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Serendipiteit 
Heb je weleens dat je onverwachts iets bruikbaars vindt terwijl je op 

zoek was naar iets totaal anders? Het doen van die toevallige ont-

dekkingen wordt ook wel serendipiteit genoemd. Maar het is meer 

dan gewoon toeval. Je moet ook de creativiteit of intuïtie hebben 

om de waardevolle toevalligheid te zien en die als kans te benutten. 

Sommige mensen noemen het ook wel ‘de kunst van de loszittende 

oogkleppen’. En daar moest ik aan denken toen ik de mooie bijdragen 

aan deze Impuls las. Interessante ervaringen van collega’s en cliënten, 

nieuwe initiatieven en thema’s waar we aan werken in 2020. Mooie 

voorbeelden van mensen met een wijde blik en het talent om toeval-

lige ontdekkingen te doen.

Ik wens ons allemaal die wijde blik en veel ruimte voor het  

onverwachte.

Annemarie van Dalen
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Iets dat toevallig gebeurt,  
kun je soms goed gebruiken

Voorbereiden
De meeste overleggen rond een client 

vragen voorbereiding. Ik lees Ons Plan 

door en ik zoek vaak meer informatie 

op rondom ziektebeelden en medicatie. 

Dat doe ik op verschillende plekken. 

Werk ik thuis, dan krijg ik altijd morele 

ondersteuning van mijn kater Dolf.

Scholing
Als ervaren docent geef ik bij Odion 

ook geregeld scholingen aan begelei-

ders, teamleiders of gedragsdeskun-

digen. Soms doe ik dat samen met 

anderen, zoals hier met Priscilla den 

Hartog (verpleegkundige medisch ex-

pertiseteam). 

Onderweg
Ik heb geen vaste werkplek, ik ga 

meestal naar de woonlocaties. Onder-

weg in de auto geniet ik geregeld van 

het mooie Noord-Hollandse uitzicht en 

spot ik allerlei vogels zoals lepelaars, 

grote zilverreigers, kieviten en smien-

ten. Heerlijk!

Overleggen
In dit multidisciplinaire overleg denk ik 

mee over wat er bij een cliënt moge-

lijk is in verbetering en ondersteuning. 

Daarnaast kijk ik altijd kritisch mee 

naar de medicatie. Waar nodig vraag ik 

advies van andere artsen of paramedici 

of verwijs ik door.

Inspirerend 
De expertiseteams Medisch en Ouderen 

organiseerden op 1 november jl. de 

jaarlijkse themadag voor teamleiders 

en begeleiders. Er was een mooie mix 

van sprekers van binnen Odion en daar-

buiten en er werden volop ervaringen 

gedeeld. Inspirerend om te zien! 

Het fotodagboek van Marjolein Vegers
Marjolein Vegers is arts en heeft zich gespecialiseerd in ouderengeneeskunde. 
Als lid van ons medisch expertiseteam is haar voornaamste taak teams onder-
steunen bij medische vraagstukken rond een cliënt. Dat vertaalt zich in de 
praktijk op verschillende manieren. ‘En dat past wel bij mij.’
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Aan het woord

Bij Odion zijn veel mensen lang ziek. Een nieuwe arbodienst 
gaat helpen om hen sneller weer aan het werk te krijgen.

Een arbodienst ondersteunt werkgevers en werknemers bij 

het opstellen en uitvoeren van zowel het arbeidsomstandig-

hedenbeleid als het verzuimbeleid. ‘Met de arbodienst die we 

hadden, werkte het van beide kanten niet lekker meer’, ver-

telt Noor. ‘Dat was reden om het contract op te zeggen en op 

zoek te gaan naar een nieuwe arbodienst. We wilden er graag 

een die vanuit hun kennis en ervaring zou meedenken over 

de uitdaging waar wij voor staan, op een manier die aansluit 

bij onze ideeën over de aanpak van het verzuim: kijken hoe 

we alle collega’s duurzaam inzetbaar krijgen en ze vitaal en 

veerkrachtig houden.’

Draagvlak
Natuurlijk zou de afdeling P&O zich gewoon kunnen oriënte-

ren en een nieuwe arbodienst kunnen kiezen. Odion besloot 

echter om hiervoor een werkgroep in het leven te roepen. 

‘Odion wil zeggenschap zo breed en gelaagd mogelijk in de 

organisatie leggen’, legt Machteld deze stap uit. ‘Verschil-
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lende mensen binnen onze organisatie hebben te maken 

met de arbodienst, daarom is het goed om samen met 

een vertegenwoordiging van deze mensen na te denken 

over wat we belangrijk vinden en wat we van zo’n dienst 

willen. Op die manier krijg je draagvlak voor je keuze.’ 

Hulp van buitenaf
Nu kies je als organisatie natuurlijk niet iedere week een 

arbodienst. Daarom werd een extern bureau aangetrok-

ken om het proces van de werkgroep te ondersteunen 

en te begeleiden. ‘Dat was erg fijn’, heeft Machteld 

ervaren. ‘Zij droegen bijvoorbeeld de onderwerpen aan 

die we zouden moeten bespreken. Bovendien kennen zij 

de markt. Dus toen wij helder hadden wat we zochten, 

droegen zij een aantal organisaties aan die volgens hen 

daaraan voldeden.’ Na een selectieprocedure bleven uit-

eindelijk drie arbodiensten over. Zij werden uitgenodigd 

om een presentatie te komen houden, waarin de bureaus 

onder meer moesten vertellen hoe ze een bepaalde casus 

zouden aanpakken. 

Vijf dagen
Hoe divers de werkgroep ook was, er werd unaniem ge-

kozen voor de zelfde partij: ZeneZ. ‘Uit een eerdere ana-

lyse werd duidelijk dat wij weinig kortdurend verzuim 

hebben, maar relatief veel langdurig verzuim’, vertelt 

Noor. ‘Met name bij dat laatste laten we veel liggen in de 

eerste twee weken na de ziekmelding. Wat ons aansprak 

in de werkwijze van ZeneZ, is dat een vaste casemanager 

rond de vijfde werkdag na de melding contact met de 

Foto: Irma van der Lubbe

Nieuwe arbodienst moet helpen 
bij verminderen verzuim
Het verzuim bij Odion is bovengemiddeld hoog. Dat is een punt van grote zorg. 
Daarom is er is een pakket aan maatregelen ontwikkeld om het verzuim omlaag te 
krijgen. Een van die maatregelen is de samenwerking met een nieuwe arbodienst. 
Personeelsadviseur Noor van de Hulsbeek en Machteld Tiessens, persoonlijke 
begeleider Odion De Graslanden in Purmerend én vice voorzitter van de OR, leggen 
uit wat er verandert en wat daarvan hopelijk het effect zal zijn.

Noor: ‘Het is belangrijk  
om zoveel mogelijk collega's 

in bedrijf te hebben en te 
houden’

zieke collega opneemt. Deze informeert wat er precies aan 

de hand is, bijvoorbeeld of er een medisch probleem is of een 

andere reden waardoor je je niet in staat voelt om te werken. 

In dat laatste geval vraagt de casemanager door. Dat kan 

heel zinvol zijn, want wellicht speelt er iets dat je niet met je 

teamleider wilt of kunt bespreken. De casemanager kan jou 

en ook je teamleider dan bijvoorbeeld helpen om de juiste 

gesprekken met de juiste mensen te voeren.’ Ook Machteld is 

enthousiast over deze aanpak. ‘In sommige gevallen kan het 

heftig zijn om snel na je ziekmelding contact te hebben met 

je werk’, weet ze. ‘Maar het is wel belangrijk dat je je in zo’n 

situatie gehoord voelt. Bovendien: hoe langer het moment 

van contact wordt uitgesteld, des te hoger wordt de drempel. 

En soms gebeurt het dat een teamleider in alle drukte aan het 

eind van de dag denkt: ‘Och jee, ik had die collega nog moe-

ten bellen.’ Deze pro-actieve benadering van de casemanager 

draagt ertoe bij dat contact niet te lang uitblijft.’

Wat kun je wél?
Machteld ziet nog een belangrijk voordeel van het contact 

met de casemanager. ‘Samen bespreek je wat je niet kunt, 

maar vooral ook wat je wél kunt’, vertelt ze. ‘Een specialist zal 

aangegeven hoeveel weken je nodig hebt om te herstellen, 

maar misschien kun en wil je in de tussentijd wel tijdelijk iets 

anders gaan doen, zodat je niet compleet buiten beeld bent 

en betrokken blijft.’ ‘Het is inderdaad belangrijk om zoveel 

mogelijk collega’s in bedrijf te hebben en te houden’, vult 

Noor aan. ‘Behalve dat je natuurlijk niet wilt dat collega’s zich 

niet goed voelen, kost het hoge verzuim ons als organisatie 

enorm veel geld. Dat is geld dat we niet kunnen besteden aan 

5

ons doel: zorg en ondersteuning bieden aan onze cliënten. 

Daarom is het fijn dat ZeneZ ons eens per kwartaal bijpraat 

over veelvoorkomende geluiden die voortkomen uitgesprek-

ken met zieke collega’s. Natuurlijk blijven alle gegevens 

anoniem en zijn ze niet herleidbaar naar medewerkers, maar 

als er een rode draad valt te ontdekken, dan is het goed als 

wij dat als organisatie weten. Daar kunnen wij dan namelijk 

gericht beleid op maken.’

Scholingsplan
Communicatie is dus een speerpunt in de nieuwe aanpak, voor 

iedereen die te maken heeft met verzuim. ‘In het plan van 

ZeneZ is daarom ook een scholingsvoorstel opgenomen’, legt 

Noor uit. ‘Ze gaan kijken naar wat wij als organisatie nodig 

hebben om alle radartjes in dit geheel draaiende te houden. 

Dat scholingsplan wordt opgenomen in Leren bij Odion.’ De 

nieuwe arbodienst is op 1 januari jl. aan haar taak begonnen. 

‘Spannend, maar we hebben er vertrouwen in dat het ons veel 

gaat opleveren’, stelt Noor. ‘En dat moet ook, want we heb-

ben alle hens aan dek nodig om onze missie te vervullen!’

Machteld Tiessens

Noor van de Hulsbeek
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Hoe zijn jullie op dit idee gekomen?
‘Bij de Jachtenlaan merkten ze dat begeleiders lastig konden 

inspelen op ontwikkelvragen van de cliënten. Naar hen toe is 

het bijvoorbeeld belangrijk dat je betrouwbaar kunt zijn in je 

afspraken en met wisselende diensten is dat lastig. Ook vraagt 

de hectiek van alle dag vaak om voorrang. Daardoor bleef de 

ontwikkelvraag van twee cliënten liggen. Dit speelde net op 

een moment dat ik een tijd overspannen was geweest. Terug 

naar de locatie waar ik vandaan kwam, wilde ik niet. Dus 

als onderdeel van mijn re-integratie ging ik op verschillende 

locaties meewerken als boventallige kracht. Met teamleider 

Karin Watzeels en het team heb ik toen besproken dat ik die 

ontwikkelvragen zou oppakken.’

Hoe ben je te werk gegaan?
‘Ik keek wat de doelstelling was en hoe ik het proces moest 

rapporteren. Maar vooral ging ik onder supervisie van de ge-

dragsdeskundige praktisch aan de slag, waarbij ik onderzocht 

wat werkte en wat niet. Een mooi voorbeeld is de cliënt die 

niet of nauwelijks buiten kwam. Na een kennismakingsrondje 

vertelde ik dat ik elke dinsdag om 14.00 uur in de moestuin 

van de locatie ging werken en als hij zin had, kon hij meehel-

pen. Ik stuurde steeds een appje als ik er was. Een lang verhaal 

kort: eerste paar weken geen contact, hierna alleen koffie 

drinken, na een paar weken kwam hij meehelpen. En weer 

een paar maanden later kreeg ik een appje van hem: ‘Waar 

ben je nou? Ik sta in de tuin?’’ 

Dat bracht jullie op een idee? 
‘Ja, we vroegen ons af of het mogelijk zou zijn om dit bin-

nen het team zo te blijven doen. Doordat ik in deze positie 

geen bijzaken heb, kan ik me puur richten op het plan voor 

het ontwikkeldoel van de cliënt, dat we zo mogelijk samen 

bepalen en waarover we samen afspraken maken. We hebben 

het er niet over dat hij zijn kamer zou opruimen of dat hij niet 

op tijd opstond voor zijn werk. Dat helpt mee. En doordat 

een cliënt op dit specifieke ontwikkelpunt alleen met mij te 

maken heeft, doen we dingen altijd op dezelfde eenduidige 

manier, waardoor iets beter beklijft. De evaluatie rapporteer 

ik in Ons Plan.’

In het team van woonlocatie Odion  
Jachtenlaan in Zaandam wordt persoonlijk  
begeleider Marian Kruijver vrijgehouden 
om zich specifiek te richten op ontwikkel-
vragen bij cliënten. Een meerwaarde, vindt 
het team. Marian vertelt hoe het werkt.

Marian werkt bij Jachtenlaan. Daar helpt ze 
cliënten bij dingen die ze willen leren.

Top-idee  
De ontwikkelcoach

Hoe kijken je collega’s tegen jouw functie aan?
‘Het moest groeien, maar na drie jaar ervaren zij, de cliën-

ten en hun netwerk het als een meerwaarde, al ga ik het in 

februari echt evalueren. Eerst was het even zoeken: wat doe 

ik wel, wat doe ik niet? Maar dat kristalliseerde zich goed uit 

en nu komen ze zelf met ontwikkelvragen naar me toe. Ook 

voor cliënten wordt mijn functie duidelijker. Als ik contact 

zocht, reageerden ze soms met: ‘Ik heb toch al een begelei-

der?’ Maar nu zien ze me meer en praten ook met elkaar over 

de dingen die ze met mij doen. Zo groeit het.’

Zou een ontwikkelcoach ook iets voor andere  
locaties zijn, denk je? 
‘Ja, ik denk dat er bij iedere doelgroep wel doelen en proces-

sen zijn waaraan je op deze manier kunt werken. Ik hoop echt 

dat collega’s binnen andere teams hier de meerwaarde van 

gaan zien!’
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Foto: Ad en Inge van der Ploeg

Loesje zegt: ‘Wees jezelf…er zijn al 

zoveel anderen.’ Deze tegeltjeswijsheid 

hangen we geprint aan de muur. ‘Leg 

de tekst onder je kussen’, zeg ik voor de 

grap. ‘Misschien helpt het?’

Maar nee, hij houdt krampachtig en 

onbewust vast aan ‘zijn angstige waar-

heid om veroordeeld te worden’. Hij laat 

zijn oude bekende en eenzame anker-

lijn niet los. Daarvoor heeft hij nieuwe 

mensen, collega’s nodig die van hem 

houden ’van hier tot aan de maan en 

verder’. Dan vindt hij wellicht vertrou-

wen en een nieuwe stevige ankerplaats. 

We blijven zoeken, want wie zoekt zal 

vinden.

Op een gewone dag zien we elkaar in 

zijn woning, met de katten op de bank. 

Hij haalt de kudde oude koeien weer 

uit de sloot. De onterechte bejegening 

in het verleden, het achterstellen, zijn 

slechte ervaringen op de werkvloer. Hij 

is boos. Dat komt vaker voor. ‘Ik ben 

vierendertig jaar en moet nog steeds 

mijn hand ophouden,’ roept hij met 

gevoel voor dramatiek. ‘Ik wil geld 

verdienen en werken met gewone leuke 

mensen’.

Het lijkt simpel, want hij kan veel. Maar 

schijn bedriegt. Hij keurt keer op keer 

werkplekken af. ‘Dat is saai, dát ga ik 

niet doen, rare mensen,’ oordeelt hij. Hij 

voelt zich nergens thuis. Krijgt niet waar 

hij recht op heeft. Hij komt kritisch en 

arrogant over.

In rust en veiligheid komt zijn onzeker-

heid, stiekem via de achterdeur, ons 

gesprek binnen. Het is de reden dat hij 

‘moeilijk te plaatsen’  is. Hij vraagt zich 

af: ‘Kan ik het wel, ben ik leuk, goed 

genoeg?’ We zien dat het niet over werk 

gaat, maar over jezelf accepteren en je 

zelfvertrouwen.

Voorzitter Ilse Ruff: ‘Met een groot 

aantal nieuwe leden binnen de OR heb-

ben we veel te bespreken. Zoals onze 

visie. Tijdens onze eerste gezamenlijke 

training hebben we die iets bijgesteld. 

Maar waar het op neer blijft komen, is 

dat we ook met deze vernieuwde ploeg 

zeggenschap meer naar de collega’s toe 

willen brengen. Voor velen van jullie 

is de OR misschien een ver-van-mijn-

bedshow: zolang het goed gaat, gaat 

het goed. Maar via de OR kunnen we 

invloed uitoefenen op de beslissingen 

van de organisatie, vanuit het perspec-

tief van ons als medewerkers. We heb-

ben hier voorheen onder meer invulling 

aan willen geven door ook niet OR-

collega’s te laten aanschuiven om mee 

te praten over specifieke onderwerpen. 

Ankerlijn

Column van

De OR

De OR gaat locaties 
van Odion bezoeken.

Een fijne werkplek vinden is 
niet altijd makkelijk.

De OR komt naar je toe!

Willemien Verheij 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.

Foto: Saskia Kerkhoff 

Foto: Aangeleverd door de OR

Dat leverde mooie resultaten op, maar 

het bleek lastig om hier mensen voor te 

krijgen: mede door het hoge verzuim is 

de werkdruk hoog en ziet men zeggen-

schap niet als een prioriteit. Terwijl het 

wel belangrijk is – dat vindt ook onze 

nieuwe bestuurder Annemarie, die 

graag met ons in dialoog wil blijven. 

Daarom gaan we de komende zittings-

periode met de OR op tournee en zijn 

we van plan om alle locaties te bezoe-

ken. Je gaat ons zien!’
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De complete OR op één van hun 

twee recente trainingsdagen

impuls | 1 2020
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Gewoontes
‘Nog niet’, is het resolute antwoord als we vragen of zelf-

organisatie werkt in dit team. Dat de diverse teamleden 

vanaf twee verschillende locaties komen, maakt het er niet 

gemakkelijker op. De Wieken in Oostzaan functioneerde nog 

grotendeels als een gezinsvervangend tehuis, bij Odion Ske-

pehoeck in Zaandam hadden de cliënten hun eigen apparte-

ment. Daardoor hadden beide teams een wezenlijk andere 

werkwijze en andere gewoontes. 

Verzuim
De voormalig Skepehoeck-medewerkers kregen er weliswaar 

vijftien nieuwe collega’s bij, maar in grote lijnen konden zij 

hun vertrouwde werkwijze voortzetten. Voor de voormalig 

Wieken-medewerkers veranderde het werk echter volkomen 

(‘Dat kun je je van tevoren niet voorstellen’). Dat zorgde voor 

druk en onzekerheid (‘Je had totaal geen grond meer onder 

je voeten’). Waarschijnlijk mede daardoor is een aantal 

Wieken-medewerkers het afgelopen jaar in verzuim geraakt. 

Ook hebben een paar een andere baan gezocht. Van het 

oorspronkelijk team zijn er momenteel nog maar drie aan 

het werk.

Teamgevoel
Al snel bleek dat het team met 24 man/vrouw te groot was 

om goed te kunnen functioneren binnen de omstandighe-

den. Teamleider Anneloes kreeg versterking van Ilse, die 

daarvoor in opleiding was. Besloten werd om het team op 

te delen in drie subteams: op iedere verdieping van het 

pand één. Maar met drie zieke collega’s en eentje die met 

zwangerschapsverlof is zijn er regelmatig invallers 

en nemen teamleden elkaars diensten over op de 

verschillende verdiepingen. Dus het gevoel van bij 

een specifiek subteam horen, is er nog niet echt.

Uitleg
Waarom Odion zelforganiserend wil werken, ook 

bij Bristolroodstraat, is duidelijk (‘Je krijgt makke-

lijker dingen geregeld. In zo’n groot team heb je 

snel dat je denkt ‘dat doet een ander wel’ en dan 

gebeurt er niks’). Alleen zou er nog wel wat meer 

uitleg mogen zijn: wat zijn de verwachtingen naar 

medewerkers toe. Nu zijn dingen soms onduidelijk, 

met als gevolg dat ze blijven liggen. Dat zorgt voor 

frustratie en draagt bij aan de uitval van medewer-

kers. Daarnaast is het de vraag: wil je als compleet 

team zelforganiserend zijn, of per subteam? Er 

wordt al veel opgepakt, maar welke taak bij het 

team of het subteam hoort, is nog niet uitgekristal-

liseerd. 

Visie
Beide teams hadden het proces van Team & Talent 

doorlopen, maar dat bleek in de nieuwe situatie 

geen meerwaarde. Voor het nieuwe team is voor 

een andere weg gekozen, aangezien Teamportaal 

niet op zo’n groot team berekend is. Het team 

heeft samen de locatievisie herschreven. Toen bleek 

dat iedereen eigenlijk het zelfde wilde (‘Wat ons 

bindt, is de wil om zo goed mogelijke zorg te bie-

den aan onze cliënten’), maar daar op een andere 

manier vorm aan gaf. Wat dat betreft is men opti-

mistisch over het werken met de Odionmethodiek, 

waar het team in maart mee begint. 

Ongelukkige combinatie
Zelforganisatie gestalte geven op een moment dat 

je net een verhuizing hebt gedraaid en twee teams 

samenvoegt, is een ongelukkige combinatie ge-

bleken, concludeert het team. Maar het biedt ook 

veel kansen. Je kunt immers met elkaar herijken: 

hoe gaan we dingen aanpakken en wie doet wat? 

Daar was wel een draaiboek voor gemaakt, maar 

in de praktijk pakte dat anders uit. De ruimte voor 

medewerkers om extra dingen op te pakken, was 

Teamwork
Zelforganisatie: het is een mooi streven. Maar hoe pakt het uit bij 
een groot, nieuw team waarvan de medewerkers bovendien van 
twee verschillende locaties komen? Impuls legde die vraag voor aan 
het team van woonlocatie Odion Bristolroodstraat in Zaandam. 

Bristolroodstraat is een nieuwe locatie van 
Odion. Het team had problemen met opstarten.

gewoon te beperkt. En de prioriteit is het leveren van de 

basiszorg, overdragen, samen met teamleiders zorgen dat de 

bezetting voldoende is, et cetera. Daarbij is zelforganisatie 

geen doel, maar een middel. De wil om het in te zetten is er 

zeker, maar zelforganisatie is hier nog geen automatisme. 

Het kan wél
Toch is een mooie ontwikkeling merkbaar. Teamleden orga-

niseren privéuitjes om elkaar beter te leren kennen. Mede 

daardoor wordt men opener, durft men feedback te geven 

en groeit het vertrouwen dat nodig is om zelforganiserend 

te werken. Taken als administratie, roosteren en ‘aandacht 

voor lief en leed’ zijn of worden inmiddels overgenomen 

door commissies. En is er een ziekmelding in het weekend, 

als er geen teamleider is? Dan regelt de groep dat zelf en 

springt iemand van een andere verdieping bij om de dienst 

over te nemen. Ook al wordt dat in andere situaties mis-

schien nog niet zo ervaren, maar in zo’n geval staat er  

ineens één team.

Locatie / 

Soort locatie /

Cliënten /

Datum /

Woonlocatie Odion Bristolroodstraat, Zaandam

Beschermd en individueel wonen met 24-uurs-

begeleiding

35 vooral wat oudere cliënten

Dinsdag 14 januari 2020, 14.00 uur

Foto  staand van links naar rechts: 
1 Ilse Ruff, 2 Priscilla Heinen, 3 Anneloes Vredenbergt,  
4 Diane van de Velden, 5 Joscha Janssen, 6 Inge Lamers,  
7 Tiede van Kalsbeek, 8 Lidia de Wolf, 9 Ayse Fokkema

Zittend van links naar rechts:  
10 Ingrid van Bekkum, 11 Kelly Schipper, 12 Rachel Krumme,  
13 Joost Hattink, 14 Selma Tóth, 15 Suzanne Oosterbaan,  
16 Nelleke Kerssens

Niet op de foto: 
Riena Grafe, Bianca Peerlings, Agnes Kornet, Marja de Graaf, 
Jolan Knijnenberg, Wendy van Veen, Hajo Duivis,  
Marija Philipsen, Annemieke van Schooneveld,  
Mariska Karmelk, Robin Ohm (stagaire)
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Foto: Irma van der Lubbe

Zelforganisatie gestalte 
geven bij een verhuizing en 

een samengevoegd team 
bleek een ongelukkige 

combinatie
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Een stap verder 

Homerunhuis 
Oostzaan: het beste  
van twee organisaties

Ze begon ruim vijftien jaar geleden als invalkracht bij woon-

locatie Odion Het Klaverland in Castricum. Via verschillende 

functies en locaties kwam ze terecht bij het Flexbureau van 

Odion waar ze met plezier werkte. Maar na tien jaar merkte 

Yvon dat ze toe was aan een nieuwe uitdaging. ‘Bij de Flex-

pool had ik ontdekt dat ik het leuk vind om met applicaties te 

werken en ervoor te zorgen dat collega’s daar goed mee uit 

de voeten kunnen’, vertelt ze. ‘Daarom solliciteerde ik toen er 

een tijdje geleden een vacature voor applicatiebeheerder was. 

Helaas werd ik niet aangenomen, omdat ik te weinig ervaring 

had. Maar toen ik vorig jaar de baan van junior applicatiebe-

heerder voorbij zag komen, inclusief opleiding, dacht ik: die 

is voor mij!’

Afas
Odion werkt met verschillende applicaties van verschillende 

leveranciers. Bij een aantal van hen volgt Yvon trainingen. ‘Ik 

ben nu bezig met Afas’, vertelt ze enthousiast. ‘Dat is best 

intensief, twaalf weken lang, twee dagen in de week. Nu 

besteden we nog veel uit als er iets in Afas ontwikkeld moet 

worden, omdat we bij Odion de kennis niet in huis hebben. 

Het zou mooi zijn als ik het straks zelf kan.’

Meerwaarde
Wat Yvon het leukst vindt van haar nieuwe vak, is het facilite-

ren van collega’s. ‘Het is daar heel frustrerend als de techniek 

niet doet wat jij wilt’, weet ze uit ervaring. ‘Het lijkt mij mooi 

om vragen van begeleiders en teamleiders te vertalen naar 

gebruiksvriendelijke applicaties en ervoor te zorgen dat alles 

werkt. Ik denk dat mijn ervaring met het werken op locatie 

Yvon is gaan werken op de computer-
afdeling. Ze gaat cursussen volgen.

11

daarbij echt een meerwaarde is. Het werkt overigens ook 

andersom: ik kan aan collega’s op de locaties goed uitleggen 

waarom een ogenschijnlijk kleine aanpassing niet ‘even’ kan 

worden geregeld.’ 

Man cave
Met de overstap naar de ICT kwam Yvon op een mannenaf-

deling terecht. ‘Bij het Service Bureau in Purmerend hadden 

ze echt zo’n man cave’, grinnikt ze. ‘Aan het nieuwe SB in 

Wormer is alles open, dus dat voelt anders. In het begin werd 

een overleg nog wel eens begonnen met: ‘Beste heren….’ 

Maar inmiddels zijn we helemaal aan elkaar gewend en voel 

ik me echt één van hen.’ Het is duidelijk: Yvon heeft het naar 

haar zin in haar nieuwe baan. ‘Ja, het was heel fijn dat deze 

kans voorbij kwam’, reageert ze. ‘Ik ga weer met plezier naar 

mijn werk!’

Op 1 september vorig jaar maakte Yvon Koster de overstap  
van de Flexpool naar Applicatiebeheer. Voor haar nieuwe baan 
volgt ze trainingen bij verschillende applicatieleveranciers.  
‘Ik merk dat leren op je vijftigste niet meer zo makkelijk is als 
op je achttiende, maar wel erg leuk.’

Yvon Koster: 

‘Als ik klaar ben,  
hebben we meer Afas-
kennis in huis’

Foto: via Yvon Koster
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Mét Odion
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Voor wie is het Homerunhuis Oostzaan precies?
Steffie: ‘Als je 18 wordt, word je geacht je eigen zaken gaan 

regelen en beslissingen nemen. Dat geldt ook voor jongeren 

met een licht verstandelijke beperking, terwijl zij daar lang 

niet altijd de gevolgen van kunnen overzien. Het gevolg is een 

grote groep jongeren die met problemen aan hun volwas-

sen leven begint. Voor hen zijn de methode Homerun en het 

Homerunhuis bedoeld.’

Hoe is de samenwerking tussen Odion en Humani-
tas DMH ontstaan?
Petra: ‘De gemeente Zaanstad zocht instanties die de zorg 

voor deze groep tussen 18 en 27 jaar wilde organiseren. Zowel 

Odion als Humanitas DMH zitten regelmatig aan tafel met de 

gemeente en hebben dit samen opgepakt. Beide organisaties 

hebben kennis van de doelgroep. Odion had daarnaast het 

pand van de voormalige woonvorm De Wieken dat al een 

tijdje leeg stond. Humanitas DMH had met Homerun en de 

andere Homerunhuizen door heel Nederland bovendien een 

beproefd trainingsconcept.’

Hoe werkt een Homerunhuis?
Steffie: ‘Bewoners doorlopen hier een individueel traject 

In het Homerunhuis leren jongeren 
met een beperking hoe ze  

zelfredzaam kunnen wonen

met een vaste begeleider. Dat traject kent vier fases, ofwel: 

honken. In de eerste fase onderzoeken we samen wat het 

einddoel is en inventariseren we welke rol het netwerk hierbij 

kan spelen. In de tweede fase kijken we wat er nodig is om 

de situatie te stabiliseren en van daaruit volgende stappen te 

kunnen zetten. Fase drie is een periode van leren en ontwik-

kelen, vaak getypeerd door ‘drie stappen vooruit en weer 

twee terug’. In de laatste fase kijken we hoe we het geleerde 

kunnen borgen, ook in de nieuwe woonsituatie. Een traject 

duurt gemiddeld een tot twee jaar.’

Jullie pand ligt middenin een woonwijk. Hoe heb-
ben de buren op jullie komst gereageerd?
Petra: ‘In een vroeg stadium hebben buurtbewoners uitgeno-

digd voor een presentatie. De reacties waren wisselend, maar 

we voelden vooral angst voor het onbekende. Dat begrepen 

we, maar wij streven wel naar een inclusieve samenleving met 

ruimte voor projecten zoals deze. Daarom wilden we vooral 

in gesprek blijven. Zo hebben we een klankbordgroep van 

buren gevormd met wie we een goed contact hebben en veel 

bespreken. Drie van de jongeren schoven laatst aan bij dit 

overleg, dat werd erg gewaardeerd.’

Wat is de meerwaarde van de samenwerking bij dit 
project?
Steffie: ‘Beide organisaties brengen hun kennis en kunde 

mee. Dat maakt het geheel beter en sterker. Maar soms ook 

ingewikkelder, vooral bij het afstemmen met ondersteunende 

diensten. Het voordeel weegt echter ruimschoots tegen het 

nadeel op.’

Hoe werkt het in een team waarin twee organisaties 
samenkomen?
Petra: ‘Wie e salaris betaalt, maakt niet uit: op de werkvloer 

zijn we gewoon één team dat hier iets heel bijzonders doet en 

heel gemotiveerd is om dit project te laten slagen.’

Op 1 oktober 2019 startte het Homerunhuis 
in Oostzaan, een samenwerking van Odion 
en Humanitas DMH. Teamleider Petra de 
Lange en Steffie Coumans, Manager  
Humanitas DMH regio Amsterdam,  
vertellen over het hoe en waarom.
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Geheel vrijwillig

Vrijwilligers en cliënten  
onderhouden een boot in Volendam.  

Ze gaan er ook mee varen.

Begeleide werkplek VD84 in Volendam kent een 
grote groep vrijwilligers. Omdat ze nu eenmaal 
niet allemaal in Impuls passen, doen vier van hen 
het woord. ‘De combinatie van onderhoud en va-
ren is heel leuk. En het is erg gezellig!’

De vrijwilligersploeg van de VD84:

‘Dit is veel leuker dan  
achter de geraniums  
zitten’

Alle vier de mannen zijn na hun pensioen bij het project betrokken 

geraakt en allemaal via iemand die bij Odion werkt(e). ‘Mijn vrouw 

attendeerde me op deze locatie’, beaamt Bert Jansen. ‘Boten vond ik 

altijd al leuk, dus dit leek me wel wat.’ Ook Wim was gek van boten. 

‘Zeilen is mijn lust en mijn leven’, stelt hij. ‘Van mijn vader had ik het 

een en ander over houtwerk geleerd, dus dit was appeltje eitje.’ 

Geduld
Wim en Bert Jansen helpen de cliënten vooral 

met technische zaken zoals timmeren en 

schilderen. Cor en Bert Oud zijn de chauffeurs 

van de groep, maar rijden ook voor meer Odi-

onlocaties. Zij halen en brengen cliënten die 

buiten Volendam wonen. Voor bijna alle vier 

was het werken met mensen met een verstan-

delijke beperking nieuw. ‘Je moet veel geduld 

hebben’, stelt Bert Oud. ‘Daar zijn we inge-

groeid, en we hebben ook veel geleerd van de 

begeleiding.’ Cor vult aan dat er ook wel wat 

tijd overheen ging voordat ze het vertrouwen 

van de cliënten hadden gewonnen. ‘Een cliënt 

zei gewoon een keer: ‘Ja, maar jij bent mijn 

baas niet’. Maar nu zijn ze blij als we er zijn en 

missen ze ons zelfs als we er niet zijn.’

Specialiteit
Waar de mannen veel plezier in hebben, is 

het samen zoeken naar de specialiteit van de 

cliënten. Is die eenmaal gevonden, dan is het 

mooi om te zien hoe ze die oppakken. ‘Als 

je Bram bijvoorbeeld ziet schuren… Dat doet 

ie echt perfect’, vertelt Wim enthousiast. ‘En 

Danny dan?’, vult Bert Jansen aan. ‘Die kan 

heel goed figuurzagen en maakt de mooiste 

dingen.’ De vier vinden het zichtbaar leuk dat 

de cliënten dingen van ze leren, ook al lijkt 

dat niet altijd meteen zo. ‘Laatst zat ik druk te 

zagen’, vertelt Bert Jansen. ‘Toen zei een van 

de cliënten: ‘Je moet rustig zagen, dat heb ik 

van jou geleerd.’ Mooi, toch?’

Varen
Na het onderhoud in de winter wordt er in 

het voorjaar en de zomer natuurlijk gevaren. 

Deelname aan Sail Amsterdam zien de man-

nen als het hoogtepunt van het jaar. ‘Al die 

boten, je kijkt je ogen uit’, vindt Bert Oud. 

‘Voor de jongens is het geweldig om daar te 

zijn en het is onderling erg gezellig.’ Ook 

de Hoornse Bontekoerace en de Pieperrace 

worden genoemd als evenementen om naar 

uit te kijken. Net als het varen met toeristen, 

Volendamse basisschoolklassen en met andere 

cliënten van Odion. De mannen vermaken zich 

dus prima bij de VD84: ‘Voor die jongens is het 

dagbesteding en voor ons vrijetijdsbesteding!’

V.l.n.r. Wim Jillings, Bert Oud, Cor Driesten en Bert Jansen 

Foto: Irma van der Lubbe

De WZD regelt het recht om je eigen leven in te richten. 

Wordt iets voor jou bepaald terwijl je dit niet wilt, dan is 

dat onvrijwillige zorg. Al voordat de wet in ging, kreeg Inge 

vragen van begeleiders. ‘Ze wilden weten of ze straks niet 

meer zouden mogen beperken’, vertelt ze. ‘Het antwoord is 

dat beperken nog steeds mag, maar alleen als het echt nodig 

is, omdat er sprake is van 'ernstig nadeel’. Bijvoorbeeld 

omdat de cliënt zichzelf of anderen in levensgevaar brengt 

of wanneer hij of zij zichzelf ernstige psychische, materiële, 

immateriële of financiële schade toebrengt. De WZD regelt 

in feite wat wij ook hebben vastgelegd in ons bemoeizorg-

beleid. Dat betekent kortweg: bij onvrijwillige zorg samen 

kijken naar de risico’s van de keuze of het gedrag van de 

cliënt, eventueel zoeken naar alternatieven en reflecteren 

met teamgenoten en/of andere collega’s. En uiteraard blij-

ven kijken of de onvrijwillige zorg kan worden afgebouwd 

en zo ja, hoe. In feite verandert er voor begeleiders dus niet 

veel. Het enige verschil is dat onze handelswijze niet alleen 

wenselijk meer is, maar nu ook wettelijk verplicht.’

Externe deskundige
Zodra de Vereniging Gehandicapten Nederland vorig jaar 

met een handleiding voor de nieuwe wet kwam, onderzocht 

onze multidisciplinaire WZD-werkgroep wat de wet van ons 

verwacht en wat wij zelf al doen. ‘We bleken veel zaken 

al goed te hebben geregeld’, concludeert Inge tevreden. 

‘Nieuw voor ons was echter de aanvulling dat we na twee 

keer onvrijwillige zorg verlenen een deskundige van een 

collega-organisatie moeten benaderen. De frisse blik van 

deze deskundige buitenstaander zorgt wellicht voor nieuwe 

opties waardoor geen onvrijwillige zorg nodig is. Deze 

externe deskundigheid moeten wij gaan organiseren. Ook is 

inmiddels duidelijk welke functies, rollen en taken we wet-

telijk geregeld moeten hebben. Momenteel onderzoeken we 

wie deze functies intern kunnen gaan vervullen en hoe we 

deze mensen kunnen scholen.’

Sinds de afgelopen jaarwisseling is officieel 
de nieuwe Wet zorg en dwang (WZD) van 
kracht. Gedragsdeskundige Inge Wijnholds 
vertelt wat deze in grote lijnen inhoudt. 
‘Ons bemoeizorgbeleid sluit heel mooi aan 
op de wet.’ 

Er is een nieuwe wet. Die regelt wanneer 
je onvrijwillige zorg mag krijgen.

 Foto: Yvon Koster

De nieuwe Wet  
zorg en dwang
Wat betekent die  
voor jou?

Vrijwillig of niet?
De vraag blijft natuurlijk wat je precies onder onvrijwillige 

zorg verstaat. ‘De wet zegt dat dit zorg is waar-mee de cliënt 

of zijn vertegenwoordiger niet instemt’, legt Inge uit. ‘Het is 

ook zorg waarmee de vertegenwoordiger heeft ingestemd, 

maar waartegen de cliënt zich verzet. Je staat er misschien 

niet zo bij stil, maar er zijn tal van – vaak dagelijkse – situa-

ties waarbij je je kunt afvragen of jouw zorg vrijwillig is of 

wanneer er sprake is van bemoeizorg. Wat bijvoorbeeld als 

je iemand zoetjes in plaats van suiker laat gebruiken? Of als 

je als team de pinpas van een cliënt bewaart? Zijn kamer in-

specteert op lege bierblikjes of kijkt welke boodschappen hij 

heeft gehaald? Het is goed om je altijd af te vragen of iets 

jouw keuze is of die van de cliënt.’
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Uit dienstIn dienst

IN DIENST
September

Lars Jonkman
Begeleider, Count Basiestraat

Tesse Malingré
Begeleider, Darwinpark

Nourdine van der Galiën
Persoonlijk begeleider, 
De Boerderij

Stefan Zwuup
Begeleider, De Boomgaard

Gracia Vlaar
Begeleider, De Graslanden

Eva Mayer
Begeleider, Dynamica ODC

Esther Plak
Persoonlijk begeleider, 
Dynamica ODC

Martina Bakker-Roepert
Persoonlijk begeleider, 
Dynamica spec. beg. Zaterdag

Nicole de Kroon
Praktijkbegeleider, Flexbureau

Vivian Bongers
Senior Intercedent Flexpool, 
Flexbureau

Renate van der Vlies
Begeleider, Flexpool

Claudia Snijders
Begeleider, Het Klaverland

Sanne Bout
Persoonlijk begeleider 
Jachtenlaan/MLK

Katrijn Prins-Van Beek
Medewerker Kwaliteit

Sophia Koomen
Begeleider, Lijsterstraat

Cheryl de Laat
Begeleider, 
Noorderhoofdstraat

Suus Noordermeer-De Haan
Medewerker P&O

Carola Groot
Teamleider, Regio Waterland

Dennis Janssen
Teamleider, Regio Zaanstreek/
Kennemerland

Jessy Lof
Begeleider, Service Team 
Purmerend

Etiënne Donkersloot
Begeleider, VD84

Anniko van Dijk
Begeleider, Voorstraat

Joyce van Os
Begeleider, Zonnehoek

Joey Postema
Helpende, Count Basiestraat

Eva Roos
Persoonlijk begeleider, 
Het Klaverland

Jessica de Witte
Begeleider, Homerun

Brenda Beudeker
Helpende, De Boomgaard

Oktober

Antoinette van Spellen
Helpende, De Boogaert

Vera Kuiters
Begeleider, De Boomgaard

Arjen van Duin
Persoonlijk begeleider, 
Dynamica ODC

Patricia van Dijk
Persoonlijk begeleider, 
Karavaanstraat

Soumaya al Kmammahi
Persoonlijk begeleider,
Karveelstraat

Iris Blom
Persoonlijk begeleider, 
Noordster

Marissa van den Bos
Begeleider, Flexpool

Marlissa Papa
Gedragsdeskundige, 
regio Waterland

Marlou Lurvink
Teamleider, regio Zaanstreek/
Kennemerland

Sven Heijdenrijk
Senior gedragsdeskundige, 
regio Waterland

Romy Sanches
Gedragsdeskundige, regio 
Zaanstreek/Kennemerland

Afra Koning
Huishoudelijk medewerker, 
Brederodestraat

November

Michael Overmars
Ergotherapeut, Dynamica 
ODC

Nora Verloop
Persoonlijk begeleider, 
Dynamica ODC

Laura van Diemen
Begeleider, Flexpool

Marjan Weurding
Begeleider, Het Klaverland

Sophie Santhoki-Talane
Gedragsdeskundige, 
regio Waterland

Mariska Darius
Helpende, Karavaanstraat

Kelly Oegema
Begeleider, Jan Ligthartstraat

Quinty Ofman
Begeleider, Flexpool

Lisanne Albers
Persoonlijk begeleider, Karwei

December

Emily Raaijmakers
Persoonlijk begeleider, 
Boomgaard logeren nieuw

Antoinette van Dam
Begeleider, Flexpool

Henry van der Wijst
Begeleider, Helena Smitsstraat

Colinda Sijm
Huishoudelijk medewerker, 
Helena Smitsstraat

Serijn de Gooijer
Persoonlijk begeleider, 
Helena Smitsstraat

Ilse Mensink-Jansen
Gezinsbegeleider, Intensieve 
Gezinsbegeleiding

Irene van de Kerkhof
Persoonlijk begeleider, 
Jacobushof

Maud van der Groef
Begeleider, Jan Ligthartstraat

Astrid Woering-Slootemaker
Huishoudelijk medewerker, 
Kaaikhof

Gül Arkin
Begeleider, Loirestraat

Reina Sluiters-Wiegman
Begeleider, Spaarbekkenkade

Jacqueline Ros-Lindoorn
Begeleider, Zonnehoek

Kim Rieder-Bosveld
Persoonlijk begeleider, 
Het Klaverland

UIT DIENST
Augustus
 
Marjolein van der Veer
Helpende, Flexpool

Jessica Boers-Bruijn
Begeleider, Flexpool

Merel van den Burg
Huishoudelijk medewerker, 
Flexpool

Suus Fleurbaaij
Helpende, Flexpool

Whitley Karagh Ram
Helpende, Flexpool

Vincent Kremer
Medewerker Helpdesk en 
Informatie, ICT

Oktober

Sanae Chehabi
Begeleider, Zonnehoek

Corrine Linger
Begeleider, Flexpool

André Benistant
Begeleider, Het Watermerk

Ines Wildeman
Jobcoach, Odibaan

Bianka Spreeuw
Begeleider, Flexpool

Liza Glandorf
Personeelsadviseur, 
regio Waterland

Susan Kemper-Beentjes
Begeleider, Spaarbekkenkade

Jacqueline de Louw
Persoonlijk begeleider, 
Dynamica ODC

Oktober

Anna Schuler
Begeleider, Kromme Noord

Linda van Glabbeek
Begeleider, Ismailiastraat ZG

Tamara Grasboer-Tirion
Huishoudelijk medewerker, 
Lijnbaan

Amber Kat
Begeleider, Flexpool

Sharon Kok
Begeleider, Voorstraat

Eva de Loos
Begeleider, Flexpool

Cristel Matena
Begeleider, Flexpool

Samantha Portengen
Busbegeleider, De Boomgaard

Jennifer de Ruijg
Huishoudelijk medewerker, 
Brederodestraat

November

Emma Bauling
Persoonlijk begeleider, 
Bakkie Leut

Natalie van Vliet-Verhoef
Begeleider, Het Klaverland

Rob Marinus
Praktijkbegeleider, Flexbureau

Buya de Boer
Assistent linnenkamer, 
Flexpool

Samira de Boer
Begeleider, Helena Smitsstraat

Mirella Huiberts
Persoonlijk begeleider, 
Count Basiestraat

Judy Kruijt-Hop
Begeleider, Karavaanstraat

Marion Moretto
Persoonlijk begeleider, 
Helena Smitsstraat

Seiko van der Stok
Busbegeleider, Zonnehoek

Marcia Zijlstra
Begeleider, Lisdoddestraat

December

Maria Zwarthoed-Koning
Huishoudelijk medewerker, 
Boelenspark

Lia Goldman
Begeleider, Spaarbekkenkade

Anja Berkhof
Begeleider, Boelenspark

Mirella Berkhout
Persoonlijk begeleider, 
Oeverlanden

Jorien de Boer
Gedragsdeskundige, 
regio Waterland

Els van Dijck
Senior gedragsdeskundige, 
regio Waterland

Deborah Hannema
Huishoudelijk medewerker, 
Kaaikhof

Wies Horninge
Jobcoach, Odibaan

Nienke Hottentot
Begeleider, Flexpool

Joost de Moel
Begeleider, Lijsterstraat

Ellis Moody
Persoonlijk begeleider, 
Spaarbekkenkade

Nanda de Nie
Persoonlijk begeleider, Lon-
denhaven BW

Amber Oonk op den Dijk
Begeleider, Flexpool

Linda Oudhoff
Persoonlijk begeleider, 
Logeerhuis

Reina Sluiters-Wiegman
Begeleider, Spaarbekkenkade

Belinda de Snoo
Begeleider, Flexpool

Ria Tabak
Begeleider, Ismailiastraat ZG

JUBILEA
12,5 jaar

1 september 2019
Ilse de Boer-Lagerburg, 
Ervaringsdeskundigheid

1 oktober 2019
Marjan Stengs, 
Jan Ligthartstraat

11 november 2019
Ramona Knaap, 
Jan Ligthartstraat

1 december 2019
Marga Kok, Regio Waterland
Willie van Voorst, Receptie
Selma Tóth-Stoete, 
Bristolroodstraat

10 december 2019
Judith de Boer, De Boomgaard

Het artikel in kwestie ging over het medewerkerstekort. Nico 

van Schaik, persoonlijk begeleider bij woonlocatie Odion Jan 

Ligthartstraat, stelde dat het moeilijk is om medewerkers te 

vinden die zijn opgewassen tegen ‘hun’ NAH-cliënten. ‘Niet 

iedereen trekt het om regelmatig uitgescholden of bedreigd 

te worden’, waren zijn woorden. ‘Ik vond dat een stevige uit-

spraak’, zegt Angelique Kostermans, persoonlijk begeleider 

bij dagbestedingslocatie Odion PurmerGeul in Purmerend. 

‘Wij komen dergelijke situaties namelijk niet tegen. Dus in 

mijn ogen gaf dit geen genuanceerd beeld.’

Wonen vs dagbesteding
Toch weet Nico zó een paar heftige voorbeelden te beschrij-

ven, waar Angelique merkbaar van onder de indruk is. De 

twee buigen zich daarom over de vraag hoe ze beiden zulke 

andere ervaringen kunnen hebben met dezelfde doelgroep. 

Wat waarschijnlijk uitmaakt, is dat de cliënten van Purmer-

Geul veelal nog thuis wonen, waar dat bij de cliënten van de 

Jan Ligthartstraat niet meer gaat. ‘Misschien scheelt het ook 

of je mensen meemaakt tijdens hun dagbesteding of thuis 

in hun privésituatie’, denkt Angelique hardop. ‘Wij kunnen 

bijvoorbeeld flexibeler omgaan met de planning van activi-

teiten, afhankelijk van hoe een cliënt zich voelt.’ ‘Ja, bij ons 

is dat anders’, beaamt Nico. Angelique merkt ook op, dat 

‘hun’ cliënten over het algemeen graag naar dagbesteding 

komen vanwege het sociale aspect. ‘Het werkt als een soort 

lotgenotencontact’, verduidelijkt ze. ‘Tja, bij jullie heb je ple-

zier met je buurman, bij ons hebben cliënten geregeld lást 

van hun buurman’, grinnikt Nico. ‘Dat is ook logisch, want bij 

ons wonen 16 prikkelgevoelige mensen bij elkaar die enorm 

verschillen in bijvoorbeeld leeftijd, sociale achtergrond en 

hersenletsel. Ik weet bijvoorbeeld van de locatie Odion Noor-

derhoofdstraat in Krommenie dat het daar heel anders is.’

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel 
zijn allemaal anders.

Stel, je werkt met cliënten met niet-aan-
geboren hersenletsel (NAH). En je leest in 
Impuls een artikel van een andere NAH-
collega. Die schetst een pittig cliëntbeeld 
dat je niet herkent en je klimt in de pen. 
Impuls bracht beide collega’s bij elkaar 
voor een goed gesprek. ‘Eigenlijk is niet 
één vorm van NAH het zelfde.’

Conclusie: 
dé NAH-cliënt 
bestaat niet 

Bejegening
Angelique is benieuwd hoe Nico en zijn collega’s op agressie 

reageren. ‘Je moet iets tegenover dit  gedrag kunnen zetten’, 

vindt ze. ‘Je kunt je toch niet gewoon laten slaan of schop-

pen?’ ‘Dat is best lastig’, reageert Nico. ‘Er is jammer genoeg 

geen richtlijn vanuit Odion: als een cliënt dit doet, hoef je 

geen zorg te bieden. Nou is zoiets ook moeilijk te formule-

ren. Want als je denkt dat je alles hebt beschreven, doet zich 

weer een andere situatie voor. Zo hebben we iemand gehad 

die zijn eigen kiezen begon uit te trekken, omdat hij niet 

naar de tandarts wilde. Zoiets kun je gewoon niet bedenken.’ 

Te verschillend
Er zou meer contact tussen de NAH-locaties moeten zijn, 

concluderen Nico en Angelique aan het eind van het gesprek. 

‘Goed om kennis en ervaringen te delen’, vindt Angelique. ‘Ik 

snap Nico nu beter, maar wat hij zegt, geldt niet voor iedere 

NAH-locatie.’ ‘Dat komt omdat niet één vorm van NAH het-

zelfde is’, stelt Nico. ‘Daarom kun je ook eigenlijk niet van 

één doelgroep spreken, daarvoor zijn de cliënten té verschil-

lend. Het is maar net welk deel van de hersens beschadigd is. 

En dat maakt het werk ook zo leuk.’

Foto: Irma van der Lubbe
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Polly Rozemeijer, begeleider Odion M.L. Kingweg, Purmerend:
‘Wij hebben allemaal een mobiel van de locatie en toen de Afas-app in het team 

werd geïntroduceerd, ben ik hem meteen gaan gebruiken. Iemand van ICT heeft 

hem op mijn mobiel gezet en een handige collega heeft me uitgelegd hoe hij 

werkt – dat staat overigens ook allemaal op intranet. Ik vind hem heel praktisch: 

je logt in met een pincode en dan kun je er meteen in. Ik gebruik hem vooral 

voor het declareren van mijn kilometers. Die kan ik nu per keer indienen en hoef 

niet meer te wachten tot het einde van de maand. Volgens mij gebruikt bij ons 

het hele team de app. Hij werkt heel simpel, dus ik begrijp niet zo goed waarom 

andere collega’s hem niet gebruiken of willen gebruiken.’

Michel Persoon, ambulant begeleider vanuit  
Odion Londenhaven, Purmerend:
‘Bij nieuwe apps ben ik meestal een van de eersten die ze installeert. Maar ik ben 

wel kritisch en kijk of ze me genoeg opleveren. Zo niet, dan haal ik ze er weer 

af. Zonde van mijn mobielgeheugen anders. Ik denk dat het met de Afas-app 

ook zo is gegaan. Ik herken het icoontje, maar gebruik de app niet, of niet meer. 

Hoewel het voor mij als ambulant begeleider wel handig zou zijn om snel mijn 

kilometers te kunnen declareren. Nu moet ik daarvoor wachten tot ik achter een 

computer zit. Of ik doe het via Citrix op de tablet, maar dat gaat erg traag. Ik 

vraag me alleen af: je leidinggevende moet je kilometers toch accorderen? Hoe 

werkt dat dan als je ieder declaratie apart ingeeft?’

Jeroen Otto, applicatiebeheerder ICT:
‘Nog lang niet alle medewerkers gebruiken de Afas-app, merken we. Wellicht 

een kwestie van ‘onbekend maakt onbemind’, niet alle teams zijn even actief in 

dit soort zaken. Jammer, want de app is erg handig. In principe kun je er bijna 

alles mee wat je ook met AFAS InSite kunt, zoals je eigen taken afhandelen en 

de nieuwe vacatures bekijken. En inderdaad ook je kilometers declareren. Onder 

een bepaald bedrag worden die automatisch goedgekeurd en doorgezet. Komt 

je declaratie boven een bepaald bedrag, dan gaat deze langs de leidinggevende 

die er akkoord op moet geven. Je kunt de app op iedere smartphone installeren. 

Daar moet je wel even tien minuutjes voor uittrekken, maar als hij er eenmaal 

op staat, heb je er veel profijt van.’

Wat wil jij weten over ...  
de Afas-app?
Je herkent hem aan het icoontje met het stropdasje: de Afas-app die 
je op je mobiel of tablet kunt installeren. Bedoeld om onder meer je 
kilometers mee te declareren, je loonstrook te bekijken en je ziek en 
beter te melden. Superhandig of nauwelijks van toegevoegde waarde?
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Odion heeft een handige app  
voor medewerkers.

Foto: Yvon Koster

Foto: Peter Nelis

Foto: Ad en Inge van der Ploeg
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Ik en Odion

Wie is Sanne?
Leeftijd: 27 jaar 

Wonen/  Odion Karveelstraat, Zaandam.

Werken/ Onze Kapsalon bij verzorgingshuizen  

Guisveld, Oostergouw en Saenden.

Eerst had Sanne betaald werk bij Centerparcs. ‘Dat 

was eigenlijk te zwaar voor me’, vertelt ze. ‘Ik 

werd ook een beetje aan mijn lot overgelaten. Dat 

voelde niet fijn.’ Sanne woont bij een woonlocatie 

van Odion. Zo kwam ze op het idee van dagbeste-

ding via Odion. 

Sanne deed verschillende dingen. Uiteindelijk 

kwam ze bij verpleeghuis Odion Guisveld. Sanne 

werkt graag met mensen. Daarom keek ze hoe 

het was om assistent-gastvrouw te zijn. En ze pro-

‘Fijn dat hier hulp is als ik 
die nodig heb’

Sanne werkt in de kapsalon. Die zit in verpleeghuis Guisveld. Dat is een  
begeleide werkplek van Odion. Er is daar dus altijd een begeleider van Odion. 
‘Ik werk zelfstandig, maar ik ben wel blij dat Erica hier rondloopt.’

beerde de horeca. Maar de kapsalon vond ze het 

leukst. Sanne begon daar met één dag in de week. 

‘Maar het ging heel goed’, vertelt Sanne. ‘De bazin 

van de kapsalon heeft ook kapsalons in andere 

verpleeghuizen. In twee daarvan werk ik nu ook, 

met dezelfde collega’s. Iedereen is superaardig. In 

totaal werk ik nu vier dagen per week.’ 

Sanne veegt het haar op en maakt schoon. Boven-

dien haalt ze klanten op van de afdelingen. En 

brengt ze weer terug als ze klaar zijn. ‘Ik mag ook 
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Sanne werkt bij drie kapsalons.

haren wassen’, vertelt ze. ‘En anti-roos of anti-

vet behandelingen geven. Ik leer nu zelfs water-

golven! Ik had wel gedacht dat ik dit allemaal kon. 

Maar het helpt wel dat Erica er is, mijn persoonlijk 

begeleider bij Guisveld. Zij heeft ook contact met 

mijn woonbegeleider. Dat is fijn. Want als ik bij-

voorbeeld thuis ergens mee zit, bespreken ze dat 

samen. Daardoor kom ik soms toch naar mijn werk, 

terwijl ik anders misschien was thuis gebleven.  

Met zijn drieën zijn we eerlijk over wat gaat  

en wat niet.’
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Dit is mijn begeleider

Naam/  Denailly 

Wonen/ Denailly woont met haar 

moeder in Zaandam

Dagbesteding/ Odion café Benee, 

Wormer 

‘Het is hier veel leuker 
dan op school’

‘Sinds vorig jaar werk ik in café Benee. Dat is een 

begeleide werkplek van Odion Op school mocht 

ik kiezen waar ik stage wilde lopen. Toen heb ik 

gezegd: bij het café. Ik werk hier nu elke vrijdag 

van negen tot half twee. Ik heb al veel geleerd: 

hamburgers bakken, salades maken, in de keuken 

werken. En in de spoelkeuken.  

Om de week bak ik pannenkoeken, samen met 

mijn collega Stef. Daar kan ik wel goed mee 

opschieten. We hebben nooit ruzie of zo. Pannen-

koeken bakken vind ik het allerleukste. Dat eet ik 

ook het liefst. Ik eet er zelf drie of vier. 

Het is hier veel leuker dan op school. Ik hou ge-

woon niet van schoolwerk, van rekenen en taal. 

Als ik achttien ben, of twintig, wil ik hier komen 

werken. Op maandag, dinsdag, woensdag en vrij-

dag, als Tanisha er is. Zij is de beste begeleider die 

je kunt hebben. Ze helpt me met alles. Als ik me 

niet lekker voel, dan luistert ze naar me. 

Dan gaan we even zitten en dan gaat het weer. 

We maken ook heel veel grapjes. Echt de hele tijd. 

Dat gaat altijd over eten. Daar houden we allebei 

van. Of er nog andere dingen zijn waar we allebei 

van houden? Dat weet ik niet. Ik ben bang van 

niet. Tanisha is altijd vrolijk, maar als ze echt, echt 

boos is? Hahaha, dan moet je haar even met rust 

laten. En dan is het weer over en dan praten we 

weer gewoon met elkaar. 

Als Tanisha ziek is, dan wil ik niet naar het café. 

Maar dan zeggen ze: je moet, je moet en dan ga 

ik toch. Gelukkig is ze niet vaak ziek!’

Denailly loopt stage bij café Benee.  
Tanisha is haar begeleider.
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Foto: Yvon Koster.

Dit is mijn leven
Hallo, ik ben Theo. Ik ben 63 jaar en ik heb niet-aangeboren 
hersenletsel. Ik woon met mijn vrouw in Castricum. Drie 
dagen in de week ga ik naar Odion KrommeNoord in  
Krommenie. Hier heb ik mijn creativiteit ontdekt. 

Op de locatie hangt een aantal van mijn schilde-

rijen. Ik zoek inspiratie op internet en dan maak 

ik het naar eigen inzicht en creativiteit na.

Ik maak alles met één hand, de andere werkt niet 

meer. Ik kom er heel ver mee. Vrijwilliger Cor helpt 

als het niet gaat.

Theo is graag creatief bezig.

Ik heb twee kinderen en acht kleinkinderen. 

Ze komen vaak bij ons. Dat is wel druk. Maar het 

voelt rijk en bijzonder.

Mijn vrouw en ik wonen bij de bossen. We gaan 

graag lekker buiten wandelen. Ik neem dan de 

scootmobiel.
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Foto's: Irma van der Lubbe en de vrouw van Theo
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Iets oprapen, de koelkast open en dicht doen, 

boodschappen aangeven, Sanders jas aan- en 

uittrekken: Sem kan het allemaal. ‘Hij heeft eerst 

een basistraining gehad’, legt Sander uit. ‘Die 

duurde ongeveer anderhalf jaar. Nu oefenen 

we samen speciale handelingen om mij goed te 

kunnen helpen.’ Sem woont nu een half jaar bij 

Sander. Sander had eerst een andere hond: Joppe. 

‘Joppe deed niet alleen praktische dingen’, vertelt 

Sander. ‘Soms had ik pijn in mijn rug. Dan ging ik 

op bed liggen. Joppe kwam dan tegen mijn rug 

aan liggen. Door de druk en de warmte had ik 

dan even minder pijn. Sem doet dat nu ook al een 

beetje. Na zeven jaar mocht Joppe met pensioen. 

Hij woont bij een van de begeleiders van mijn 

woonlocatie. Daardoor zie ik hem nog regelma-

tig, dat vind ik heel fijn.’

Als Sander Sem uitlaat, moet de hond aan de lijn. 

‘Ik heb hem echt nodig, dus hij mag niet weglo-

Zó doe ik dat

Wie is Sander? 
Leeftijd/  44 jaar

Woonplaats/  Odion Boogaert, Castricum

Hobby’s/ Gamen, muziek luisteren en Sem

pen’, legt Sander uit. ‘Sommige mensen vinden 

dat zielig. Ze snappen niet dat Sem een heel goed 

leven heeft. We zijn altijd samen en hij krijgt veel 

liefde en aandacht. Bovendien heeft Sem een 

speelmaatje. Zij komt twee keer per week. Dan 

gaan we Sem samen uitlaten en mag hij los. Kan 

hij lekker hollen.’

Voor Sander voelt Sem een beetje als familie. ‘We 

doen echt alles samen’, vertelt Sander. ‘Ik houd 

echt van Sem. En zijn liefde is onvoorwaardelijk.’ 

Sander heeft een hulphond

Sem is de hond van Sander.  
Hij helpt Sander met dingen die 
hij zelf niet kan. Zo kan Sander 
zelfstandiger leven. Sander is erg 
gek op Sem.

22

Sem is de hulphond van Sander.  
Door Sem kan Sander zelfstandiger leven.
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Moet je horen!

Medezeggenschap 
WMCZ staat voor Wet Medezeggenschap 

Cliënten Zorginstellingen. In deze wet 

staan de rechten en plichten van cliënten 

en zorginstellingen met betrekking tot 

medezeggenschap. Deze wet is per 2020 

aangepast en vernieuwd. 

Doel van deze verandering is vooral mede-

zeggenschap nog meer versterken, door: 

•  Dichterbij het leven van een cliënt laten 

plaats vinden.

•  Meer rechten aan lokale medezeggen-

schap geven

•  Het contact  tussen cliënten en de zorg-

aanbieder versterken.

Puzzel 
Kun jij alle verborgen landen vinden in 

deze woordzoeker? 

PORTUGAL

LUXEMBURG

IERLAND

GUERNSEY

IJSLAND

BELGIË

NOORWEGEN

SPANJE

POLEN

ESTLAND

ALBANIË

LETLAND

LITOUWEN

Wet zorg en dwang
Op 1 januari 2020 is er een nieuw wet: de Wet zorg 

en dwang. Deze wet wil zoveel mogelijk onvrijwilli-

ge zorg voorkomen bij mensen met een beperking. 

De wet beschrijft wat Odion al doet en vindt.  

Namelijk dat iedereen het recht heeft om zelf 

keuzes te maken en beslissingen te nemen over zijn 

eigen leven. Kijk voor meer informatie op:  

https://www.dwangindezorg.nl/wzd

Donorregister
Vanaf 1 juli 2020 gaat de nieuwe donorwet in. 

Iedereen vanaf 18 jaar komt dan in het donor

register. In dit register staat of jij wel of niet je 

organen aan een ander wilt geven als je dood gaat. 

Er zijn vier keuzes. Via www.donorregister.nl kun 

je aangeven wat jouw keuze is.

Informatie van Odion voor jou


