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De laatste keer
Dit is de laatste keer dat de Impuls met een speciaal deel voor cliënten 

verschijnt. Veel mensen aan wie Odion ondersteuning biedt, herken-

nen zich niet meer in het blad. En dat is ook logisch, want het gaat 

om unieke personen met ieder een eigen verhaal, dromen, wensen en 

verlangens. Zij zijn ‘cliënt’ van Odion maar vooral ook moeder, broer, 

zus, buurman, werknemer, grappenmaker, schaakkoning, radiomaker, 

kunstenaar, taartenbakker of fietsfanaat. Bij Odion zetten we de per-

soon voorop en niet zijn diagnose of beperking. En we creëren kansen, 

zodat iedereen aanwezig kan zijn in de maatschappij en kan meedoen. 

Daar past een blad speciaal voor ‘cliënten’ niet meer bij. We kijken 

terug op een heleboel prachtige artikelen en fantastische inzet van 

alle redactieleden. Iedereen superbedankt daarvoor en veel leesplezier 

met deze laatste versie! 

Annemarie van Dalen

Bestuurder

impuls 

Annemarie legt uit waarom het cliëntendeel 
van Impuls gaat stoppen. 

Middagactiviteit
Op de hout- en boetseergroep. Als 

iedereen bezig is, vul ik de groepszorg 

in, verleen hand- en spandiensten, be-

antwoord vragen et cetera. Maar vooral 

probeer ik er een gezellige activiteit van 

te maken, zodat cliënten met een goed 

gevoel naar huis gaan.

Naar huis
Een collega heeft om vier uur plein-

dienst; een aanspreekpunt voor de 

chauffeurs en cliënten zodat iedereen 

relaxed aan de thuisrit begint. Ik ruim 

mijn lokaal op en heb dan nog even de 

tijd voor administratieve zaken. 

Eigenwijs Goed
Met collega’s van andere DAC’s bekij-

ken we verpakkingsmaterialen. Ik vind 

het supergaaf dat er een Odionbreed 

productlabel komt en ben trots op ons 

logo. Ik zie het als begin van een goede 

samenwerking tussen de locaties.

Zorgplan gesprek
Mary heeft afasie. We hebben ons 

jaarlijkse gesprek. Dat doe ik in het 

boetseerlokaal waar zij veel activiteiten 

heeft, zodat ze dingen kan aanwijzen. 

Ik stel gesloten vragen en probeer te 

benoemen wat ik denk dat zij bedoelt. 

Goeiiie Smorreges!
Met een krat vol producten onderweg 

naar het Service Bureau. Daar is een bij-

eenkomst over verpakkingsmaterialen. 

Twee producenten waar wij op bezoek 

zijn geweest hebben dit toegestuurd. 

We gaan vanmorgen een keuze maken. 

Het fotodagboek van Nancy van Halem
Nancy van Halem is persoonlijk begeleider bij Odion KrommeNoord in Krommenie. 
Daar werkt ze ook drie dagen op de hout- en boetseergroep. Bovendien is ze betrok-
ken bij het productlabel ‘Eigenwijs Goed’ en allerlei overleggen. Haar werk is dus 
heel divers. ‘Ik heb altijd mijn knalroze To Do boekje bij me, zodat ik niets kan  
vergeten.’
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Foto's: via Nancy

Impuls is een uitgave van de stichting Odion. Odion biedt 
ondersteuning aan mensen met een handicap. Impuls wordt 

verspreid onder medewerkers, cliënten, vrijwilligers en andere 
belang stellenden en verschijnt drie maal per jaar.
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Aan het woord

Sommige medewerkers doen medische handelingen bij 
cliënten. Collega’s controleren of ze dat goed doen.

Foto Priscilla: Yvon Koster, 

Foto Laura:  Inge van der Ploeg

Voor het uitvoeren van medische handelingen bestaan lande-

lijke richtlijnen. Die schrijven wij voor, omdat je als medewer-

ker bepaalde kennis van de materie dient te hebben. Zo weet 

je waarom bepaalde handelingen nodig zijn en welke risico’s 

erbij komen kijken. Daarnaast moet je de handelingen zélf na-

tuurlijk goed kunnen verrichten. Zorgorganisaties zijn relatief 

vrij in de manier waarop zij het toetsen van de kwaliteit van 

deze handelingen inrichten. Voorheen werden veel medische 

handelingen door de thuiszorg uitgevoerd. Om de kwaliteit te 

borgen van de handelingen die wél door eigen medewerkers 

werden verricht, had Odion de Skill Labs. ‘Dat waren bijeen-

komsten op het Service Bureau die als je medewerker eens per 

drie jaar moest bijwonen’, vertelt Laura. ‘Een verpleegkundige 

behandelde daar de theorie en vervolgens oefende je met 

elkaar. De verpleegkundige beoordeelde dan na afloop of je 

bekwaam genoeg was. Via het systeem It’s Learning kreeg je 

vervolgens ieder jaar een vragenlijst om je actuele kennis te 

toetsen.’

Veel te leren
It’s Learning haperde echter en er was al een tijdje behoefte 

aan een andere manier van toetsen. Door de overname van 
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locaties van Heliomare en oud-SWLG nam bovendien het 

aantal medische handelingen toe. Heliomare werkte al 

met gedelegeerde toetsers en voor Odion viel daar veel 

te leren. ‘Het komt erop neer dat de kennis en bekwaam-

heid van medewerkers worden beoordeeld door speciaal 

daarvoor opgeleide collega’s van diezelfde locatie’, legt 

Priscilla uit. ‘Dat sluit heel erg aan bij de visie van Odion 

waar het gaat om eigen verantwoordelijkheden binnen 

de teams. Bovendien zit je op deze manier veel dichter 

op de praktijk. Begin vorig jaar zijn we daarom begon-

nen met het trainen van de eerste groep gedelegeerde 

toetsers en inmiddels zijn er nu drie groepen opgeleid.’

Casus
Laura was een van de medewerkers die de training heeft 

gevolgd. ‘Samen met een collega van mijn locatie’, vult 

ze aan. ‘Met z’n tweeën zorgen we nu dat de kwaliteit 

van de medische handelingen van het hele team op peil 

blijft. Dat is fijn, want zo kun je de taken verdelen. En 

mocht om wat voor reden dan ook een van ons uitval-

len, dan blijft het proces van toetsing doorlopen.’ Hoe 

werkt dat proces? ‘Iedere collega wordt gevraagd een e-

learning te doorlopen die van toepassing is op de locatie’, 

legt Laura uit. ‘Daarna nodigen ze mijn collega of mijzelf 

uit voor een praktijktoetsing. Dit omdat je verantwoor-

delijk blijft voor je eigen bekwaamheid. De toetsing 

bestaat uit het voorleggen van een casus, waarna we 

vragen gaan stellen. Bijvoorbeeld: Stel, een cliënt krijgt 

een epileptisch insult. Wat doe je dan en waarom doe je 

dat? En wie licht je in? De uitkomst hiervan voeg ik toe 

aan de toetsing van de theorie en dan beoordeel ik of 

iemand bekwaam is.’

* PDL = Passiviteiten van het Dagelijkse Leven

Je collega’s toetsen,  
hoe is dat?
Begin vorig jaar startte Odion met het opleiden van gedelegeerde toetsers. Hoe 
bevalt deze manier van beoordelen van medische handelingen in de praktijk? We 
vroegen het Priscilla den Hartog (verpleegkundige en PDL*-coach) en Laura Janssen, 
begeleider bij Odion Noorderhoofdstraat in Krommenie en gedelegeerd toetser.

Priscilla: ‘Op deze manier 
zit je veel dichter 

op de praktijk’

Laura: ‘Collega’s zeggen 
dat ik streng ben, maar dat 

vinden zij juist goed’

Transparant
Natuurlijk is het leuk om iemand te kunnen melden dat zijn/

haar kennis- of praktijkniveau in orde is. Maar soms is dat 

ook níet het geval. ‘Ik heb inderdaad een keer gehad dat ik 

tegen een collega moest zeggen dat het beter was om zich 

nogmaals te verdiepen in de stof, omdat die persoon niet 

voldoende de nodige kennis had op moment van toetsing’, 

beaamt Laura. ‘Dat was best lastig. Maar wij zijn een trans-

parant team dat veel met elkaar kan delen. Dat is wel een 

voorwaarde. Aan de andere kant: het is lastiger als je niet eer-

lijk bent en iemand gaat fouten maken.’ ‘Feedback geven zit 

in de scholing, maar in de training van dit jaar gaan we daar 

meer aandacht aan besteden’, vult Priscilla aan. ‘De toetsers 

weten bovendien dat ze altijd bij een verpleegkundige trainer 

aan de bel kunnen trekken als ze er zelf niet uitkomen.’

Streng
Het bevalt Laura heel goed om toetser te zijn. ‘Het is erg leuk 

om kennis met je team te delen en steeds weer nieuwe din-

gen te leren’, vindt ze. ‘Daardoor ben je heel vakinhoudelijk 

bezig. Ook de jaarlijkse bijeenkomst met alle gedelegeerde 

toetsers, waar we onder meer ervaringen uitwisselen, is erg 

interessant.’ Andere vraag is natuurlijk hoe haar collega’s 

Laura als toetser ervaren. ‘Ik hoor wel terug dat ik streng ben’, 

antwoordt ze. ‘Dat komt omdat ik het erg belangrijk vind dat 

iedereen goed weet wat hij doet en waarom. Maar ik geloof 

niet dat collega’s mijn toetsing als niet fijn of onprettig erva-

ren. Ik krijg namelijk ook terug dat het juist wel goed is dat ik 

zo streng ben…’
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Priscilla den Hartog

Laura Janssen

impuls 

MEER WETEN?
Alles over het toetsingsproces en de bij-
behorende leerpaden vind je op Odiquest. 
Scan de code en lees meer!
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Wat doet de app precies?
‘Je kunt er Ons Plan mee benaderen via je smartphone. Omdat 

je die meestal de hele dag bij je hebt, kun je dus altijd en 

overal in Ons Plan.’

Waarom is dat handig?
‘Het is heel praktisch om ter plekke snel iets op te zoeken, bij-

voorbeeld het telefoonnummer van een contactpersoon. Maar 

ik gebruik hem zelf vooral voor het invoeren van bloedsui-

kerwaarden en bloeddruk, meteen nadat ik die heb gemeten. 

Voorheen schreef ik die waarden op een papiertje en voerde 

ik ze later in achter de computer. Maar dan is er altijd een 

kans dat je per ongeluk zo’n papiertje kwijtraakt of dat je het 

invoeren vergeet. Voor die kleine snelle rapportages is de app 

ideaal, vind ik. Het vergroot je eigen zorgvuldigheid en voor 

je collega’s is het fijn dat ze weten dat de ingevoerde waar-

den altijd kloppen.’

Zijn er ook dingen die je mist in de app?
‘Ja, ik zou het zelf handig vinden als je ook de agenda in Ons 

Plan via de app kunt inzien. Bijvoorbeeld om bij aanvang 

van je dienst te kijken welke afspraken de cliënten en je col-

lega’s hebben. Dat kan nu nog niet, maar daar wordt wel aan 

gewerkt. Elizabeth van Oostrum (projectleider Ons Plan en iXi, 

red.) werkt intensief samen met de leverancier van Ons Plan 

om de app nog meer aan te passen aan wat wij als begelei-

ders nodig hebben. Daardoor worden regelmatig verbeterin-

gen doorgevoerd.’ 

Gebruiken al je collega’s de app ook?
‘De meesten wel, op een paar na. Dat zijn collega’s die juist de 

voordelen van papier zien en ook privé niet zo vaak met apps 

werken. Met de andere collega’s proberen we hen te enthou-

siasmeren om toch de app te gaan gebruiken. Dat doen we 

vooral door onderling te praten over hoe handig de app is 

en wat de voordelen zijn. Dat geldt trouwens ook voor de 

flexwerkers die bij ons komen invallen.’

In haar werk als persoonlijk begeleider bij 
Odion Karavaanstraat in Purmerend maakt 
Rossita Dekker vaak gebruik van de app van 
Ons Plan. Rossita, die op haar locatie ook aan-
dachtsfunctionaris ICT is, legt graag uit hoe 
deze app het werk van haar en haar collega’s 
makkelijker maakt.

Rossita vindt de app van  
Ons Plan erg handig.

Top-idee  
De Ons Plan app

Hoe gebruiksvriendelijk is de app?
‘Tja, je moet je er een beetje in verdiepen om er feeling mee 

krijgen, maar dat gaat best snel. We hadden een collega op 

de locatie die er in eerste instantie niet aan wilde. Maar een 

paar weken later kwam ze me enthousiast vertellen hoe blij 

ze er inmiddels mee was!’
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Foto: Ad en Inge van der Ploeg

voor citroenen. Zij zijn wél wie ze zijn. 

Ze moeten wellicht, omdat ze op een of 

andere manier hulp nodig hebben. Over 

gelijkheid denk ik vaak na. In de praktijk 

kom ik het steeds tegen; universele 

menselijke emoties en kwetsbaarheden. 

Al dan niet zichtbaar. Kun je ze delen 

met iemand? Dan ben je een goed eind 

op weg. Het vraagt moed om je bewust 

kwetsbaar op te stellen. Het maakt 

je een beter mens, vind ik. Alles van 

waarde is weerloos toch?

Waarom houd ik van kwetsbare men-

sen? Kijken zij niet zo kritisch naar mij 

misschien? Is dat de reden? Een vriende-

lijk woord, een open blik, een grap en 

willen helpen: dan is het hun goed. Zo’n 

basishouding is sowieso prettig voor 

iedereen. Maar de werkelijke reden dat 

ik van kwetsbare mensen houd, is dat zij 

zichzelf niet zo verhullen. Zij willen of 

kunnen dat niet. 

Bij deze ‘echte’ mensen voel ik mij thuis. 

Barry Atsma benoemde dat mooi toen 

hij over zijn broer sprak die een verstan-

delijke beperking heeft. ‘In wezen zijn 

wij hetzelfde’ zei hij. ‘Alleen heb ik ge-

leerd om mezelf een bepaalde houding 

eigen te maken en niet mijn kwetsbaar-

heid of zwakte te laten zien. Maar het 

is versluierd. In ons diepste wezen zijn 

mijn broer en ik heel erg gelijk. Hebben 

we dezelfde angsten (voor het donker) 

en dezelfde vragen (doe ik er wel toe?)’.

Dat is de crux. Cliënten winden er geen 

doekjes om. Zij verkopen geen knollen 

‘Om je werk goed te doen, is het belang-

rijk dat je je veilig voelt op je werkplek. 

Nu is veiligheid natuurlijk een breed 

begrip. Het raakt zaken als Corona, arbo-

omstandigheden of privacy. Maar veilig-

heid betekent ook de ruimte voelen om 

te vragen om een training of opleiding. 

Het is natuurlijk gemakkelijk om kritiek 

te hebben op je collega, leidinggevende 

of op Odion als organisatie als je je om 

wat voor reden dan ook niet veilig voelt 

in je werkomgeving. Maar het is goed 

om te beseffen dat veiligheid iets is dat 

je samen creëert. Vaak heb je hier zelf 

ook een rol in. Zo kun je elkaar scherp 

houden op regels en protocollen, erva-

ringen uitwisselen en elkaar op ideeën 

brengen. 

Desondanks kun jij vinden dat Odion op 

het gebied van jouw veiligheid iets laat 

Echte mensen

Column van

De OR

De OR wil meehelpen aan  
een veilige werkplek

Willemien vindt het mooi als 
mensen hun emoties delen.

Voor jouw veiligheid

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: Evelien Berger

liggen of bepaalde dingen anders kan 

doen. Dat willen wij graag weten. Het 

mooie van de OR is dat wij een stem 

kunnen geven aan medewerkers, door-

dat wij aan tafel zitten bij de bestuurder. 

Vanuit die positie kunnen we samen 

speerpunten formuleren en daar het 

komende jaar gericht aan werken.

Dus mail jouw ideeën, tips en adviezen 

naar ondernemingsraad@odion.nl en 

laat ons weten wat we op het gebied 

van veiligheid voor jou kunnen doen.  

En natuurlijk geldt ook hier:  

geen vraag te gek!
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Hilde Stuurman 

Begeleider Odion Karavaanstraat en 

lid van de commissie VGWM (Veilig-

heid, Gezondheid, Welzijn en Milieu)

impuls 

APP GEBRUIKEN?
Je kunt hem downloaden in de 
Google Play Store. Daarna log je in 
met je eigen Ons Plan account.
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Snelle verandering
Ze heeft nog maar twee dienstjaren op de teller, maar toch 

is Tanja de enige die is overgebleven uit het vorige flexbu-

reauteam (‘onze die hard’). De verandering ging snel: Yvon 

Koster maakte de overstap naar ICT, praktijkbegeleider Rob 

Marinus ging met pensioen en teamleider Marja Meijer – 

daarnaast recruiter en betrokken bij ‘Loopbaan in beweging’ 

– ging zich vooral op recruitment richten. 

Op afstand
Het team werd opnieuw vormgegeven. Met het oog op zelf-

organisatie werd gekozen voor twee senior intercedenten als 

leidinggevenden voor de flexwerkers, onder één flexbureau-

manager op afstand: Ans Sintenie. Nicole werd de nieuwe 

praktijkbegeleider (‘Eigenlijk hebben we dus geen verande-

ring gehad, we zijn gewoon gestart in een nieuwe situatie’). 

In de afstemmingsoverleggen bespreekt het nieuwe team 

met elkaar steeds hoe ze het beste kunnen anticiperen op 

wat voor hen ligt, zoals een aanstaande vakantieperiode. 

Soepele samenwerking
Mede door de goede afstemming verloopt de samenwerking 

soepel en is het team goed op elkaar ingespeeld. Tijd voor 

een proces als Team & Talent is er nog niet geweest, maar 

als vanzelfsprekend kijken de dames bij wie welke taken het 

beste passen (‘Iets kan wel een kwaliteit van je zijn, maar 

vind je het ook leuk?’). 

Creatief denken
In de meeste gevallen kan het team goed aan de vraag van 

de locaties voldoen. Maar als op een bepaald moment veel 

dezelfde vraag binnenkomt, wordt het lastig. Ook hebben 

sommige locaties gewoon veel pech met (langdurig) zieke 

collega’s én moeilijk te vervullen vacatures. Dan is het een 

kwestie van creatief denken en doen wat je kunt. Bijvoor-

beeld vragen of iemand van werkdag wil ruilen of een dag-

dienst naar een avonddienst wil omzetten. Een enkele keer 

lukt dat gewoon echt niet (‘Je hebt tenslotte ook nog zoiets 

als een privéleven’). Als dan ook een van de vaste uitzendbu-

reaus geen uitkomst kan bieden, moet het team in kwestie 

het helaas toch zelf oplossen. De bezetting blijft tenslotte 

hun verantwoordelijkheid.

Begrip
Nee verkopen voelt naar. Het betekent immers meestal een 

extra belasting voor het team in kwestie of desnoods toch 

met ‘een mannetje minder’ draaien. Dat is ‘niet ideaal’ voor 

de kwaliteit van de zorg. Maar meestal is er begrip en beseft 

de locatie dat je er alles aan hebt gedaan. Voor jezelf maakt 

dat ook dat je het beter van je af kunt zetten. 

Nieuw in Corona
So far, so good. Intercedente Amy maakte per 1 maart jl. het 

team compleet. Maar toen kwam Corona. Omdat iemand 

inwerken op afstand wel érg omslachtig is  (‘Gewoon niet 

te doen, eigenlijk’) bleven Tanja en Amy al die tijd in een 

vrijwel leeg Service Bureau werken. 

Bijspringen
Corona zorgde uiteraard voor een ‘extra uitdaging’, maar 

het flexbureau ervoer ook iets heel moois: veel Odioncol-

lega’s vanuit alle lagen van de organisatie boden aan om 

extra te werken. Ze wilden naast het eigen werk bijspringen 

waar dat nodig was. Ambulant begeleiders die voorheen op 

een bepaalde locatie hadden gewerkt, gingen op die manier 

bijvoorbeeld terug naar hun oude locatie (‘Iedereen was 

superflexibel’). 

Topprioriteit
Vanaf dag 1 van Corona gingen de vier dames wekelijks om 

de virtuele tafel. De dagelijkse planning werd topprioriteit 

Teamwork
Met een hoog verzuimpercentage binnen Odion, krapte op de arbeids-
markt én de zomervakantie in aantocht was het voor het kersverse 
flexbureauteam soms al flink puzzelen. Toen kwam daar Corona bij en 
werd het zoals de dames zeggen ‘sudoku op het hoogste niveau’. Maar 
de periode leverde ook veel goeds op.

Het flexbureau heeft een nieuw team.  
Zij werken goed samen.

en dat vroeg om een andere taakverdeling. Nicole en Marja 

gingen de sollicitatiegesprekken voeren. Zo konden Tanja en 

Vivian zich richten op de dagplanning en ervoor zorgen dat 

de pool up to date en op kracht zou blijven. De arbeidsvoor-

waardengesprekken werden overgenomen door de afdeling 

P&O, zodat het team meer ruimte had voor de planning. 

Besmettingsangst
Ruimte voor de planning was nodig, want de telefoontjes 

met de flexwerkers veranderden van aard. Sommigen waren 

bang om op wisselende locaties besmet te worden, bijvoor-

beeld vanwege een kwetsbaar thuisfront. Anderen waren 

juist bang collega’s of cliënten te kunnen besmetten (‘Het 

was in die tijd veel praten en luisteren’). Om die redenen 

werd besloten om de flexers zo min mogelijk op verschillen-

de locaties in te zetten. Weer een extra puzzelstukje erbij…

Ontdekking
Toch leverde de situatie ook iets moois op. Omdat de dagbe-

stedingslocaties dicht moesten, gingen sommige flexwerkers 

die normaal daar werden ingezet, de zorg op de woonloca-

ties ondersteunen. Daar ontdekten ze (weer) hoe leuk ze dat 

vonden. Daardoor is een aantal flexers voortaan op beide 

soort locaties inzetbaar (‘Een mooie bijkomstigheid!’).

Ingespeeld
Op de vraag waar het team in de paar maanden van hun 

bestaan trots op is, blijft het even stil. Voorzichtig wordt 

geopperd dat ze in de korte periode vanaf maart een hecht 

team zijn geworden. Een team dat er echt samen voor gaat 

en bovendien goed op elkaar is ingespeeld (‘Ik geloof niet 

dat mensen in de stichting de afgelopen maanden het idee 

hebben gehad dat wij een nieuw team zijn’). De zomerperi-

ode is overleefd, net als de eerste coronagolf. ‘En toch staan 

we hier redelijk ontspannen!’ 

Locatie / Service Bureau, Wormer

Afdeling / Flexbureau

Datum / donderdag 27 augustus 2020, gesprek via  

Zoom en telefoon

Foto's van links naar rechts: 
1  Vivian Bongers, senior intercedent
2  Nicole de Kroon, praktijkbegeleider flexbureau
3  Amy de Wilde, intercedent
4  Tanja van Duijn, senior intercedent

1 2 3 4

Foto's: Yvon Koster
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Een stap verder 

Samen zelfredzaamheid 
vergroten

Naar eigen zeggen is ze een echt zorgtype. ‘Daar word je 

gewoon mee geboren’, stelt ze. ‘Mijn tante zat in de zorg, 

daardoor kwam ik ermee in aanraking. En vanaf het moment 

dat ik stage liep op de kinderafdeling van Heliomare wist ik 

ook dat ik me wilde inzetten voor mensen met een lichame-

lijke beperking. Ik vind het mooi om te onderzoeken hoe 

deze mensen zo krachtig mogelijk in de samenleving kunnen 

functioneren en daar een bijdrage aan te leveren.’

Coachen
De afgelopen tien jaar heeft Brigitte dat gedaan als teamlei-

der bij woonlocatie Odion Voorstraat in Wijk aan Zee. ‘Een 

fantastisch mooie functie’, vindt ze zelf. ‘Ik houd heel erg van 

coachen en als teamleider coach je zowel de cliënten als de 

medewerkers. Het proces op weg naar zelforganisatie van het 

team vind ik bijvoorbeeld erg interessant. Dat, gecombineerd 

met de organisatorische kant van de zorg, heb ik altijd erg 

leuk gevonden.’

Minder werken
Voor iemand die is overgestapt naar een andere functie, 

vertelt Brigitte opmerkelijk enthousiast over haar vorige 

baan. ‘Ik ben ook niet gestopt omdat ik het niet leuk meer 

vond’, legt ze uit. ‘Maar mijn man is recentelijk met pensioen 

gegaan en dat is dan een moment in je leven waarop je stil 

staat bij wat je verder nog wilt. Mijn wens was om minder 

te gaan werken om meer ruimte te hebben voor de leuke 

dingen die we samen nog willen doen. Ik werk nu acht uur 

per week via de flexpool en ga kijken hoe dat bevalt, en of ik 

eventueel nog meer wil werken. Dat is een luxe positie als je 

Brigitte was teamleider. Nu werkt ze 
als begeleider via de flexpool.
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59 jaar bent, dat besef ik. Maar het kan gelukkig. Ik heb nu 

een mooi leven waarin werk een fijn onderdeel is, maar niet 

meer de hoofdmoot.’

Kop en staart
Brigitte heeft uitgekeken naar haar nieuwe functie. ‘Team-

leider zijn is een leuke baan, maar best verantwoordelijk’, 

schetst ze. ‘Het lijkt me heerlijk om weer terug naar de 

basis te gaan en minder verantwoordelijkheden te hebben. 

Daarom heb ik ook juist voor de flexpool gekozen. Zoals ik 

het voor me zie, kom ik een locatie helpen. En ik heb genoeg 

in mijn rugzak waarmee ik iets kan betekenen. Op die locatie 

heb je een afgebakende taak met een kop en een staart. Die 

eindigt weer bij het einde van je dienst, je neemt niks mee 

naar huis. Dat vind ik fijn, daar heb ik zin in.’

Soms is een persoonlijke stap vooruit juist een  
stap terug in de organisatie. Zoals bij Brigitte van 
Putten - voorheen teamleider bij woonlocatie 
Odion Voorstraat, maar sinds augustus persoonlijk 
begeleider in de flexpool. ‘Het lijkt me heerlijk om 
geen losse eindjes meer te hebben.’

Brigitte van der Putten:  

‘Werken is niet  
meer de hoofdmoot’

Foto: Irma van der Lubbe
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Financiële belangen, waaraan moeten we  
daarbij denken?
‘Eigenlijk aan alles wat bij de financiële huishouding hoort. 

Dat varieert van het betalen van vaste lasten en het aanvra-

gen van verzekeringen en toeslagen tot het ondersteunen bij 

schuldhulpverlening en belastingzaken.’

Wanneer komen jullie in beeld?
‘Als blijkt dat iemand zelf niet goed met zijn geld kan omgaan, 

wordt eerst gekeken of er familie is die dit kan of wil oppak-

ken. Dat is niet altijd het geval. Soms zijn mensen er gewoon 

niet toe in staat. Maar als je iemands geld beheert, kan dat 

ook voor frictie zorgen. Dat wil niet iedereen. In die gevallen 

kan een professionele bewindvoerder worden ingeschakeld. 

Bij ons is de aanvrager vrijwel altijd de cliënt zelf, doorgaans 

aangemeld door een begeleider.’

Wat is eigenlijk het verschil tussen bewindvoering 
en curatele?
‘Iemand die onder bewind staat, is voor de wet handelings-

bekwaam en het bewind geldt alleen voor de materiële 

belangen. Iemand die onder curatele staat, is voor de wet 

handelingsonbekwaam. Curatele betreft zowel de materiële 

belangen als de immateriële belangen.’

Arnout behartigt financiële  
belangen voor cliënten.

Hoe gaan jullie te werk?
‘Wij werken altijd samen met de cliënt: de insteek is dat hij of 

zij zoveel mogelijk zelf kan doen en zoveel mogelijk de baas 

is over het eigen geld. Dat sluit heel erg aan op de visie van 

Odion.’

Hoe zijn jullie met Odion in contact gekomen?
‘We bestaan al bijna tien jaar en hebben in de loop der tijd via 

andere klanten met Odion te maken gekregen. Aanvankelijk 

via de woonlocatie Cole Porterstraat in Zaandijk en dat was 

een fijne samenwerking. Inmiddels heb ik zelf cliënten op 

andere locaties zoals het Homerunhuis, Kaaikhof, Bristolrood-

straat, Rumbastraat en ook mensen die ondersteuning krijgen 

van Odion bij het zelfstandig wonen.’

Hoe ziet zo’n samenwerking met begeleiders eruit?
‘Vaak zit een begeleider bij het gesprek om mee te kijken en 

zaken voor de cliënt te verduidelijken. Ook is het soms fijn om 

een gesprek met een begeleider voor te bereiden, zeker als 

je ‘slecht nieuws’ moet brengen. Bijvoorbeeld dat het leefgeld 

een tientje minder moet worden door een tegenvallende 

energierekening.’

Hoeveel ervaring hebben jullie met onze  
doelgroep?
‘Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) vor-

men het grootste deel van onze doelgroep, ook van onze 

schuldklanten hebben er veel een LVB. Daarom organiseren 

we jaarlijks een of twee interne cursussen om ons hier meer 

in te bekwamen. Wellicht dat wij hier Odion in kunnen gaan 

betrekken. Op onze beurt kunnen wij voor locaties misschien 

een keer een presentatie geven over bewindvoering. Sowieso 

worden we regelmatig gebeld door begeleiders van niet- 

cliënten die een vraag hebben. Geen punt hoor, dat vinden 

we alleen maar leuk!’ www.beaufin.nl

Arnout Kroezen is bewindvoerder en oprich-
ter/directeur van Beaufin. Deze organisatie 
behartigt de financiële belangen van diverse 
cliënten van Odion. Hij legt uit wat dat in-
houdt en waarom een goede samenwerking 
met de begeleiding daarbij belangrijk is.
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Geheel vrijwillig

Marry is vrijwilliger bij Odion.  
Ze heeft het werk gemist  

door Corona.

Bij eetcafé De Heerlijke Hap van Odion Kromme-
Noord in Krommenie heeft vrijwilliger Marry al 
een paar jaar helemaal haar draai gevonden. Door 
Corona ligt echter alles stil. ‘Ik verveel me niet, 
maar ik mis de cliënten wel heel erg.’

Marry Schilder: 

‘Als ik nu jong was, zou 
ik dit werk willen doen’

Echt op zoek naar vrijwilligerswerk was ze niet. Maar toen Marry zo’n 

zeven jaar geleden een vacature voor een tuinvrijwilliger op het hek 

van Odion Jacobushof zag, meldde ze zich spontaan. ‘Ik had helemaal 

geen ervaring met deze doelgroep en kwam uit de financiële dienst-

verlening’, vertelt ze. ‘Op mijn vijftigste werd 

ik boventallig. Maar ik ben gek op tuinieren, 

vandaar dat ik reageerde.’ Tuinieren kwam 

er echter niet van. Al vrij snel werd Marry 

gevraagd of ze uitstapjes met een cliënt wilde 

maken. ‘Dat heb ik een tijdje gedaan, ook 

al klikte het niet helemaal tussen mij en de 

cliënt’, blikt ze terug. ‘Toen de vaste begelei-

der wegging, was dat voor mij ook reden om 

te stoppen.’

Accepteren
Via Jacobushof werd Marry gevraagd om de 

week op donderdag te assisteren bij De Heer-

lijke Hap. ‘Ik zet alles klaar voor als de cliënten 

om vijf uur komen en soms spring ik even bij 

voor de kok’, legt ze uit. ‘Om zes uur is het 

opscheppen en uitserveren. Daarna eet ik zelf 

gezellig mee. Als het op is, gaan we afruimen, 

afwassen en opruimen. Het is zo leuk hoe al 

die verschillende cliënten elkaar helemaal 

accepteren. Daar kunnen mensen zonder be-

perking nog wat van leren.’ 

Uitstapjes
Ook maakt Marry regelmatig uitstapjes met 

cliënten. ‘Paul gaat graag naar markten in 

Amsterdam of de Zwarte Markt in Beverwijk 

om kleren te kopen’, vertelt ze. ‘En met Harrie 

ga ik regelmatig naar een speciale winkel in 

Alkmaar. Dan gaan we met de trein en maken 

er een gezellig dagje van, compleet met koffie 

en wat lekkers. Het is echt een genot om te 

zien hoe blij Harrie is als hij nieuwe aanwinst 

heeft gekocht.’

Graag weer aan de slag
Marry vertelt met groot enthousiasme over 

haar vrijwilligerswerk. ‘Ik vind het ontzettend 

leuk’, beaamt ze. ‘Echt, als ik nu jong zou zijn, 

zou ik voor dit werk kiezen.’ Door Corona lig-

gen Marry’s activiteiten momenteel echter stil. 

‘Ik mis het enorm’, vertelt ze. ‘Ik heb begrepen 

dat het eetcafé waarschijnlijk tot het einde van 

het jaar dicht blijft. De 40 mensen die er nor-

maal komen, eten nu in kleine groepjes op de 

woonlocaties. Maar misschien kan ik wel voor-

zichtig met cliënten gaan wandelen of zoiets.’ 

Het mag duidelijk zijn dat Marry heel graag 

weer aan de slag gaat. ‘Ik verveel me niet, hoor. 

Maar ik hoop dat ik snel weer iets kan doen.’ 

Foto: Elly Kroese

Marry met cliënt Paul.

Op de vraag hoe de stichting is ontstaan, begint Gerard 

enthousiast te vertellen. ‘Op 26 april 1966 werd het FZZ, 

het Fonds Zwakzinnigenzorg Zaanstreek, opgericht’, steekt 

hij van wal. ‘Het was een initiatief van een aantal ouders 

met een gehandicapt kind. Zij wilden hun kinderen niet bij 

een instelling ergens ‘in de bossen’ onderbrengen, zoals 

toen vaak het geval was, maar gewoon in hun eigen regio 

Zaanstreek-Waterland. In samenwerking met dagblad De 

Typhoon startten ze een actie en haalden 200.000 gulden op. 

Onder de naam Stichting Internaten Geestelijk Gehandicap-

ten Zaanstreek (IGGZ, red.) begonnen ze daarmee het eerste 

gezinsvervangende tehuis Zaanerf in Zaandam.’

Voorganger
Gerard raakte bij de stichtingen betrokken en heeft de hele 

ontwikkeling tussen toen en nu meegemaakt. ‘Odion kwam 

uiteindelijk voort uit de IGGZ, via diverse samenwerkingen 

en samenvoegingen’, vertelt hij. ‘Dus feitelijk gezien zijn het 

Fonds en de IGGZ de oorspronkelijke rechtsvoorgangers van 

het huidige Odion. Aanvankelijk ondersteunden we meer 

organisaties, maar tegenwoordig alleen nog Odion. Daarom 

is de naam in 2014 ook veranderd in Vrienden van Odion.’

Van vakantiewoning tot tandem
Van vrienden verwacht je dat ze je helpen en ondersteunen. 

Het Fonds doet dat inderdaad, onder meer in de vorm van 

donaties of geschenken. ‘Dan moet je denken aan voorzie-

ningen die niet uit de reguliere financiering van Odion kun-

nen worden bekostigd’, legt Gerard uit. ‘Zo ondersteunen 

we begeleidewerkplekzeilschip Odion VD84 in Volendam en 

kochten we twee aangepaste recreatiewoningen op het Ma-

rinapark, eveneens in Volendam, waar cliënten al elf jaar met 

familie vakantie kunnen vieren tegen een billijke prijs. Maar 

ook financieren we dingen als een tandem of laatst nog zo’n 

interactief houten ei, een CRDL, voor Odion Boelenspark.’

Al voordat Odion ontstond, was er een fonds 
dat onze rechtsvoorgangers financieel steun-
de bij het realiseren van projecten en de 
aanschaf van extra materialen. Dat doet het 
nog steeds, tot op de dag van vandaag.  
Motor achter deze Vrienden van Odion is 
voor veel medewerkers een oude bekende, 
namelijk oud-bestuurder Gerard Fokke!

Vrienden van Odion  
helpen Odion met geld.

 Foto: Peter Nelis

Van je vrienden 
moet je het hebben

Slim 
Dat is natuurlijk heel mooi allemaal, maar hoe komt het 

Fonds aan dat geld? ‘Nou, die 200.000 gulden vanuit het 

begin is goed beheerd’, antwoordt Gerard. ‘Bovendien is 

het vermogen gegroeid door allerlei giften en nalatenschap-

pen. De laatste tijd houden we ons ook actiever bezig met 

fondsenwerving. Daarin worden we ondersteund door de 

professionele fondsenwervers van 2MakeItHappen.’

Onbekend
De Vrienden doen dus veel goeds voor Odion. Hoe kan het 

dan dat ze relatief nog onbekend zijn binnen onze organisa-

tie? ‘We hebben nooit veel aan publiciteit gedaan’, verklaart 

Gerard. ‘Maar dat gaat nu veranderen. We werken aan onze 

website, in goede samenwerking met de communicatieafde-

ling van Odion. Ook zullen we de komende tijd aansluiten 

bij overleggen van regioteams en locaties, zodat we kun-

nen toelichten wat het Fonds allemaal doet. Op die manier 

bevorderen we dat medewerkers ons weten te vinden en dat 

we nog veel meer moois voor Odion kunnen realiseren!’
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Uit dienstIn dienst

JUBILEA
Januari

12,5 jaar

Josine de Hertog - Ebskamp,  

1 januari 

Youri Wegman, 1 januari 

Joost Hattink, 1 januari 

Gerda Steur, 1 januari 

Emmy van Ringelestijn, 15 januari 

25 jaar 

Monique Meijne, 16 januari

Jolan Knijnenberg, 19 januari

Februari

12,5 jaar

Marijke Broeksma - van der Pol, 

1 februari 

Maart

12,5 jaar

Sabine Rodenhuis – Valk, 1 maart

Silvia de Laet, 1 maart

Sanne van Rouendal, 1 maart 

Elin Veel - Reiss, 1 maart 

Sandra Stoffer - Hannema, 17 maart 

Lianne Poepjes - van Westing, 24 maart 

April

12,5 jaar

Sharon Avraham, 1 april 

Duckje van der Ploeg, 1 april 

Meike Hol – Man, 1 april 

Christa Huipen, 8 april 

Mei

12,5 jaar

Joan Hofmann - de Goijer, 1 mei 

Carla Frinking - Baltus, 1 mei

Nathalie Rijkenberg, 1 mei 

Kelly Slootjes, 9 mei 

Juni

12,5 jaar

Miep van der Meijden, 1 juni 

Nathalie Schrijver, 1 juni 

Juli

12,5 jaar

Saskia Marees - Vader, 1 juli 

Nandi Kluft, 1 juli 

Eva Ridder, 1 juli 

Denise Klompmaker, 1 juli 

Klaas Tanger, 1 juli 

25 jaar 

Karin Watzeels, 1 juli 

Christa Koopman, 1 juli 

José Heilig, 24 juli 

De problemen ontstonden toen in 2015 de jeugdzorg van 

de landelijke overheid naar de gemeenten ging. Dat ging 

gepaard met een flinke bezuinigingsronde, terwijl de vraag 

aan jeugdzorg toenam. Dat vraagt om problemen. In een 

poging deze te beperken, richtte de regio twee jaar geleden 

de jeugdzorg anders in. ‘Een gezin heeft in veel gevallen 

met verschillende hulpverlenende instanties te maken’, legt 

Bianca uit. ‘Dat leidt vaak tot miscommunicatie. De gedachte 

achter het nieuwe systeem was dat per gezin één organisatie 

de hoofdaannemer zou zijn, die alle andere zorg voor het 

gezin zou inkopen en regelen. Op zich een prima uitgangs-

punt, maar voor de hoofdaannemer betekent dat ontzettend 

veel regelen, registreren, rapporteren en verantwoorden.’

Trajectbegeleiders
Voor het merendeel van onze cliënten is Odion die hoofd-

aannemer. ‘Maar voor mij alleen was het niet te doen om 

alles bij te houden’, vertelt Bianca. ‘Daarom hebben we tra-

jectbegeleiders aangesteld. Zij zijn de spin in het web bij de 

gezinnen. Ze onderhouden onder meer het contact met de 

gemeenten, doen alle regelzaken, volgen hoe wij het gezins-

plan uitvoeren en of we de geplande resultaten halen. Op dit 

moment hebben we vier trajectbegeleiders. De functie moet 

nog geëvalueerd worden, maar mijn ervaring is heel positief. 

Ze hebben de zaken goed in kaart en zitten overal bovenop.’

Cliëntenstop
De nieuwe werkmethode bij de gemeente kon echter niet 

verhinderen dat de problemen zich nog meer opstapelden. 

De behoefte aan zorg nam verder toe, waardoor budgetten 

enorm werden overschreden. ‘Dat leidde ertoe dat zorgorga-

nisaties een normbudget kregen, een maximaal bedrag dat 

ze mogen factureren aan de gemeente’, vertelt Bianca. ‘In 

Er zijn landelijk veel problemen in de 
jeugdzorg. Ook bij Odion.

Wachtlijsten en te weinig geld, met soms 
schrijnende gevallen als gevolg: wie de media 
een beetje volgt, weet dat er momenteel grote 
problemen zijn rond de jeugdzorg. Ook ons 
Kindcluster heeft hier dagelijks mee te maken. 
Zorgbemiddelaar Bianca van Antwerpen  
praat ons bij.

‘Hé, geen mensen in dienst en uit dienst de afgelopen maanden?’, horen we  
je denken. Integendeel! Doordat wegens Corona een complete Impuls is weg-
gevallen, was de lijst met namen zó lang dat deze hier met geen mogelijkheid 
paste. Daarom beperken we ons dit keer tot de jubilarissen. Wie er in en uit 
dienst is getreden, kun je vanaf 23 oktober 2020 lezen via het nieuwsbericht  
op de homepage van het intranet.

Jeugdzorg  
drama raakt 
ook Odion

veel gevallen, ook bij Odion, betekende dat een cliëntenstop. 

Met alle gevolgen van dien: alleen voor de ODC’s hebben we 

al tien cliënten op de wachtlijst. Alleen in zeer schrijnende 

gevallen is het soms mogelijk om hier een uitzondering op  

te mogen maken.’ Dat gaat Bianca duidelijk aan het hart.  

‘Ja, kinderen die het echt nodig hebben, zitten nu thuis’, 

weet ze. ‘Dat is niet alleen cru voor hen en hun ouders, maar 

ook niet verstandig. Bij jonge kinderen valt er vaak veel te 

sturen in hun ontwikkeling en die staat nu stil. Hoe ouder  

ze worden, hoe meer je hierin verliest. Zo creëer je een nog 

groter probleem voor de toekomst.’ 

Signaal
Uiteraard kijkt Bianca naar wat Odion eventueel kan bieden 

ter overbrugging. ‘Maar dat staat niet in verhouding met 

wat er eigenlijk nodig is’, stelt Bianca. ‘Daarom blijven we 

continu in gesprek met de gemeente om te zien wat moge-

lijk is. Er is echter nog niks concreet. Ondertussen geven de 

gemeenten een sterk signaal af naar de overheid, om aan te 

geven dat er echt meer geld naar de jeugdzorg moet.’ 

Foto: Yvon Koster
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Augustus

12,5 jaar

Marjan Witkamp - van Bezu, 

1 augustus 

Wilma Visser, 1 augustus 

25 jaar 

Bea Bruins, 1 augustus 
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Lisette Koning, persoonlijk begeleider in opleiding bij  
Odion Helena Smitsstraat:
‘Op onze locatie is de familie van de cliënten vaak wat ouder en minder handig 

met computers. We hebben ze uitgelegd wat Carenzorgt is, maar niet iedereen 

gebruikt het. Van de twee cliënten die ik begeleid, is bij één de familie aangeslo-

ten. Een zus van de cliënt woont ver weg, voor haar is het portaal een uitkomst. 

Ik gebruik het niet dagelijks, maar wel met regelmaat. Als ik er een rapportage 

of het resultaat van een meting in heb gezet, belt of reageert de familie vaak 

snel om mee te denken over een oplossing. Daardoor vraag ik me af: krijgt de 

familie eigenlijk een melding als ik iets in Carenzorgt plaats?’

Jeanette Vollenga, ergotherapeute bij de orthopedagogische  
dagcentra:
‘Ik gebruik Carenzorgt vooral voor het contact met de ouders. Ik rapporteer eens 

in de zoveel tijd over de individuele therapie. Maar ook wanneer er een passing 

is geweest, bijvoorbeeld voor een voorziening als een rolstoel of een statafel, 

zet ik het resultaat daarvan in Carenzorgt. Voorheen deed ik alles via de mail. 

Nadeel was, dat ik dan de begeleiders moest bijpraten. Nu kunnen zij meekijken 

in wat ik schrijf. De mail was wel veel sneller: nu moet ik wekelijks de contacten 

van 70 kinderen checken om te zien of de familie iets nieuws heeft geplaatst. 

Zou het niet mogelijk zijn om daarvoor een melding te krijgen, zodat ik niet alles 

hoef na te lopen?’

Elizabeth van Oostrum, projectleider Ons Plan:
‘Nog lang niet alle locaties gebruiken Carenzorgt, merk ik. Dat komt deels door 

onbekendheid, maar ook doordat sommige begeleiders bang zijn dat cliënten 

en ouders hen op de vingers gaan kijken. Natuurlijk formuleer je iets misschien 

wat tactvoller als je weet dat iemand meeleest, maar wij zijn een transparante 

organisatie, dus in principe zou het niet uit moeten maken. Als ouder/cliënt kun 

je instellen dat je een berichtje krijgt als een begeleider iets in de familiecommu-

nicatie zet – dat is een apart onderdeel binnen Carenzorgt. En goed nieuws voor 

Jeanette: sinds een paar maanden kun je op de overdrachtspagina in Ons Plan 

alle cliënten tegelijk openen en filteren op berichten in de familiecommunicatie. 

Je kunt zelfs een periode aangeven én filteren op ‘berichten aan paramedici’. 

Dat gaat Jeanette veel tijd schelen! Wil je meer weten over Carenzorgt, kijk dan 

in het leerpad Carenzorgt in Leren bij Odion!’

Wat wil jij weten over ...  
Carenzorgt?
Carenzorgt is het portaal dat is gekoppeld aan Ons Plan. Via dit portaal kunnen verwanten 
meekijken in het ondersteuningsplan en kun je met hen communiceren. Impuls vraagt zich 
af: gebruik jij het portaal en zo ja, hoe bevalt het? Wat gaat goed en wat kan er beter?
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Wat gaat er goed met Carenzorgt? 
En wat kan er beter?

Foto: Peter Nelis

Foto: via Odion

Foto: Yvette Boonstra

Deel door 
cliënten

Ons leven bij Odion

Impuls  
beluisteren?

Ga naar www.odion.nl
Klik op portaal

Klik op cliëntenportaal
Klik op Impuls

Het cliëntendeel stopt
Waarom is dat?

Elina 
helpt op een
peuterschool

Hedy
heeft beeldende
therapie
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Elina is gek op kinderen. Daarom wilde ze graag 

met kinderen werken. ‘Een betaalde baan zit er 

voor mij niet in’, weet Elina. ‘Dus keek ik of ik 

misschien vrijwilligerswerk op een school kon 

doen. Mijn begeleider van toen hielp me daarbij.’

Bij de eerste school kreeg ze meteen een afwij-

zing. Dat ging via de mail. ‘Ze hadden me niet 

eens persoonlijk gesproken’, zegt Elina veront-

waardigd. ‘Zo krijg je toch geen eerlijke kans?’. 

Eigenlijk wilde ze meteen stoppen. Totdat ie-

mand uit de lokale politiek haar wees op  

De Springplank. ‘Hij wist zeker dat ze voor mij 

zouden openstaan’, vertelt ze. ‘Ik ging op ge-

sprek en dat voelde als een warm bad. Ik hoorde 

er meteen helemaal bij. Soms vragen kinderen 

waarom ik in een rolstoel zit. Dan vertel ik dat. 

Maar voor de meesten ben ik gewoon juf Elina.’

Het beviel Elina dus heel goed bij De Springplank. 

Ze kwam er iedere donderdag. Dan las ze de 

kinderen voor, speelde of knutselde met ze en 

hield soms toezicht op het speelplein. Maar toen 

kwam Corona. De school moest dicht. Inmiddels 

Zó doe ik dat

Wie is Elina? 
Leeftijd/ 31 jaar

Woonplaats/ Odion De Boogaert, Castricum

Hobby’s/ Schilderen

is die weer deels open, maar Elina is er nog niet 

geweest. ‘Ik ben gewoon voorzichtig’, legt ze uit. 

‘Corona lijkt niet over te springen via kleine kin-

deren, maar toch… Ik durf wel weer over straat 

en ga gelukkig ook weer naar mijn vriend – we 

konden elkaar door Corona drie maanden niet 

zien. Als ik bij de persconferentie hoor dat alles 

weer safe is, wil ik graag weer naar De Spring-

plank. Ik kijk uit naar dat moment, want ik mis  

de kinderen!’

Elina helpt op een peuterschool
Al drie jaar is Elina vrijwilliger bij peuterschool De Springplank  
in Castricum. Zij koos bewust voor werk in een niet-gehandicapten  
omgeving. ‘Je leven hoeft niet alleen uit dagbesteding te bestaan.’

18

Elina helpt op een peuterschool. 
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Foto's: Irma van der Lubbe
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Dit is mijn beeldend therapeut

Naam/ Hedy 

Wonen/ Odion Kaaikhof  

Individueel Wonen

Dagbesteding/ momenteel even niet

‘Neel brengt orde  
in mijn chaos’

‘In maart 2018 is mijn moeder overleden. Ik vond 

het moeilijk om dat een plekje te geven. Een van 

de gedragsdeskundigen vertelde me van Neel. 

Sinds ongeveer een jaar ga ik nu eens in de twee 

weken naar haar toe voor beeldende therapie. 

Onze afspraak duurt een uur. We beginnen al-

tijd met een beker chocomel drinken en praten 

over wat me bezig houdt. Daarna ga ik tekenen, 

schilderen, of kleien. Soms geeft Neel me een 

opdracht. Toen onze kat ziek was, vroeg ze bij-

voorbeeld of ik een tekening wilde maken van 

ons gezin met de kat. Daar haalt Neel dan dingen 

uit waar ik wat aan heb. En op de verjaardag van 

mijn moeder heb ik iets gekleid om bij haar foto 

te zetten. Door op deze manier met dingen bezig 

te zijn, kan ik er beter mee omgaan. En het helpt 

me ook om te ontspannen.

Ik mag doen wat er in me opkomt. Soms ben ik 

net Vincent van Gogh! Hoe somber ik ook ben, 

ik gebruik nooit donkere kleuren. Het moet wel 

een beetje fleurig zijn. Dat is ook hoe ik ben: ook 

al heb ik soms verdriet, er is toch ook altijd een 

beetje humor.

Door Corona kon ik minder naar Neel toe. Daar-

om hebben we een paar keer contact gehad 

via beeldbellen. Dat was fijn, want soms heb ik 

gewoon veel aan mijn hoofd. Dan is het fijn dat ik 

bij Neel mijn hart kan luchten. Zij brengt orde in 

mijn chaos. Het maakt niet uit waar het over gaat, 

met Neel kan ik alle kanten op. Van iets negatiefs 

maakt zij iets positief, met een vleugje humor. 

Daarmee helpt ze me gewoon heel goed.’

Hedy heeft veel steun  
aan haar therapeut Neel.

Foto: Irma van der Lubbe

Dit is mijn leven
Hoi, ik ben Rick Commandeur. Ik ben 37 jaar. Ik woon 
bij Odion Spaarbekkenkade en heb dagbesteding bij 
Odion PurmerGeul, beide in Purmerend. Ik doe graag 
sportieve dingen, stilzitten is niks voor mij. 

Sinds ik mee deed aan een duikcursus, heeft dit 

mijn interesse gewekt. Ik vind het spannend en 

leuk om te doen.

Sinds 2012 ga ik jaarlijks op wintersport. Een inva-

lide die gaat skiën? Ja, dat kan! Ik ging zeven keer 

naar Oostenrijk en genoot elke keer weer.

Rick doet veel aan sport.

Ik speel al bijna 11 jaar rolstoelhockey. Het is leuk 

om in teamverband te sporten en wedstrijden 

spelen is ook leuk.

Van jongs af aan heb ik interesse voor militaire 

vliegtuigen. Via modelbouw heb ik zelf al heel wat 

vliegtuigen en helikopters gebouwd.
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Foto's: via Rick
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Wie zijn de redactieleden?

Impuls bestaat al bijna 25 jaar. Het begon als een 

blad voor medewerkers. Maar sinds zeven jaar 

heeft Impuls een apart gedeelte voor en door 

cliënten. ‘Een aantal cliënten gaf in die tijd aan dat 

ze graag hun verhalen en ervaringen wilden delen’, 

vertelt Rinske. ‘Wij besloten toen om daar ruimte 

voor te maken in Impuls. Een gezamenlijk blad om 

van elkaar te leren vanuit gelijkwaardigheid.’ 

Clubblad

We zijn nu zeven jaar verder. Odion heeft er in 

die tijd veel cliënten bij gekregen: allemaal men-

sen met hun eigen wensen en interesses. ‘Hier-

door werd het steeds moeilijker om één blad te 

maken dat iedere cliënt interessant vindt ‘, weet 

Cliëntendeel van 
Impuls stopt

Het cliëntendeel van de Impuls gaat verdwijnen.  
Impuls wordt weer een blad alleen voor medewerkers 
van Odion. Rinske Rill is communicatieadviseur bij 
Odion. Zij legt uit waarom.22

Rinske. ‘Maar vooral is Odion anders gaan denken 

over het maken van een blad voor cliënten. Kijk, je 

bent cliënt bij Odion omdat je een beperking hebt 

en ondersteuning van ons krijgt. Maar dat bete-

kent niet per se dat je ook een soort ‘clubblad’ van 

ons wilt krijgen, dat jou aanspreekt op die beper-

king. Dat blijkt ook wel: Odion heeft inmiddels 

1.750 cliënten en maar 400 van hen lezen Impuls.’

Goed informeren

Daarom gaat Odion stoppen met het cliënten-

deel. De Impuls die je nu leest, is de laatste met dit 

aparte gedeelte. ‘Maar we willen cliënten natuur-

lijk wel goed blijven informeren over dingen die 

voor hen belangrijk zijn’, vertelt Rinske. ‘Daar heb-

ben we gelukkig al verschillende manie-

ren voor. Bijvoorbeeld via de digiborden, 

Facebook, de nieuwsbrief van je locatie, 

Carenzorgt en natuurlijk je begeleider. Als 

we van cliënten horen dat daar nog iets 

bij moet komen, gaan we kijken  

of dat kan.’ Maar wat nou als je toch 

graag informatie wilt hebben over jouw 

interesse of beperking? Of verhalen wilt 

lezen (of horen!) van mensen die hetzelf-

de hebben als jij? ‘Dan kun je daar gericht 

naar zoeken,’ antwoordt Rinske.  

‘Er is veel te vinden. Als je wilt, kan je be-

geleider je daarmee helpen.’
Het cliëntendeel van Impuls 

gaat stoppen. 

DIT IS DE LAATSTE KEER…

Coba

Frank

Gudy

Netty

Sanne

Martin

Esther

Ronald
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Redactie 

Het cliëntendeel van Impuls had een eigen cliën-

tenredactie. Deze groep bepaalde samen welke 

onderwerpen in het cliëntendeel kwamen. ‘Som-

migen van hen blijven meedenken over het con-

tact tussen Odion en haar cliënten’, vertelt Rinske. 

‘Daar zijn we heel blij mee. Langs deze weg wil 

ik alle redactieleden bedanken voor hun inzet en 

enthousiasme. En voor alle mooie artikelen die ze 

hebben bedacht!’

Foto's: via Odion



Moet je horen!

Noorderhoofdstraat 20 jaar
Op 1 oktober bestaat woonlocatie Odion Noorderhoofdstraat 20 jaar!

Dat moest gevierd worden.

Met een ballonnenboog, een foodtruck, een fotowand en een eigen jubileumkrant.

Deze krant heet De Doorzetter.

Want dat zijn ze bij Noorderhoofdstraat!

Het was een mooi feest, ondanks de Coronamaatregelen.

We wensen alle bewoners en medewerkers een mooi feestjaar toe!

Puzzel 
Vul de volgende dieren op de juiste plek.

Welk woord komt in het rode vak te staan?

Welke is jou lieveling? 

HOND      

MUIS     

CAVIA   

PAARD     

PARKIET

KONIJNEN

POES    

GOEDVIS    
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Informatie van Odion voor jou


