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Kwaliteitsjaarverslag
Vanuit de richtlijnen van het Kwaliteits-

kader Gehandicaptenzorg ontwikkelen 

we een jaarverslag. Wij gebruiken dit 

ook om te laten zien wat Odion al-

lemaal doet. Het staat inmiddels online, 

maar hier presenteer ik de opzet aan 

het MT. 

Spreukenwolkje
Ik deel mijn kantoor onder meer met 

Elizabeth van Oostrum. Een aantal 

maanden terug kocht zij dit spreuken-

wolkje. Af en toe zetten we er een 

nieuwe spreuk op ter inspiratie. Werk 

vandaag aan je plezier! 

LHBTI-vriendelijk
Op weg naar de certificering voor 

de Roze Loper hees ik met Marlies 

Haubrich voor het eerst een van onze 

nieuwe regenboogvlaggen. Die gaan 

voortaan wapperen bij het Service  

Bureau en Regiokantoor tijdens  

speciale LHBTI-dagen.

Medicatiebeleid
De VGN publiceerde onlangs een nieuwe 

handreiking Medicatiebeleid. Hier be-

spreek ik met Marjan Ooms de gevolgen 

daarvan voor óns medicatiebeleid. Ook 

bespreken we de incidentmeldingen van 

het eerste kwartaal van 2019. 

TriasWebtraining
In deze teamleiderstraining die ik 

organiseerde vertelt een trainer van Tri-

aspect hoe teamleiders incidentmeldin-

gen kunnen behandelen en analyseren. 

Door dat samen te doen kunnen we 

veel leren en herhaling voorkomen.

Het fotodagboek van Marieke Schipper
Als kwaliteitsfunctionaris houdt Marieke Schipper zich bezig met 
alles wat binnen Odion met het bewaken en verbeteren van kwaliteit 
te maken heeft. Kwaliteit doe je samen, vandaar dat Marieke graag 
de verbinding zoekt.  
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Trots
Wat heb ik ook een mooi vak! Een vak dat ik deel met al die col-

lega’s binnen Odion. Een vak dat zich afspeelt op het snijvlak van 

recht, ethiek en zorg. In de directe verbinding tot de mensen aan 

wie wij ondersteuning geven of indirect zoals in mijn functie van 

bestuurder. In ons vak gaat het om mensen in hun relatie en dat 

maakt het extra mooi. Mensen ontmoeten in dienstverlening en 

ondersteuning, daar stonden de letters Odion voor en daar blijft 

Odion voor staan. Al die bijzondere mensen vormen samen een 

unieke organisatie. In alle vertrouwen geef ik het stokje over aan 

Annemarie van Dalen die verantwoordelijkheid gaat dragen voor 

een prachtige club. Hoe belangrijk taal voor mij ook is, het Odion-

gevoel dat ik meedraag en koester laat zich moeilijk omschrijven. 

Warmte, bevlogen- en betrokkenheid hebben daarin zeker een 

plek. Dank aan allen die Odion hebben gemaakt tot wat zij is: 

een organisatie om trots op te zijn!  

Henk Steen
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Henk gaat met pensioen.  
Hij is trots op Odion.

Marieke bewaakt  
de kwaliteit bij Odion.

Foto's: via Odion
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Aan het woord

Odion doet veel om toch goede medewerkers  
te krijgen en te houden.

Een aantal jaren geleden had de zorg te maken met flinke 

bezuinigingen, waardoor zorgorganisaties moesten inkrim-

pen. Er waren minder banen, daarom nam de instroom bij de 

opleidingen - en daardoor een paar jaar later ook uitstroom 

- af. ‘Daar merken we nu het effect van’, constateert Marja. 

‘Bovendien: veel mensen die destijds moesten afhaken, zijn 

ander werk gaan doen. Die krijg je niet snel meer terug naar 

de zorg. Combineer dat met de toenemende vergrijzing en je 

hebt een serieus probleem.’

Grenzen bewaken
Als flexpooler merkt Sylvia inderdaad dat de vraag naar bezet-

ting groot is. ‘Als ik wil, kan ik iedere dag 24 uur aan de slag’, 

weet ze. ‘Het valt me op dat ik vaak word gevraagd om een 

zieke medewerker te vervangen. Vooral onder jongere me-

dewerkers is het verzuim relatief hoog. Ik snap dat wel. Zeker 

als je jong bent is het lastig om je grenzen te bewaken als de 

druk groot is. Ik heb dat zelf ook moeten leren. Maar Odion 

heeft er meer aan als ik soms nee zeg en het daardoor langer 

volhoud, dan dat ik over mijn grenzen ga en uiteindelijk ook 

moet afhaken.’

Vijver
Niet alleen Odion ervaart de krapte op de arbeidsmarkt, het 

is een probleem in de hele zorgsector. ‘We vissen met z’n al-
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len in dezelfde vijver’, schetst Marja. ‘We zijn er dus bij 

gebaat dat die vijver groter en dieper wordt. Daarom 

werken diverse zorginstellingen samen in RAAT: dat staat 

voor Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten. Zo heb-

ben we afspraken gemaakt over het aantal leerlingen en 

stagiaires dat we binnen onze organisaties gaan bege-

leiden. Ook organiseren we beurzen om mensen voor de 

zorg te interesseren. Bijvoorbeeld in samenwerking met 

organisaties als UWV, voor mogelijke zij-instromers.’

Jong beginnen
Marja vertelt dat de organisaties binnen RAAT ook 

gastlessen op scholen geven en aanwezig zijn op stage-

markten. ‘Goed idee om jongeren vroeg voor de zorg 

te interesseren’, vindt Sylvia. ‘Mijn dochter heeft een 

tijdje terug een snuffelstage bij Odion gedaan. Ze vond 

het veel leuker dan ze vooraf gedacht had. Ze is zelfs de 

opleiding voor helpende gaan volgen!’ ‘Ja, die maat-

schappelijke stages bij middelbare scholen zijn belang-

rijk’, beaamt Marja. ‘Op die manier kunnen we laten zien 

hoe leuk de zorg is. Dat is nodig, want we merken dat 

men soms een verknipt beeld van de sector heeft. Je zou 

heel hard moeten werken en sterk onderbetaald worden. 

Maar dat laatste valt best mee als je het vergelijkt met 

bijvoorbeeld de detailhandel of de horeca. En het is mooi 

werk, waar je veel voor terug krijgt.’

Leerlingen
Wie dat al ervaren, zijn de leerlingen die bij Odion 

meedraaien. ‘Twee jaar terug waren dat er nog vier of 

vijf, maar in februari is een lichting van bijna twintig 

leerlingen gestart’, vertelt Marja. ‘En in het najaar volgt 

er weer zo’n aantal. Het is geweldig dat locaties deze 

mensen de kans willen bieden om het vak te leren in de 

praktijk. Zeker in het eerste jaar vraagt dat namelijk best 

een investering in tijd. Maar daarna solliciteren ze echt op een 

vacature en draaien ze mee als collega’s. Ook begeleiden we 

meer stagiaires dan voorheen. We merken dat veel van hen na 

deze positieve ervaring daarna voor Odion kiezen.’

Beste werkgever
Hebben mensen eenmaal gekozen voor de zorg, dan is het 

vervolgens ons een uitdaging om te zorgen dat ze voor Odion 

kiezen. ‘Wat daarbij goed helpt, is dat Odion is verkozen tot 

Beste Werkgever in de gehandicaptensector’, vertelt Marja 

trots. ‘Want wie wil er nou niet bij de beste werkgever wer-

ken?’ Sylvia vindt dat predicaat overigens helemaal terecht. ‘Ik 

heb kort bij een andere organisatie gewerkt, maar ik ben op 

een holletje weer terug gekomen’, vertelt ze. ‘Het was goed 

om te ervaren hoe het elders was. Nu weet ik: dat warme 

gevoel krijg ik nooit meer ergens anders.’ ‘In elkaars keuken 

kijken, dat is trouwens ook iets dat RAAT stimuleert’, haakt 

Marja aan. ‘Want stel, je bent uitgekeken op de gehandicap-

tenzorg, maar blijkt warm te lopen voor de ouderenzorg, dan 

blijf je toch voor de sector behouden. Nieuwe mensen voor 

de zorg interesseren is nodig, maar het is ook belangrijk te 

zorgen dat mensen de sector niet verlaten.’

Anders verdelen
Feit blijft dat we een kleiner aantal opgeleide mensen zullen 

houden. ‘De kennis die in huis is, moeten we dus zo optimaal 

mogelijk benutten’, stelt Marja. ‘Ik weet er niet het fijne van, 

maar Odion laat onderzoeken welke taken op locaties wellicht 

door mensen zonder begeleidersopleiding kunnen worden 

gedaan. Vanuit RAAT kijken we tegelijkertijd hoe we vanuit 
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de participatiewet mensen met een afstand tot de arbeids-

markt kunnen opleiden voor werkzaamheden op niveau 2 of 

1. Het spreekt voor zich dat dit heel zorgvuldig moet gebeu-

ren.’ ‘Goed initiatief’, vindt Sylvia. ‘Ik zie wel vaker dat een 

helpende taken uit handen van de begeleider neemt. Dat kan 

soms prima.’

Zelf aan het stuur
Sylvia is dus positief over de initiatieven die Marja schetst. ‘Ik 

denk dat het kan gaan werken en dat is ook nodig’, ant-

woordt ze. ‘Ik maak me best zorgen over de kwaliteit van de 

zorg op het moment dat ik die straks zelf nodig heb. Ik hoop 

dat die dan hetzelfde is als de kwaliteit die wij onze cliënten 

nu bieden.’ ‘Voor een deel zitten we daarbij zelf aan het 

stuur’, reageert Marja. ‘Mensen voor de zorg interesseren doe 

je namelijk al door enthousiast over je vak te vertellen aan 

familie, vrienden en bekenden. En onder het motto ‘kleine 

moeite, groot gebaar’ kun je berichten van Odion delen op je 

eigen social media. Wie weet dat je daardoor iemand prikkelt 

om het gesprek met jou aan te gaan. En tenslotte is het  

belangrijk om open te blijven staan voor leerlingen en  

stagiaires op alle niveaus. Zij vormen uiteindelijk  

de nieuwe zorggeneratie.’ 

Foto: Irma van der Lubbe

Sylvia Klassen

Marja Meijer

Arbeidsmarktkrapte:  
wat is ons antwoord? 
Dagelijks ervaren we de gevolgen van het tekort aan goede mensen in de 
zorg. Zoals je eerder in Impuls las, doet Odion veel om dit tekort te helpen 
oplossen. Welk effect heeft dat? En wat kun je als medewerker daaraan bij-
dragen? We vragen het aan Marja Meijer, hoofd flexpool en tevens mobili-
teitsadviseur/recruiter en aan Sylvia Klassen, begeleider in de flexpool. 
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Hoe ben jij bij Eureka betrokken geraakt?
‘Odion deed een oproep en vroeg mensen die vraagstukken 

op een andere manier wilden bekijken. Voordat ik me zes jaar 

geleden liet omscholen, was ik 22 jaar lang procesmanager bij 

ABN Amro. Eureka leek me de ideale manier om beide erva-

ringen te combineren.’

Hoe zijn jullie te werk gegaan?
‘Onder begeleiding van bureau Garage 2020 hebben we 

gewerkt volgens de methode Design Thinking. Eerst hebben 

we benoemd wat volgens ons de problemen in de organisatie 

waren en aan de hand daarvan hebben we de twee belang-

rijkste thema’s bepaald: eigen regie en meedoen aan de 

samenleving. Vervolgens hebben we twee teams gemaakt die 

ieder met een thema aan de slag gingen. Ik zat bij ‘meedoen 

aan de samenleving’.

Wat was volgens jullie daarbij het grootste knelpunt?
‘Veel cliënten hebben angst voor het onbekende en gaan 

daardoor niet snel de deur uit. We wilden een oplossing 

bedenken voor alle cliënten, maar de hulpvragen bleken te di-

vers. Daarom besloten we ons eerst te richten op cliënten die 

ambulant begeleid worden. Zij zitten minder vaak op clubs 

– soms door beperkt budget – en hebben minder begeleiding 

en aansluiting dan iemand die binnen een woonlocatie woont. 

Maar natuurlijk kan iedereen die dat wil de app gebruiken.’

 

Wat was de volgende stap?
‘We hebben het onderwerp van alle kanten bekeken door on-

der meer met allerlei mensen te spreken. Zo ontstond het idee 

van een eenvoudige en gebruiksvriendelijke app die inzichte-

lijk maakt welke activiteiten er bij je in de buurt zijn. Maar die 

je ook een soort virtuele tour geeft, zodat je vooraf weet wat 

een activiteit inhoudt en/of hoe de locatie eruit ziet. Cliënten 

zouden een review moeten kunnen achterlaten, om aan te 

geven hoe zij de activiteit hebben ervaren. En de app moest 

een deelknop hebben, waarmee je anderen kunt uitnodigen 

om samen te gaan.’

Bea Hessels, persoonlijk begeleider bij woon-
locatie Ismailiastraat IW in Purmerend, is be-
trokken bij ons innovatieproject Eureka. Twee 
groepen medewerkers ontwikkelden daarbij 
ieder een nieuw idee voor de zorg. Bea legt uit 
wat ‘haar’ team bedacht.

Een paar medewerkers van Odion hebben een 
app voor cliënten bedacht. Ze hopen dat  
ze hem mogen gaan maken.

Top-idee  
De activiteitenapp

Wat hebben jullie met het idee gedaan?
‘We hebben een prototype gemaakt en zijn die gaan testen 

om hem te verfijnen. Het uiteindelijke idee - en dat van het 

andere team - hebben we eind februari aan het management-

team en andere belangstellenden gepresenteerd. Die reageer-

den enthousiast, maar hadden terecht vragen over het beheer 

van de app. Alles valt of staat immers bij de actualiteit. Daar 

hebben we over nagedacht, het lijkt ons geweldig als dit een 

dagbestedingsproject voor een paar cliënten kan worden.’

Wat hoop je dat er met het plan gebeurt?
‘Ik hoop heel erg dat we het mogen gaan uitvoeren! Het MT 

heeft geen toezeggingen gedaan, maar beide teams mogen 

hun idee verder gaan uitwerken.’

je zelf geweest zonder hulp en zonder 

een tweede kans’? Zijn vriendin had 

gezegd: ‘Iedereen verdient een moge-

lijkheid om zich waar te maken’. Hij had 

zelf ooit ‘diep gezeten’ vertelde de chef 

eerlijk. Met behulp van Odibaan had hij 

zich, in de herkansing, een goeie plek in 

de samenleving veroverd. Hij was een 

eigen bedrijf gestart. Nu wilde hij iets 

terugdoen.  

We maken kennis met elkaar en er is 

een klik tussen deze twee mannen. 

Als Arie in het kort zijn verhaal vertelt 

zegt de chef: ‘Je bent van ver gekomen, 

vriend. Respect en ik kan je de hand 

schudden’. Dit keer dus geen ‘wie goed 

doet, goed ontmoet’, maar andersom!

Het wilde maar niet lukken. Geen van 

de benaderde bedrijven had de ruimte, 

de goodwill of überhaupt tijd voor Arie. 

Niemand wilde hem aannemen. Arie, 

een pechvogel, die door een noodlot-

tig ongeval een arbeidsbeperking had 

opgelopen. Arie, die zijn leven weer 

wilde opbouwen. Arie zocht gewoon 

werk waar hij plezier in zou hebben en 

ik hielp hem daarbij.

Het laatste bedrijf belde ik op een 

vrijdag. De chef aan de andere kant van 

de lijn was snel met tegenargumenten: 

‘We zitten vol, veel stagiaires, druk, druk, 

druk, geen tijd, moeilijke klanten, hoge 

eisen enzovoort’. Op mijn uitleg en mo-

tiverende woorden kwamen ellenlange 

tegenwerpingen. Die week sloot ik een 

beetje katterig af.  

Maandag werd ik teruggebeld door 

het bedrijf van vrijdag. De chef had er 

het hele weekend over nagedacht. Zijn 

vader had hem gevraagd: ‘Waar had 

'In oktober 2018 werd ik benaderd door 

Ilse Ruff van de OR. De groep had te 

weinig leden en zocht uitbreiding. Of 

ik interesse had… Na 11 jaar bij Odion 

wist ik als medewerker heel veel over 

mijn eigen locatie, maar hoe binnen 

Odion bijvoorbeeld beslissingen tot 

stand komen, daar had ik geen idee 

van. Bovendien heb ik altijd gevonden 

dat het makkelijk is om te mopperen 

op wat niet goed gaat, maar dat het 

zinvoller is om te kijken hoe je dingen 

kunt veranderen. Dus die OR leek me 

wel wat.

Natuurlijk kun je niet zomaar OR-lid 

worden, je moet officieel gekozen 

worden. Daarom kreeg ik een ervarings-

plek: een soort snuffelstage waarbij ik 

als volwaardig lid meedraaide. Ik ont-

Wie goed ontmoet,  
doet goed

Column van

De OR

Denise deed een soort stage bij 
de ondernemingsraad.

Een cliënt van Odibaan krijgt 
een kans van iemand die ook 
clïent bij Odibaan was.

Ervaringsplek als opstapje

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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Foto: Evelien Berger

Foto: Irma van der Lubbe

Foto: Peter Nelis

dekte dat de OR over veel meer dingen 

meepraat dan ik dacht. Zo stelden ze 

destijds kritische vragen over de over-

name van SWLG, maar ook hebben ze 

meegedacht over de profielschets voor 

de nieuwe bestuurder. En er wordt echt 

naar ons geluisterd. Op het moment 

van dit interview moeten de verkiezin-

gen nog plaatsvinden, maar ik hoop 

natuurlijk heel erg dat ik word gekozen 

en officieel aan de slag mag!’

6
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Denise Erpelinck 
Persoonlijk begeleider  

Bristolroodstraat/Bakkie Leut

TIP VAN BEA:
‘Heb je een idee? Toets je aannames bij de 

mensen om wie het gaat en waak ervoor 

om zelf de oplossing al te bedenken. Die 

mislukt namelijk als je hem baseert op 

verkeerde aannames.’

Deel door 
cliënten
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Pilot
Ze zijn best wel ver met zelforganiserend werken, vindt het 

team. Met een teamleider die meer overstijgend ging wer-

ken, was dat ook nodig. Maar het liep niet meteen op rol-

letjes. Zo’n vier jaar geleden deden ze mee aan de pilot van 

Team & Talent, maar toen gebeurde er ineens van alles tege-

lijk. Ze moesten aan de gang met Ons Plan, er waren wisse-

lingen binnen het team, er kwam een nieuwe teamleider en 

er moesten veel trainingen worden gevolgd. Bovendien was 

Team & Talent destijds nog niet helemaal uitgekristaliseerd, 

er zaten nog wel wat haken en ogen aan. Daardoor was het 

team er te veel kostbare tijd aan kwijt. Ze besloten om met 

de pilot te stoppen.

50/50
Twee jaar later hebben ze Team & Talent alsnog opgepakt 

(van de opmerking ‘We móesten wel’ schiet het halve team 

in de lach). Een groot deel van het huidige team werkte 

toen echter nog niet op deze locatie. De groep is in korte 

tijd enorm gegroeid, omdat de locatie de begeleiding van 

de ambulante cliënten in de wijk erbij kreeg. Bovendien zijn 

enkele begeleiders van het eerste uur vertrokken, daarvoor 

kwamen nieuwe collega’s in de plaats. Daardoor bestaat het 

team nu uit ‘echt oude’ collega’s (wederom gelach!) en een 

nieuwere garde. De verhouding is ongeveer 50/50. 

Teamdag
Op een recente teamdag is opnieuw gekeken naar ieders 

interesses en talenten en de verdeling van de taken. Bij de 

wisselingen in de bezetting hadden nieuwe medewerkers 

gewoon de werkzaamheden overgenomen van vertrekkende 

mensen, waardoor niet altijd de juiste persoon op de juiste 

taak zat. Ook waren er gaten gevallen en bovendien waren 

er mensen die hun taak wilden ‘weggeven’ omdat ze toe 

waren aan wat nieuws. Teamleider Annebé vindt het opmer-

kelijk hoe alles een plek vond zonder dat met taken hoefde 

te worden geleurd. Dat geeft wel aan hoe divers het team is. 

Mevrouw iPad
Die diversiteit is een kracht, vindt het team. Een van hen 

geeft aan dat zij iemand is die nog wel eens te lang nadenkt 

over dingen (instemmend gegrinnik alom), en dat het dan 

fijn is om in gesprek te gaan met een collega die meer van 

‘huphuphup’ is. Ook weet de groep goed elkaars talenten 

te benutten. Voor ICT-dingen weet het team bijvoorbeeld: 

daarvoor moeten we Kelly hebben, alias Mevrouw iPad. Dat 

gaat sneller dan zelf het wiel proberen uit te vinden. 

Duo’s
Het team ziet het als een voordeel dat de extra taken per 

duo zijn verdeeld. Dat heeft als winst dat je met elkaar kunt 

overleggen: wie doet wat en wanneer? Ook kun je bij elkaar 

ergens over doorvragen en dat ervaart het team als prettig. 

Kennis vergroten
Een extra taak… Dat klinkt als meer werk, maar zo voelt dat 

niet: het is onderdeel ván het werk. Dat werk is wel anders ge-

worden door de verschuiving van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen 

dát’, die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Een taak 

erbij betekent soms ook dat je je kennis over een bepaald 

onderwerp moet vergroten. Een van de teamleden begint 

binnenkort bijvoorbeeld aan een cursus over medicatie en het 

controleren van bevoegdheden. Zij ziet dat als een voordeel, 

het maakt je werkveld weer breder en het verruimt je blik. 

Betrokken
Voor de relatief nieuwe teamleden is het zelforganiserend 

werken een vanzelfsprekendheid, aangezien zij op deze lo-

catie niet anders hebben meegemaakt. De medewerkers die 

al langer bij de Kaaikhof zijn, vinden dat de nieuwe manier 

van werken maakt dat je meer betrokken bent (‘Je weet 

meer wat er speelt binnen je locatie, je hebt nu achtergrond-

informatie die je voorheen niet had’). Daardoor voel je je 

meer verantwoordelijk en dat voelt goed. 

Achterover leunen
Bovendien zijn de lijntjes korter: iedereen weet waarvoor hij 

bij wie moet zijn, je hoeft niet steeds te overleggen of toe-

stemming te vragen. Annebés werk is daardoor meer dat van 

een manager geworden die faciliteert wat nodig is. Het bete-

kent wel voor iedereen dat de tijd van af en toe achterover 

leunen voorbij is. De regie ligt bij jouw duo en je bent zelf 

verantwoordelijk voor wat je doet. Het team maakt daardoor 

meer eigen beslissingen. 

Wennen
Dat is voor sommigen wel even wennen. Een van de nieuwe 

teamleden komt uit het middelbaar onderwijs, daar was 

het heel duidelijk met welke vraag je naar welke trap in de 

organisatie ging. Het zelforganiserende werken betekent 

voor haar nog wel eens zoeken: pak ik dit zelf op, leg ik deze 

vraag bij het team neer of ga ik ermee naar de teamleider? 

Andere teamleden van het team herkennen dat wel, ook 

al zijn ze niet nieuw. Annebé vult aan dat dit op alle lagen 

van de organisatie speelt. Ook teamleiders zijn meer zelf-

organiserend geworden toen ze vanuit het cluster naar een 

regioteam gingen.

Positief
Afsluitend concludeert het team dat het zelforganiserend 

werken een goede ontwikkeling is. Ze ervaren het als prettig 

dat ze het vertrouwen krijgen en zelf beslissingen mogen 

nemen. Dat is soms nog steeds wennen, maar wel in positie-

ve zin (‘Ik voel de vrijheid’). Eigen regie voor de cliënten dus, 

maar ook voor de medewerkers. De afsluitende opmerking 

‘Nu die salarisverhoging nog!’ zorgt voor een hilarisch eind 

van een mooi gesprek.

Locatie / 

Soort locatie /

Cliënten /

Datum /

Woonlocatie Odion Kaaikhof, Assendelf

Beschermd wonen (BW) met 24-uurs begeleiding

Individueel wonen (IW) met achterwacht

Ambulant wonen (AW: deze cliënten worden 

aangemeld via de sociaal wijkteams en wonen 

in de wijk)

Zeer divers

Donderdag 18 april, 14.00 uur

Foto, bovenste rij van links naar rechts:

1 Janny Ruiter (persoonlijk begeleider), 2 Elles de Ruiter  
(begeleider), 3 Natascha Watjer (gastvrouw), 4 Sanne Jillings 
(persoonlijk begeleider), 5 Roos Erfmann (persoonlijk begeleider). 
 
Onderste rij van links naar rechts:  
6 Saskia Marees (persoonlijk begeleider), 7 Kelly Centaine  
Koedooder (begeleider), 8 Anita Koppers (persoonlijk begeleider),  
9 Diane Mulder (persoonlijk begeleider). 
 
Niet op de foto:  
Karen Koan (begeleider), Margret Koper (persoonlijk begeleider), 
Nancy de Kruif (begeleider), Sanne Leguijt (persoonlijk begelei-
der), Annebé van Oort (teamleider), Sandra Smit (begeleider), 
Lisa de Waard (begeleider), Deborah Hannema (huishoudelijk 
medewerker).

Teamwork
Het team van woonlocatie Odion Kaaikhof in Assendelft is in korte tijd  

snel gegroeid. Ongeveer de helft van de groep is daardoor pas gekomen na 
Team & Talent. Toch hebben ze alle taken goed kunnen verdelen en weet het 

diverse team gebruik te maken van elkaars kwaliteiten.
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Foto: Irma van der Lubbe
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De teamleden van Kaaikhof hebben 
de extra taken verdeeld. Iedereen doet 

wat ze leuk vindt of goed in is.

Deel door 
cliënten



Een stap verder 

Haar carrière bij Odion begon toen ze met haar gezin na 

tien jaar in Limburg te hebben gewoond weer terug ver-

huisde naar Amsterdam. ‘Ik had daar met veel plezier leiding 

gegeven aan twee woonlocaties voor volwassenen met een 

verstandelijke beperking bij PSW-Midden Limburg’, vertelt 

ze. ‘Hun communicatiemedewerker bracht mij in contact met 

communicatiemedewerker Rinske Rill, die me enthousiast 

over Odion vertelde. Dat was de reden om in mei 2013 te sol-

liciteren op een tijdelijke functie als teamleider bij Odion voor 

een jaar. Vandaaruit zou ik wel weer verder zien.’

Verbinding
Na dat jaar volgde een zwangerschapsvervanging bij Inten-

sieve Gezinsbegeleiding en uiteindelijk raakte ze betrokken 

bij de wijkteams. ‘Een superervaring’, blikt ze terug. ‘Het was 

mooi om de verbinding te leggen tussen verschillende organi-

saties in de wijk. Dat hoort bij mij: iets opzetten met mensen 

uit heel verschillende hoeken.’ Helaas werd bij de nieuwe 

aanbesteding voor de wijkteams de opdracht niet gegund 

aan ROL. Daardoor hield Marie Louises functie op te bestaan. 

‘Ik heb echter altijd vertrouwen in de toekomst gehad’, vertelt 

ze. ‘Zeker in de huidige arbeidsmarkt is er altijd wel iets dat 

op je pad komt. Gelukkig kwam bij Odion de vacature voor 

stafmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning voorbij. 

Marie Louise volgt een opleiding  
voor haar nieuwe functie.
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Voor deze functie heb ik gesolliciteerd  en een assessment 

moeten doen.’

Andere kant
Haar nieuwe functie past Marie Louise als een handschoen.  

‘Ik wil graag samen met anderen in een organisatie werken 

aan een samenleving waarin iedereen meedoet’, vertelt ze. 

‘Het is bovendien heel fijn om nu aan de andere kant van de 

lijn te staan. In de wijkteams was je afhankelijk van de orga-

nisaties waar je mee samenwerkte. Nu werk ik bij één van die 

organisaties en dat voelt fijn. Ik kan mijn kennis en ervaring 

hier goed gebruiken.’ 

Studie
Als programmaleider ROL zou Marie Louise aan een opleiding 

Bedrijfskunde beginnen. Die opleiding bleek ook nodig voor 

haar huidige functie. Daarom zit ze sinds september 2018 

weer in de studiebanken. ‘Ik leer onder meer wat er komt kij-

ken bij het opzetten van nieuwe plannen binnen een organi-

satie’, zegt ze enthousiast. ‘Het is leuk om zo een bredere kijk 

te krijgen, dat werkt heel stimulerend. Met mijn drie stude-

rende kinderen zit ik nu soms samen aan de keukentafel. Een 

bijzondere ervaring – voor hen, maar zeker ook voor mij!’

Foto: Evelien Berger

Tot vorig jaar was Marie Louise van Hall 
programmaleider binnen het samenwer-
kingsverband ROL voor de Zaanse wijkteams. 
Tegenwoordig is ze stafmedewerker maat-
schappelijke ondersteuning en volgt ze een 
opleiding Bedrijfskunde. ‘Heel verrijkend’, 
aldus Marie Louise.

Marie Louise van Hall: 
‘Door die opleiding krijg ik een
bredere kijk op Odion’

Foto: Saskia Kerkhoff 

Mét Odion
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Brandweerman Eddy:
‘Erger voorkomen, daar doen we het voor’

Hoe ben je met Odion in contact gekomen?
‘Een jaar of zes geleden werd ik benaderd door woonlocatie 

Karavaanstraat van Odion. Of ik de bewoners met een verstan-

delijke beperking eens wat wilde komen vertellen over brand-

veiligheid. Sindsdien doe ik dat jaarlijks bij bijna alle woonloca-

ties van Odion in de regio en kennen ze me als Brandweerman 

Eddy. Daarnaast regel ik de brandoefeningen op de locaties en 

geef ik voorlichting aan de begeleiders. Odion is daar overi-

gens behoorlijk fanatiek in, ik ken eigenlijk weinig zorgorgani-

saties die dat zo zorgvuldig aanpakken.’

Hoe ziet zo’n bespreking eruit?
‘Meestal schuif ik ’s avonds na het eten aan. Ik begin met 

vragen stellen en aan de hand van de antwoorden ga ik verder. 

Bijvoorbeeld: Wat is brand? Dan zeggen ze zaken als ‘vuur’, 

‘vlammen’ en ‘rook’. Dan vraag ik: is die rook goed voor je? 

Nee? Waarom dan niet? En zo komt alles aan bod.’

Brandweerman Eddy vertelt  
bewoners van Odion in Purmerend  

wat ze moeten doen bij brand.

Je doet ook brandoefeningen. Wat is daarbij de 
grootste uitdaging bij mensen met een verstande-
lijke beperking?
‘Voor hen is het lastiger om te interpreteren wat er gebeurt, te 

bepalen of dat gevaarlijk is en daar meteen naar te handelen. 

We leren ze dingen als: wanneer dit gebeurt, loop je van A 

naar B. Maar wat als er tussen A en B iets gebeurt dat afwijkt 

van het patroon?’

Zoals?
‘Bij een brandoefening neem ik wel eens een rookmachientje 

mee om bijvoorbeeld het trappenhuis vol rook te zetten. Veel 

bewoners lopen daar dwars doorheen, want ze hebben ge-

leerd dat ze de trap moeten nemen. Dan zeg ik: ‘Weet je nog 

dat we net hebben besproken dat rook niet goed voor je is? 

Dus wat doe je dan?’ Zo probeer ik ze bewuster te maken.’

Betrek je ook collega’s van je bij zo’n oefening?
‘Jazeker, ik vind het belangrijk dat zij ook ervaren hoe ze met 

bewoners moeten omgaan tijdens een brand. Soms doet 

daarom de kazerne mee en komt er een echte brandweerauto 

met collega’s in hun brandweerpakken. Voor de cliënten heeft 

dat als voordeel dat ze dat ook een keer hebben meegemaakt, 

want zo’n circus kan best wat impact hebben. En natuurlijk 

mogen ze na afloop een helm op voor de foto!’

Wat voor effect hebben deze inspanningen nou 
allemaal?
‘Bij de Karavaanstraat zit ook een afdeling Zelfstandig Wonen 

van ouderenorganisatie Zorgcirkel. Toen daar een jaar of twee 

geleden een brandje ontstond, hebben de Odionmedewerkers 

van de Karavaanstraat perfect gehandeld en konden zo erger 

voorkomen. Daar doen we het voor!’

Organisatie: Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Functie: medewerker Brandveilig leven en advies
Contact met Odion: voorlichting & brandoefeningen op locaties

impuls | 2 2019
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Geheel vrijwillig

3
Joost is vervoersvrijwilliger.

In 2011 kreeg Joost via zijn zoon, die bij Odion werkt, de 
vraag of hij een cliënt naar zijn vakantiebestemming wilde 
rijden. Inmiddels is hij al acht jaar vervoersvrijwilliger voor 
meerdere locaties en cliënten van Odion. ‘Ik zie soms heel 
Nederland in een dag.’

Vervoersvrijwilliger Joost Janssen:  
‘Met sommige cliënten bouw 
je echt een band op.’

Na het wegbrengen van de eerste cliënt kwam al snel een tweede verzoek. ‘Ik 

kreeg vrij vlot weer een e-mail met de vraag of ik iemand anders ook wilde 

wegbrengen’ vertelt Joost. ‘Op dat moment was ik werkzaam als docent Inbur-

gering, maar had tijd over om dit te doen.’ Het aantal ritten liep in vier jaar snel 

op. ‘In mijn eerste jaar deed ik er vijfentwintig, dat liep al snel op naar de zestig 

en verder naar de honderd per jaar. Momenteel heb ik zo’n driehonderd ritten per 

jaar!’ Op de vraag hoe hij dit allemaal bijhoudt, laat Joost een Excelbestand zien. 

‘Hierin staat waar ik afgelopen jaar ben geweest en of er wel of geen begeleiding 

gewenst was.’ Het bestand is een imponerend lange lijst vol met diverse ritafstan-

den en bestemmingen. 
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Puzzelboekje
Bij veel ritten blijft Joost wachten 

tot de cliënt klaar is met zijn of haar 

activiteit. ‘In de tussentijd maak ik een 

praatje met ouders en begeleiders’, ver-

telt hij. ‘Als ik me echt verveel, maak ik 

een puzzel uit m’n boekje dat ik altijd 

bij me heb.’ Veel ritten komen weke-

lijks of maandelijks terug. Joost zegt 

hierover: ‘Dan bouw je wel een band 

op met elkaar, dat is erg leuk’. Een van 

die terugkerende ritten is de rit van 

Bas Versteeg naar Sliedrecht. ‘Bas ‘rij’ 

ik al zeven jaar als hij gaat repeteren 

met zijn bluesband bij United By Music 

in Sliedrecht. De rit van Zaandam naar 

Sliedrecht duurt zo’n anderhalf uur. 

Dan hebben we leukste gesprekken 

over bijvoorbeeld muziek, actualiteit of 

over Bas zelf.’ 

 

Oververhitte motor
Op de vraag of er ooit iets geks is 

gebeurd, antwoordt Joost: ‘Ik heb 

ooit stil gestaan langs de A1 met een 

cliënt. Het was een bloedhete zomer 

en ik zou haar wegbrengen voor een 

georganiseerde vakantie. We stonden 

lang in de file en er kwam opeens rook 

onder de motorkap vandaan. Ik heb 

toen de ANWB gebeld en die is met een 

takelwagen gekomen om mij weg te 

slepen. Na het afkoelen van de motor 

en het bijvullen van de koelvloeistof, 

konden we weer verder en kon ik haar 

uiteindelijk op haar vakantiebestem-

ming afzetten. Mazzel dat ik haar niet 

bij een busopstapplek hoefde af te 

leveren, want die bus had ze echt ge-

mist,’ grapt Joost. Joost is inmiddels een 

begrip binnen Odion. Zijn zoon, Gijs 

Janssen, werkt nog steeds voor woonlo-

catie Odion Bristolroodstraat in Zaan-

dam. ‘Als cliënten mij daar zien, ben ik 

gewoon de vader van Gijs.’

‘De clientmedezeggenschap van Odion bestaat uit twee de-

len,’ zegt Ilse. ‘Aan een kant de CMR, een overleg bestaande 

uit ouders en verwanten van cliënten, en aan de andere kant 

de adviesgroep met cliënten zelf.’ Het aantal cliënten met 

een lichamelijke beperking en/of NAH binnen Odion is echter 

sterk toegenomen door de overname van locaties van He-

liomare en SWLG, legt Ilse uit. ‘Een vertegenwoordiging van 

hen kwam bij onze cliëntadviesgroep, maar door de verschil-

lende begripsniveaus werd het moeilijk werkbaar. Daarnaast 

nam de animo voor zeggenschap toe, waardoor meer cliën-

ten in de adviesgroep wilden. Dat enthousiasme wilden we 

natuurlijk niet beperken, maar de groep werd te groot en te 

divers om goed te kunnen functioneren.’ Er werd dus nage-

dacht over een nieuwe vorm, met als resultaat dat er nu drie 

cliëntadviesgroepen zijn. ‘Voor groep 1 hoeven cliënten niet 

te kunnen lezen of schrijven’, licht Rilana toe. ‘Met groep 2 

communiceren we in eenvoudige taal en de leden van groep 

3 kunnen zelf goed lezen en schrijven en hebben bovendien 

ervaring met centrale medezeggenschap.’

Versterking
Een andere ontwikkeling was Odions behoefte om ervarings-

deskundigheid te professionaliseren. Ervaringsdeskundigen 

zijn cliënten die vanuit hun eigen levenservaring andere cli-

enten of professionals kunnen inspireren en informeren. ‘Net 

als de adviesgroepen dragen zij bij aan zeggenschap en ei-

gen regie’, vertelt Madelon. ‘Ervaringsdeskundigen vertellen 

anderen over hun eigen ervaring en beleving en zorgen zo 

voor meer kennis en begrip. Maar daarin moeten ze natuur-

lijk wel begeleid worden en ook dat kwam bij Zeggenschap 

terecht. Vandaar dat Ilse versterking heeft gekregen van 

Rilana en mij. Als coaches ondersteunen we deze cliënten op 

een heel gelijkwaardige manier.’

Kracht
Naast haar werk voor Zeggenschap is Rilana ook Buurtcirkel-

coach. ‘Ik houd ervan om mensen in hun kracht te zetten’, 

vertelt ze. ‘Toen deze vacature voorbij kwam, leek me dat 

dus echt iets voor mij.’ Madelon ontdekte hoe goed dit werk 

bij haar paste, toen ze na een ziekteperiode een reïntegra-

tieplek kreeg bij Zeggenschap. ‘Doordat ik het werk zo leuk 

vond, knapte ik snel weer op. Het is mooi en belangrijk om 

De zeggenschap bij Odion is veranderd.  
Er zijn nu drie adviesgroepen.

Recentelijk is de zeggenschap bij Odion 
gewijzigd. Wat zijn de belangrijkste aanpas-
singen, waarom zijn die gedaan en wie doet 
tegenwoordig wat? Het team Zeggenschap 
legt het je uit. 

 Foto: Elly Kroese
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Zeggenschap: wat  
is er veranderd?

cliënten te helpen hun stem te laten horen. Toen de vaca-

ture voor coach voorbij kwam, leek het dus wel alsof het zo 

moest zijn!’

Olievlek
Het team is nog niet zo lang bezig in deze setting, maar 

tevreden met de vorderingen tot nu toe. ‘Er ligt een goede 

basis’, vindt Ilse. ‘Nu moet het een soort olievlek worden’, 

ziet Rilana voor zich. ‘Hoe groter de organisatie wordt, des 

te belangrijker wordt het dat niet steeds dezelfde mensen, 

maar iederéén gehoord wordt. Dus om de juiste input uit 

alle groepen te kunnen krijgen. Dat wordt onze uitdaging 

voor de komende tijd.’

Ilse de Boer (midden)

beleidvisie en organisatie zeggenschap  +  

ondersteuning adviesgroep 3

Rilana Blom (links)

begeleiding ervaringsdeskundigen regio  

Purmerend + ondersteuning adviesgroep 2

Madelon Dekker (rechts)

begeleiding ervaringsdeskundigen regio  

Zaanstreek + ondersteuning adviesgroep 1

Foto: Ad en Inge van der Ploeg

Tekst: Sytse Bakker

Joost Janssen (r) met Bas Versteeg 

Foto: via Odion

| 2 2019
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WIE DOET WAT?
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Uit dienstIn dienst

Eind vorige maand verhuisde het Service  
Bureau (SB) en ons regiokantoor Zaandam naar 
de nieuwe locatie in Wormer. Ook ons regiokan-
toor Purmerend/Waterland ging naar een ander 
pand. Ton van Westrop leidde dit project samen 
met personeelsadviseur Joan Hofmann. Impuls 
vroeg haar naar de belangrijkste veranderingen 
voor iedereen aan het SB.

Het Service Bureau van Odion is verhuisd.

Samen prettig 
werken

15

IN DIENST 

Januari
Ilona Butter
Begeleider, Boelenspark

Roxanne van de Lustgraaf-Lof
Begeleider, Boelenspark

Marina Lamping
Persoonlijk begeleider, 
De Boogaert

Reslin Blom
Begeleider, Flexpool

Sandra Kort
Persoonlijk begeleider, 
Het Klaverland

Daniëlla Marini
Begeleider, Het Klaverland

Ruben Schuur
ICT-afdeling, applicatiebeheer

Ilona Broersen-De Groot
Persoonlijk begeleider, 
Jan Ligthartstraat

Aletta Verhoeven
Persoonlijk begeleider, 
Logeerhuis

Ageeth Erkamp
Regiomanager, 
Regio Waterland

Adrie Heine
Kok, Voorstraat

John Koopman
Kok, Voorstraat

Ina Groot
Huishoudelijk medewerker, 
Dynamica ODC

Ivana Sahin-Jansova
Begeleider, Flexpool

Nathalie Hillegers-
Van Oorschot
Begeleider, Spaarbekkenkade

Februari

Debra van der Sluijs
Persoonlijk begeleider, 
Darwinpark

Hein Hendriks
Onderhoudsmedewerker, 
Gebouwenbeheer

Bas van Meel
Begeleider, Het Klaverland

Carl Zöllner-Bruijning
Begeleider, Jachtenlaan/MLK

Jennifer de Boer
Begeleider, Lijnbaan

Linda Kuipers-Van Loenen
Persoonlijk begeleider, 
Noordster

Irene Jonker
Helpende, Standbyte

Eva Wittenberg
Helpende, Vlijthoeve/Buiten-
rust

Kelly Veenstra
Begeleider, Spaarbekkenkade

Robin Ohm
Begeleider, Bristolroodstraat

Evelin de Groot-Poldoja
Begeleider, Dynamica ODC

Delailah Kapoen
Begeleider, Helena Smitsstraat

Carmenta Vleugel
Begeleider, Ismailiastraat ZG

Sandra Naastepad
Begeleider, Ismailiastraat VG

Sandra van Soest-Van Beem
Begeleider, Tuinstee

Ghadeer Mskineh
Gastvrouw, Cole Porterstraat

André Benistant
Begeleider, Het Watermerk

Anneke Strijland van Eijk
Begeleider, Flexpool

Karen Koan-Van Ederen
Begeleider, Kaaikhof

Lianne Krab
AVG arts, regio Waterland

Maral Foroughi Nejad
Begeleider, De Boogaert

Judy Kruijt-Hop
Begeleider, Karavaanstraat

Maart
Wilma van Stein
Begeleider, Boelenspark

Mirella Schults
Persoonlijk begeleider, 
Boomgaard logeren

Patricia de Boer-Iliohan
Persoonlijk begeleider, 
Kransfontein

Rochelle Schumacher
Begeleider, Londenhaven BW

Marit van Oostenbrugge
Persoonlijk begeleider, 
Dynamica NSO

Benjamin de Keyzer
Begeleider, Oeverlanden

Liza Glandorf
Personeelsadviseur, 
regio Waterland

Mona Pel-Warink
Teamleider, regio Waterland

Eva de Loos
Begeleider, Flexpool

April
Annemarie van Dalen
Bestuurder

Karin Cornelissen
Begeleider, Flexpool

Wendy Vinkestijn
Begeleider, Flexpool

Esther Glerum
Persoonlijk begeleider, 
Jan Ligthartstraat

Kim van der Meij-Tamboer
Persoonlijk begeleider, 
Logeerhuis

Sharon van Leeuwen
Medewerker salaris-
administratie

Angelique Scheeve
Huishoudelijk medewerker 
plus, Skepehoeck

Ronald de Jong
Begeleider, Veldvliegerweg

Natasha Vendrik
Begeleider, Het Klaverland

Diana Gerritsma
Helpende, Het Klaverland

Marjolein Broekhuizen-
Maliepaard
Helpende, Zuiderweg

Simone van Hooff
Begeleider, Flexpool

Anita Reurs-Brandenburg
Begeleider, Flexpool

Afra Stolting
Begeleider, Flexpool

Eva Nung
Persoonlijk begeleider, 
Londenhaven IW

Amar Franx
Helpende, Vlijthoeve/
Buitenrust

Romy Stut
Receptioniste, Flexpool

Natassia Teerenstra
Persoonlijk begeleider, 
Het Klaverland

Emma Bauling
Persoonlijk begeleider, 
Bakkie Leut

UIT DIENST

Januari
Marleen Marsbergen
Busbegeleider, Noordster

Ruth Smit-Sapthu
Begeleider, Noorderstraat

Daniëlla Marini
Begeleider, Het Klaverland

Sophie Burema
Casemanager, 
SWT Wormerveer

Peter Dijkhoff
Begeleider, Noorderhoofdstraat

Dea Bobeldijk
Medewerker Kwaliteit, 
Service Bureau

Esther Bosch
Gezinsbegeleider, IGB

Conny Brandwijk
Receptioniste, receptie

Monique Cambeen
Begeleider, De Bogaert

Lindsay von Kriegenbergh
Persoonlijk begeleider, 
Loirestraat

Dewy Machielse
Casemanager, SWT Zaandam 
Noord Kogerveld

Gretha Middelhof
Busbegeleider, Dynamica

Jolanda Nieuwendijk
Teamleider, SWT Wormerveer

Robert Nijman
Onderhoudsmedewerker, 
Gebouwenbeheer

Anna Rinkel
Begeleider, Flexpool

Romy Schumacher
Medewerker Cliënt-
administratie

Robbert Stam
Begeleider, Boelenspark

Helena Tauwnaar
Begeleider, Flexpool

Februari
Monique Stoter-Fondse
Persoonlijk begeleider, 
NSO Dynamica

Nathalie Dikken
Begeleider, De Boogaert

Marissa van den Bos
Begeleider, Flexpool

Sanne Bout
Persoonlijk begeleider, 
Jachtenlaan/MLK

Justa van den Brink
Jobcoach, Odibaan

Mylene Duijf
Persoonlijk begeleider, 
Dynamica ODC

Hèlen van der Elst-Jonker
Begeleider, Veldvliegerweg

Martine Menger
Begeleider, Jan Ligthartstraat

Monique Munier
Persoonlijk begeleider, 
Ambulant Kind

Lia Schaatsbergen
Huishoudelijk medewerker, 
Kransfontein

Karin Scheers
Persoonlijk begeleider, 
regio Waterland

Maart
Shirly Peetom-Vliegendhart
Begeleider, Rumbastraat

Maud van Busschbach-De Boer
Teamleider, regio Zaanstreek/
Kennemerland

Maral Foroughi Nejad
Begeleider, De Boogaert

Veel daglicht, veel groen, veel ruimte, een professioneler 

restaurant: in allerlei opzichten is de werkomgeving van 

de ‘kantoormensen’ binnen onze organisatie erop vooruit 

gegaan. Het nieuwe SB – onze hoofdvestiging - oogt fris en 

uitnodigend. ‘Dat moet ook’, vindt Joan. ‘Odion wil graag 

een aantrekkelijke werkgever zijn. Daar hoort ook een mooi 

pand en een fijne werkomgeving bij. Het managementteam 

had een pakket van eisen opgesteld waaraan ons nieuwe 

kantoor zou moeten voldoen. Op basis daarvan is de in-

richting vormgegeven.’ Daar is veel tijd, energie en geld in 

gaan zitten, vertelt Joan. ‘We zullen hier zeker de komende 

twintig jaar blijven, daarom wilden we het goed aanpakken’, 

legt ze uit. ‘Dat wil echter niet zeggen dat we alles klakke-

loos nieuw hebben besteld. De plafondverlichting hebben 

we bijvoorbeeld gehouden, de Luxaflexen die we aantroffen 

hebben we gewoon laten hangen en veel tussenwandjes 

hebben we opnieuw kunnen gebruiken.’ 

Open
Wat meteen opvalt, is dat het kantoor heel open en transpa-

rant aan doet. ‘Klopt’, beaamt Joan. ‘Op het vorige SB waren 

de meeste collega’s gewend om een eigen werkplek te 

hebben en daar zaten we in kamers achter gesloten deuren. 

Dat is hier echt anders. Op de plek waar jij nu zit, zit mor-

gen misschien iemand anders. Dat betekent dat je hem net 

zo hoort achter te laten als je hem aantrof.’ Door de open 

ruimtes ben je veel meer met elkaar in contact en ontmoet 

je gemakkelijker je collega’s, voorziet Joan. De plek die je 

kiest, zal afhangen van het werk wat je er wilt doen, legt ze 

uit. ‘Voor je reguliere werk zijn er eilanden met standaard 

werkplekken’, wijst ze. ‘Wil je je goed concentreren, dan kies 

je bijvoorbeeld voor een afgeschermde eenmans ‘cockpit’ en 
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wil je ongestoord bellen of overleggen met een paar mensen, 

dan hebben we daarvoor goed geïsoleerde ‘treinzitjes’ voor 

vier personen.’ De collega’s die zich afvroegen of er wel vol-

doende plekken voor iedereen zouden zijn, kan Joan gerust-

stellen. ‘We hebben dat heel goed berekend en er is echt plek 

voor iedereen.’

Gedrag
Joan beseft dat het samen werken in een grote ruimte valt 

of staat met gedragsregels. ‘We moeten ons meer bewust 

zijn van het effect op collega’s als we bijvoorbeeld hardop 

zitten te bellen’, stelt ze. ‘Je kunt dan bijvoorbeeld even een 

afgeschermde werkplek zoeken. Ook zullen we moeten leren 

elkaar aan te spreken als je ergens last van hebt. Dat zal nog 

wel wat aanpassing van ons allemaal vragen. Ton van Westrop 

en Ans Sintenie zijn zich momenteel aan het verdiepen in wat 

het van ons vraagt om hier samen plezierig te kunnen werken. 

Daar komen we binnenkort op terug.’

Foto: Irma van der Lubbe

Eveline Veenendaal-Baars
Persoonlijk begeleider, 
Standbyte

Janette Weisz
Persoonlijk begeleider, 
leerwerkbedrijf SB

April
Nathalie Stengs
Begeleider, Flexpool

Anna Willemsen
Coach, regio Waterland

Diana van den Elskamp
Begeleider, Voorstraat

Ray Kniestedt
Begeleider, Helena Smitsstraat

Lucy Kramp-Hilhorst
Transitiebegeleider, 
Service Bureau

Cristel Matena
Persoonlijk begeleider, 
Het Klaverland

Ina Tol
Senior gedragsdeskundige, 
regio Waterland

Leonie Walsteijn
Persoonlijk begeleider, 
Zonnehoek speciale 
begeleiding Zaterdag

JUBILEA
12,5 jaar

1 Januari
Adinda Zwaan-Barson, 
Jacobushof

5 januari
Marieke Zwijns, Intensieve 
gezinsbegeleiding

28 januari
Kim Matton, Zonnehoek

1 februari
Joke Gedink, regio Zaanstreek/
Kennemerland

28 februari
Askin Erdem-Van Beek, 
Loirestraat
Nelleke Kerssens, 
Bristoroodstraat

1 maart
Shimara Annes, 
Spaarbekkenkade Oost

Marloes van Nooij, 
Karveelstraat

Ria Tabak, Ismailiastraat ZG

18 maart
Ilse de Jong, Intensieve 
gezinsbegeleiding

1 april
Wendy Konst, Loirestraat
Michel Persoon, Oeverlanden

25 jaar
1 februari 
Tiny Bilstra, regio Waterland

40 jaar
Marjon Bakker-Korthof, 
De Boomgaard
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Hedy Quak, begeleider flexpool:
‘In 21 jaar bij Het Logeerhuis van Odion heb ik ervaren hoe fijn het voor ouders is 

als hun kind een goede plek heeft om te logeren. Het ontlast ze even, het maakt 

dat ze kunnen bijtanken om de zorg vol te houden en eventueel tijd met de 

andere kinderen in het gezin door te brengen. Vandaag werk ik op de oriënta-

tiegroep van DAC De Noordster met jongvolwassenen. Een collega vertelde me 

dat er een pilot voor weekendlogeren voor jongeren draaide. Goed idee, want 

bij Het Logeerhuis kunnen kinderen tot een bepaalde leeftijd terecht. Ik ben be-

nieuwd welk niveau de jongeren moeten hebben om daar te kunnen logeren en 

of er ook cliënten in een rolstoel terecht kunnen. En zijn er plannen voor uitbrei-

ding naar vakantieopvang of logeren door de weeks?’

Marcel van Barlingen, zorgbemiddelaar:
‘Bij intakes horen wij regelmatig dat ouders het fijn vinden als hun jongvolwassen 

kind kan ervaren hoe het is om even los te zijn van hen, contacten kan opdoen 

en wellicht vaardigheden kan leren. Weekendlogeren is zo een mooi opstapje 

naar het begeleid wonen. Voor kinderen hebben we Het Logeerhuis en voor 

volwassenen losse logeerplekken op verschillende locaties, die overigens vaak vol 

zitten. Maar voor deze groep jongeren hadden we nog niks. De Rijper Eilanden 

lijkt me een prima locatie, juist omdat de jongeren er bij elkaar zijn en kamers 

delen: dat geeft een goede dynamiek. Ik heb begrepen dat de eerste ervaringen 

zeer positief zijn en ben verheugd dat het een vervolg krijgt. Ik ben benieuwd of 

er nog verdere uitbreiding van het aantal weekenden in zit?’

Ingeborg van der Cingel, teamleider van o.a. de Rijper Eilanden:
‘Bij de evaluatie in april zagen we alleen maar blije jongeren en enthousiaste 

ouders. Voor sommigen was dit de eerste logeerervaring die echt lukte. Dat komt 

voor een deel door de locatie: de Rijper Eilanden heeft alle benodigde facilitei-

ten, zoals hoog/laagbedden, een tillift et cetera en is dus ook toegankelijk voor 

rolstoelen. Maar vooral de inzet van de medewerkers heeft bijgedragen aan 

het succes. Het logeren is voor jongeren van 15-35 jaar die zich aan hotelregels 

kunnen houden. De wens is om voor hen het logeren uit te breiden van een naar 

twee keer per maand. Ook onderzoeken we logeermogelijkheden voor jongeren 

met een lager niveau, op een andere locatie. Voor vragen en aanmeldingen kun 

je terecht bij Cliëntservice.’

Deel door 
cliënten

Ons leven bij Odion

Wat wil jij weten over ...  
weekendlogeren?
Na een succesvolle pilot wordt het weekendlogeren voor jongvolwassenen bij 
hotel De Rijper Eilanden in De Rijp voortgezet. Jongeren ervaren zo hoe het is 
om uit huis te zijn en leren bepaalde vaardigheden in een gezellige vakantie-
sfeer. En natuurlijk geeft het de ouders even ruimte. 
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Sinds kort heeft Odion  
weekendlogeren voor jongeren.

Impuls  
beluisteren?

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

Foto: Yvon Koster

Foto: Yvon Koster

Foto: Peter Nelis

Fotografie: Irma van der Lubbe

Annette 
laat haar leven zien 

Eddy 
werkt bij Bakkie Leut 

Barend 
doet aan topsport 

Deel door 
cliënten



Dit is mijn leven
Hallo, ik ben Annette. Ik ben 58 jaar. Vorig jaar heb 
ik een beroerte gehad. Daardoor kan ik mijn werk in 
de thuiszorg niet meer doen. Maar ik voel me te jong 
om achter de geraniums te zitten. Daarom heb ik nu 
dagbesteding bij Odion PurmerGeul in Purmerend.

Bij de kookgroep. Ik heb een snijplank met  

spijkertjes. Wat ik moet snijden, prik ik daarop 

vast. Dan schiet het niet weg.

Gelukkig is mijn creativiteit gebleven na de  

beroerte. Mozaïeken had ik nog nooit gedaan.  

Zo leer je nog eens wat!

Annette heeft dagbesteding bij  
PurmerGeul. Ze is creatief. Ook doet ze 

aan koken, sporten en zwemmen.

Dit is onze begeleider

Naam/  Gudy en Patrick

Wonen/  Odion Henegouwen, Volendam

‘We hebben nu meer  
inspraak in ons eten’

Mijn man gaat altijd mee naar zwemmen. Hij zegt 

dat ik vooruit ga. Dat geeft vertrouwen in jezelf 

en dat is belangrijk.

Patrick: ‘Bij Henegouwen eten we iedere dag  

met zes bewoners in de algemene ruimte. De 

begeleiding kookt. Maar we aten best vaak het-

zelfde. Dat hebben we gezegd bij een zeggen-

schapsmiddag met Henny. We wilden graag meer 

afwisseling.’

Gudy: ‘Maar dan moet je wel weten wat iedereen 

wel of niet lust. Daarom hebben we onderzoek 

gedaan. Patrick en ik hebben een lijst gemaakt 

met alle groenten, fruit en kruiden die we kon-

den bedenken. Alle bewoners hebben die met 

hun begeleider ingevuld.’

Patrick: ‘Henny hielp ons met de structuur van het 

onderzoek. Wanneer gaan we overleggen? Wat is 

er tot nu toe gebeurd? Wat gaan we de volgende 

keer doen? Ze heeft ook de eindpresentatie met 

ons geoefend.’

Gudy: ‘Daar was de teamleider bij, de gedrags-

deskundige, iemand van Zeggenschap en het hele 

team van begeleiders. We waren best een beetje 

zenuwachtig. Maar het ging top. We kregen zelfs 

applaus!’

Patrick: ‘Iedere donderdag tussen vijf uur en half 

zes maken we nu met z´n allen het weekmenu. 

Dan pakken we vaak de lijst erbij om te kijken 

wat iedereen lust. We houden ook rekening met 

het budget. En het moet makkelijk te maken zijn. 

Het menu hangen we op het prikbord in de alge-

mene ruimte.’

Gudy: ‘De begeleiding heeft ons onderzoek  

serieus genomen. We hebben nu echt meer in-

spraak over ons eten!’

Bij Henegouwen hebben cliënten nu 
meer inspraak over hun eten.

Sport houdt me actief. Het helpt ook om dingen 

in het dagelijks leven beter te doen. Zoals bukken, 

lopen of aankleden.
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Wil jij ook een etensonderzoek doen 
op jouw locatie? Neem dan contact op 
met Henegouwen. Je mag de lijst van 
Gudy en Patrick gebruiken.

Foto's: via Odion



Zó doe ik dat

Barend droomt van  
de Paralympics

Barend kan niet praten, daarom typt hij alles op 

zijn tablet. ‘Boccia lijkt een beetje op jeux des 

boules’, legt hij uit. ‘Maar dat is een spel en  

boccia is een sport.’ Eerst deed Barend rolstoel-

hockey. ‘Dat is geen paralympische sport’, typt hij. 

‘Daarom ben ik boccia gaan doen.’

Barend draagt speciale handschoenen. ‘Die hou-

den mijn polsen in een andere hoek’, laat hij zien. 

‘Zo kan ik beter gooien. Ik ben spastisch, daarom 

Wie is Barend? 
Leeftijd/  41 jaar

Woonplaats/  Purmerend,  

locatie Oranjefontein 

Bocciaspelers gezocht!
De klasse waarin Barend speelt, zoekt nog 
mensen tussen 18 en 30 jaar. Interesse?  
Mail Barend op barend32@live.nl.

is boccia een moeilijke sport voor mij. Maar dat 

maakt het juist leuk. Ik houd van grenzen verleg-

gen. De sport houdt me ook fit. Daardoor kan ik 

meer dingen zelf doen in de zorg en ben ik minder 

afhankelijk.’

Barend traint vijf dagen per week. Twee dagen 

in Purmerend en drie dagen in Amsterdam. Daar 

gaat hij heen met de bus, de trein en de metro. ‘In 

het begin was ik bang dat ze me zouden vergeten 

in de trein’, typt Barend. ‘Maar mijn trainer zei: 

‘Gewoon dóen!’ Nu gaat het goed. Ik kom nu ook 

beter voor mezelf op als een buschauffeur me 

niet wil meenemen. Ik heb nog nooit een training 

gemist.’

In augustus gaat Barend misschien meedoen aan 

het Europees Kampioenschap in Spanje. Maar het 

allerliefste gaat hij naar de Paralympics. ‘Ik weet 

niet zeker of dat lukt’, typt hij. ‘Voor de klasse 

waarin ik speel, ben ik zwaar gehandicapt. Dat 

maakt het moeilijker om goed te scoren. Maar ik 

ga er natuurlijk vol voor!’

Barend is topsporter. Zijn sport heet Boccia. Dat spreek je uit  
als ‘botsja’. Het is een paralympische sport. Volgend jaar zijn de  
Paralympics in Tokio. Barend wil daar heel graag aan meedoen:  
‘Ook gehandicapten hebben dromen.’
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Barend wil meedoen aan de Paralympics.

impuls | 2 2019
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Wie is Eddy?
Leeftijd/  51 jaar

Woonplaats/  Wormerveer

Hobby’s/  Facebook, chatten, dagtochten maken, 

nieuwe mensen leren kennen

| 2 2019

Eddy zoekt nog collega’s!
Wil jij ook werken bij Bakkie Leut? 
Meld dit aan je begeleider. 
Dan kan hij/zij contact opnemen 
met Bakkie Leut.

Ik en Odion

Door de week is Eddy iedere dag bij Het 

Watermerk. Soms de hele dag, soms een 

halve dag. ‘Ik doe verschillende dingen’, 

vertelt Eddy. ‘Ik houd bijvoorbeeld de 

Facebookpagina van Het Watermerk bij. 

Op vrijdag zit ik altijd bij de receptie.  

Ik neem dan ook de telefoon aan.’

Sinds eind mei werkt Eddy daarnaast bij 

Bakkie Leut. ‘Dat is een buitenrestaurant-

je’, legt hij uit. ‘Het ligt in de Zaanbocht in 
Eddy is blij met zijn werk bij Bakkie Leut. 

‘Ik heb Bakkie Leut  
echt gemist’

Eddy heeft dagbesteding bij Odion  
Het Watermerk in Wormerveer. Maar in de 

zomer werkt hij ook bij Bakkie Leut.  
Dat vindt Eddy erg leuk. ‘Onder de mensen 

zijn is belangrijk voor mij.’

Wormerveer, aan het water. Er staat een mooie  

pipowagen met allemaal tafeltjes en stoeltjes 

erbij. Je kunt er koffie, thee of limonade drinken. 

We hebben ook appeltaart met slagroom, kokos-

macronen en tosti’s.’

Eddy doet er van alles. Zoals afrekenen en soms 

een afwasje. Maar de bediening vindt hij het 

leukste. ‘Ik vraag mensen wat ze willen hebben. 

Dat breng ik dan’, zegt hij. ‘Ik maak graag een 

praatje met ze en soms maak ik een grapje. Dat 

contact met mensen vind ik fijn.’ In de bediening 

krijg je soms fooi. ‘Die doen we in de pot’, vertelt 

Eddy. ‘Daar doen we dan samen iets leuks van. 

Vorig jaar hebben we samen wat gegeten. En we 

deden een boottochtje. Heel gezellig.’

Veel mensen die door de weeks werken, zijn op 

zaterdag vrij. Eddy vindt het juist fijn om dan bij 

Bakkie Leut te zijn. ‘Anders duurt die dag zo lang’, 

vindt hij. ‘Vorig jaar werkte ik ook bij Bakkie Leut. 

Van de winter heb ik het echt gemist!’
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Voorjaarspuzzel
Zoek de 7 verschillen in deze foto's.

Win hiermee de gedichtenbundel van Henk.

Annemarie van Dalen overhandigt de prijs!

Moet je horen!

Het Odion-talent

Wil je op de achterkant
Van de Impuls voor de cliënt 
Een gedicht maken want
Daarin ben je een talent

Die vraag is wel interessant
Maar wie mij een beetje kent
Weet dat ik – nogal irritant – 
Gebruik maak van het moment

In de Impuls lees je jullie verhaal
Wat jullie doen, zo veelzijdig allemaal
Dus wat ik hiermee maar wil zeggen…

Het is wat lastig uit te leggen
‘Cliënt’ klinkt voor mij te kaal
Talenten zijn jullie allemaal! 

Henk Steen, Purmerend, mei 2019

Informatie van Odion voor jou

Henk gaat met pensioen. 
Daarom schreef hij een afscheidsgedicht.

Foto: Saskia Kerkhoff

Omcirkel de 7 verschillen. Vul je naam in. 

Knip de puzzel uit en stuur het via de begeleiding 

naar de redactie van Impuls.

Uit de inzenders wordt de winnaar geloot!

Naam: 


