ‘Maar als ze dan het enthou

siasme van de anderen zien, willen ze ook. 

Het werkt kennelijk erg aanstekelijk!’ De 

activiteiten richten zich op sport en spel 

in de breedste zin van het woord. ‘Dat 

varieert van zwemmen tot een speurtocht’, 

licht Jeroen toe. ‘En bij mooi weer rijden 

we op de fietsen van de school naar een 

sportveldje om lekker buiten bezig te zijn.’

Compliment
De twee mannen beschouwen de blije 

reacties van de cliënten als het grootste 

compliment voor hun werk. Maar in no

vember vorig jaar kregen ze ook officiële 

waardering. Ze wonnen namelijk Het Lo

kale Compliment van Purmerend/Weide

venne, een jaarlijkse vrijwilligersprijs. ‘Een 

superleuke ervaring’, blikt Jeroen terug. 

‘Ineens kregen we heel veel mediaaan

dacht: zó moeten bekende sporters zich 

dus voelen! En aan de vele positieve reac

ties merkten we ook hoeveel mensen de 

krant nog lezen!’ Bij de eerste prijs hoorde 

een bedrag van 1.000 euro. ‘In overleg 

met Odion hebben we dat besteed aan 

sportkleding voor de cliënten’, vertelt 

Jeroen. ‘Veel van hen kwamen sporten 

in hun gewone werkkleding en het leek 

ons mooi om ze allemaal het zelfde soort 

trainingspak te geven, om het saamhorig

heidsgevoel te vergroten. Ook willen we 

speciale sportshirtjes laten maken die we 

uitdelen onder de cliënten, in de hoop dat 

het nog meer cliënten stimuleert om ook 

mee te doen.’

Fun
Jeroen volgt inmiddels een opleiding voor 

leraar in het basisonderwijs. Tayga werkt 

bij een BSO. ‘Kinderen vinden veel dingen 

die je doet vanzelfsprekend en snel een 

beetje saai’, ervaart Jeroen. ‘Maar cliënten 

kunnen anderhalf uur lang plezier hebben 

met een opgeblazen ballon die de grond 

niet mag raken. Of blijven de hele week 

blij als zij het winnende doelpunt hebben 

gemaakt. Dat is de fun hiervan, daarom 

willen we dit ook nog heel lang naast 

onze andere activiteiten blijven doen.’
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Jeroen Springer (uiterst links)

Tayga Blokdijk (uiterst rechts)
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Yvonne Beentjes 

Leeftijd   54 jaar

Functie  Basismedewerker woonlocatie 

Lijsterstraat in Wormerveer

In dienst bij Odion  ruim 30 jaar

Wilma vindt slaapdiensten lastiger worden.  
Yvonne vindt het op haar locatie meevallen.

Slaapdienst op  
latere leeftijd:  
trek jij het nog?
Vroegâh… toen hoefde je na je 55ste geen 
slaapdiensten meer te draaien. Die regel was 
er natuurlijk niet voor niets. Tegenwoordig 
moet je echter slaapdiensten draaien tot 
aan je pensioen. Hoe reëel is dat? We vroe-
gen het twee ervaringsdeskundigen.

‘Zelf draai ik ongeveer twee slaapdiensten per maand. Ik heb 

er geen hekel aan want ik slaap hier gelukkig redelijk mak

kelijk. Maar het is best pittig: je werkt tot 22.30 uur, maakt de 

boel aan kant en stapt om 23.00 uur je bed in. Dan slaap je 

natuurlijk niet meteen. Terwijl je wel om 06.30 uur weer aan 

de bak moet. Ook met zaken als medicatie geven. Zeker als je 

er ’s nachts uit moest, is het dan lastig om je hoofd daar goed 

bij te houden. Ik merk bovendien dat ik tegenwoordig minder 

snel van zo’n zware dienst herstel. We hebben hier allemaal 

oudere cliënten die veel lichamelijke zorg en aandacht vragen 

en dan is zo’n lange dienst een aanslag op je lichaam. Ik heb 

er de volgende dag nog last van, dus het is altijd fijn als je de 

dag erna vrij hebt. Van de andere oudere collega’s op mijn 

locatie hoor ik de zelfde geluiden. Wij hebben een groot team 

van 25 mensen, misschien zouden we eens kunnen vragen of 

er jongere meiden zijn die een slaapdienst per twee of drie 

maanden extra zouden willen draaien. Maar ja, bij kleinere 

teams kan dat niet en dan zou je scheve ogen krijgen binnen 

Odion. Dat moet natuurlijk ook weer niet.’

‘Voordat ik op de Lijsterstraat kwam werken, was ik negen 

jaar persoonlijk begeleider bij Het Logeerhuis. Daar sliep je 

in het kantoor met de deur op een kier, om de kinderen te 

kunnen horen als er wat was. In de loop der jaren kwamen 

er meer kinderen die meer zorg nodig hadden, wat 's nachts 

te merken was door geluiden zoals kreunen, huilen, epilep

tische aanvallen of gillen. Terwijl je ’s ochtends meteen weer 

met verantwoordelijk werk bezig was, zoals medicatie geven 

en sondes aansluiten. Dat begon me op te breken. Als ik 

thuis kwam, plofte ik op de bank en kwam ik nauwelijks nog 

ergens aan toe. Je herstelt gewoon minder snel als je ouder 

wordt. Sinds anderhalf jaar werk ik op de Lijsterstraat en ik 

draai hier vier à vijf slaapdiensten per maand. De cliënten 

hier zijn gemiddeld 50 jaar en slapen over het algemeen pri

ma door. Groot verschil met Het Logeerhuis is bovendien dat 

we hier een afgezonderde slaapruimte hebben. Dat scheelt 

enorm. Er is sprake van dat we hier ook cliënten gaan  

krijgen die ’s avonds laat wat uithuiziger zijn.  

Hoe het dan gaat met de slaapdiensten, moet  

ik natuurlijk even afwachten. 

En het duurt nog 13 jaar tot aan mijn  

pensioen, geen idee hoe ik  

dan in elkaar steek.’

Wilma Kuiper 

Leeftijd  57 jaar

Functie  Persoonlijk begeleider woon-

locatie Count Basiestraat in Zaandijk

In dienst bij Odion  21 jaar  

Foto: Peter Nelis

Foto's: Elly Kroese
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Uit dienstIn dienst

Odion heeft een nieuw merkenbeleid. Dat betekent onder meer dat de 
groene dagbestedings logo’s verdwijnen en dat alle aandacht gaat naar 
het neerzetten van Odion als een goed herkenbaar ‘moedermerk’.  
Waarom is dat? Communicatiemedewerker Rinske Rill legt het uit.

IN DIENST

Oktober

Belinda de Sno
Basismedewerker, flexpool

Petra Stroethof
Basismedewerker, flexpool

Arieke Woudstra
Basismedewerker, flexpool

Tom Zijlstra
Basismedewerker, flexpool

Marion Kuilman
Persoonlijk begeleider,  
Londenhaven BW

Martijn Molenaar
Fysiotherapeut, Dynamica ODC

Denise van Soest
Basismedewerker, flexpool

Erna Doodeman-Van der Molen
Applicatiebeheerder, ict-afdeling

Rozemarijn Goedhart
Helpende, Count Basiestraat

Sonja Burgers
Teamleider regio Zaanstreek/ 
Kennemerland algemeen

Maarten Bult
Helpende, Voorstraat

Jeva Heesterbeek
Gedragsdeskundige,  
regio Waterland algemeen

Sanne van den Broek
Personeelsadviseur, 
personeelszaken

Dave Mollet
Huishoudelijk medewerker, 
flexpool

November

Viènna Juliët
Basismedewerker, 
Noorderhoofdstraat

Tamara Leentfaar
Basismedewerker, flexpool

Sophie Burema
Casemanager, flexpool

Lola Rietdijk
Helpende, De Boogaert

John van Tilborg
Inzetbaarheidsdeskundige, 
personeelszaken

Jan Kos
Persoonlijk begeleider, 
Karveelstraat

Bart Kwantes
Persoonlijk begeleider, 
Jan Ligthartstraat

Jannite Meems-Schep
Persoonlijk begeleider, 
Jan Ligthartstraat

Daniëlle Schalk
Persoonlijk begeleider, 
Het Watermerk

Maaike Terra
Persoonlijk begeleider, 
De Steiger

Kelly Vreeling
Persoonlijk begeleider, 
Het Watermerk

Imke Lof
Persoonlijk begeleider, 
Dynamica ODC

Nathalie Strootman
Basismedewerker, flexpool

Cindy Vlaming
Basismedewerker, flexpool

Chanice van Gulik
Helpende, Count Basiestraat

Sanne Haveman
Helpende, De Boogaert

December

Eva Bouter
Basismedewerker, flexpool

Roos Erfmann
Basismedewerker, flexpool

Hannah Jonker
Helpende, Count Basiestraat

Jolien Janssen
Basismedewerker, 
Noorderhoofdstraat

UIT DIENST

Oktober

Kim Jansen-Loeffen
Basismedewerker, Lijsterstraat

Romy Stut
Receptioniste, flexpool

Aagje Mosman-Dorland
Kok, Boelenspark

Rob Bosma
Basismedewerker, Brederodestraat

Damar de Kruyff
Basismedewerker flexpool

Mona Pel-Warink
Cliëntbegeleider, Voorstraat

Alie Burgstede-Butter
Huishoudelijk medewerker, 
Boelenspark

Anouk Matton
Persoonlijk begeleider, Dynamica 
ODC

Ilona Broersen-De Groot
Persoonlijk begeleider, 
Count Basiestraat

Marieke Tanis
Senior gedragsdeskundige, 
regio Waterland algemeen

November

Joske Rouzsky
Teamleider, regio Zaanstreek/
Kennemerland algemeen

Marlene Kraakman-Bolten
Basismedewerker, Kabajastraat

Jan Kos
Persoonlijk begeleider, 
Karveelstraat 

Carla Jonker
Basismedewerker, flexpool

Johan Poelman
Assistent activiteitenbegeleider, 
KrommeNoord

Dennis Lukken
Basismedewerker, flexpool

Prossy Birungi
Basismedewerker, flexpool

Renee van Kooten
Basismedewerker, flexpool

John van Essen
Hoofd ict, ict-afdeling

Marion Kuilman
Persoonlijk begeleider, 
Londenhaven BW

Hennie Verduijn
Woning assistent, 
Noorderhoofdstraat

JUBILEA

12,5 jaar

1 oktober 2017
Margriet Geugjes, Vlijthoeve/
Buitenlust
Tatyana Bos,  
Intensieve gezins begeleiding
Eva Brand, Dynamica ODC

18 oktober 2017
Lada Karaibrahimovic, 
Spaarbekkenkade 

1 november 2017
Tjeerd Rodenhuis, Karveelstraat

16 november 2017
Dea Bobeldijk, Service Bureau 
algemeen

1 december 2017
Esther Hylkema, Lisdoddestraat
Patricia Huitema-Groenland, 
De Boomgaard
Joke Visser-Zwart, Zonnehoek
Arike Linden-Tiebie, 
Het Watermerk

25 jaar

15 november 2017
Caro Hulst, regio Zaanstreek/
Kennemerland algemeen

1 december 2017
Carlien van Soest, 
regio Zaanstreek/Kennemerland 
algemeen

40 jaar

5 september 2017
Carolien Ruijter, Oeverlanden

Odion wil haar merk  
nog beter promoten.

locaties centraal, maar vormt ‘het merk Odion’ het uitgangs

punt. ‘Dat betekent onder meer dat straks iedereen – met 

uitzondering van enkele weloverwogen uitzonderingen  het 

Odionlogo gaat voeren en goed herkenbaar is als Odionlo

catie’, legt Rinske uit. ‘Bijvoorbeeld via nieuwe buitenborden 

die gaan komen. Wel zal je bij de dagbesteding vertrouwde 

elementen blijven zien, zoals het zonnetje bij Zonnehoek en 

een ster bij De Noordster. Maar dat zijn stijlelementen, geen 

logo’s. Op die manier laten we zien dat al onze locaties bij 

elkaar horen, maar wel hun eigenheid hebben.’

Uitdragen
Als je op de werkvloer staat en je vooral met de zorg voor de 

cliënten bezig houdt, lijkt een merkenbeleid misschien niet 

zo belangrijk. ‘Toch is dat het wel’, zegt Rinske. ‘Want we zijn 

inmiddels met zo’n 950 medewerkers op 60 locaties. Moet je 

eens kijken wat er gebeurt als we allemaal weten waar Odion 

voor staat, ons allemaal Odionmedewerkers voelen en dat op 

de zelfde manier uitdragen!’

Een sterk, 
zichtbaar 
merk maken 
van Odion

Naast onze vertrouwde oranjepaarse huisstijlkleuren ver

scheen bijna tien jaar geleden de kleur groen in beeld. ‘Veel 

medewerkers vroegen zich af waar dat ineens vandaan kwam’, 

herinnert Rinske zich. ‘Dat is begonnen met het feit dat ons 

eetcafé De Andere Oever, dat een bedrijfsmatig karakter 

heeft en zich dus moet profileren, behoefte had aan een 

eigen logo. Dat werd het bekende logo met het groen erin. 

Toen andere dagbestedingslocaties dat zagen, wilden ze ook 

graag een eigen logo om zichzelf te laten zien in de wijk. Ook 

die werden allemaal groen. We beseften destijds niet goed 

dat dit niet bevorderlijk was voor de herkenbaarheid van 

Odion als organisatie. Maar daar hoefden we ons toen ook 

niet zo erg mee bezig te houden.’

Zichtbaar
Door de veranderde financiering van de zorg werd het voor 

Odion echter belangrijker om gemeenten, andere organisaties 

en de buitenwereld te laten zien wie we zijn en wat we in 

huis hebben. ‘We moeten zichtbaar zijn’, stelt Rinske. ‘Maar 

precies daar schortte het bij ons een beetje aan. Uit onderzoek 

blijkt dat we worden gezien als een warme, betrouwbare en 

kwalitatief goede organisatie. Maar ook dat we dat niet vol

doende uitdragen. Eigenlijk zijn we te bescheiden, voor zover 

je dat van jezelf kunt zeggen. En al die verschillende logo’s 

hielpen daar niet bij, hoe leuk zo ook waren.’ 

Odion centraal
Tijd dus om keuzes te maken. Inmiddels is een merkenbeleid 

geformuleerd. Daarin staan niet de namen en logo’s van onze 
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Foto: Tineke Blokdijk

Deel voor 
cliënten



Martxela Nobel, persoonlijk begeleider flexpool:
Vanaf 1 november vorig jaar werk ik in de flexpool en vrijwel direct werd ik 

ingezet op Voorstraat. Er wonen onder meer mensen met nietaangeboren 

hersenletsel, dus mijn weliswaar korte ervaring bij de Jan Ligthartstraat 

(voor cliënten met NAH, red.) komt goed van pas. Ik ben er eigenlijk blanco 

in gegaan, maar het bevalt me ontzettend goed. Er verblijven hier relatief 

veel jongeren en dat vind ik leuker dan ik van tevoren had ingeschat. Ik 

weet inmiddels wat ik weten moet, maar ben wel benieuwd wat de koers 

gaat worden na de verhuizing die op de planning staat: blijft het een woon

trainingscentrum of wordt het een woonlocatie? Ik zie namelijk best veel 

cliënten die hier permanent wonen. 

Daisy Bosma, persoonlijk begeleider  
dagactiviteitencentrum KrommeNoord:
Voorstraat? Die naamsverandering heb ik even gemist, voor mij is het nog steeds 

het WTC, het woontrainingscentrum! Ik weet dat het een locatie is waar jonge 

mensen na schooltijd leren om hun zelfstandigheid te trainen. Een van de cli

enten die ik begeleid is een jongere die daar woont. Bij KrommeNoord werken 

we inmiddels met Ons Plan. Vanuit de visie van Odion wordt dat in principe 

opgesteld vanuit wonen. Dagbesteding moet daarin worden verweven. Maar 

de Voorstraat is later bij Odion gekomen dan wij. Dat betekent dat we nog 

goed moeten kijken hoe we de doelstellingen van dagbesteding een goede plek 

in het plan geven. Daarvoor is een goede samenwerking tussen beide pb’ers 

belangrijk. Ik vraag me af hoe we dat lijntje tussen dagbesteding en wonen kun

nen verstevigen.

Brigitte van der Putten, teamleider Voorstraat:
Er zijn inderdaad plannen om deze locatie in te ruilen voor nieuwbouw. De 

kamer met wastafel die de 22 jongvolwassenen hier hebben, voldoet name

lijk niet meer; er is behoefte aan volwaardige woningen. Met de verhuizing 

naar een nieuwe locatie zullen we een overgang krijgen naar levensbestendig 

wonen. Ik schat in dat het trainen dan meer onderdeel van het begeleiden gaat 

worden. Maar dat vraagt allemaal nog om een nieuwe visie, die we met het 

team moeten gaan bepalen. Wat de dagbesteding betreft: waar we vroeger 

veel samenwerkten met de scholen, zouden we graag zo’n zelfde samenwer

king aangaan met dagbesteding, om alle doelen goed in het Ons Plan veran

kerd te krijgen. De overgang naar Odion is bij ons nog pril, maar we zouden 

graag eens met de teamleider van de KrommeNoord om tafel gaan voor een 

eerste aanzet.

Deel door 
cliënten

Iris 
is moeder van
twee parkieten

x 2

Wesley 
merkt niks van
de overname

Max 
beslist over zijn
eigen leven

Ons leven bij Odion

Wat weet jij van ... Voorstraat?

Voorstraat in Wijk aan Zee is een van de nieuwe  
woon locaties met een gevarieerde doelgroep van Heliomare 
die per 1 november bij Odion hoort. Sommige collega’s  
hebben vanuit hun werk met Voorstraat te maken.  
Wat zouden zij over deze locatie willen weten?
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Woonlocatie de Voorstraat 
is nieuw bij Odion. 

Impuls  
beluisteren?

Ga naar www.odion.nl
Klik op Portaal
Klik op Cliënt
Klik op Impuls

Foto: Ad & Inge van der Ploeg

Foto: Elly Kroese

Foto: Irma van der Lubbe

Fotografie: Irma van der Lubbe

Deel voor 
cliënten



Zó doe ik dat

Iris is moeder van  
twee parkieten

Wie is Iris?
Leeftijd  

24 jaar

Woonplaats  

Krommenie (zelfstandig,  

met begeleiding via de Lijnbaan) 

Hobby’s  

atletiek, bij Lycurgus in Krommenie

Twee jaar geleden ging Iris op zichzelf wonen. 

Daarvóór woonde ze bij haar ouders. Een eigen 

huis was fijn. Maar wel een beetje leeg. ‘Ik voelde 

me hartstikke eenzaam’, vertelt Iris. ‘Daarom wilde 

ik graag een huisdier. Maar ik ben allergisch voor 

honden en katten. Gelukkig kan ik wel tegen 

vogels.’

Eerst ging Iris serieus bedenken wat voor vogels ze 

wilde. ‘Ik moet ze wel kunnen bieden wat ze no

dig hebben’, vond ze. Na veel googlen op internet 
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Iris is gek op haar parkieten.

kwam ze uit bij de Pyrrhura. Dat zijn parkieten die 

veel lijken op papegaaien. ‘Ze zijn erg ondeugend 

en eigenwijs’, vertelt Iris. ‘Dat vind ik leuk. En ze 

zijn heel slim. Ze hebben het verstand van een  

peuter van drie.’

Bij warm weer neemt Iris de parkieten soms mee 

uit wandelen. Daarvoor heeft ze een speciale 

rugzak gekocht. ‘Parkieten zijn heel nieuwsgie

rig’, weet Iris. ‘Ze ontdekken graag nieuwe din

gen. Daarom vinden ze het leuk om mee te gaan, 

bijvoorbeeld naar het park. Voor de rugzak heb 

ik lang moeten sparen. Ik heb hem besteld in 

Amerika. Als mensen ons zien lopen, krijg ik leuke 

reacties. Zo van: ‘Huh, wat zit daar nou in? 

Wat grappig!’

Iris ziet haar vogels als haar kinderen. ‘Ik zal geen 

moeder worden, want een kind zou ik niet aan 

kunnen’, zegt Iris. ‘Ik zou mezelf ook niet als moe

der willen. Mijn moederlijke gevoelens geef ik nu 

aan Kiwi en Wifi. Zij zijn mijn alles.’
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Dit is mijn leven
Hoi, ik ben Dennis. Ik woon sinds drie 
jaar aan de M.L. Kingweg in Zaandam. 
Ik doe best veel verschillende dingen. 
Kijk maar! 

Al heel lang werk ik bij Albert Heijn. Ik heb fijne 

collega’s en vind het leuk om klanten vertellen 

waar alles staat.

Op vrijdag ga ik naar manege De Blije Ruiters. Dan 

rijd ik met de kar achter mijn vaste paard Lion.

Dennis heeft een druk leven.

Dit is mijn… persoonlijk begeleider

Naam  Max

Leeftijd  27 jaar

Woonplaats  Assendelft, bij 

woonlocatie Kaaikhof van Odion

Werk  kunstgroep bij Artiance in 

Alkmaar

Max: ‘Tari helpt 
mij mijn eigen 
keuzes te maken’

Voetbal kijken is mijn hobby, ik ben fan van Ajax. 

Maar ik houd ook van computeren, bijvoorbeeld 

Facebooken.

Hier lees ik de notulen van de cliëntenadvies

groep van Odion. Ik praat graag mee over be

langrijke dingen.

impuls | 1 2018

‘Zeggenschap is voor mij dat je mag zeggen wat je 

wilt over je eigen leven. Hoe beter je kunt zeggen 

wat je bedoelt, hoe verder je daarin komt. Niet 

iedereen die via Odion woont of werkt, kan dan 

dat even goed. Ik zelf kan redelijk goed vertellen 

wat ik bedoel. Toch ben ik blij dat Tari me soms 

helpt. Dan maakt ze mijn zinnen af. Of ze vat 

samen wat ik gezegd heb. Om zeker te weten dat 

ze me goed begrepen heeft. 

Ik kan best kritisch zijn. Het is tenslotte mijn leven. 

Ik vind bijvoorbeeld dat de begeleiding vaak 

weinig tijd voor ons heeft. Ook vind ik het jam

mer dat er geen man bij ons werkt. Ik denk dat 

die mij soms beter begrijpt. Dat soort dingen 

bespreek ik allemaal met Tari. Ze kan er niet 

altijd wat aan doen, maar toch zeg ik het.

Zeggenschap is ook meepraten over hoe wij 

hier samen wonen. Eens per twee maanden 

hebben we een vergadering. Meestal draag 

ik de meeste punten aan in de vergadering. 

Vooraf denk ik goed na over wat ik wil zeg

gen. Soms samen met Tari. Ik wil gewoon dat 

er harmonie is hier. Meestal is dat ook wel zo. 

We zijn best een liefdevolle groep.’

Max beslist graag over zijn eigen leven.



Ik en Odion
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‘Het was best wel een verrassing toen we hoorden dat we 

met onze locatie van Heliomare naar Odion zouden over

gaan’, vertelt Wesley. ‘Sommige bewoners waren bang dat 

er veel zou veranderen. Maar ik dacht: ‘Ik zie wel wat er 

gebeurt’. Zonde van je tijd om je daar druk over te maken.’

Tot nu toe is voor Wesley alles hetzelfde gebleven. ‘We heb

ben nog steeds dezelfde begeleiders en alles gaat nog op 

dezelfde manier’, vertelt hij. ‘Er hangt een ander bord op 

de deur, maar dat is het eigenlijk wel.’ 

Maar straks gaat er wel veel veranderen. ‘Ja, we gaan ver

huizen’, vertelt Wesley. ‘Naar een nieuw pand dat nog moet 

worden gebouwd, waarschijnlijk in Heemskerk. Leuk, want 

daar is veel meer te doen dan hier in Wijk aan Zee. Boven

dien krijgen we daar allemaal een echte woning met een 

badkamer en een keukentje. Nu hebben we alleen een ka

mer met een wastafel en meer niet. We delen een badkamer 

op de gang en eten doen we met z’n allen beneden.’

Wesley vond dat nooit zo erg. ‘Ik was het zo gewend’, zegt 

hij. ‘Maar na vier jaar hier was ik wel toe aan een volgende 

stap in zelfstandigheid. Mijn ouders en ik waren al bij 

woonlocatie De Boogaert in Castricum wezen kijken. Van 

Odion, inderdaad. Maar nu ik weet dat we gaan verhuizen, 

wacht ik dat liever af. Dan kunnen we straks gezellig met 

z’n allen naar de nieuwe locatie!’

Wesley woont in woonlocatie Voorstraat.  
Die hoorde eerst bij Heliomare, maar nu bij Odion.

Wesley woont bij woonlocatie Voorstraat.  
Die hoorde eerst bij Heliomare, maar nu bij Odion.  
Wat heeft Wesley gemerkt van die overgang?

Wie is Wesley?
Leeftijd  24 jaar

Woonplaats  Wijk aan Zee, locatie 

Voorstraat (via Odion)

Hobby’s  computeren, Ajax

‘Tot nu toe is er  
niets veranderd’
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STEMBUREAU

STEMPAS

STEMMEN

Moet je horen!

❀ ❀ ❀

Informatie van Odion voor jou

Odion groeit! 
 

Sinds 1 januari hoort SWLG bij Odion. 

Dat is een zorginstelling in Purmerend.

In juli waren er al vier locaties van  

Heliomare bijgekomen.

Door al deze overnames is Odion erg  

gegroeid. 

Er zijn cliënten met een lichamelijke  

beperking bij gekomen.

En met nietaangeboren hersenletsel.

 

Odion ondersteunt nu 1.382 cliënten. 

We hebben in totaal 943 medewerkers.

Die werken op 61 locaties in de ambulante 

ondersteuning en in 3 sociale wijkteams.

Op 21 maart zijn de gemeenteverkiezingen. 

Uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen  

krijg je een stempas thuisgestuurd. 

Die moet je meenemen als je gaat stemmen.

De Odionwebsite geeft jou informatie  

over hoe het stemmen werkt.

Ga naar:  

www.odion.nl/gehandicaptenvolwassenen/zeggenschap

Ga jij ook stemmen?
1

2

3

Reinier  
overleden
 

Cliënt Reinier Tervoort zat  

jarenlang in de redactie van Impuls.

Reinier is op 10 januari plotseling in zijn  

huis overleden.

De redactie is daar erg van geschrokken.

Reinier was altijd heel betrokken bij Impuls.

Hij kwam in de vergadering vaak met  

mooie onderwerpen.

Hij kon ook goed bedenken wat belangrijk  

was voor de lezers.

Wij zullen hem ontzettend missen.


