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Delen
Iedere locatie heeft een begeleider  

Zeggenschap & TC. Jaarlijks komen 

zij bij elkaar om elkaar te inspireren, 

informeren, te netwerken en kennis te 

delen. Dit keer hadden we o.a. presen

taties van ervaringsdeskundigen.  

Begrijpelijk
Zeggenschap begint bij zorgen dat in

formatie voor iedere cliënt begrijpelijk 

is. Dat is dus een belangrijk onderdeel 

van mijn taak. Ik werk daarin samen 

met TC (Totale Communicatie) en maak 

deel uit van deze vakgroep. 

Wandelgangen
Ik was nog maar net binnen, toen re

giomanager Arne me aansprak. Odion 

wil haar visie checken bij cliënten en hij 

vroeg me hoe hij dat kon aanpakken. 

Vaak ontstaan mijn formele overleggen 

uit zo’n gesprek in de wandelgangen. 

Op pad
Regelmatig bezoek ik met cliënten 

organisaties die kunnen bijdragen aan 

hun zeggenschap. Hier ga ik met Brian 

naar de belangenorganisatie LFB, die 

samen met ons de cursus voor ervarings

deskundigheid heeft georganiseerd. 

Adviesgroep
Hier ondersteun ik de vergadering van 

een van de drie adviesgroepen voor de 

centrale zeggenschap binnen Odion.  

Zij geven adviezen aan het bestuur. Ik 

zorg dat iedereen de materie snapt en 

tot z’n recht komt. 

Het fotodagboek van Ilse de Boer
Als functionaris Zeggenschap draagt Ilse de Boer ertoe bij 
dat cliënten beter hun mening kunnen geven en hun stem 
kunnen laten horen. Dat varieert van coaching, meedenken, 
informeren tot het organiseren van bijeenkomsten. 
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Warm
Een zinderend warme zomer ligt achter ons. Een zomer waarin zoals 

altijd de zorg 7 x 24 uur doorging. Inspelen op het klimaat, lastig 

maar onze medewerkers deden het. Een zomer waarin we helaas de 

nodige personeelskrapte hebben ervaren. Medewerkers zijn de kurk 

waarop de zorg drijft. Wat het vervullen van vacatures betreft staan 

we voor grote uitdagingen. Odion kan veel nieuw talent gebruiken. 

Over talent gesproken: wat is het mooi dat cliënten en medewerkers 

steeds meer hun talenten laten zien. Mensen met een beperking die 

ingezet worden als ambassadeur van Odion, bij gemeentes en in het 

onderwijs. Willemien Verhey die als columnist van dit blad laat zien 

over een vaardige pen te beschikken. En onze collega Sytse Bakker 

van de Noorderhoofdstraat die vanaf nu artikelen gaat schrijven voor 

de Impuls. Het zijn maar een paar voorbeelden. Voor mij illustreren ze 

een beweging waar ik warm van word!

Henk Steen
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Odion laat mensen graag  
hun talent gebruiken.

Ilse helpt cliënten  
bij zeggenschap.

Deel door 
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Aan het woord

Odion wil weten of cliënten tevreden zijn met hun zorg.  
Daarvoor gebruiken ze een nieuw systeem.

Wat gaat Customeyes  
ons opleveren?
Vorige maand is Customeyes actief geworden, ons nieuwe systeem dat cliënt ervaring  
en -tevredenheid meet. Projectleider Lucy Kramp en Nicole Burggraaff (persoonlijk  
begeleider Noordster én werkgroeplid) vertellen wat wij straks met de uitkomsten kunnen.

Hoe ervaren cliënten de zorg en ondersteuning die wij 

bieden? Dat is een belangrijke vraag. Alles wat we bij Odion 

doen, staat immers in het teken hiervan. De vraag is of je daar 

een speciaal meetsysteem voor nodig hebt. Als begeleider heb 

je tenslotte een intensief contact met je cliënt en heb je over 

het algemeen wel een beeld van de beleving van zijn of haar 

ondersteuning. 'Toch komen via zo’n meting soms dingen naar 

boven die je niet verwacht, bijvoorbeeld wanneer een cliënt je 

iets niet persoonlijk durft te zeggen', weet Nicole uit ervaring. 

'Het is goed om die helder te krijgen, dan kun je er wat mee.' 

'Daarnaast heeft Odion als organisatie de behoefte om eens 

per jaar te kunnen toetsen of ons beleid het gewenste effect 

heeft', vult Lucy aan. 'Vooral waar het gaat om onderwerpen 

die wij belangrijk vinden, zoals invloed en eigen regie. Het is 

belangrijk om te zien wat goed gaat en wat beter kan.'

Tijdrovend
De afgelopen jaren heeft Odion cliënttevredenheid gemeten 

via de methode ‘Zeg het maar’. 'Die bestond uit een enorme 

vragenlijst die je als begeleider eens per drie jaar met je cliënt 

doornam', legt Nicole uit. 'Ieder jaar ondervroegen we op 

die manier in theorie een derde van de cliëntpopulatie. Maar 

doordat het zo tijdrovend was, ontbrak vaak de motivatie. 

Zowel bij de begeleiders als bij de cliënten. Daardoor gebeur

de het soms niet, of half. Ook werd ‘Zeg het maar’ niet meer 
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erkend als valide instrument in het landelijk kwaliteits

kader Gehandicaptenzorg. Dat alles maakte dat we op 

zoek gingen naar een ander systeem.'

Spiegelen
Zoals gebruikelijk bij Odion, werd hiervoor een project

groep in het leven geroepen. Naast kwaliteitsmedewer

ker Dea Bobeldijk als projectleider zat daar een aantal 

cliënten en begeleiders in, waaronder dus Nicole. Toen 

Dea onverwachts uitviel als projectleider nam Lucy haar 

taak over. Uit een drietal geschikte opties koos de groep 

uiteindelijk voor Customeyes. 'Dit programma is het 

‘zusje’ van Effectory, het systeem waarmee we onze me

dewerkerstevredenheid meten', vertelt Lucy. 'Dat is een 

voordeel, want nu kunnen we spiegelvragen opnemen 

en aan elkaar koppelen. Als je een cliënt vraagt of hij  

of zij vindt dat hij of zij voldoende aandacht van de 

begeleider krijgt, kun je de medewerker vragen of deze 

vindt dat hij of zij voldoende tijd aan zijn cliënt kan be

steden. Het is interessant om de antwoorden naast  

elkaar te leggen.'

Online invullen
Het nieuwe systeem gaat begeleiders volgens Nicole 

veel opleveren. 'Sowieso is de vragenlijst veel korter en 

cliënten die daartoe in staat zijn, kunnen deze zelf online 

invullen', vertelt ze. 'Dat scheelt tijd. De vragen worden 

op allerlei manieren begrijpelijk gemaakt, bijvoorbeeld 

via filmpjes en picto’s. Cliënten die de vragen niet zelf 

kunnen beantwoorden, kun je helpen. Maar je kunt ook 

een collega vragen om dit met jouw cliënt te doen. Deze 

kan zich dan misschien iets vrijer voelen om dingen over 

jou te zeggen. Die afweging wie de lijst invult, maak je 

als begeleider zelf. Voor cliënten die geen mening kun

nen geven, zoals kinderen, is er een versie ontwikkeld 

waarmee hun ouders of contactpersoon de vragen vanuit 

hun eigen perspectief kunnen invullen.'

Individuele feedback
De online vragenlijst begint met een aantal algemene vragen 

over de begeleiding en de begeleiders. Daarna volgt een 

onderverdeling naar de producten die de cliënt afneemt. 'De 

uitkomsten van het onderzoek worden naar zowel de cliënt 

als de begeleider gestuurd', vertelt Nicole. 'En omdat Custo

meyes niet anoniem is, krijg je zo mooie individuele feedback. 

Dat kan het beeld dat je zelf hebt bevestigen. Of juist niet: 

het maakt ook duidelijk wat je als begeleider wellicht nog 

niet hebt gezien bij een cliënt en waar je iets mee kunt.' Lucy 

draagt een mooi voorbeeld aan. 'Stel dat een cliënt ‘nee’ 

antwoordt op de vraag ‘Helpt jouw begeleider jou bij het 

aanleren van nieuwe dingen?’. Dan kan dat twee dingen 

betekenen. Eén: je hebt hier nog werk te doen. Of twee: de 

cliënt leert wel, maar herkent dat misschien niet altijd. In dat 

geval kun je bijvoorbeeld een soort diploma maken ter beves

tiging dat hij iets geleerd heeft. In beide gevallen heb je dus 

iets aan de feedback.' 'En doordat alle producten niet langer 

op één grote hoop gaan, heb je als begeleider bij bijvoor

beeld wonen ook inzicht in wat er speelt bij dagbesteding en 

andersom. Dat kan heel nuttig zijn', aldus Nicole.

Goede gespreksbasis
Door de uitnodiging voor het onderzoek een paar weken 

vóór de jaarlijkse ondersteuningsplanbespreking te verstu

ren, heb je een goede basis voor dit gesprek, voorziet Nicole. 

'Je hebt gericht iets om over te praten, het wordt een soort 

combinatiegesprek', stelt ze. 'De uitkomsten verwerk je ver

volgens in OnsPlan.' De teamleiders krijgen deze individuele 

feedback overigens niet. Zij ontvangen wel een samenvat
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tende rapportage om het proces te kunnen blijven volgen. 

'Krijg je als begeleider serieuze kritiek van een of meer cliën

ten, dan is het dus je eigen verantwoordelijkheid om dit bij 

je teamleider aan te kaarten', stelt Lucy. 'Dat past helemaal 

bij ons beleid van meer eigen verantwoordelijkheid op de 

werkvloer.' Vorige maand is Customeys online gegaan en is 

de ‘meter’ gaan lopen. Dat betekent dat eind oktober 2019 

de eerste organisatiebrede rapportages zijn te verwachten.
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Lucy KrampNicole Burggraaff
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VRAGEN OVER CUSTOMEYES? 

Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij  
onze medewerker Kwaliteit Marieke Schipper. 
Met technische vragen over de vragenlijsten  
kun je contact opnemen met:
helpdesk@customeyes.nl. 

Deel door 
cliënten



Wat heeft de Jachtenlaan met duurzaamheid?
‘De Jachtenlaan ligt samen met woonlocatie ML Kingweg aan 

een grote binnentuin. In 2014 zijn we daar een moestuinpro

ject begonnen, samen met buren en vrijwilligers. We eten 

nu regelmatig groenten uit eigen tuin en dat was het begin 

van een duurzaamheidsbewustzijn. Op een bepaald moment 

bedacht ik: ‘Hoe leuk zou het zijn als de Jachtenlaan de eerste 

energieneutrale locatie van Odion zou worden?’ Samen met 

de teamleider heb ik toen het Jachtenlaan EnergiePlan ge

schreven, het JEP. Dat ging al snel viral binnen de organisatie.’

Hoe komt dat, denk je?
‘Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen, zullen 

alle organisaties in Nederland moeten verduurzamen. Ook 

Odion. Het onderwerp is heel actueel.’

Jij vond het belangrijk om ook jullie cliënten bij 
het plan te betrekken. Hoe doe je dat?
‘Ik merkte dat onze cliënten met een verstandelijke beper

king weinig van duurzaamheid af weten. Het is een redelijk 

abstract onderwerp voor ze. Daarom heb ik een presentatie 

gemaakt waarin ik concrete voorbeelden heb gebruikt, met 

veel plaatjes en filmpjes. Bij de term plastic soup dachten ze 

bijvoorbeeld aan iets dat je kunt eten. Ik heb toen via een 

filmpje laten zien hoeveel plastic er in de oceaan drijft, hoe 

dat daar terecht komt en wat je zelf kunt doen om dat te 

voorkomen. Dat heeft ertoe geleid dat cliënten nu zelf hun 

plastic verzamelen en dat één cliënt dat wegbrengt.’

Hoe houd je het onderwerp levend na zo’n  
presentatie?
‘We houden eens in de twee maanden een energiecafé in 

onze algemene ruimte. Vorige keer hebben we Jacco  

Passander uitgenodigd die in de Zaanstreek een ecodorp heeft 

ontwikkeld en daarna zijn we met z’n allen gaan kijken bij de 

daktuin van verzorgingshuis Pennemes. Omdat we inmiddels 

bezig zijn om zonnepanelen op het dak te krijgen, wilden we 

Hoe kun je als locatie bijdragen aan de  
komende energietransitie? En hoe betrek je 
de cliënten daarbij? Persoonlijk begeleider 
Willem Neeft van woonlocatie Jachtenlaan 
in Zaandam ontwikkelde een plan dat mis-
schien wel de aanzet voor een Odionbreed 
project gaat worden.

Bij de Jachtenlaan werken ze samen  
aan duurzaamheid.

Top-idee  
het Jachtenlaan 
EnergiePlan

de cliënten uitleggen hoe zonneenergie werkt. Ze konden 

toen zelf een zonnebloem knutselen. Die lieten we draaien via 

een klein zonnepaneeltje en een oplaadbaar batterijtje. Op 

die manier gaat het echt voor ze leven.’ 

Wat wordt jullie volgende stap?
‘We hebben nog meer ideeën om onze locatie verder te ver

duurzamen en zijn daarover in gesprek met Ton van Westrop. 

Van het een komt het ander, JEP brengt binnen de organisatie 

in ieder geval aardig wat te weeg en dat is mooi!’

Sandra Horsman
Teamleider Skepehoeck

En we waren allemaal bek en bekaf na 

deze midweek. Maar…wat was het al

tijd leuk. Wat hebben we toen genoten 

met elkaar. Het gevoel van saamhorig

heid was groot. Het was in ‘de goeie 

ouwe tijd’. Nu gaat het anders, meer 

individueel. Cliënten boeken hun eigen 

reis; naar persoonlijke interesse en be

hoefte. Met of zonder begeleiding. Het 

is ook niet normaal om met de mensen 

van je werk op vakantie te gaan, toch? 

Wij gaan wél, met acht collega’s en oud

collega’s van Odion, al jaren op vakan

tie naar hetzelfde oord. Niet normaal 

misschien maar wel gezellig! En wat is 

normaal eigenlijk? Op je werk maak je 

ook vrienden voor het leven.

Vijfentwintig jaar geleden gingen we 

één keer per jaar op een geweldig 

kamp met ons werk! We hadden bij 

Odion toen nog ‘de deelnemers en de 

leiding’, lekker duidelijk. We gingen 

met z’n allen op kampweek. Het was 

een happening waar iedereen lang 

naar uitkeek. De locatie bepaald, busjes 

besproken, boodschappen gehaald 

en brieven voor ouders en verzorgers 

verstuurd. 

Een schat aan herinneringen; we heb

ben in een mist van poedersuiker naar 

elkaar gezocht. We zijn angstig gaan 

kijken bij T. die met haar fiets de bocht 

was uitgevlogen…zo de Veluwse hei in. 

We hebben tientallen spelletjes ge

speeld en liedjes gezongen. We hebben 

buiten discoavonden gehad bij de ge

varenverlichting van de auto’s. We heb

ben kilo’s macaroni gemaakt en stapels 

pannenkoeken gebakken en gegeten. 

Als OR streven we altijd naar een goede 

weerspiegeling van de Odionmede

werkers. Een groep die op dit moment 

echter nog niet vertegenwoordigd is, 

zijn collega’s van de locaties die Odion 

recentelijk heeft overgenomen. Dat 

heeft ermee te maken dat je niet zo

maar een OR kunt uitbreiden of leden 

kunt wisselen; voor een uitbreiding was 

de overname wettelijk gezien te klein 

en gekozen leden mag je uitsluitend 

wisselen na verkiezingen. En die staan 

op het programma voor volgend jaar! 

In de aanloop daarheen leggen wij 

graag uit hoe zeggenschap bij Odion 

georganiseerd is en wat jij daarin kunt 

betekenen: aan alle collega’s, maar aan 

de nieuwe collega’s in het bijzonder. 

Daarom organiseerden we op 3 juli 

een lunch met de medewerkers van 

oudSWLG, waar ruim 20 enthousiaste 

mensen op af kwamen. We wilden deze 

collega’s laten voelen dat ze welkom 

zijn, ook bij de OR. Wie meer wil weten 

over wat de OR precies doet en een 

indruk wil krijgen van hoe wij werken, 

kan altijd een keer een vergadering 

bijwonen. Ons vergaderschema staat op 

intranet en je kunt je voor een vergade

ring aanmelden via ondernemingsraad@

odion.nl. Wie weet tot dan!

Nostalgie

Column van

De OR

De OR wil ook medewerkers 
van de nieuwe locaties erbij.

Vroeger gingen cliënten 
en begeleiding van Odion 

samen op kamp.

Lunchen met de OR

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 De Graslanden  
werkt heel zelfstandig.

8 9

Eigen ding
Het idee van zelforganiserend werken werd bij het team van 

De Graslanden heel positief ontvangen. De teamleden hiel

den er sowieso al van om op ‘hun’ groep hun eigen ding te 

doen en werkten naar eigen zeggen al zeer zelforganiserend 

(‘Soms zelfs een beetje té zelforganiserend!’). Deels kwam 

dat doordat voormalig teamleider Anna Willemsen ook 

teamleider van de nabijgelegen woonlocatie Karavaanstraat 

was en dus niet altijd bij De Graslanden aanwezig was.

Vertrouwen en loslaten
Op het moment van het interview zit het team middenin 

Team & Talent. Het kost veel tijd, vinden ze, maar het is 

tegelijkertijd heel zinvol. Door het grote aandeel parttimers 

ziet het complete team elkaar weinig. En als ze elkaar al 

zien, dan gaat het vaak over praktische zaken – niet over het 

team zelf. Daardoor was er wel eens wat miscommunicatie 

(‘Wat een gezeur, dat zou ik toch echt heel anders doen’). 

Door Team & Talent gaat het nu wél over het team. De 

medewerkers hebben onder meer benoemd wie waar goed 

in is en geeft elkaar daarin tegenwoordig meer de ruimte en 

verantwoordelijkheid. Door dat vertrouwen is het makkelij

ker om dingen los te laten (‘Als jij rechts wilt, dan zul je daar 

wel een goede reden voor hebben, we vertrouwen erop dat 

jij daarin de juiste keuze maakt’). Die miscommunicatie is 

helemaal verdwenen.

Balans
Waar het team tijdens het proces ook achter kwam, is hoe 

verschillend de individuele medewerkers zijn. Maar juist 

daardoor houden ze elkaar goed in balans. Mooi voorbeeld 

is het organiseren van de vakantieactiviteitenweken: de een 

bedenkt in sneltreinvaart allerlei activiteiten, de ander zet 

de rem erop (‘Joh, dat is echt veel te veel, hoor’). Ze fluiten 

elkaar dus terug waar nodig.

Openheid
Hoewel het proces nog niet is afgerond, merkt het team 

nu al dat het veel heeft opgeleverd. Er is meer begrip voor 

elkaar, de medewerkers durven elkaar meer te zeggen. 

Daardoor is het team hechter geworden. En ze kunnen om 

zichzelf lachen, dat is ook belangrijk (‘Soms kijken we elkaar 

aan en zeggen: dat was weer typisch een Graslandje!’). 

Aparte clubjes
Een mooi staaltje zelforganisatie liet het team onbewust al 

twee jaar geleden zien. Marijke was ooit op werkbezoek 

geweest bij een verzorgingstehuis voor mensen met demen

tie en had daar gezien hoe zij werkten met verenigingen; 

‘clubjes’ die werden opgericht voor specifieke activiteiten 

buiten de reguliere dagbestedingsactiviteiten om. Dit vanuit 

de gedachte dat niet iedere cliënt altijd alle activiteiten even 

leuk vindt. En dat geldt natuurlijk ook voor de medewerker 

zelf. Het idee was altijd in haar achterhoofd gebleven en op 

een bepaald moment sprak ze uit dat ze dit voor De Graslan

den ook graag zou willen doen. Het idee werd goed ontvan

gen. Met als gevolg dat er nu onder meer een schilderclubje 

is, een toneelgroep, een wandelclub, een kerstkoor et cetera. 

Groepjes die worden begeleid door een medewerker met 

een voorliefde voor de activiteit in kwestie, voor cliënten 

met dezelfde belangstelling. Zo wordt optimaal gebruik 

gemaakt van ieders talent.

Zoeken
Vooralsnog bevalt het zelforganiserend werken dit team heel 

goed. Het betekent meer verantwoordelijkheid, maar vooral 

meer vrijheid. In het begin was het nog wel eens zoeken: 

wat doe je zelf en wat doet de teamleider? En tot hoever 

kun je gaan? Wat is bijvoorbeeld je beslissingsbevoegdheid 

ten aanzien van geld of het regelen van een invaller? Voor

heen vroeg het team het eerst aan de teamleider. Inmiddels 

is het antwoord: ‘Regel het maar’. De medewerkers onderne

men nu dus gewoon zelf actie en koppelen het achteraf aan 

de teamleider terug (‘We horen het wel als het niet goed is’). 

Coachen
De teamleider heeft tegenwoordig vooral een coachende 

functie, ervaren de medewerkers. Verder houdt zij zich nog 

bezig met het roosteren en locatiebrede zaken zoals de coör

dinatie van vrijwilligers (‘Heel belangrijk op onze locatie’), de 

plaatsing van nieuwe cliënten en het aannemen van stagiaires. 

Dat kan ook niet anders – als het team dit ook zelf zou moe

ten doen, zou het niet aan de groep toe komen. En dat kan 

de bedoeling niet zijn. 

Nieuwe teamleider
Een grapje dat op de locatie soms wordt gemaakt, is dat 

het voormalig teamleider Anna zo goed gelukt is om los te 

laten, dat ze weg kon. Dat betekent een nieuwe teamlei

der voor Karavaanstraat en De Graslanden, in de persoon 

van Miranda van Elden die op 1 september is begonnen 

(nog niet op de foto, red.). Miranda komt van MEE en heeft 

vanuit haar positie veel ervaring met wijkteams. Het team 

is benieuwd naar wat zij De Graslanden op dit gebied kan 

brengen, vooral omdat de locatie zoveel mogelijk probeert 

samen te werken met de wijk en het verzorgingshuis waarin 

De Graslanden is gevestigd. Zo breekt er weer een nieuwe 

boeiende fase aan…

Locatie / 

Soort locatie /

Cliënten /

Datum /

De Graslanden, Purmerend

Dagbesteding voor gemiddeld 25 tot 

30 cliënten 

Voornamelijk oudere cliënten met een 
verstandelijke beperking

Donderdag 30 augustus 2018, 16.00 uur

Boven v.l.n.r. / 1 Marjolein van Golen (persoonlijk begeleider),  
2 Claudia Verschuuren (gastvrouw), 3 Suzan van der Schaaf (gastvrouw), 
4 Anna Willemsen (op 30/8 nog teamleider)

Onder v.l.n.r. / 5 Sandra Stoffer (persoonlijk begeleider),  
6 Marijke Bonouvrie (persoonlijk begeleider), 7 Leontien Seegers  
(basismedewerker), 8 Machteld Tiessens (persoonlijk begeleider)

Teamwork
Zelforganiserend werken: sommige teams zetten hierin hun eerste stappen, 
andere weten al bijna niet anders meer. Maar hoe bevalt dat nou in de prak-

tijk? Dit keer schuift Impuls aan bij het team van dagbestedingslocatie  
De Graslanden in Purmerend om hun ervaringen op te tekenen.

1
2 3

4

5
6

7 8

Foto: Irma van der Lubbe
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‘We fluiten elkaar wel 
terug als dat nodig is’

Deel door 
cliënten



Een stap verder 

Met plezier werkte Brigitte bij woonlocatie Noorderhoofd

straat in Krommenie. ‘Door de variëteit in cliënten was het 

nodig dat je bij iedere voordeur nadacht welke begelei

dingsstijl je nodig had’, vertelt Brigitte. ‘Dat schakelen, daar 

houd ik wel van.’ Toch kreeg ze op een bepaald moment de 

behoefte om verder te kijken. ‘Tijdens al die jaren heb ik met 

verschillende doelgroepen gewerkt en ik kreeg het gevoel 

dat ik alles wel een keer had meegemaakt’, legt ze uit. ‘Ik 

merkte dat ik goed was in roosteren en wilde eens kijken hoe 

ik me verder zou kunnen ontwikkelen, daarnaast leek het me 

leuk om Odion als organisatie beter te leren kennen.’

Lijsten
De vrijgekomen functie voor intercedente bij de Flexpool leek 

Brigitte dus op het lijf geschreven. ‘Het roostersysteem had 

ik redelijk snel onder de knie’, blikt ze terug. ‘De grootste 

uitdaging was echter om zo’n 150 medewerkers en 60 loca

ties te leren kennen. Ik kon gelukkig veel aan mijn collega 

Yvon vragen, maar daarnaast heb ik thuis hele overzichten 

gemaakt met welke flexpoolers de afgelopen drie maanden 

op welke plekken hebben gewerkt, zodat ik inzicht kreeg in 

wie ik waar kon inzetten. Dat was een hele klus, waar ik heb 

er veel aan heb gehad.’

Dynamisch
In de functie als intercedente kon Brigitte zich goed ontwik

kelen en haar talenten benutten. De functie is heel dyna

misch door de vele locaties en medewerkers. Brigitte vond het 

een uitdaging om de aangevraagde diensten op te kunnen 

lossen. Daarnaast had het werk ook een onbevredigend 

Brigitte werkte bij de Flexpool.  
Nu is ze basismedewerkster.
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Brigitte Apeldoorn: 
‘Terug naar de werkvloer 
was een privébeslissing’

aspect. ‘Locaties hebben steeds meer moeite om vacatures in 

te vullen’, merkt Brigitte. ‘Ook bij de Flexpool merkten we 

dat het lastiger is om nieuwe collega’s te werven. Dat je als 

Flexpool een locatie niet altijd kan bieden wat ze nodig heb

ben, vond ik voor mezelf lastig. Ik wilde graag zorgen voor 

een goede bezetting op de locatie zodat de medewerkers de 

cliënten goede zorg kunnen geven.’

Privébeslissing
Toch was dat niet de belangrijkste reden voor Brigitte om 

uiteindelijk weer voor de werkvloer te kiezen. ‘Ik had geen 

ruimte meer voor leuke dingen die ik vroeger overdag deed’, 

merkte ze. ‘Daar werd ik onrustig van. Dus kwam ik tot de 

conclusie dat onregelmatig werken eigenlijk beter bij mij past. 

Om die reden maakte ik de privébeslissing om weer terug 

naar de zorg te gaan. Ik doe dat bewust via de Flexpool, om 

Odion beter te leren kennen. Veel locaties heb ik gesproken 

door de telefoon en nu vind ik het leuk om met de collega’s 

en cliënten kennis te maken!’

Fo
to
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is

Foto: Peter Nelis

Na 27 jaar als begeleider maakte Brigitte 
Apeldoorn de overstap naar intercedente bij 
de Flexpool. Hoewel ze zich daar goed kon 
ontwikkelen, staat ze sinds 1 september toch 
weer op de werkvloer. ‘Een onregelmatige 
functie past toch beter bij me.’

Mét Odion
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Miranda Jansen  
van Leviaan: 
‘Samenwerking in de  
begeleiding kan intensiever’

Hoe ziet jouw samenwerking met Odion eruit?
‘Samen zoeken we naar de beste oplossingen voor onze cliën

ten. We treffen elkaar bijvoorbeeld bij de instroomtafels die 

de gemeente Zaanstad organiseert voor cliënten die een plek 

nodig hebben voor beschermd wonen. Odion en Leviaan zijn 

de twee grootste zorgaanbieders voor cliënten die te maken 

hebben met GGZ, psychosociale problematiek of LVB (licht 

verstandelijke beperking, red.). Het is mooi om te zien dat we 

het samen vaak snel eens zijn over hoe de begeleiding voor 

een bepaalde cliënt eruit moet zien. Probleem is echter dat er 

niet voldoende huisvesting is. Dat loopt vast op allerlei regels 

rondom de financiering. Heel….uitdagend, laten we dat zo 

maar noemen.’

De zorgbemiddelaars van Leviaan en 
Odion werken vaak samen.

Wat is volgens jou de meerwaarde van de  
samenwerking?
‘Ook buiten die instroomtafels benaderen de zorgbemiddelaars 

elkaar steeds vaker voor advies of het verzoek om even mee 

te denken. We verwijzen cliënten ook regelmatig door naar 

elkaar of zorgen dat een cliënt begeleiding krijgt van zowel 

Odion als Leviaan. Bovendien leren wij veel van jullie voor wat 

betreft bejegening, rust en het aanbrengen van structuur in de 

begeleiding. Deze aanpak past goed bij onze cliënten die naast 

psychische problematiek ook LVBproblematiek hebben.’

Voor dat verwijzen moet je natuurlijk veel over de 
mogelijkheden van Odion weten….?
‘Jazeker! Via het project ‘Jouw baan, mijn baan’ hebben wij 

hier een zorgbemiddelaar van Odion gehad en liep een van 

mijn collega’s met de zorgbemiddelaars van Odion mee. Dat 

was heel nuttig en leerzaam. Dit voorjaar ben ik bovendien 

met een van jullie collega’s, collega’s van het Leger des Heils en 

de gemeente Zaanstad langs Leviaan en Odionlocaties gegaan. 

Ik was onder de indruk van die mooie woningen van Odion. 

Dat is ook logisch, want bij jullie gaat het om langdurige zorg 

en blijven mensen daar permanent wonen. Bij ons is de bege

leiding gericht op de ontwikkeling van vaardigheden waarmee 

iemand weer zelfstandig gaat wonen op termijn. Daar is onze 

huisvesting op ingericht.’ 

Wat kan er wat jou betreft beter in de samen
werking?
‘Ik denk dat de medewerkers op de werkvloer bij beide organi

saties nog meer gebruik kunnen maken van elkaars expertise. 

Heeft een cliënt van Odion ook te maken met een psychische 

problematiek? Betrek een collega van Leviaan erbij, dat kan 

hem of haar ten goede komen. Samen willen we tenslotte het 

beste voor de cliënt.’  

Organisatie / Leviaan (voorheen RIBW),  
ondersteunt mensen met psychische problemen
Functie / Zorgbemiddelaar
Contact met Odion / Samenwerking met  
onze zorgbemiddelaars
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Deel door 
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Geheel vrijwillig

Eveline is vrijwilliger.  
Ze wandelt met een wandelgroep.

Eveline de Wilde (61) is een van de vrijwilligers die om de 
week meeloopt met een van de twee wandelgroepen van 
de woonlocatie Jacobushof in Krommenie. Dat doet zij met 
veel plezier. ‘Het is een erg leuke groep en we lachen veel 
met elkaar’.

Eveline de Wilde:  
‘Het lopen gaat altijd door’

Eveline is in haar dagelijks leven werkzaam als activiteitenbegeleider bij Acht 

Staten, een verpleeg en verzorgingshuis in Wormerveer van Evean. Tweeënhalf 

jaar geleden kwam zij bij de maandagwandelgroep die nu vijf jaar bestaat. ‘Ik 

zat op dat moment met een burnout thuis en kreeg het advies om veel te lopen’, 

vertelt Eveline. ‘Op de facebookpagina van De Jacobushof zag ik een oproep voor 

wandelvrijwilligers. Daar heb ik toen op gereageerd.’ Eveline kende Odion al 

omdat zij min of meer de buurvrouw van dagbestedingslocatie De Zonnehoek in 

Krommenie is.

Fanatieke lopers
‘De maandaggroep bestaat uit gemiddeld zeven personen met twee vrijwilligers. 

We lopen dan ongeveer anderhalf uur,’ vertelt Eveline enthousiast. ‘We stappen 

met z’n allen stevig door en leggen dan vaak een kilometer of zeven af. Het zijn 

allemaal hele fanatieke lopers en veel van hen doen ook aan sport. Zo hebben 
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we een wandelaar die zelfs de Dam tot 

Damloop heeft gedaan. Ons oudste 

groepslid is 70, die loopt vooral in de 

zomermaanden mee.’ Naast de maan

daggroep is er ook een groep die op 

vrijdag wandelt. ‘Zij lopen in een wat 

langzamer tempo en over een wat kor

tere afstand,’ legt Eveline uit.

Bakkie na afloop
Op de vraag of het wandelen weleens 

gaat vervelen, geeft Eveline resoluut 

antwoord: ‘Welnee, in de regio Krom

menie hebben we zo’n vijf à zes ver

schillende rondes. We verzamelen altijd 

om 18.45 uur en vertrekken om 19.00 

uur vanaf de Jacobushof. We bespreken 

dan kort de dag met elkaar en beslui

ten welke route we gaan lopen. Ieder

een heeft daar wat over te zeggen. Zo 

zien we hele delen van Krommeniedijk, 

de sportvelden van Zaandelft en De 

Middel. Na afloop doen we altijd een 

bakkie. Dat hoort er echt bij. Op die 

manier ronden we de wandeling af 

en kijken we alvast naar de volgende 

week.’

Meelopen
Eveline begeleidt de wandelgroep 

samen met vrijwilligers Rob, Jeanet en 

Jantine. ‘Er doen nu cliënten mee van 

De Lijnbaan en De Jacobushof, maar we 

willen graag uitbreiden’, zegt Eve

line. ‘Er is ruimte in beide groepen en 

cliënten mogen altijd een keer meelo

pen. Het eerste contact met locatie De 

Noorderhoofdstraat, de voormalige 

locatie van Heliomare, is al gelegd. Dat 

is erg leuk!’
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‘Brancheorganisatie VGN heeft berekend dat er in 2020 

10.000 nieuwe medewerkers in de zorg nodig zijn en dat er 

op dat moment een gat tussen vraag en aanbod zal zijn van 

3.500 mensen. Bij Odion doen we veel om hierop voor te sor

teren. Ik kan hier niet alles noemen, maar we proberen mo

menteel bijvoorbeeld goede mensen aan te trekken die wel 

ervaring in de zorg hebben, maar nog geen beroepsdiploma. 

Die gaan dan naast hun werk naar school om alsnog een 

diploma te halen. Bovendien hebben we in september een 

recordaantal van 20 BBL’ers laten instromen. Het eerste jaar 

zijn deze leerlingen deels boventallig, maar het jaar daarna 

worden ze aangenomen op een vacature. Daarnaast is het 

voor Odion belangrijker dan ooit om zichzelf te presenteren 

als aantrekkelijke werkgever, hiervoor is een heel nieuw con

cept voor de arbeidsmarktcommunicatie in de maak. Maar 

ook ga ik de boer op, naar bijvoorbeeld het UWV, gemeen

tes, scholen en banenmarkten. Als medewerker kun je zelf 

ook een grote steen bijdragen door op een positiefreële ma

nier over je werk te praten, bijvoorbeeld op een verjaardag. 

Heeft iemand wellicht interesse in werken bij Odion, breng 

hem of haar met mij in contact!’

‘Ook op onze locatie hebben we moeite met vacatures 

invullen. Dat heeft volgens mij niets te maken met te lage 

salarissen of het imago van Odion, ik vind Odion juist een 

uitstekende werkgever. Bij ons is het probleem inhoude

lijk: het blijkt lastig om mensen te krijgen die zijn opge

wassen tegen onze cliënten met NAH (nietaangeboren 

hersenletsel, red). Niet iedereen trekt het tenslotte om 

regelmatig uitgescholden of bedreigd te worden. Dat is 

een belangrijke reden dat sommige collega’s na een tijdje 

afhaken. Een deel van de oplossing bij ons zou dus zijn om 

te proberen deze mensen vast te houden. In mijn ogen 

is het daarvoor nodig om op onze locatie een duidelijke 

keuze voor een doelgroep te maken. Naast NAH 

cliënten hebben we hier namelijk ook mensen 

die pittige lichamelijke zorg nodig hebben. 

Het dus mentaal én fysiek zwaar werk, 

het zou helpen als het een van die 

twee zou zijn.’

Weet jij cliënten die willen 
meewandelen?  
Meld je dan bij de collega’s 
van Jacobushof.

Tekst: Sytse Bakker

Foto: Elly Kroese

Het is moeilijk om 
goede medewerkerste vinden 

in de gehandicaptenzorg.

Zorg is mensenwerk, dus zonder medewerkers geen Odion. 
Daarom is het huidige en toekomstige tekort aan goede 
arbeidskrachten in de (gehandicapten)zorg een serieus 
probleem voor ons. Aan welke oplossingen werkt Odion als 
organisatie en wat zou nog meer helpen?

 Foto: Saskia Kerkhoff  Foto: Yvon Koster
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Medewerkerstekort,  
wat doen we daaraan?  

‘We zijn druk bezig op allerlei niveaus’ ‘Het begint bij zorgen dat collega’s niet afhaken’

Marja Meijer 
Hoofd Flexpool, Recruiter & 
Mobiliteitsadviseur 

Nico van Schaik 
Persoonlijk begeleider,
woonlocatie Jan Ligthartstraat

Deel door 
cliënten



Uit dienstIn dienst

Nee, dit artikel gaat niet over de Arts Verstan-
delijk Gehandicapten, maar over de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming die in mei 
van dit jaar van kracht is gegaan. Functionaris 
Gegevensbescherming Ben Zwarthoed 
vertelt wat deze in grote lijnen inhoudt en  
wat dit betekent voor de werkvloer.

Odion gaat voorzichtig om met 
gegevens van cliënten.

Wat betekent  
de AVG voor jou?
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IN DIENST

Mei
Nanja Kamps
Basismedewerker, Flexpool

Lyan Reijinga
Basismedewerker, 
Jan Ligthartstraat

Leonie Gerbracht - van den Broek
Basismedewerker, Noorderstraat

Marieke Schipper
Medewerker Kwaliteit, 
Servicebureau

Bianca op den Kelder
Basismedewerker, Veldvliegerweg

Marjet Rijkhoff
Persoonlijk begeleider, Zonnehoek

Femke Dijkstra
Basismedewerker, 
Noorderhoofdstraat

Brenda Calis
Basismedewerker, Klaverland

Juni
Angela van Arkel
Basismedewerker, Flexpool

Ayse Fokkema
Basismedewerker, Flexpool

Juli
Zanaida Oedit
Basismedewerker, Flexpool

Amber Kat
Basismedewerker, Flexpool

Nick Groot
Persoonlijk begeleider, Flexpool

Augustus
Paula Kohlrautz - De Bruyn
Basismedewerker, De Boomgaard

Stephanie Rosielle
Basismedewerker, 
Spaarbekkenkade West

Ellen Noom
Basismedewerker, Flexpool

Annemijn Joosen
Communicatiemedewerker Social 
Media, Servicebureau

Rosanne van der Poppe
Casemanager, SWT Wormerveer

Denise van Soest
Basismedewerker, Flexpool

Monique Munier
Persoonlijk begeleider, 
ambulant (kinderen)

Youri Koopmans
Persoonlijk begeleider, 
De Boomgaard

Vincent Kremer
Medewerker helpdesk & 
informatie, ICT

Augustus
Tanja van Duijn
Senior intercedent, Flexpool

Rowan de Vries
Basismedewerker, Flexpool

Corrine Linger
Basismedewerker, Zuiderweg

Maghali Riedewald
Basismedewerker, Flexpool

Sylvia Klaassen – Regts
Basismedewerker, Flexpool

Esther Bosch
Gezinsbegeleider, IGB

Ingeborg van der Cingel
Teamleider ambulant (kinderen)

UIT DIENST

Mei
Lada Karaibrahimovic
Huishoudelijk medewerker, 
Spaarbekkenkade

Imke Lof
Persoonlijk begeleider, ODC 
Dynamica

Juni
Sharin Hamed Ahmed Hamed
Basismedewerker, Flexpool

Esther Beers
Begeleider, Zuiderweg

Juli
Jacqueline de Vogel
Huishoudelijk medewerker, 
Jacobushof

Sander van den Berg
Assistent begeleider, Flexpool

Gerda Bergwijn
Huishoudelijk medewerker, 
Spaarbekkenkade

Eline van Stralen
Cliëntbegeleider, Voorstraat

Aranka van Velse
Begeleider, Zuiderweg

Judith Franssen
Helpende, Spaarbekkenkade

Augustus
Wies Steen
Huishoudelijk medewerker, 
Klaverland

Ruud Grotendorst
Basismedewerker, Flexpool

Nadine Bessaïs
Basismedewerker, Noordster

Nikki Wijdenes
Basismedewerker, Flexpool

Marieke Zonjee
Basismedewerker, Flexpool

Ton Hendriks
Teamleider, Waterland

Tjeerd Rodenhuis
Persoonlijk begeleider, 
Karveelstraat

Lola Rietdijk
Helpende, De Boogaert

Wanda Klein
Senior gedragsdeskundige, 
Zaanstreek/Kennemerland

Lisa Holkamp
Basismedewerker, Boelenspark

Brechtje Overweg – Derksen
Persoonlijk begeleider, Klaverland

Laura Dumas
Gezinsbegeleider, IGB

Annemieke Wouda – Croes
Gezinsbegeleider, IGB

Susan Dekker
Persoonlijk begeleider, Noordster

Caroline Leek
Basismedewerker, Oeverlanden

Tineke Bezemer – Bosma
Basismedewerker, Rumbastraat

Lana Tiebosch
Persoonlijk begeleider, 
Veldvliegerweg

Desiree Abbenhuis
Teamleider, Waterland

JUBILEA

12,5 jaar
5 juni 2018
Eveline Voetelink, regio Waterland

6 juni 2018
Lilian Teerhuis, De Boomgaard

1 juli 2018
Hèlen van der Elst-Jonker, 
Veldvliegerweg

16 juli 2018
Joyce Mulder-Van der Does, 
Tuinstee

1 augustus 2018
Elles de Ruiter, Kaaikhof 

25 jaar
15 juli 2018
Mirjam Putter-Eggers, Odibaan

40 jaar
15 juni 2018
Rob Marinus, Flexbureau

1 juli 2018
Carla Driehuis-Van Beek, 
regio Waterland

OVERLEDEN
Colette van Zuilen
Senior gedragsdeskundige,  
Waterland

Bij Odion beschikken we over veel persoonlijke gegevens 

van onze cliënten. ‘Er bestonden al regels over hoe organi

saties met dit soort gegevens horen om te gaan’, vertelt Ben. 

‘Wat met deze Europese verordening veranderd is, is dat wij 

moeten kunnen aantonen wat wij doen om te zorgen dat 

deze gegevens veilig zijn.’ Je denkt hierbij wellicht in eerste 

instantie aan digitale gegevens. ‘Onze digitale toegangs

beveiliging is al vrij uitgebreid aan de orde gekomen bij de 

implementatie van OnsPlan’, vertelt Ben. ‘We hebben het 

softwarematig zo geregeld dat je als begeleider alleen 

bij de gegevens van je eigen client kan. Voor ambulante 

medewerkers en flexpoolers is dat overigens aanmerke

lijk ingewikkelder dan voor medewerkers met een vaste 

locatie. In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren 

dat je bij gegevens wilt waar je niet standaard bij mag. 

Voor die situaties wordt gewerkt aan een noodknop 

die je toegang geeft. Iemand zal dan later kijken of de 

noodknop terecht gehanteerd is.’

Op straat
De eerdergenoemde wetgeving gaat echter verder dan uitslui

tend digitale beveiliging. ‘Ook offline ligt een gegevenslek 

op de loer als je daarover geen afspraken maakt en vastlegt’, 

weet Ben. ‘Laatst hebben we het bijvoorbeeld gehad over de 

baxterzakjes waarin apotheken hun medicijnen leveren. Daar 

zit een sticker op met info over de patiënt en de medicatie. 

Zo’n zakje kun je in de prullenbak gooien of bij het oud pa

pier doen. Maar wat als meeuwen zo’n vuilniszak openscheu

ren? Dan ligt iemands medicatiegebruik letterlijk op straat. 

Ook dit soort situaties moet je voorkomen.’

Adresje doorgeven
Bij mondelinge gegevensoverdracht kan eveneens een lek 

ontstaan. ‘Na de campagne ‘Informatieveiligheid begint bij 

jou’ van vorig jaar weet iedereen dat je geen privacygevoelige 

informatie bij het spreekwoordelijke koffieapparaat moet 

bespreken’, denkt Ben. Maar wat als je wordt gebeld door de 

reclassering met de vraag om even het adres van een cliënt 

door te geven? ‘We mogen wettelijk gezien alleen informatie 

doorgeven aan organisaties op basis van een overeenkomst 
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met de cliënt of met zijn/haar ex

pliciete toestemming’, antwoordt 

Ben. ‘Deze gegevens mogen we 

dus niet zonder meer doorgeven.’ 

En wat nu als dat toch gebeurt en daardoor een lek ontstaat? 

‘Als blijkt dat je willens en wetens de regels overtreedt, dan 

kan dat leiden tot een flinke boete’, weet Ben. ‘Maar als je 

je van privacygevoeligheid bewust bent en gewoon logisch 

nadenkt, kom je een heel eind!’

Foto: Rinske Rill

Deel door 
cliënten



Zorgbemiddelaar Bianca van Antwerpen:
‘Zelf zit ik op het onderdeel Jeugd, maar als mijn collega’s op vakantie of ziek 

zijn, neem ik voor ze waar. Dan is het handig dat ik meer weet dan mijn eigen 

domein en dus ook op de hoogte ben van nieuwe locaties zoals Westerwa

tering. Wat ik momenteel weet, is wat er in de medewerkersnieuwsbrief is 

gecommuniceerd. Dus dat cliënten van De Snuiter nu allerlei diensten uitvoe

ren in dit wooncomplex van Evean. Voor mij zou het fijn zijn om te weten wat 

precies de doelgroep is en wat voor activiteiten de cliënten kunnen doen. Gaat 

het alleen om ondersteunende werkzaamheden als koffie schenken? Of zijn er 

veel meer mogelijkheden?’

Basismedewerker Sandra Smit van de Kaaikhof, Assendelft:
‘Bij ons woont een aantal cliënten die eerst bij De Snuiter dagbesteding hadden 

en nu bij Westerwatering. Omdat voor sommige cliënten een aantal zaken rond 

de overgang erg onduidelijk was, gaf dat spanning. En die namen ze mee naar 

huis, dat hebben we hier echt gemerkt. Gelukkig heeft iedereen nu zijn plekje 

gevonden. Zelf heb ik 16 jaar dagbesteding gedaan en bij Westerwatering zie 

ik zoiets voor me als verzorgingshuis Guisveld in Zaandijk. Ik heb begrepen dat 

cliënten vooral worden ingezet op klusjes in de huishouding, de keuken en de 

tuin. Maar ik vraag me af of er misschien ook iets van een koffiecorner komt? 

Voor een paar cliënten die in de zomer bij Bakkie Leut werken, zou dat name

lijk een heel mooie invulling voor de winterperiode zijn.’

Teamleider Nadine da Cruz:
‘Sandra heeft het over een verzorgingshuis, maar bij Westerwatering wonen 

zelfstandige ouderen die dienstverleningsconcepten inkopen. Evean Thuiszorg 

levert de thuiszorg en onze cliëntmedewerkers helpen de twee medewerkers 

van Evean en de bewoners met allerlei klussen. Zoals helpen met de was, bood

schappen doen of vuilnis ophalen. Ook in het restaurant zijn cliënten aan de 

slag met bijvoorbeeld tafel dekken, afruimen, afwassen et cetera. Er is meestal 

slechts één begeleider van Odion aanwezig, dus we kunnen hier alleen cliën

ten plaatsen die hun vraag kunnen uitstellen. We hebben nu net toestemming 

gekregen om koffie te gaan schenken in de koffiecorner, dus die invulling komt 

er. Het is jammer dat de overgang van De Snuiter naar Westerwatering span

ning heeft veroorzaakt. Gelukkig werken cliëntmedewerkers er inmiddels met 

veel plezier.’

Deel door 
cliënten

Ons leven bij Odion

Wat weet jij van ...  
Westerwatering?
Sinds april 2018 is dagbestedingslocatie Westerwatering in 
Zaandam bij Odion gekomen. Sommige collega’s hebben van-
uit hun eigen werk raakvlakken met deze locatie. Wat zouden 
zij over deze plek willen weten?
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Westerwatering is een nieuwe  
dagbestedingslocatie voor Odion.

Impuls  
beluisteren?

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

Foto: Evelien Berger

Foto: Elly Kroese

Foto: Yvon Koster

Fotografie: Irma van der Lubbe

Michelle 
heeft een nieuwe 
basismedewerker

Bianca 
gaat graag de deur uit 

Frank 
is ervaringsdeskundige 

Deel door 
cliënten
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Wie is Frank?
Leeftijd/  56 jaar

Woonplaats/  Het Klaverland, Castricum (via Odion)

Hobby’s/  Schaken, gezellig onder de mensen zijn

Ik en Odion

Bij zijn presentaties krijgt Frank veel vragen. ‘Vooral over 

praktische dingen’, ervaart hij. ‘Bijvoorbeeld ‘Hoe doe jij je 

boodschappen?’ Of ‘Hoe ga jij op vakantie?’ Ik leg dan uit 

dat daar meer bij komt kijken dan zij denken. En dat het 

veel energie kost: leven met een lichamelijke beperking is 

topsport!

In het begin zijn mensen meestal afwachtend. ‘Dan breek 

ik het ijs met een beetje humor’, lacht hij. ‘Ik vertel bijvoor

beeld dat ik mijn hele leven bier en wijn door een rietje 

dronk. Dat moeten zij eens doen… Dan zijn ze meteen 

dronken!’ Ook vertelt Frank dingen waar mensen niet altijd 

bij stil staan: ‘Als ik op pad ga, zit ik in een rolstoel. Nog 

niet alle winkels zijn toegankelijk. Het wordt wel beter.  

De mensen zijn ook meer bereid om te helpen.’

Frank praat ook over serieuze onderwerpen. ‘Goede onder

steuning in het dagelijks leven is heel belangrijk’, ervaart 

hij. ‘Daardoor heb ik meer energie om dingen te doen.  

Medewerkers willen die graag geven. Maar soms kan dat 

niet door de bureaucratie. Dat vind ik heel erg. Daar praat 

ik graag over met ambtenaren en mensen die over het 

zorgbeleid gaan.’

Na afloop krijgt Frank vaak positieve reacties. ‘Ik merk dat 

mijn presentaties zorgen voor meer respect voor mensen 

met een lichamelijke beperking. Dat is precies waarvoor ik 

het doe!’

Frank vertelt mensen hoe het is om te leven 
met een lichamelijke beperking.

‘Mijn presentaties 
zorgen voor 
meer respect’

‘Mijn presentaties 
zorgen voor 

meer respect’
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Frank is ervaringsdeskundige voor Odion. Hij vertelt mensen en  
organisaties hoe het is om te leven met een lichamelijke beperking. 
Vooral mensen die met zorg te maken hebben. ‘Ik maak hen graag  
duidelijk dat wij niet zielig zijn’, vertelt hij. ‘Ik vind mezelf tenminste 
niet zielig. Ik ben spastisch geboren, ik weet niet beter.’
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Dit is mijn leven
Hallo, ik ben Bianca. Ik ben 44 jaar en woon bij woon-
locatie Spaarbekkenkade in Purmerend. Ik doe graag 
dingen buiten de deur. Dat maakt je wereld groter. Ik 
doe bijvoorbeeld elektrisch rolstoelhockey bij Special 
Force. Maar ik doe nog veel meer. Lees maar!

Ik rijd paard sinds mijn elfde. Ik loop met een  

rollator, maar als ik op een paard zit voel ik mij 

vrij. Dan heb ik het gevoel dat ik los loop.

Eens per week lees ik voor bij peuterspeelzaal  

Het Boemeltje. Kinderen zijn altijd eerlijk. En ze 

durven te vragen naar mijn beperking. 

Bianca doet veel leuke dingen.

Dit is mijn… (nieuwe) basismedewerker

Naam/  Michelle

Leeftijd/  22 jaar

Woonplaats/  Kabajastraat, Purmerend

Werk/  Gamma, Purmerend (via Odion)

Met Tara kan ik  
goed praten

Ik zing bij Popmusicalkoor Purmerend.  

Van zingen word ik altijd blij. Ik vind het vooral 

leuk om samen wat moois te maken. 

Mijn vorige basismedewerker Marlene ging vorig 

jaar weg. Ik mocht toen kiezen wie ik wilde van 

de andere basismedewerkers. Tara was hier net 

vast komen werken. Ze had daarvoor wel eens bij 

ons ingevallen. We hadden een goede klik. Dus 

koos ik Tara. 

Normaal duurt het een tijdje voor ik mensen ver

trouw. Maar bij Tara voelde ik me snel op mijn ge

mak. Ik was altijd iemand die alles opkropte. Dat 

doe ik nu veel minder, ik ben opener geworden. 

Bij Tara kan ik goed mijn ei kwijt. We praten over 

mijn werk, hoe het met me gaat… over van alles.

Tara en ik zijn even oud. In het begin vonden we 

dat wel een beetje gek. Maar eigenlijk gaat het 

hartstikke goed. Zij snapt goed hoe ik wil leven, 

vind ik. Bijvoorbeeld dat ik graag uit ga. Of dat 

het niet altijd even netjes is in mijn huis. Dan zegt 

ze: ‘Kom, we ruimen het samen even op.’

Sinds ik hier woon en ouder word, begin ik meer 

dingen te begrijpen. Tara helpt me daarbij. Ik was 

bijvoorbeeld niet goed in nee zeggen. Als vrien

den vroegen of ik mee uit ging, zei ik altijd ja. 

Terwijl ik soms best moe was. Of even niet zoveel 

geld had. Nu zeg ik soms gewoon dat ik lekker 

thuis blijf. Dat voelt veel beter!’

Tara is de nieuwe 
basismedewerker van Michelle.

Dit is mijn dichtbundel. Ik zit bij dichterskring  

Waterland. Ik schrijf over alles wat ik meemaak.  

Ik wil graag een 2e bundel maken.
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Tara

Michelle



Zó doen wij dat

Gael, Vincent, Mark & Soerinder 
bakken appeltaarten
Hoe bak je nou een goede appeltaart? Dat wilde de cliëntenredactie van  
Impuls wel eens weten. Daarom gingen we naar dagbestedinglocatie  
De Boerderij in Middenbeemster. Daar bakt het appeltaartenteam onder 
leiding van Evelien twee keer per week de lekkerste appeltaarten!
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Het team van De Boerderij legt 
uit hoe je een appeltaart maakt.
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A

A

•  Leg het bord op het deeg. Snij met een mesje 

het deeg eromheen weg. (Het appeltaartenteam 

gebruikt daarvoor een mooie uitsteker)

•  Smeer de boter aan de binnenkant van de 

springvorm.

•  Leg het deeg in de springvorm en druk het uit 

tegen de zijkanten.

Stap 4: Taart vullen
• Doe de vulling in de springvorm met het deeg.

• Strooi wat bloem over je werkblad.

• Pak het deeg dat je apart hebt gelegd.

• Rol het uit tot een plak van 2,5 millimeter dik.

•  Snijd met het mesje of de pizzasnijder reepjes 

van 2 centimeter breed (zie foto).

• Leg die in een ruitvorm over de taart.

Stap 5: Bakken maar!
• Verwarm de oven voor op 170 graden.

• Bak de taart in 40 minuten bruin.

En dan: Het geheim van De Boerderij
•  Verwarm 2 lepels abrikozenjam met een  

scheutje water.

• Roer het tot een gelijkmatige ‘saus’.

•  Strijk die met een kwastje over de reepjes deeg 

op de warme taart.

Geen zin om zelf te bakken? Op dinsdag en  
donderdag kun je bij De Boerderij verse appeltaart kopen. 
Een grote kost € 9,50, een kleine € 3,50.

Smullen maar!!!

Wat heb je nodig?
Voor het deeg:
 ✔ 300 gram bloem 

 ✔ 100 gram basterdsuiker 

 ✔ Een halve theelepel zout 

 ✔ 200 gram koude boter 

 ✔ 1 ei 

 ✔ 10 gram citroenrasp

En verder
 ✔ Deegroller

 ✔ Plastic folie

 ✔ Springvorm met een doorsnede  

van 22 centimeter

 ✔ Een bord met een doorsnede  

van 30 centimeter

 ✔ Scherp mesje of pizzasnijder

 ✔ Steelpannetje

 ✔ Boter om de springvorm in te vetten 

 ✔ Bloem om je werkblad te bestuiven 

 ✔ Een beetje abrikozenjam

Voor de vulling
 ✔ 8 appels 

 ✔ 20 gram gewone suiker 

 ✔ 60 g rozijnen 

 ✔ 2 theelepels kaneelpoeder

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

En dan ..

Stap 1: Het deeg maken
•  Doe alles voor het deeg bij elkaar in een  

grote kom.

• Kneed alles goed door elkaar.

•  Dat kan met je handen of met een mixer die kan 

kneden

•  Maak een bal van het deeg en verpak de bal in 

plastic folie.

• Laat het deeg een half uur rusten in de koelkast.

Stap 2: De vulling maken
• Schil de appels en snijd ze in stukjes.

• Verwijder het klokhuis.

•  Schep de suiker, de rozijnen en het  

kaneel poeder erdoor.

• Hussel alles goed door elkaar!

Stap 3: Het deeg uitrollen
•  Pak het deeg uit de koelkast en doe  

het folie eraf.

•  Pak 2/3 van het deeg en leg de rest nog  

even weg.

•  Strooi wat bloem over je werkblad en leg  

de grote bal deeg erop.

•  Strooi wat bloem over het deeg en pak je  

deegroller.

•  Rol net zo lang over het deeg tot het overal  

ongeveer 3,5 millimeter dik is.

Stap 1



Het Service Bureau in Purmerend gaat naar 

een andere plek.

De huur loopt volgend jaar af. En het pand is 

te groot geworden.

In juni 2019 moeten we eruit zijn.

We weten nog niet waar het Service Bureau 

heen gaat.

Misschien Zaandam, misschien Purmerend.

Odion heeft precies opgeschreven wat voor 

soort pand ze willen.

Een makelaar is nu aan het zoeken.

We hopen begin januari te weten wat 

het gaat worden.

Het Service Bureau 
gaat verhuizen

Moet je horen!
Informatie van Odion voor jou

Henk Steen is de directeur van Odion. 

Al heel lang. En met veel plezier.

Maar toch gaat hij volgende zomer stoppen. 

Hij gaat namelijk met pensioen. 

De Raad van Toezicht van Odion gaat een 

nieuwe directeur zoeken.

Daar worden ook cliënten en medewerkers bij 

betrokken.

Tot aan zijn vertrek blijft Henk enthousiast zijn 

werk doen.

Herfsttekening
Verbind de lijnen in volgorde 
van de cijfers!

Henk Steen gaat 
met pensioen


