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Eén-op-één

Het fotodagboek van Ronald Nijhoff

Wat is er toch veel om trots op te zijn bij Odion.
Natuurlijk, dingen kunnen altijd beter. En bij een bestuurder die over alles tevreden is kun je vraagtekens
zetten. Maar wat hebben we de afgelopen jaren veel
mooie dingen bereikt. Het echte werk wordt verricht
in de een-op-eensituatie, in het wonen, in de dagbesteding, in de wijk. Daar gaat het om. Niet altijd is dat
dagelijkse werk zichtbaar en lijkt de aandacht te veel
uit te gaan naar nieuwe projecten of nieuwe systemen. Als bestuurder ben ik veel minder bij de locaties
dan vroeger het geval was. Dat wringt soms best wel.
Gelukkig zijn er af en toe de momenten dat ik medewerkers en cliënten in hun relatie ontmoet. Momenten om trots op te zijn.

Zijn er zaken die het ict-team niet op afstand kan regelen?
Dan gaat systeemnetwerkbeheerder Ronald Nijhoff naar de
desbetreffende locatie. “Erg leuk”, vindt Ronald. “Je komt van
alles tegen en mensen zien wat je voor ze aan het doen bent.”
Fotografie: via Ronald Nijhoff

Henk Steen

Colofon
Impuls is een uitgave van de stichting Odion. Odion biedt
ondersteuning aan mensen met een handicap. Impuls wordt
verspreid onder medewerkers, cliënten, vrijwilligers en andere
belangstellenden en verschijnt drie maal per jaar.
Stichting Odion
Postbus 138
1440 AC Purmerend
T: 0299 - 412 812

Henk vindt het fijn om cliënten en
medewerkers persoonlijk te ontmoeten
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E: irmavanderlubbe@vitamedia.nl

Mooi plaatje

Wie is daar?

Schaapachtig kijken

Bij de woonlocaties Jachtenlaan en
ML Kingweg in Zaandam checkte ik wat
de status was van de omschakeling van
XS4ALL naar Ziggo. Dit mooie plaatje
trof ik aan toen ik door de tuin liep
tussen de beide locaties.

ODC Dynamica wilde graag een intercom. Hier is de monteur van KPN aan
het werk om alles aan te sluiten. Als nu
iemand aanbelt, kunnen de medewerkers horen wie er voor de deur staat en
open doen via hun mobiel.

Het Darwinpark had problemen met
het scannen naar mail op de printer.
Terwijl ik bezig was om dat op te lossen, kwam de huiskat gezellig op mijn
bureau liggen. En natuurlijk moest ik
even bij de schaapjes kijken.

Vormgeving

Grafish, Tom van Hoogstraten

Fotografie

Evelien Berger, Elly Kroese, Yvon Koster, Peter Nelis, Tineke Blokdijk,
Saskia Kerkhoff, Yvette Boonstra, Ad en Inge van der Ploeg

Ronald werkt op de afdeling
ict. Hij komt vaak op locaties.

Redactieraad

Elly Kroese, Rinske Rill, Karin Watzeels,
Willemien Verheij, Marjan Ooms, Christa Koopman,
Ans Dinkla, Elizabeth van Oostrum, Maartje Ramaekers
Cliëntredactie

Druk

Koopmans Drukkerij, Hoorn

Oplage

1.700 exemplaren.
Niets uit deze uitgave mag worden
overgenomen zonder schriftelijke
toestemming van Odion,
Vitamedia en Grafish.

Fotografie: Saskia Kerkhoff

Els van Vloten, Martin Schaap, Gudy van den Hogen,
Netty van der Heijden-Vermeulen, Frank Sluiter, Anita Kesselaar,
Coba Kok-Vis, Janny de Boer, Ronald Bruijnesteijn,
Sanne Groot, Esther Evers

Dag printer!

Puinhoop

Bij Gamma Purmerend heeft de begeleiding van Odion een eigen kantoortje.
Zij hadden daar een nieuwe printer gekregen die nu meeloopt in het onderhoudscontract van Canon. Ik kwam hier
de oude even ophalen.

Locatiebezoek is best hectisch. Je weet
nooit precies wat je aantreft, dus ik
heb van alles bij me. Bovendien kunnen
afspraken uitlopen. Eten doe ik dus
maar in de auto, die er dan na afloop
zó uitziet.

Deel door
cliënten
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Odion heeft veel cursussen voor medewerkers

Interne cursussen als tool
voor teamontwikkeling

Foto: Irma van der Lubbe

Vanuit onze grote groep nieuwe collega’s horen we positieve geluiden over
ons uitgebreide interne cursusaanbod. En dat juist op het moment dat P&O
hiermee een nieuwe slag wil maken. Reden genoeg voor Impuls om het onderwerp onder de loep te nemen!

Shanon Schouten
Ans Sintenie

Aan het woord
Daarin staat onder meer wie hun doelgroep is, hoe ze
Shanon Schouten en Ans Sintenie aan de eettafel van de alge- met deze cliënten willen omgaan en waar ze aan gaan
werken. “Een vraag die daaruit voortkomt is: welke kenmene ruimte. Shanon is daar coördinerend begeleider, Ans is
manager Personeel & Organisatie bij Odion. “Toen ik tien jaar nis en kunde hebben we nodig om hierbij als team goed
te kunnen functioneren?” schetst Ans. “En dan komt ons
geleden bij Odion begon, lag er al een compleet opleidingsinterne aanbod weer om de hoek kijken.”
programma met verplichte onderdelen zoals de basiscursus,
skillabs, BHV en weerbaarheidstrainingen”, vertelt Ans. “Ook “Ah, je maakt dus een soort opleidingsplan voor je eigen
team?”, concludeert Shanon. “Ja, precies”, reageert Ans.
was er een meer doelgroepspecifiek programma waarvan
“Vanuit je locatievisie kun je dan samen bepalen: ‘Als je
vooral de gedragsdeskundigen de dragers en uitvoerders
bij ons werkt, is het belangrijk dat je die en die training
waren. Het opleidingsaanbod werd jaarlijks geëvalueerd en
hebt gevolgd om goede en veilige zorg te kunnen biebijgesteld, waardoor er ook weer nieuwe cursussen kwaden.’” “Bij de Noorderhoofdstraat vinden we scholing in
men en andere afvielen”. Toen Odion een paar jaar geleden
niet-aangeboren hersenletsel en de methodiek ‘Hooi op
haar nieuwe strategie helder had, kwam bij medewerkers
je Vork’ belangrijk”, stelt Shanon. “Logisch”, vindt Ans.
de nadruk qua ontwikkeling te liggen bij het versterken van
“Maar dit is dus een andere insteek dan vroeger, waar
de eigen regie van de cliënt en de zelforganisatie van teams.
het vooral om een verplichting van ‘bovenaf’ leek te
“Daar had iedereen op dat moment wel even genoeg aan”,
gaan en er minder maatwerk mogelijk leek te zijn.”
heeft Ans ervaren. “Om die reden heeft het interne scholingsprogramma de afgelopen periode niet zoveel aandacht
Knop in Afas
gehad.”
Uiteraard heeft deze andere insteek gevolgen voor het
aanbod. “Alles wat we nu hebben, blijft vooralsnog”,
Ontwikkelplan
stelt Ans. “Heb je een gerichte behoefte, bijvoorbeeld
Als onderdeel van Team & Talent zijn veel teams inmiddels
open rapporteren of voorzitten van het teamoverleg,
bezig of bezig geweest met hun locatievisie en teamplan.
dan kun je dat binnenkort zelf in Afas zetten. Andere
collega’s kunnen hier dan op reageren. Als er zes zijn
met dezelfde vraag, dan kunnen we een training of cursus op maat organiseren.” “Het wordt dus veel meer een
kwestie van vraag en aanbod”, concludeert Shanon. “Zeker”, beaamt Ans. “Hoewel de oplossing niet altijd een
training of cursus hoeft te zijn. Deze kan bijvoorbeeld
ook liggen bij het uitnodigen van een spreker, of het bezoeken van een andere locatie.” “Of bij het kennisdelen
met elkaar”, vult Shanon aan. “Want stel dat een locatie
bijvoorbeeld geschoold is in PDL (Passiviteit Dagelijks Leven, red.) en een andere locatie daar een vraagstuk over
Op woonlocatie Noorderhoofdstraat in Krommenie schuiven
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heeft, dan kunnen teams elkaar misschien helpen in plaats
van eigen mensen op te leiden.”

E-learning
Ans geeft aan dat P&O momenteel ook de mogelijkheden
van e-learning onderzoekt. Shanon heeft daar al ervaring
mee. “Bij ons volgen nieuwe medewerkers de basiscursus
Niet-aangeboren hersenletsel van Axon Leertrajecten”,
vertelt ze. “Voorafgaand aan iedere cursusdag hebben we
zelf e-learningsessies moeten doornemen. Iedereen had op
die manier de basiskennis al doorgenomen. Dat maakte dat
je op de training zelf meer met elkaar in gesprek kon gaan
en verdieping kreeg.” “Ja precies”, reageert Ans. “Basiskennis kun je tenslotte zelf ook doornemen. Dan kun je op de
training zelf vooral in gesprek met bijvoorbeeld collega’s van
andere locaties en meer aandacht besteden aan casuïstiek en
oefenen.”

Borgen
Shanon is enthousiast over het principe van een ontwikkelplan vanuit het team. “Maar als je die kennis hebt opgedaan, hoe zorg je er dan voor dat je die op je locatie met
elkaar deelt en borgt?”, vraagt ze zich hardop af. “Een mooi
voorbeeld is het kindcluster”, weet Ans. “Daar wilden ze
gaan werken volgens de ABA-methodiek (Applied Behavoir
Analysis, red.) bij kinderen. Ze hebben vervolgens alle betrokken medewerkers geschoold, er zijn medewerkers extra geschoold als ABA senior begeleider en ook de ouders zijn erbij
betrokken. Op die manier is een heel goede basis gelegd.”
“Ja, het scholen van medewerkers is een eerste stap”, erkent
Shanon. “Maar de kennis borgen op een locatie vraagt ieder
jaar opnieuw aandacht en dat moet methodisch en cyclisch
worden aangepakt. Een mooi proces. Maar het lijkt me dat je
van te voren goed moet nadenken over hoe je dat aanpakt
en vormgeeft met het team.”

Verrijken
Met enkele collega’s doet Shanon nu mee aan de skills labs
Diabetes en Epilepsie. “Interessant”, vindt ze. “Maar degene
die het geeft, heeft helaas weinig ervaring met onze doelgroep: mensen met niet-aangeboren hersenletsel. De labs zijn
nogal gericht op mensen met een verstandelijke beperking.”
“Daar zijn we ons van bewust”, reageert Ans. “Het is absoluut
de bedoeling dat dit straks meer in balans komt. Niet alleen omdat het nodig is, maar ook omdat het een verrijking
wordt.” Plannen genoeg dus aan het trainingsfront!

INTERESSE IN EEN TRAINING?
Bespreek dit met je teamleider en kijk voor het
aanbod op Afas. Via dit programma kun je je
ook aanmelden. Cursussen die direct betrekking
hebben op je locatie of de doelgroep waarmee
je werkt, volg je meestal ‘in de baas zijn tijd’.
Andere cursussen kan je in overleg met je teamleider mogelijk in eigen tijd doen.

Deel door
cliënten
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De OR

Foto: via Ilse de Jong

Ilse de Jong
Casemanager Sociaal Wijkteam Zaandam
Noord Kogerveld

Foto: Evelien Berger

Column van
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.

Waar kun jij dit jaar
over meepraten?

Top-idee
de relax chair

In het jaarplan van de OR staan onder
meer de onderwerpen waarmee we
naar verwachting te maken krijgen. Dat
zijn zaken waarvan de medewerkers
hebben aangegeven dat ze ze belangrijk te vinden, maar ook zaken die de
bestuurder ons aanreikt. In het jaarplan
beschrijven we wat er bij die onderwerpen van de OR wordt verwacht, waar
we onze informatie vandaan kunnen
halen et cetera. Ook geven we aan of
we voor een bepaald onderwerp een
werkgroep willen oprichten waarin nietOR-leden kunnen aanschuiven om mee
te praten. Op dit moment buigt zo’n
werkgroep zich over de vraag of bhv’ers
een extra vergoeding horen te krijgen:
een onderwerp dat leeft op de werk-

Sinds ongeveer een half jaar staat bij woonlocatie Count Basiestraat in Zaandijk een
zogenaamde Relax Chair. Een aantal cliënten heeft daar veel baat bij, het maakt ze
rustiger. We vroegen persoonlijk begeleider
Nicole Koomen naar haar ervaringen.

vloer. Om die zelfde reden houdt een
andere groep zich bezig met de vraag
of de functieomschrijving/beloning van
persoonlijk begeleiders en basismedewerkers nog wel klopt. Ook de inspraak
rond de mogelijke verhuizing van het
Service Bureau in Purmerend volgen we
met belangstelling. Wil jij weten over
welke Odionbrede onderwerpen je dit
jaar kunt meepraten? Bekijk dan ons
jaarplan op intranet!
ondernemingsraad

2018
In het jaarplan van de OR staat
wat ze in 2018 gaan doen.

Omweg

Een relax chair, wat moeten we ons daarbij
voorstellen?
“Het is een heel comfortabele stoel met drie programma“s. Bij
het relaxprogramma maakt de stoel golvende bewegingen
van voor naar achter, variërend van hard tot zacht. Vanuit
de stoel is ook rustgevende muziek te horen. Het refreshprogramma is juist bedoeld om je te verkwikken. Het begint in
een ruststand en beweegt je heen en weer, van heel langzaam
tot steeds sneller. Het relax- en het refreshprogramma duren
ieder twintig minuten. Tenslotte heb je nog het comfortprogramma, dat duurt twee uur. De stoel beweegt dan heel
rustig, zodat een cliënt bijvoorbeeld een dutje kan doen.“

Hoe komen jullie aan deze stoel?

“Maar op een andere dag“. Met een
We hebben een moment gevonden om
glimlach ga ik akkoord. Je vertelt sponaf te spreken. Sinds de participatiewet
taan en opgelucht dat je nu op vrijdag
bestaat, heb je zo‘n leuk en druk bezet
spelletjes doet in het verzorgingshuis.
leven. Als vrijwilligster, honden uitlaatster, assistent in een verzorgingshuis en “Zo leuk, met de oudjes, samen lachen“.
boodschapbezorger. Hierbij wordt je
Je vindt mijn verbaasde gezicht over
geacht óók nog naar dagbesteding te
deze “omweg om mij dit te vertellen“
gaan. Wat je niet doet de laatste tijd.
echt grappig. Het is mooi zo, jij maakt
In jouw zonnige volle kamer zitten we
je eigen keuze en ik zorg voor de organaast elkaar. Heel veel verschillende dol- nisatie eromheen. Je kan voortaan op
fijnen staan overal. Het is jouw plek en
maandag naar de dagbesteding.
ik voel me hier vrolijk worden. “Waarom ga je niet meer naar dagbesteding
op vrijdag?“, vraag ik. Je somt gehaast
wat dingen op waar ik geen touw aan
vast kan knopen. Dat je veel moet doen
voor buurvrouw. Het hondje heeft gezwellen en moet naar de dierendokter.
Het is niet altijd makkelijk om te
Je bent verkouden en loopt helemaal
zeggen wat je bedoelt.
vol in de stal. Dat het dan teveel is en

dat je mag uitrusten. En tot slot dat je
achter in de bus moet zitten.
“Wil je wel naar dagbesteding toe?“,
vraag ik. Je knikt vol overtuiging.

“Hij werd ons aangereikt door onze gedragsdeskundige. We
hebben hem drie weken op proef gehad en waren er zó enthousiast over, dat we hebben gevraagd of we hem mochten
houden. Gelukkig kon dat financieel geregeld worden.“

Foto: Ad & Inge van der Ploeg

MEER WETEN OVER
DE RELAX CHAIR?
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KIJK OP
www.arjohuntleigh.nl/producten/
medische-bedden/relax-chair/

Voor welke cliënten gebruik je de stoel?
“Wij hebben hier veel oudere cliënten en eigenlijk is de stoel
voor hen allemaal gewoon heerlijk om in te relaxen en
tot rust te komen. Daarnaast hebben we goede resultaten
ervaren met cliënten die onrustig zijn, bijvoorbeeld iemand
met manische perioden. Ook hadden we een cliënt die in de
laatste fase van dementie erg angstig was en veel schreeuwde.
Bij deze cliënt leek het alsof de angst in de stoel wat afnam
en dat hij rustiger werd. Wat wellicht ook hielp, is dat we hem
inpakten met de zwaartedeken die bij de stoel hoort, van de
tenen tot halverwege de borst.“

Zou de stoel op die manier kunnen bijdragen aan
het verminderen van psychofarmaca?

van de groep voelen en als begeleiding kun je contact blijven
houden: gaat het goed met je, zit je nog lekker? De stoel
heeft wieltjes, daarom kunnen we hem makkelijk van de ene
huiskamer naar de andere verplaatsen en voor verschillende
cliënten inzetten. Dan doen we geregeld, we gebruiken de
stoel vrijwel iedere dag.“

Bij woonlocatie Count Basiestraat
hebben ze een speciale stoel. Als je daarin
gaat zitten, word je rustig.
count basie

“Misschien wel, maar bij ons is dat nog niet het geval
geweest.“

Wat vind je zelf de grote meerwaarde van de stoel?
“Als een cliënt een beetje moe wordt, hoeft hij zich niet af te
zonderen om naar bed te gaan in zijn eigen kamer, maar kan
hij gewoon bij de groep blijven. De cliënt blijft zo de nabijheid
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Deel door
cliënten

Teamwork
Zelforganiserend werken, hoe pakt dat uit in de praktijk? Impuls schuift aan
bij teamvergaderingen en tekent de ervaringen op. Dit keer bij het voltallige
team van Londenhaven IW en BW plus de ambulante medewerkers
die een bijzonder project evalueren.

Lekker op weg
Met zelforganiserend werken zijn ze lekker op weg, vinden de
teams. De rol van de teamleider Annette is de afgelopen jaren
veranderd naar een meer coachende rol, waardoor de medewerkers meer eigen regie en verantwoordelijkheid ervaren.
Anderhalf jaar geleden deden beide teams mee aan de pilot
van Team & Talent, juist omdat ze al best veel zelf organiseerden. De vraag was op dat moment: hoe gaan we vanaf hier
verder?

Open sfeer
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Het compacte IW-team heeft door het project meer inzicht
gekregen in elkaars kwaliteiten en weet deze ook beter te
benutten, onder meer door een iets andere taakverdeling. Ze
kijken met een goed gevoel terug op de open sfeer waarin iedereen alles kon benoemen en waarin dingen op een positieve manier werden opgepakt (‘We hebben er veel aan gehad’).
Ambulant medewerker Sandra voelt zich sinds Team & Talent
veel meer bij het IW-team horen en valt daar nu ook af en toe
in (‘We zijn echt naar elkaar toe gegroeid’).

Uitspreken
Binnen het grotere BW-team broeide het een en ander bij
aanvang van Team & Talent. Het traject heeft hen geholpen
om dingen uit te spreken en dat heeft de groep veel opgeleverd (‘Het brak het ijs’). Er wordt nu fijner samengewerkt en
wie ergens mee zit, voelt zich vrijer om dat met collega’s te
delen (‘Daar zijn we echt veel beter in geworden’).

Ruimte
Beide teams ervaren het zelforganiserend werken als prettig
(‘Het is goed voor mijn eigen ontwikkeling’). Medewerkers
voelen de ruimte en de vrijheid om naar eigen en/of gezamen-

lijk inzicht te handelen, maar weten ook dat de teamleider
altijd nabij is om even te sparren. Mede dankzij Team & Talent
leggen de teams vaker kwesties bij elkaar neer en weten ze
zaken vaak zelf prima op te pakken (‘En soms ook sneller’).
Dat alles natuurlijk binnen de kaders van Odion, die Annette
als teamleider bewaakt.

Geraakt
Eén keer per drie maanden is er een uur "groot team", waar
gezamenlijke onderwerpen en de samenwerking tussen IW
en BW centraal staan. Vandaag draait dit gedeelte van de vergadering om de actiedag in het teken van de "Week van de
Zorg" dat ze samen hebben opgepakt. Collega Niels zet zich in
voor de Kerk van de Nazarener in Purmerend, maar ook voor
de afdeling die buitenlandse projecten opzet en ondersteunt.
In dat kader ging hij vorig jaar december naar Roemenië. Bij
zijn terugkomst vertelde hij zijn collega’s over zijn ervaringen
daar met mensen met een beperking. Hij was geraakt door de
armoede en het verschil tussen ‘daar’ en ‘hier’. Zijn collega’s
waren onder de indruk van Niels’ verhalen en wilden daar
graag iets mee. Ze besloten het te koppelen aan de Week van
de Zorg en een idee was geboren: samen met cliënten en de
buurt geld ophalen om voor deze mensen in Roemenië een
week vakantie te kunnen betalen.

Foto: Irma van der Lubbe

Saamhorigheid
Het werd een geweldige een zeer druk bezochte dag (‘Er was
zelfs even een opstopping bij de deur!’), waarbij het doel van
1.000 euro ruimschoots werd behaald (‘Ik keek net nog op de
rekening en de stand is 1.300 euro’). Maar dat was niet het
enige positieve effect: het team functioneerde ook echt als
een team (‘Er was geen IW of BW meer, de saamhorigheid was
enorm’). Alle individuele kwaliteiten kwamen heel mooi naar
voren: of dat nu organisatietalent was of het bakken van fantastische appeltaarten. Iedereen stimuleerde elkaar en bracht
elkaar op ideeën.

Impact
Verbaasd
De medewerkers gooiden op een informele manier een balletje op bij de cliënten en waren verbaasd over de positieve
reacties. Vervolgens gaf Niels een indrukwekkende presentatie aan iedereen die belangstelling had en vanaf dat moment
begon het plan echt te leven. Ook sommige cliënten in de wijk
en van Dagbesteding wilden meedoen, de Londenhavenclub
– een groep bewoners uit de wijk – haakte aan en ook vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in.

Ook op de cliënten heeft het project een enorme impact
gehad. Zelfs cliënten die normaal gesproken nergens voor te
porren zijn, deden nu enthousiast mee (‘Een cliënt bedacht
ineens dat hij koekjes wilde bakken en kwam daardoor op het
idee dat hij misschien wel in een keuken wilde gaan werken’).
Waar het gaat om jezelf en anderen in hun kracht zetten en
talenten benutten – zowel binnen het team als bij de cliënten
– is het project absoluut geslaagd. Er zijn plannen om in het
najaar een film van de actiedag en de vakantieweek in Roemenië te laten zien aan cliënten, medewerkers en vrijwilligers.

Locatie /
Londenhaven, Purmerend
Soort locatie / 	deels individueel wonen (IW) en deels begeleid
wonen (BW). Ook ambulante begeleiding van
cliënten in de wijk.
Cliënten /
divers, verschillende niveaus
Datum /
donderdag 22 maart 2018, 15.00 uur
Boven / Sandra Waal 2 (ambulant begeleider en invaller),
Joke Beuse 3 (persoonlijk begeleider IW en ambulant),
Stephanie Lust 4 (basismedewerker BW), Ilse Ruff 5 (persoonlijk
begeleider IW), Marijke Reurekers 6 (basismedewerker IW),
Niels Mollenberg 7 (basismedewerker BW), Tessa Mooij 8 (stagiaire
IW), Saskia Prasing 9 (persoonlijk begeleider BW en ambulant),
Op de voorgrond / Corrie Wippo 1 (persoonlijk begeleider IW en
ambulant), Natascha Boom 10 (basismedewerker BW), Ghalia Grirat
11 (basismedewerker IW), Jasmijn van der Sluijs 12 (persoonlijk begeleider BW), Amanda Visser 13 (basismedewerker BW), Anke Strouken
14 (persoonlijk begeleider, flexpool).
Niet op de foto / Nicole Walgering (basismedewerker BW),
Askin Erdem (persoonlijk begeleider BW) en Annette Aydin (teamleider),
Diana van der Horst (basismedewerker BW).
9
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de een wilde zingen, de ander pannenkoeken bakken, weer
een ander zijn oude Playstations verkopen. Er ontstonden
werkgroepjes van medewerkers en cliënten waar alle plannen
werden uitgewerkt. De inzet en betrokkenheid was enorm
(‘Als wij aangaven dat er ergens iets moest worden opgehaald,
riepen cliënten: ‘O, dat doen wij wel even’).

impuls | 2 2018

5

8

12

13
€

6

2

Verantwoordelijkheden
Het resultaat was een zelforganiserend project in optima
forma, waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheden pakte
en deed waar hij goed in was. Dat gold ook voor de cliënten:

4

7

10
11

1
14

Het team van Londenhaven organiseerde
een dag voor een goed doel. Samen met cliënten,
vrijwilligers en buren uit de wijk.
Het was een groot succes.

Deel door
cliënten
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Anita Snel van
Intermaris:
‘Samen staan we voor
goed wonen voor deze
doelgroep’

Elizabeth van Oostrum:
“Deze traineefunctie is
enorm waardevol”

Mét Odion

Ze was persoonlijk begeleider bij
de woonlocatie Londenhaven BW
in Purmerend. Nu is ze projectleider OnsPlan, maar ook tijdelijk
teamleider voor de woonlocaties
Brederode/Henegouwen en Jan
Platstraat in Volendam. Als trainee
voor een half jaar, om ervaring
op te doen in deze functie.
“Gelukkig hoef je niet
meteen in het diepe.”

Een stap verder

Foto: Irma van der Lubbe

Anita Snel

Functie / regisseur Wonen
Organisatie / woningbouwstichting Intermaris
Werkgebied / Hoorn en Purmerend
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Hoe is de samenwerking tussen Odion en
Intermaris ontstaan?
“Odion huurt al vrij lang enkele locaties van ons in Purmerend,
zoals de Lisdoddestraat. Zelf heb ik pas contact met Odion
sinds Intermaris bezig is met een nieuwbouwlocatie in Purmerend waarvoor Odion belangstelling heeft.”

Een nieuwbouwlocatie? Vertel…
“Odion heeft twee oudere locaties in Purmerend en benaderde
ons een tijdje geleden met de vraag of deze nog wel toekomstwaarde hadden. Toeval wilde dat wij net bezig waren
met een nieuw te bouwen locatie en zo ontstond het idee om
hierin samen te werken. Omdat nog niet alle papieren zijn getekend, kan ik nu nog niet zeggen om welke locatie het gaat.”

intermaris

Intermaris werkt met Odion aan een
nieuwe woonlocatie

Dat lezen we dan vast binnenkort in de nieuwsbrief of op intranet. Hoe ziet jullie samenwerking
rond dit project eruit?
“Helaas zijn we als woningbouwstichting de laatste jaren
beperkter geworden in onze financiële mogelijkheden. Dat
maakt het voor ons niet meer mogelijk om woningen te leveren die helemaal aan de wensen en eisen van deze specifieke
doelgroep voldoen. Stel dat – in dit geval – Odion de huur na
afloop van de huurperiode zou opzeggen, dan houden we een
incourant pand over dat we niet aan andere partijen kunnen
verhuren. Daarom ontwikkelen we deze nieuwe locatie in
principe voor ‘normale’ verhuur met eventueel wat kleine aanpassingen. Odion doet vervolgens zelf de investering om de
woningen geschikt te maken voor haar cliënten. Die aanpassingen moeten na beëindiging op opzegging van de huur weer
verwijderd kunnen worden. Daar is uiteraard veel afstemming
en overleg voor nodig.”

Odion ontwikkelt op dit moment ook zelf weer
vastgoed, zoals de Bristolroodstraat in Zaandam.
Wat vind je van die ontwikkeling?
“Odion wordt min of meer gedwongen door de omstandigheden: woningbouworganisaties hebben zoals gezegd minder
mogelijkheden, terwijl Odion toch alle cliënten een passende
woning wil bieden. Als je financieel gezond bent – en dat is
Odion – dan lijkt me dit een prima zet. Ze hebben de kennis in
huis en Bill Schipper van Odion, met wie ik veel contact heb, is
een goede ontwikkelaar.”

Hoe komt Odion als samenwerkingspartner op
jou over?
“Ik vind het een leuke club om mee samen te werken. Ze zijn
heel transparant en zijn bereid cijfers te delen. Zo krijgen wij
inzicht in de uitdagingen rond de financiering van hun huisvesting. Dat maakt dat je je samen wilt inzetten en samen wilt
staan voor goed wonen voor deze doelgroep.”

impuls | 2 2018

Al een tijdje vond Elizabeth dat ze toe was aan een nieuwe
uitdaging binnen Odion. Maar wat? “Ik sprak verschillende
medewerkers en ontdekte dat de functie van teamleider me
erg leuk leek”, blikt ze terug. “Van Ans Sintenie hoorde ik dat
het handig was dat ik een hbo-opleiding SPH had gedaan en
vlak daarna kwam deze traineefunctie voorbij!”

Ondersteuning
Sinds half februari neemt ze in zestien uur per week drie
locaties over van teamleiders die aangaven tijdelijk ontlast te
willen worden. Petra Hauwert kreeg een soortgelijke functie
in Zaandam. Als trainee word je goed ondersteund, vindt
Elizabeth. “Ik krijg bijvoorbeeld coaching van regio-ondersteuner Tiny Bilstra”, vertelt ze. “Daarnaast heb ik intervisie met
Lucy Kramp en heb ik net als alle andere teamleiders werkbegeleidingsgesprekken met regiomanager Loes van der Haar.
En natuurlijk kan ik met mijn vragen terecht bij de teamleiders
die ik vervang. Al die hulp is heel fijn, want zeker in het begin
is alles nieuw voor je en is het heel erg zoeken.”

Foto: Peter Nelis

Veel bij kijken
Haar tijdelijke functie bevalt tot nu toe erg goed. “Maar er
komt meer bij kijken dan ik dacht”, ervaart ze. “Je krijgt
bijvoorbeeld te maken met allemaal verschillende systemen
en programma’s. Dat heb ik als pb’er nooit zo opgemerkt. Ik
vond trouwens van mezelf dat ik al dit soort nieuwe dingen
ook maar meteen moest kunnen, dus ik kwam mezelf in het
begin wel tegen. Totdat ik weer besefte dat deze functie juist
bedoeld is om te leren…”

Mooie kans
Met de ontwikkeling die Elizabeth nu doormaakt, ziet ze
zichzelf straks niet meer terug gaan naar een begeleidersfunctie. “Ik hoop van harte dat er een teamleidersplek vrij komt”,
duimt ze. “Maar ik ben hoe dan ook blij met deze kennis en
ervaring. De stap van persoonlijk begeleider naar teamleider
is best groot, dus het is heel fijn dat je op deze manier de kans
krijgt om te ontdekken of zo’n functie bij je past. Ik hoop dat
Odion deze traineefunctie blijft aanbieden, ik ervaar hem als
heel waardevol!”

Welkom
De teams hebben positief gereageerd op Elizabeths komst,
vindt ze: “Ik voelde me heel welkom, ze stonden erg voor me
open. Ook al moet ik nog veel leren, toch voel ik me geaccepteerd en komen de medewerkers al naar me toe met
vragen. Ja inderdaad, ook over OnsPlan! Dat ik daar vanuit
mijn andere functie veel vanaf weet, is voor hen een prettige
bijkomstigheid.”

Elizabeth oefent om
teamleider te worden.

Deel door
cliënten
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Foto: Elly Kroese

melijk maaltijden die worden bezorgd
door een cateraar. “Die zijn ongetwijfeld prima, maar hierdoor missen de
cliënten alle huiselijke dingen rond
het koken, zoals de lekkere luchtjes en
het samenzijn”, ervaart Kyra. Nu is de
algemene ruimte van de locatie niet
bepaald ingericht op het koken voor
20 bewoners. “Nee, er zit gewoon een
simpel keukenblokje in”, grinnikt Kyra.
“Dus het is soms best toveren. Maar het
lukt altijd!”

Geheel vrijwillig

Nooit het zelfde

Kyra van den Bosch:
“Ze vinden alles lekker
wat ik kook!”
12 Kyra van den Bosch (48) is een van de twee vrijwilligers die om de maand komt koken op woonlocatie
Noorderhoofdstraat in Krommenie. Een dankbare
taak, vindt ze. “De bewoners zijn altijd blij me te zien
en genieten zichtbaar van alle gezelligheid.”
Toen Kyra vier jaar geleden tijdelijk geen werk had, zocht ze op de site
zaankantersvoorelkaar.nl naar vrijwilligerswerk dat haar leuk leek. Daar
stuitte ze op de oproep van de Noorderhoofdstraat, die toen nog bij Heliomare hoorde. “Ik had geen ervaring met de doelgroep, maar deze advertentie sprong er voor mij echt uit. Ik heb altijd in de horeca gewerkt
en houd erg van koken, hoewel ik dat nooit voor mijn vak heb gedaan.
Ik ging op gesprek en er was meteen een klik.”

Huiselijkheid
Normaal gesproken eten de bewoners van Noorderhoofdstraat voorna-

noorderhoofdstraat

€

Kyra is vrijwilliger. Zij kookt op de
Noorderhoofdstraat.

De bewoners bepalen zelf het menu.
Begeleider Bjorn gaat hierover met ze
in gesprek en dan maken ze een rooster
voor een half jaar. Hebben ze geen
inspiratie, dan bedenkt Kyra zelf iets.
Gevraagd naar de favoriete maaltjes
van haar gasten antwoordt ze: “Zal ik
je vertellen dat ik in die vier jaar maar
één keer het zelfde heb gekookt? Ik
maak altijd wat anders en ze vinden
het allemaal even lekker.” Meehelpen
met koken doen de cliënten niet. “Sommige willen wel”, merkt Kyra, “maar ze
hebben overdag al zo’n vol schema dat
het er in de praktijk niet van komt. Wel
dekt bewoner Bianca altijd enthousiast
de tafel.”

Gedichtje
Na vier jaar is Kyra nog lang niet
uitgekookt, ook al werkt ze inmiddels
weer als horecamedewerker bij een
revalidatiecentrum in Zaandam. “Het
is gewoon veel te leuk om te doen”,
vindt ze. “Alleen deed ik het vroeger
iedere maand, maar tegenwoordig om
de maand; dat heeft helaas te maken
met een lichamelijke kwaal. In de tussenliggende maand komt mijn collegavrijwilliger Gerrit de Lange koken. De
bewoners laten duidelijk merken dat ze
het gezellig vinden als ik er ben en zitten altijd smakelijk te eten. Ze zien het
echt als een soort uitje, een extraatje.
Het grootste compliment wat ik van ze
kreeg, was een zelfgemaakt gedichtje.
Dat hangt bij mij thuis nog altijd op de
koelkast. Daar doe je het toch voor?”

impuls | 2 2018

Buurtcirkelcoach Rilana Blom:
“Ik zie mensen echt groeien”

Foto's: Peter Nelis

Sinds december 2017 is in Wormerveer een Buurtcirkel actief. Rilana Blom coacht deze
groep en ziet dat het concept werkt. “Het zet mensen meer in hun eigen kracht.”
De Keyrings zijn bedacht in Engeland en de stichting
Pameijer heeft die in Nederland vertaald naar Buurtcirkels.
“Een buurtcirkel is een groep wijkbewoners met elk een individuele ondersteuningsvraag”, legt Rilana uit. “Met behulp
van een vrijwilliger en een professional proberen zij elkaar
binnen de groep te helpen. Daarbij doen ze een beroep op
elkaars talenten.”

ROL
De Buurtcirkelconcept werd opgepikt door het Zaanse
ROL-wijkteam (een samenwerkingsverband van Odion, het
Leger des Heils en Leviaan, red.). Zij kregen van de gemeente
Zaanstad de opdracht om te werken aan de sociale cohesie
in de wijk en het Buurtcirkelconcept sluit daar perfect op
aan. “Daarom werden mijn collega Els van Ouwerkerk en ik
opgeleid als coach: Els begon in Noord Kogerveld, ik startte
in Wormerveer met vrijwilliger Naomi Windevelde, die
overigens prachtig in haar rol gegroeid is. In mei is er nog
een buurtcirkel bij gekomen in Zaandam West/Oude Haven.
Marie-Louise van Hall is onze projectleider.”

Heg snoeien
Een goed voorbeeld van hoe dat kan uitpakken is de deelnemer die een vrijwilliger had die altijd zijn heg snoeide. “Maar
inmiddels had deze vrijwilliger een vaste baan gevonden,
dus hij wist niet goed hoe hij nu zijn heg netjes moest houden”, vertelt Rilana. “Een van de deelnemers gaf daarop aan
dat hij een heggenschaar had, waarop weer twee andere
aanboden te helpen. Binnenkort gaan ze met z’n drieën aan
de slag. Dat zijn mooie dingen.”

Tevreden
Rilana is heel tevreden met de resultaten tot nu toe. “Het
concept heeft zich elders in het land al bewezen”, weet ze.
“Wij merken ook dat de Buurtcirkel werkt. Ik zie mensen echt
groeien. Wat mij betreft komen er snel meer Buurtcirkels bij!”

MEER WETEN?
Wil je meer lezen over de Buurtcirkel
of er misschien eentje starten?
Kijk op www.buurtcirkel.nl.

Band
Na flink wat tamtam via onder meer flyers, Facebook en
het wijkteam is een groep ontstaan van zeven wijkbewoners. “De Buurtcirkel is van de deelnemers en de vrijwilliger,
zij bepalen zelf in overleg wanneer, hoe vaak ze bij elkaar
komen en wat ze doen”, vertelt Rilana. “Als coach volg ik
langs de zijlijn, coach ik de vrijwilliger en ondersteun ik het
groepsproces. Iedereen moest elkaar eerst leren kennen,
maar langzaam is een band ontstaan en durven ze meer over
zichzelf te vertellen. Dat geeft fijne aanknopingspunten om
elkaar te ondersteunen.”

Buurt
Cirkel

voor elkaar

Rilana werkt bij de Buurtcirkel.
Daar helpen mensen
in de wijk elkaar.

Deel door
cliënten
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In dienst
IN DIENST
Januari
Tanja Butter-Heijne
Persoonlijk begeleider,
Dynamica ODC

Uit dienst
Irene Wenker
Basismedewerker,
speciale begeleiding zaterdag
Zonnehoek
Amar Franx
Basismedewerker, Logeerhuis

UIT DIENST
Januari
Denise van Soest
Basismedewerker, Flexpool

Laura Dumas
Gezinsbegeleider, IGB

Damar de Kruyff
Basismedewerker, Flexpool

Aletta van Vliet
Persoonlijk begeleider,
Oeverlanden

Februari

Lindsay Betjes
Basismedewerker
Vlijthove/Buitenrust

Martine van de Pol
Persoonlijk begeleider,
De Boomgaard

Maart

Rody Hoek
Teamleider, regio Waterland

Lotte van Slageren
Basismedewerker, De Boomgaard
Tiffany Staphorst
Basismedewerker, Flexpool
Elise Molenaar
Basismedewerker, Flexpool
Robert Nijman
Onderhoudsmedewerker,
Gebouwenbeheer
Jurgen Dott
Kok, Flexpool
Femke Hegeman
Basismedewerker, Loirestraat
Carla van Straalen
Basismedewerker, Lisdoddestraat
Angelique Janssen–Sandbergen
Basismedewerker, Skepehoeck
Frances Lankamp–Wals
Huishoudelijk medewerker,
Loirestraat
Anja Berkhof
Basismedewerker,
Helena Smitsstraat

Bastiaan Klaver
Persoonlijk begeleider,
Lijsterstraat
Marieke Vlaar
Persoonlijk begeleider, De Steiger
Remi Pastoor
Basismedewerker, Flexpool
Angelique Melisse
Activiteitenbegeleider,
regio Zaanstreek/Kennemerland
April
Marco Kortekaas
Persoonlijk begeleider,
ODC Dynamica
Yvette Vrijmoed
Persoonlijk begeleider, Logeerhuis
Carla Jonker
Basismedewerker, Flexpool
Marleen Dijkkamp
Basismedewerker, Zonnehoek

Gerda Kras
Basismedewerker, Flexpool

Niels Spiering
Programmamedewerker, ICT

Marieke Zonjee
Basismedewerker, Flexpool

Alexa Wagner
Huishoudelijk medewerker,
Rumbastraat

Alessia Severiens
Basismedewerker, Flexpool
Manoek Olie
Basismedewerker, Flexpool

Brahim Adlal
Basismedewerker, Veldvliegerweg
Anne Groot
Helpende, Flexpool
Jeroen Otto
Applicatiebeheerder, ICT
Kelly Willemsen
Persoonlijk begeleider, Flexpool

Jolene van Duin
Projectleider Ons Plan,
Gedragsdeskundigen
Deborah Abbink
Persoonlijk begeleider, Kaaikhof

Cahrin Pelder
Basismedewerker,
Jan Ligthartstraat
Arlette Ofman
Basismedewerker,
Count Basiestraat
Sandra Graas
Helpende, De Boogaert
Loes Hogeveen
Basismedewerker, Kabajastraat
Mei
Maxime Heinsbroek
Persoonlijk begeleider,
Veldvliegerweg
Ivana Sahin-Jansova
Basismedewerker, Flexpool

Februari

Tanja Butter-Heijne
Persoonlijk begeleider,
ODC Dynamica

Martijn Molenaar
Fysiotherapeut, ODC Dynamica

Eva Bouter
Basismedewerker, Flexpool

Monique Koopman-Munier
Persoonlijk begeleider,
ambulant kind

Claudia Langius
Basismedewerker, Flexpool

Annemarie Tuin
Persoonlijk begeleider, Loirestraat

JUBILEA

Sander van Leeuwen
Basismedewerker
Vlijthoeve/Buitenrust
Jeannette Kersten-Ankringa
Basismedewerker, Flexpool
Petra Nicolaij
Basismedewerker, Flexpool
Patrick Keijer
Onderhoudsmedewerker,
v/h SWLG
Nathalie Strootman
Basismedewerker, Flexpool
Marja van Gompel
Huishoudelijk medewerker,
Loirestraat
Maart

1 januari 2018
Jasmijn van der Sluijs-Meeder,
Londenhaven BW
22 januari 2018
IJsbrand Kingma, Skepehoeck
28 februari 2018
Liesbeth Hoefkens, Zuiderweg
(SWLG)
1 maart 2018
Petra Smit, Voorstraat
25 jaar in dienst
1 januari 2018
Ingrid Schutz, Receptie
18 januari 2018
Truus Spillekom, Jacobushof

Best ingewikkeld, als je te maken krijgt met
cliënten of verwanten die slecht of helemaal
geen Nederlands spreken. Hoe begrijp je wat
ze bedoelen en hoe breng jij over wat je wilt
zeggen? Twee ervaringsdeskundigen vertellen
hoe ze met die uitdaging omgaan.

Coby Schoo-Van der Peet
Basismedewerker,
Jan Ligthartstraat

April

Saskia Hoogeveen, medewerker Cliëntservice
“Als ‘voordeur van Odion’ hebben we regelmatig te maken
met anderstaligen. Soms bellen ze ons en hebben dan zelf
al geregeld dat er iemand naast ze zit om te vertalen. Maar
soms lukt het ze niet om ons door de telefoon iets duidelijk
te maken. Dan laten ze iemand anders terugbellen of melden
ze zich aan de receptie van het Service Bureau in Purmerend.
We adviseren hen dan om iemand mee te nemen die beter
Nederlands spreekt. Soms vragen ouders een broertje of zusje
om te vertalen. Dat is niet altijd wenselijk, omdat we af en
toe zaken bespreken die niet voor kinderoren zijn bedoeld.
Maar soms zorgt anderstaligheid juist voor leuke situaties. Ik
werd ooit gebeld door een meneer. Hij sprak Duits, ik Engels.
Mijn collega’s moesten erg lachen om wat ze van dat gesprek
opvingen, maar zijn aanmelding is uiteindelijk gelukt! Het is
dan wel belangrijk om alle afspraken goed op schrift te zetten.
We hebben al geruime tijd een meertalige informatiefolder
die we kunnen opsturen. Als de zorg daadwerkelijk wordt
ingezet, huurt de locatie soms een professionele tolk in. Dat
was vroeger gratis, maar nu heel duur – echt heel jammer.
Anderstaligheid zorgt dus voor uitdagingen, maar we komen
er tot nu toe eigenlijk altijd wel uit.”

Eva Brand, persoonlijk begeleider ODC Dynamica,
Koog a/d Zaan
“Zelf heb ik een kindje van buitenlandse afkomst op de groep.
Zijn ouders spreken geen woord Nederlands of Engels en zelf
kan hij niet praten. Dat maakt praktische zaken lastig, zoals
de overdracht via het rapportageschriftje. Ik schrijf dat in heel
simpele taal en de moeder vertaalt dit dan via een app. Op die
manier kunnen we toch een beetje communiceren. Ook zien
we vaak dat ouders die slecht Nederlands spreken een familielid of kennis meenemen om te tolken tijdens bijvoorbeeld een
multidisciplinair overleg. In de praktijk blijkt dit toch lastig,
omdat er persoonlijke en gevoelige onderwerpen worden besproken. Daarom hebben we ervoor gekozen om hiervoor een
professionele tolk in te schakelen. Bij Dynamica hebben we
een aantal kinderen van Turkse ouders. Een van deze moeders
spreekt prima Nederlands en zij helpt ons soms. Zo heeft ze
onze uitnodiging voor de ouderochtend in het Turks vertaald,
waardoor er meer Turkse ouders aanwezig waren. Op de
ochtend zelf was zij er ook bij om te vertalen, dat was heel
fijn. Voor mijn gevoel neemt het aantal anderstalige cliënten
toe. Ik weet niet goed of we bij Odion veel medewerkers van
buitenlandse afkomst hebben, maar misschien zouden zij als
bijkomende taak soms kunnen tolken?”

Sommige cliënten en familieleden
spreken geen Nederlands. Dan is
het lastig om elkaar te begrijpen.
g

p

i

b a
a

w

d

Gea Horst
Personeelsadviseur,
regio Waterland

OVERLEDEN

Foto: Ad & Inge van der Ploeg

Uitdaging: anderstalige cliënten en verwanten

12,5 jaar in dienst

Gerda Blank
ADL-assistent, Spaarbekkenkade
Asselien Schager
Persoonlijk begeleider,
Veldvliegerweg

Foto: Irma van der Lubbe
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Ingrid Kuijper
Busbegeleider, De Boomgaard

Deel door
cliënten

Zerina Poeze
Basismedewerker, Flexpool
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Wat weet jij van ... Kransfontein?
Impuls
beluisteren?

Woonlocatie Kransfontein in Purmerend is een van de
nieuwe locaties die bij Odion horen sinds de overname van SWLG. Sommige collega’s kunnen vanuit hun
werk met Kransfontein te maken krijgen. Wat weten
zij al en wat zouden zij graag willen weten?

Fotografie: Irma van der Lubbe

Ons leven bij Odion

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

Nienke Osinga, persoonlijk begeleider PurmerGeul en Flexpool:
“PurmerGeul hoort zelf ook nog maar kort bij Odion, wij hoorden voorheen bij
Heliomare. Wij bieden actieve dagbesteding met sport- en bewegingsgroepen,
een bakgroep, een computergroep, afasieactiviteiten, een creatieve groep en
een NAH-zwemuur in het Leeghwaterbad. Woonlocatie Kransfontein ligt in
Purmerend, net als PurmerGeul. We hebben beide cliënten met een lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel. Een aantal cliënten dat bij
ons dagbesteding heeft, woont bij Kransfontein. In het verleden hadden we
nauwelijks contact, maar dat zal wellicht veranderen nu we alle twee bij Odion
horen. Wij hebben nu bijvoorbeeld een cliënt die steevast te laat en moe bij onze
dagbesteding komt. Wij komen er niet goed achter waar dat nou aan ligt. Wiens
verantwoordelijkheid is het om haar te helpen voortaan op tijd te komen?”

Frank Lievers, medewerker mobiele nachtdienst:
“In principe kunnen alle locaties van Odion een beroep op ons doen. Om kennis
te maken met alle nieuwe locaties hebben we deze een paar weken geleden
overdag bezocht. We weten nu waar ze liggen, hoe we ze kunnen bereiken en
waar de ingang zit. Dat zijn belangrijke dingen voor ons, ’s nachts ziet het er
vaak anders uit. Kransfontein heeft een doelgroep waarmee we binnen Odion
nog niet heel veel ervaring hebben, maar dat maakt voor ons niet veel uit. Ik
verwacht namelijk niet dat Kransfontein ons snel zal bellen, omdat een 24uurs- locatie in de buurt volgens mij als achterwacht dient. Het zou wel handig
zijn om te weten welke dat is. Verder staat me bij dat zij een afwijkend slotensysteem hebben. Weet Marga of dat alleen geldt voor Kransfontein of voor alle
voormalig SLWG-locaties?”
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Rianne
is gek op haar kat

Marga Kok, teamleider Kransfontein:

Fotografie: Peter Nelis

“Bij Kransfontein wonen cliënten zelfstandig met ieder een eigen voordeur en
ondersteuning op oproepbasis, vanuit één punt. Wat Nienkes vraag betreft, denk
ik dat de verantwoordelijkheid bij ons ligt. De cliënt wenst dagbesteding, dan is
het aan ons om te kijken wat diegene zelf kan om daar op tijd te komen en welke hulp van ons nodig is. En kennelijk is er daar wat nodig, dat was ons bekend.
Maar het is fijn als wij dat seintje vanuit dagbesteding krijgen, dat contact wordt
wat mij betreft in de toekomst wel wat actiever! Franks informatie klopt niet, wij
hebben geen achterwacht. Wat wel klopt, is dat alle voormalig SLWG-locaties
een andere toegangscode op hun zogenaamde transponder hebben. Behalve de
teamleiders, die kunnen met hun transponder overal in. De mobiele nachtdienst
moet er natuurlijk ook zo eentje hebben. Dat ga ik meteen regelen!”
kransfontein

Kransfontein is een nieuwe
woonlocatie van Odion in Purmerend.

Karoliene
schreef een gedicht
met Henk Steen

Verhuizen naar
de Bristolroodstraat:
Spannend!

Deel door
cliënten

Dit is mijn leven
Hoi, ik ben Rianne. Ik ben 27 jaar. Ik woon al drie jaar
met veel plezier in de Boogaert in Castricum. Ik heb
dagbesteding bij Kromme Noord in Krommenie, ook
van Odion. Ook doe ik spelletjes met dementerende
ouderen, als vrijwilliger.

“Door dit horloge
ben ik zelfstandiger”
18

Rianne houdt van
leuke dingen doen.
Voor zichzelf en voor een ander.

Naam/ Aarnout
Leeftijd/ 48 jaar
Fotografie: via Rianne

Woonplaats/ Kaaikhof, Assendelft

Dit is mijn… basismedewerker

schrijven
gedicht

€

Werk/ Werkom (was vroeger
Baanstede)

“Lisa is mijn basismedewerker. Zij liet me een

ik ben er heel blij mee. Het was even wennen,

paar maanden geleden een mailtje zien over een

maar nu gaat het goed. Ik hoef veel minder aan

beeldhorloge. Dat leek haar wel wat voor mij. Ik

Lisa te vragen. En zij hoeft mij minder te zeggen

dacht meteen: ‘Dat is handig!’ Het werkt als een

wat ik moet doen. Daardoor ben ik zelfstandiger.

soort agenda. De begeleiding zet mijn afspraken

En we hebben meer tijd voor andere dingen. Bij-

voor de week in het horloge. Het horloge gaat

voorbeeld samen naar de bouwmarkt voor nieuw

dan trillen als ik iets moet doen. En ik zie op

behang!”

Dit is mijn kat Saffier. Ze heeft heel mooie blauwe

Schilderen is mijn dagbesteding. Maar ook mijn

ogen. Ik heb haar geadopteerd uit Spanje. Ze is

hobby! Ik schilder net waar ik zin in heb, van een

echt mijn maatje.

boeddha tot een gekleurde kat.

Ik maak graag foto’s van de natuur. Dan trek ik

Zelf val ik op vrouwen en vind het belangrijk dat je

er opuit met mijn scootmobiel. Of met mijn auto.

geaccepteerd wordt zoals je bent. Dus daar zet ik

Lekker toeren!

me voor in. Zoals bij Café Pride van Odion.

een plaatje wát ik moet doen. Bijvoorbeeld mijn
brood smeren voor mijn werk. Of tanden poetsen.
Of de was aanzetten. Het horloge is ook gekoppeld aan het digibord van Kaaikhof. Zo kan ik
bijvoorbeeld ook zien wat we vanavond eten.
Lisa en ik gingen eerst samen naar een bijeenkomst. Daar vertelden ze hoe het horloge werkt.
Daarna mochten we er eentje lenen om uit te
proberen. Dat beviel goed, dus toen heb ik mijn
eigen horloge gekocht. Dat was best duur, maar

Aarnout heeft een beeldhorloge
met zijn agenda erin.
Zo weet hij precies wat hij moet doen.
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HET GEDICHT VAN KAROLIENE

schrijven

Karoliene wilde een gedicht
maken met Henk Steen. Haar
droom is uitgekomen.

Ieder ziet in mij een meisje met een grote mond
Maar diep in mijn hart zit een hele grote wond
Bij mij is er heel veel stuk gemaakt
Dat heeft me diep in m’n hart geraakt
Voor een beter leven vraag ik maar één ding
Hou me vast al is het maar voor even
Zodat ik volop voor het leven kan gaan
En de pijn in m’n hart kan verslaan

Zó doe ik dat

HET ANTWOORD VAN HENK

Ik houd je vast ik laat je gaan
Je mag het zelf proberen
Jij kan op eigen benen staan
Al zijn er soms nog beren

Wie is Karoliene?
Leeftijd/ 37 jaar

Je kunt je eigen leven aan
Ik wil je daarbij leren
En jou heel goed verstaan
Een evenwicht creëren
Ik neem jouw uitgestoken hand
En zal je verder leiden
Zoals jij mij stuurt want…
Het talent van ons beiden
– ongelijkwaardigheid vermijden –
Brengt de relatie echt tot stand!

20

Woonplaats/ Zaandam, Karveelstraat
(via Odion)
Hobby’s/ dj op een piratenzender

Karoliene schrijft gedichten. Die gaan over
wat ze heeft meegemaakt. Dat is best veel.
“Dichten is mijn uitlaatklep”, vertelt Karoliene. “Soms heb ik zo’n vol hoofd. Dan ga ik
zitten met pen en papier. En dan komen de
woorden vanzelf.”
Directeur Henk Steen van Odion schrijft ook
gedichten. Karoliene wist dat. “Ik vind zijn
gedichten heel mooi”, zegt ze. Het was mijn
grote droom om eens samen een gedicht
te maken. Ik zei dat tegen mijn begeleider
Christa. Die heeft het aan Henk gevraagd.

Karoliene schreef een gedicht met Henk Steen

En hij zei ja!”
Henk en Karoliene ontmoetten elkaar. Karoliene had haar map met gedichten mee.
“Ik heb er eentje uitgekozen”, vertelt Henk.
“Het was een gedicht dat me erg raakte. Het
geeft een kijkje in de ziel van Karoliene.
Mijn gedicht is een antwoord op het gedicht
van haar.”
Karoliene is blij met het resultaat. Haar
droom is uitgekomen. Daar heeft ze zelf
voor gezorgd. “Je kan wel blijven dromen,
maar je moet ook iets doen”, zegt een trotse
Karoliene.
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Jaap, Annemarie, Sjaan
en Hans gaan verhuizen.
Dat vinden ze spannend.

Wij en Odion

Naar

22

Bristolroodstraat
23

Bij hun oude woonlocatie Skepehoeck
Van links naar rechts:
Jaap, Annemarie, Sjaan en Hans

Waarom gaan jullie verhuizen?

Zijn jullie vaak gaan kijken bij de bouw?

Hans: “De algemene ruimte is te klein. We wonen

Hans: “Ja en ik heb veel foto’s gemaakt. Die zet

hier met 11 mensen. Die passen er niet allemaal in.” ik op ons digibord. En iedereen krijgt straks een
Annemarie: “Daardoor eet ik soms op mijn kamer.

fotoboek.”

Ook omdat het me meer rust geeft. Maar ik vind

Zij gaan verhuizen!
De bewoners van Skepehoeck in Zaandam gaan op 9 en10 juli
verhuizen naar een nieuwe woonlocatie: de Bristolroodstraat.
Dat vinden ze hartstikke spannend. Maar ze kijken ook uit
naar hun nieuwe woning.

Van

Skepehoeck

het gezelliger om samen te eten.”

Zijn jullie al bezig met inpakken?
Jaap: “Nog niet. Maar we zijn wel aan het oprui-

Gaan alle 11 bewoners verhuizen?

men.”

Sjaan: “Nee, eentje blijft hier. Ook bewoners van

Sjaan: “Ja. Kijken wat we weg doen en wat we

De Wieken in Oostzaan gaan in het nieuwe pand

willen meenemen. Dat vind ik best moeilijk.”

wonen. De Wieken is oud, de bewoners hebben

Annemarie: “Ik ook. Verhuizen is heftig.”

geen eigen douche en toilet.”
Hans: “In het nieuwe pand is altijd begeleiding

Komen jullie allemaal bij elkaar te wonen?

aanwezig. Hier straks niet meer. Dus als je hier

Jaap: “Ja, op de benedenverdieping. Alles gelijk-

blijft wonen en je wordt ziek, dan is er misschien

vloers.”

niemand. Daar wel. Dat is fijn.”

Sjaan: “Met een tuintje! Daar kijk ik wel naar uit.”

Jaap: “De begeleiders gaan met ons mee. Team-

Annemarie: “Ik kom op de 2e verdieping. Bij de

leidster Sandra Horsman blijft hier.”

Wiekenmensen. Ik heb ze al ontmoet, ze zijn heel
aardig. Ik ga meedoen met bowlen en aquarobic.
Gezellig!”
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Impuls ontvangen?

Voor het jaarverslag zijn interviews gehouden

Wil jij graag de Impuls lezen?

met cliënten en medewerkers.

Maar krijg je hem nog niet thuis?

Die zijn heel leuk om te lezen.

Dan kun je hem aanvragen.

Kun je niet (zo goed) lezen?

Vroeger ging dat alleen via je begeleider.

Er staan ook picto’s bij de verhalen.

Maar nu kun je dat ook zelf doen. Hoe?

Je kunt het jaarverslag online bekijken.

Stuur een mailtje naar info@odion.nl.

Dat kan op twee manieren:

Zet daarin je naam en welke Odionlocatie jou

1. Scan met een QR-app op je mobiel

ondersteunt.

over het blokje hierboven.
2.Ga het internet op en type in de witte balk
bovenin odion.instantmagazine.com/odion/
odion-jaarverslag-2017/

Woordzoeker
Odion heeft 62 locaties.
In deze puzzel zijn 14 locaties verwerkt.
Kun jij ze vinden?

BOELENSPARK

KABAJASTRAAT

COLEPORTERSTRAAT

KARVEELSTRAAT

DEANDEREOEVER

KROMMENOORD

DEBOERDERIJ

LONDENHAVEN

DEWIEKEN

NOORDERSTRAAT

HETKLAVERLAND

RUMBASTRAAT

JACHTENLAAN

VLIJTHOEVE

ion

Ziet haar loopbaan
helemaal voor zich

Dit gaat over goede zorg en ondersteuning.
Er staat in wat Odion hier het afgelopen jaar

bij Od

Kun je niet schrijven? Of heb je geen computer?
Dan kun je vragen of je begeleider je opgeeft.

