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Volgens Egberts wordt elk kind geboren in een

driehoek met een moeder en een vader, de

allerbelangrijkste driehoek in een mensenleven.

Ouders vertrouwen vroeg of laat hun kind toe

aan professionals, zoals doktoren, leerkrachten,

badmeesters en anderen. Zij vormen de derde

hoek van een nieuwe driehoek: cliënt, ouders

en professional. Over deze driehoek schreef

Egberts in 2007 het boek ‘Ouders op hún plek’.

Waarom? “Historische gezien hebben ouders

nooit een plek gehad in de driehoek”, aldus

Egberts. “Tot de jaren tachtig van de vorige

eeuw maakten instellingen en begeleiders de

dienst uit. Zij wisten wel wat goed was voor de

cliënt. In de jaren negentig verklaarden zij de

cliënt de baas. Al die tijd hingen ouders in de

bijwagen, terwijl autonomie van de cliënt alleen

kan gedijen op basis van goede samenwerking

tussen begeleiders en ouders. Het is dus een

historische rechtvaardiging. Als ouders deze plek

innemen, rolt de driehoek op zijn plaats.”

Puzzelen

De driehoek van Egberts is gelijkzijdig, heeft

een top en een basis. De toppositie is voor de

cliënt. Daar draait het om. Het is zijn leven, zijn

baan, zijn woning en zijn geld. Ouders en 

begeleiders vormen de basis van de driehoek.

De basis draagt de top. Als de basis solide is,

kan de top zich ontplooien. Als er spanning of

ruzie op de basis is, komt de top in problemen.

De driehoek is weergegeven als een puzzel. De

stukjes moeten samen één geheel vormen. Dat

vraagt om puzzelen, met andere woorden:

samenwerken in de driehoek. 

Egberts’ ervaring is dat het in de zorg voor men-

sen met een verstandelijk beperking moeilijk is

om de driehoek in balans te houden. Bij onba-

lans ligt het initiatief tot herstel bij de begelei-

der. Zijn conclusie? ‘Intensieve en vooral con-

structieve samenwerking tussen professionals en

ouders is een noodzakelijke voorwaarde voor

het welbevinden van cliënten’. Het is een boek

vol voorbeeldverhalen, die Egberts de afgelopen

jaren heeft verzameld.

Autonomie

gedijt alleen bij

goede 

samenwerking

Z i jn  motto is  ‘Zorg goed voor  het  k ind

en nog beter  voor  z ’n  moeder’ .  We

hebben het  over  Chie l  Egberts,  ortho-

pedagoog bi j  St i cht ing Phi ladelphia

Zorg.  “Moeders  kunnen bi j  mi j  geen

kwaad doen”,  zegt  h i j ,  “maar  ze  moe-

ten begeleiders  wel  de ru imte bieden.

Het  i s  net  a ls  op school .  Wanneer  juf

les  geeft ,  moeten ouders  even weg.

Dat  geldt  ook bi j  de begeleiding van

hun zoon of  dochter.  Je  moet  e lkaar

de ruimte geven.  Wie dat  a ls  ouder

niet  wi l ,  heeft  een probleem.”

Glans

Tot slot de vraag aan Egberts wat glans brengt

in zijn leven. “Ik heb een prachtig vak, omdat

ik het zie als een vak van verbinden”, zegt hij.

“Alle mensen hebben een verhaal en een

orthopedagoog kan goed luisteren naar verha-

len. Het is de kunst om elk verhaal zo te draai-

en, dat het perspectief biedt. Ik houd niet van

labeltjes, gebruik geen testen, maar mijn eigen

ogen en oren. Dan krijg je de mooiste verhalen

van wie iemand is en niet wat iemand is. Dat

geeft glans aan mijn dag!”

‘Ouders op hún plek’, samenwerken in de driehoek cliënt,

ouders en begeleider, ISBN978-90-77834-35-0.
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ZIJLNIEUWS VOOR VERWANTEN EN RELATIES...

Veel  leesplez ier !

Glimmend en glanzend, vol kleur en fleur…

Wat zorgt eigenlijk voor glans in een mensen-

leven? Waaruit bestaan die leuke momenten

die het leven aangenaam maken? Wie en wat

speelt daarin een rol? Cliënten, medewerkers

en relaties geven een antwoord op deze vra-

gen in dit laatste nummer van dit jaar. Rest

ons om u veel leesplezier, fijne feestdagen en

vooral alle goeds voor 2011 te wensen!

De redactie

‘T i jd  nemen en echt

lu isteren maakt  ons

leven nog leuker! ’

Wat zorgt  voor  g lans  in  je  leven?

Deze vraag legden we voor  aan de

c l iëntenvereniging.  Wiebe Nuismer

reageert  a ls  eerste.  “Vr i jheid”,  zegt

hi j .  “De vr i jheid  d ie  ik  heb s inds  ik

acht  jaar  geleden zel fstandig ben

gaan wonen.  Ik  kan gaan en staan

waar  ik  wi l .  En  waar  ik  verder  b l i j

van word?  Van s joelen,  dammen,

naar  het  eetcafé  gaan,  computer-

spel let jes  en muziek kopen.”

Bl i j

Hidde Hovinga denkt gelijk aan de lente: “Als

het voorjaar wordt, wordt alles gelijk een beetje

vrolijker”, zegt hij. Alex van Dehn denkt terug

aan een jaar geleden. “Toen was ik erg blij,

want ik mocht eindelijk een gaatje in mijn oor

laten schieten voor een oorring.” Margot ter

Schuur laat weten dat zij haar werk op de druk-

kerij en het werk voor de cliëntenvereniging

vooral erg leuk vindt. In haar vrije tijd geniet ze

van scouting. Net als Eddy Sander. Ook hij wordt

blij als hij naar z’n werk kan gaan. “Mooie din-

gen doen en andere mensen helpen”, zegt hij.

Geert Pater geniet van rust en van praten met

anderen. “Gezelligheid vind ik leuk en af en toe

een uitstapje.“

Wensen

Wat hun leven nog leuker zou maken? “Ik zou

wel op voetbal willen”, zegt Eddy. “Mijn wens is

dat ik me helemaal zelf zou kunnen redden, in

een mooi huis zou wonen, mooie auto onder de

kont en een leuke vriendin”, aldus Hidde. Alex

denkt dat zijn leven leuker wordt als hij zijn rij-

bewijs heeft en als Geert dan toch een wens

mag doen, wil hij wel weer eens fietsen. “Als ik

weer zou kunnen fietsen, zou ik daar blij van

worden. Ik wil ook wel een kantoortje om daar

te gaan schrijven met een typemachine.” 

Waar ze in elk geval allemaal vrolijk van worden

is hun werk voor de cliëntenvereniging. Op de

vraag of het leven leuker wordt als je kunt mee-

praten en invloed hebt, antwoordt Alex gedeci-

deerd: “Ja!”  Wiebe en Hidde laten weten – en

de anderen zijn het daar roerend mee eens -

dat ze het vooral erg vinden als mensen denken

dat ze niet kunnen praten. “Of dat ze betuttelen.

Dat vinden we erg. Of dat begeleiders zeggen:

‘ik heb even geen tijd’. Mensen moeten tijd

nemen en echt luisteren. Dat maakt ons leven

nog leuker!”
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DOORGESLUISD
Bouwvergunning

Grootegast  

Aan de Parklaan in Grootegast worden volgend

jaar 24 appartementen gebouwd met een 

zit- en een slaapkamer en een aantal geza-

menlijke huiskamers. De appartementen zijn

zowel geschikt voor mensen met een zeer

intensieve zorgvraag als voor mensen die

redelijk zelfstandig functioneren. Als alles vol-

gens de plannen verloopt, kunnen bewoners

van Ienemane in Niekerk en Sintmaheerdt in

Tolbert in 2012 verhuizen. 

Winteract iv i te i ten in

Boerder i jum

Op 15 december is er bij Boerderijum een

leuke kinderspeurtocht over dieren in de win-

ter! Ook het maken van een kerstversiering

met dennenappels en glanzende sterretjes

staat op het programma. Kom dus op 15

december om 13.00 uur naar Boerderijum. In

de theeschenkerij kunnen kinderen in een

gezellige kerstsfeer genieten van warme cho-

colademelk en een leuke verrassing. Alle acti-

viteiten zijn gratis!

Boerderijum is gelegen aan de Beijumerweg

19a in Beijum in Groningen

Nieuwe Klachtenfolder

Als u niet tevreden bent over de zorg- of

dienstverlening en u komt er niet uit met De

Zijlen, dan kunt u een klacht indienen bij de

Interprovinciale Klachtencommissie

Groningen/Drenthe (IPKC). Zij hebben een fol-

der uitgebracht waarin staat hoe u een klacht

kunt indienen en wat de IPKC daar vervolgens

mee doet. U kunt deze folder vinden op

www.dezijlen.nl of op www.ipkc.nl  

Schol ieren bakken 

speculaastaart jes  

In het kader van een projectweek met als

thema ‘Voeding, genotmiddelen en versla-

ving’ hebben leerlingen van het

Noorderpoortcollege in Appingedam specu-

laastaartjes gebakken. Tachtig taartjes zijn

aangeboden aan De Zijlen en aan de

Deltaschool voor speciaal onderwijs - waar de

leerlingen stagelopen - als blijk van waarde-

ring voor alle medewerking en ondersteuning.

Dierenweide dichterbi j

De dierenweide, inclusief verblijf, aan de

Oostergast in Zuidhorn krijgt langzaam maar

zeker vorm. De verwachting is dat de dieren-

weide in de loop van 2011 in gebruik kan wor-

den genomen. Tijdens een feestelijke bijeen-

komst kreeg de Stichting Dierenweide

Oostergast van de bewoners van Hornerheem

een cheque van ruim veertienhonderd euro

aangeboden. Dit is de opbrengst van een

geslaagde herfstfair op 25 september jl.

Gezonde leefst i j l  in  

De Gi lde

In oktober stond de gezonde leefstijl centraal

in De Gilde in Muntendam. Locatiehoofd

Anneke Wezeman verrichtte de aftrap waarna

medewerkers en vrijwilligers konden meedoen

aan drie workshops. De thema’s waren: gezon-

de voeding, vrije tijd en sport & spel. De laat-

ste workshop werd georganiseerd door NOVO

dagbesteding. Het doel van de middag was

om begeleiders en vrijwilligers ideeën aan te

reiken om in hun werk meer aandacht te

besteden aan een gezonde leefstijl. 

De nieuwe Ki jkkrant  i s  u i t

Kijkkrant 9 gaat over sport en beweging. De

onderwerpen zijn: Annemarie van Grijfland

krijgt fysiotherapie en gaat rolstoeldansen, het

cadeau van dokter Bootsma aan ’t Roer, Sheila

en Johan gaan naar fitness, Bart Hol zwom op

de Special Olympics, G-korfbal en spelen met

de Wii-computer in Appingedam. De Kijkkrant

is voorzien van drie liedjes om op te bewegen

en een Kijkkrantspel. De Kijkkrant kost € 5,-

en is te bestellen bij de cliëntenvereniging, 

clientenvereniging@dezijlen.nl. 

Aanbesteding S intmaheerdt

Om sloop en wederopbouw op Sintmaheerdt

te realiseren ging een aanbestedingprocedure

van start. De Zijlen zoekt namelijk een bouwer

die de woningen niet alleen bouwt, maar ze

ook kan laten ontwerpen door een architect.

Aan de aanbesteding doen vier partijen mee,

                   



die met elkaar de strijd aangaan. Zo vindt een

dialoog plaats en kan De Zijlen de partijen

goed leren kennen. Op 1 oktober dienden de

vier een Plan van Aanpak in en eind oktober

vonden de eerste dialogen plaats. Vervolgens

is de vier partijen gevraagd uitgebreidere stuk-

ken, zoals een schetsontwerp van een zorgwo-

ning, in te dienen. Begin 2011 volgt een twee-

de dialoogronde waarna partijen een definitief

grondbod en prijs voor de woningen indienen.

Daarop maakt De Zijlen een keuze voor een

partij voor de komende jaren. 

Feestel i jke ui t re ik ing 

De cliëntenvereniging kreeg vrijdag 19 novem-

ber het boekje ‘Op weg naar een nieuwe

woning’ uitgereikt. Het is een samenvatting

van het onderzoek naar de rol van cliënten,

verwanten en begeleiders bij verhuizingen

binnen De Zijlen. Ongeveer tachtig mensen

waren bij de uitreiking in het Baken aanwezig.

Na afloop werden rondleidingen verzorgd in

de nieuwbouw op het voormalig sportveld van

Sintmaheerdt. Hebt u belangstelling voor het

boekje? Dan kunt u contact opnemen met

Froukje Hoekstra, telefoon (0594) 850 215 of

mail naar  froukje.hoekstra@dezijlen.nl. 

VGN schort  medewerking

Kwal i te i tskader  op

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

(VGN) schort haar medewerking aan het

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg (KKGZ) op.

Het KKGZ is een landelijk instrument, dat

inmiddels verplicht is voor de sector. De VGN

concludeert dat haar leden niet kunnen vol-

doen aan de afspraken voor de jaarverant-

woording gehandicaptenzorg 2010 en 2011. In

het contract dat De Zijlen sloot met het

Zorgkantoor staat als voorwaarde dat De Zijlen

aan het KKGZ deelneemt. In 2009 vond de eer-

ste meting plaats en er is besloten om door te

gaan met de tweede kwaliteitsmeting. Het

risico van een budgetkorting en een bestuurlij-

ke boete is tamelijk groot, omdat elk

Zorgkantoor zijn eigen beleid bepaalt. De

Zijlen wil bovendien graag weten welke kwali-

teit zij levert en doet al jaren onderzoek,

samen met de stichting Perspectief. Toch is De

Zijlen blij met de uitspraak van de VGN. De

grote bezwaren bij het instrument zijn: onbe-

trouwbare gegevens, gegevens niet of moeilijk

bruikbaar voor de organisatie en de voortdu-

rend te krappe planning die door anderen

wordt opgelegd, terwijl de organisatie een

budgetkorting krijgt voor de gevolgen daar-

van. Deze bezwaren zijn bij de minister en

staatssecretaris van VWS neergelegd.

Column Glimmers

Ooit voer ik in een zomernacht met een botter

vol vrienden op het Wad. Onder de nachtelijke

hemel, bedekt met duizenden sterren, keken

we met verwondering naar een zee vol licht-

gevend plankton. Met ontzag ondergingen we

dit schitterende natuurverschijnsel en ik voelde

me opgenomen in het grote geheel van de

kosmos. Een soortgelijk geluksgevoel krijg ik

ook als ik in mijn werk dingen meemaak, die

me diep raken. Deze week nog toen de

Interprovinciale Klachtencommissie een werk-

bezoek bracht aan De Zijlen en we met vier

mensen met hen spraken. We zaten met een

regiomanager, een lid van de centrale cliën-

tenraad en de voorzitter van de cliëntenvereni-

ging aan tafel. We hadden geen gelegenheid

gehad om samen voor te bereiden. Het

gesprek verliep volkomen harmonieus, we 

vulden elkaar naadloos aan en spraken dezelf-

de taal. Dat maakt me gelukkig omdat daaruit

blijkt hoezeer we denken en praten vanuit het-

zelfde referentiekader, dezelfde waarden. Of

die keer dat een groepje mensen van het

Keerpunt op Sintmaheerdt samen met hun

begeleider mij het eerste exemplaar kwamen

aanbieden van hun boek over het vogel-

project. Een project, waarbij begeleiders en

cliënten nauw samenwerken aan hun bestaan-

de en nieuwe hobby: vogels kijken en volgen.

De betrokkenheid en passie waarmee mensen

hierbij samenwerken maakt mij gelukkig. Het

leven kreeg glans toen mijn vader na een 

ernstige ziekte weer voor het eerst bij ons op

visite kwam, toen onze tweejarige kleinzoon

opbelde en zei dat hij Beppe’s stem even

wilde horen en toen ik onze stralende dochter

zag bij haar afstuderen. Het is een greep uit de

vele glimmers die het leven doen glanzen.

Hetty de With, bestuurder

Reageren? Hetty.dewith@dezijlen.nl

Z I J L N I E U W S 3

Hulpmiddelen naar  Polen

Op zaterdag 23 oktober vertrok een groep jon-

geren en begeleiders uit Zuidhorn naar

Oswiecim (Auschwitz) in Polen. Zij brachten

ingezameld geld en hulpmiddelen naar het

Revalidatie en Verzorgingscentrum Powiatowy

Zaklad Opiekunczo-Leczniczy (PZOL) in het dorp

Grojec. PZOL is een centrum voor mensen met

meervoudige beperkingen. Het transport met

een grote transportbus werd verzorgd door de

medewerkers Eddy en Yvonne Hartlief. De

mensen van het verpleeghuis waren blij met

geld en goederen. 
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Plez ier

Plezier in het werk en leuke collega’s zetten

beiden op 2, inclusief het belang van een pretti-

ge sfeer. Wat die werksfeer typeert? “’s Morgens

voor je aan het werk gaat, met elkaar snel even

een kopje koffie in de kantine. Dan spreek je

elkaar kort op een informele manier en dat 

verdient zich op een ander moment terug. Je

moet ook in mensen investeren en uiteraard zelf

investeren in die goede werksfeer. Bijvoorbeeld

positief blijven, ook al gaat het weer mis met

de computer. Je baalt wel eens, maar het is de

kunst om niet in boosheid te blijven hangen.”  

Goed gereedschap

Op nummer 3 - “hoort eigenlijk op 2”-  staat:

het juiste gereedschap om je werk goed te kun-

nen doen. Annemarieke en Johan denken dat de

twee projecten die onlangs van start gingen -

digitale facturering en het nieuwe boekhoudpro-

gramma - voor nog meer glans in hun werk zul-

len zorgen. “Als je ziet wat hier uitgeprint

wordt”, zegt Johan, “en hoeveel enveloppen er

door gaan. Wanneer dat straks allemaal digitaal

gaat, kunnen er heel wat bomen blijven staan.”

Meer eff i c iency

Beide projecten moeten zorgen voor meer 

efficiency. Bovendien verloopt straks alles via

het ICT-netwerk van De Zijlen. “Verdergaande

digitalisering betekent dat gegevens niet meer

overgetikt of apart ingevoerd hoeven worden en

dat scheelt tijd. Die tijd willen we benutten om

meer ondersteuning op de locaties te kunnen

bieden, want medewerkers op zorglocaties

moeten niet onnodig tijd hoeven te besteden

aan administratieve zaken.” Wat nog meer glans

zou geven aan hun werk? “Als ik hier een vaste

baan zou krijgen”, zegt Annemarieke lachend.

“Als alles straks soepel verloopt, kunnen we

echt die ondersteunende dienst zijn die we wil-

len zijn”, aldus Johan. “Dat geeft ons werk nog

meer glans en daar wordt iedereen vrolijker

van.”

‘Cliënt geeft glans aan ons werk’

Wat glans  geeft  aan hun werk?  Annemarieke van der  Laan en Johan Molema van de f inancië le  administ rat ie  van

De Z i j len hebben geen moeite  om een Top 3  samen te  ste l len.  Met  st ip  op 1  staat  de c l iënt .  “De c l iënt  geeft

glans  aan ons  werk”,  zeggen ze.  “Het  mooie is  dat  c l iënten op het  Z i j lhuis  werken,  dus  je  hebt  d i rect  contact

met  ze  en dat  geeft  b inding.  Daardoor  ga je  meer  nadenken.  Je  z i t  n iet  zomaar  op een kantoor.  Dat  i s  een grote

toegevoegde waarde.  De c l iënt  kennen maakt  ons  werk levendiger  en leuker.  Je  hebt  contact  en lo l  met  ze.  ”
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Zwart-wit  en gr i j s

Mari legt graag uit wat hij met dit laatste

bedoelt. “Je leest in de krant dat de zorg alle-

maal afstandelijker wordt. Ik zie in Dobbe 25,

waar Geert woont, alleen maar heel betrokken

begeleiders. Geert ziet er altijd piekfijn uit en er

wordt goed voor hem gezorgd. Ik kende eerder

niemand zoals Geert. In het bedrijfsleven kom je

geen mensen met een verstandelijke beperking

tegen. Ik vind Geert geweldig, zo onbevangen.

Geert leren kennen in de wereld waarin hij

leeft, heeft mijn ogen geopend. Het zorgt ook

voor inzicht in mezelf. Je reageert primair vanuit

je eigen wereld. Ik ben bijvoorbeeld een echte

techneut, die de wereld zwart-wit ziet. Geert

laat mij zien dat de wereld niet zwart-wit is en

dankzij hem maak ik kennis met dat grijze

gebied. Dat verruimt mijn wereld en verrijkt me!

Je leert omgaan met mensen die anders reage-

ren dan wij dat doen en dat is een mooi proces

om mee te maken. Voor Geert wil ik wel twintig

jaar of langer mentor zijn. Het is een fantastisch

jong, echt geweldig en het is prachtig om te

zien hoe hij zich ontwikkelt!”

Badminton

Eenmaal per drie weken gaat Mari bij Geert op

bezoek en spelen ze een potje badminton.

“Tijdens de koffie vooraf en na afloop praten we

over dat wat Geert bezig houdt. Dit mentor-

schap heeft Geert een vriend opgeleverd, zoals

hij het zelf verwoordt. Elke keer als ik kom,

stormt hij op me af. Het mooie is dat we allebei

met plezier uitkijken naar de bezoekjes.” Ook de

zorgplanbespreking van Geert is een van de

taken van Mari. “Dat plan had ik vooraf goed

doorgelezen en ik heb vooral veel vragen

gesteld.“ Mari kreeg na afloop de complimenten

van de persoonlijk begeleider van Geert. “Daar

heb ik een prima contact mee. Zij liet me weten

dat ze blij is dat er nu iemand is die meekijkt

als sparringpartner in de zorg. Geert voelt dat hij

mij nodig heeft om met zijn persoonlijk begelei-

der te praten en is daar blij mee. Of het een

aanrader is om mentor te worden? Ik zou zeg-

gen: niet langer twijfelen, maar gewoon doen!” 

Bron: ‘Mentor worden, iets voor u?’, uitgave Mentorschap

Groningen/Drenthe.

‘Geert 

verruimt mijn

wereld en 

verrijkt mij’

Voormal ig  zeeman en scheepswerk-

tuigkundige Mar i  Soeters  u i t  K ie l

Windeweer  i s  s inds  een hal f  jaar

mentor  van Geert  de Jong.  Geert

woont  op S intmaheerdt .  “Mentor

z i jn  geeft  inner l i jke voldoening”,

zegt  Mar i .  “ Ik  weet  dat  ik  iets  voor

Geert  kan betekenen en z ie  er

al t i jd  weer  naar  u i t  om naar  hem

toe te  gaan.  Wat  ik  er  van heb

geleerd?  Dat  n iet  a l les  i s  zoals  het

l i jkt .”
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kerst fair
d

Op s tap  met  de  

f ee s tdagen

In december

zi jn  er  

a l l e r l e i  

winter fa i r s  en  

ker s tmarkten

die  zeker  een

bezoek je  waard

zi jn .   

Een greep  ui t

he t  aanbod

d

Kerstmarkten bij De Zijlen

Kerstmarkt Sintmaheerdt

Jaarlijkse kerstmarkt Sintmaheerdt op don-

derdag 16 december van 10.00 tot 18.00 uur

met allerlei kraampjes en overheerlijke

kersthapjes en drankjes.

Kerstmarkt De Gilde Muntendam

Kerstmarkt in De Gilde Muntendam op vrij-

dag 11 december van 14.00 tot 20.00 uur. De

kerstmarkt – met zelfgemaakte hapjes,

drankjes en livemuziek - wordt geopend door

burgemeester Eduard van Zuijlen. NOVO, De

Zijlen, Stichting Welzijn Menterwolde, de

bewoners van het seniorencomplex en de

vrijwilligers van de activiteitencommissie

organiseren samen deze gezellige markt. De

kramen staan binnen en buiten. 

Kerstwandeling Nienoord

Kerstwandeling Nienoord op zondag 

19 december van 16.00 tot 18.00 uur. De

wandeling gaat langs ‘Het Verhaal van de

aankondiging van de geboorte van Jezus’.

De route is verlicht met stormlantarentjes en

fakkels. De wandeling wordt afgesloten met

samenzang in de Tuinhal van het rijtuigen-

museum, waar glühwein, ranja en warme

chocolademelk verkrijgbaar zijn. Entree: € 2,-

per persoon. Voor meer informatie: 

vrijetijdsteam@dezijlen.nl.

Christmas Carols

21 december om 19.00 uur, Capriccio

Christmas Carols op Sintmaheerdt in Tolbert. 

Spectacula i re  vuurwerkshow

Op Oudejaarsavond vindt op Sintmaheerdt

een spectaculaire vuurwerkshow plaats.

Vanaf 18.45 uur staan de oliebollen en

warme chocolademelk klaar. De show is

mede mogelijk gemaakt door Vuurwerkland

Hoogkerk.

Speuren op internet

Iets creatiefs of inspiratie opdoen voor de

Kerst? Klik eens op: 

www.droomhome.nl met talloze tips over

sfeervolle kerstaankleding van het huis.

www.kerstmisonline.nl met allerlei leuke

kersttips.

www.coquinaria.nl met historische en moder-

ne recepten. 

kerst.crea-kids.nl met kerstpagina’s vol doe-

dingen en leuke recepten.

Kerst in de provincie

In de dagen voor kerst zijn er 

allerlei kerstmarkten in de provincie

Groningen. Een greep uit het aanbod. 

Kerstmarkt Tolbert

Kerstmarkt in Tolbert op zaterdag 11 decem-

ber van 15.00 tot 21.00 uur aan de

Hoofdstraat.

Kerstmarkt Winschoten in Duitse sfeer  

Op 17, 18 en zondag 19 december van 11.00

tot 18.00 uur is er een gezellige kerstmarkt

rond het marktplein in Winschoten. Hierbij

staat de oude kerk op het marktplein cen-

traal.  

Christmas Fair Musselkanaal en Stadskanaal

Christmas Fair op 18 en 19 december, deels

overdekt en deels buiten, aan Open Einde 11

in Musselkanaal. Deze dagen is er eveneens

een gezellige kerstmarkt aan het

Raadhuisplein in Stadskanaal.  

Kerstmarkt Apppingedam

Op 12 december is het weer zover: de derde

editie van de Kerstmarkt Appingedam. Er is

een Kunstmarkt in de Nicolaïkerk. Er staan 

33 kersthuisjes rond de kerk en twintig win-

kels aan de Dijkstraat staan in het teken van

kerst. 

Roder Weihnachtsmarkt

Duitse kerstmarkt met meer dan tachtig kra-

men op 11 december in Roden. Daarnaast is

er de overdekte wereldkerstmarkt, works-

hops, optredens van diverse artiesten, live

muziek, winterse hapjes en drankjes en kin-

deractiviteiten. 

Winterwelvaart in Groningen

Van 17 tot en met 19 december is er in de

binnenstad van Groningen een bijzondere

kerstmarkt tijdens het evenement

WinterWelVaart met zeventien historische

zeilschepen aan de kades van de Hoge der A,

Lage der A en Pottebakkersrijge.
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De glans in het leven van Ineke Dijkhuizen: 

‘Uitgaan en humor, maar vooral begrepen worden’

Uitgaan.  Al  i s  het  a l leen a l  de dagel i jkse r i t  per  ro lstoel  naar  het  Dobbehuis  of  de zondagse kerkgang.  

De 78- jar ige Ineke Di jkhuizen geniet  er  van.  Net  a ls  van humor.  Ze  geeft  gel i jk  een demonstrat ie  wanneer  bege-

le idster  Renske Bos  vertel t  dat  er  nog iets  i s  dat  g lans  geeft  aan Ineke’s  leven.  “Mannen en vooral  kale  man-

nen”,  verte l t  Renske.  Ineke st raal t .  “Ze kan ook erg lachen wanneer  we als  begeleiders  iets  vergeten,  onhandig

z i jn  of  iets  laten val len.  Ineke houdt  wel  van een beet je  humor.”

Vertrouwd

Op de vraag wie Ineke is, antwoordt Renske.

“Ineke is geboren in Roodeschool. Tot 1983,

toen ze hier kwam, woonde ze bij haar ouders.

Na het overlijden van haar vader woonde ze

samen met haar moeder. Over het algemeen

woont ze hier naar tevredenheid en overdag

gaat Ineke naar het Dobbehuis. Het is allemaal

heel vertrouwd voor haar en daar houdt ze van.

Ineke heeft veel moeite met veranderingen en

nieuwe dingen.” 

E igen wi l

Ineke volgt het gesprek aandachtig vanuit haar

rolstoel met daarin altijd een aantal tijdschrif-

ten. Boeken en bladen boeien haar. Het lukt

haar niet om zelf het woord te voeren, maar

wel om af en toe instemmend te knikken of

mee te lachen. “Ineke heeft een heel sterk

karakter en een eigen wil”, vervolgt Renske, die

regelmatig bij Ineke checkt of het klopt wat ze

vertelt. “Ineke maakt kenbaar wat ze wel of

niet wil en het is aan ons om te begrijpen wat

ze precies bedoelt. Ze wijst met haar ogen of

maakt dingen duidelijk via haar lichaam of met

geluid. Ik denk dat gehoord, verstaan en begre-

pen worden door de begeleiders ook zorgt voor

glans in Ineke’s leven. Dat is voor haar namelijk

zo belangrijk. Als de begeleiders haar niet

begrijpen, houdt alles op. Het betekent voor ons

vooral tijd nemen om er precies achter te

komen wat Ineke bedoelt. Waar ze ook erg van

geniet is alle aandacht van één persoon of even

in de zon zitten vindt ze heerlijk. Soms gaan we

samen dansen. Ineke houdt het meest van

Nederlandstalige muziek. Of we zetten de cd

van de Sound of Music op. We zijn vorig jaar nog

naar die musical geweest. Dat vond ze prachtig.

Als er weer een leuke musical is, gaan we

weer.”

Genieten

Wat glans geeft aan het werk van Renske? “Dat

ik er aan mag bijdragen dat Ineke en de ande-

ren die we moeilijk verstaan, toch hun eigen

keuzes kunnen maken. Dat gaat niet altijd

gemakkelijk. Als we Ineke bijvoorbeeld een keer

niet begrijpen, kan ze boos of verdrietig wor-

den. Dan laten we haar even tot rust komen en

proberen we het opnieuw. Als ik er dan soms

eindelijk achter kom wat Ineke wil, geniet zij

niet alleen, maar ik ook!”

kerst fair
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De dag
van…

…is deze keer  te  gast  b i j  Marcel  Rap

en Michel  Kamminga op De

Dr iemaster  –  het  t ra in ingshuis  voor

jongeren -  in  de stad Groninger  wi jk

Lewenborg.

Marcel Rap (19) woont in de ‘Samengroep’. Hij

leert een heleboel, zoals zijn kamer onderhou-

den, met geld omgaan, koken en zelfstandig de

stad in gaan. Zijn grote hobby is als DJ inge-

huurd te worden bij feesten. Daar vraagt hij een

vergoeding voor en dat geld besteedt hij  aan

nieuwe apparatuur.

‘Op een doordeweekse dag sta ik om 07.00 uur

op, ga ontbijten, douchen en aankleden. Daarna

ga ik lopend naar school, het Noorderpoort-

college aan de Pop Dijkemaweg. Daar doe ik

een half uurtje over. Op school leer ik voor assis-

tent elektromonteur. Ik heb het erg naar mijn

zin. Ik leer alles over elektriciteitsschema’s en

heb ook veel plezier. Zo bedenken we elke dag

wel een leuke grap en de leraar doet daar vro-

lijk aan mee. De pauzes vind ik het leukst, want

dan kan ik lekker internetten. ‘s Middags loop ik

weer naar huis. In mijn vrije tijd luister ik graag

naar muziek, ga ik computeren of tv kijken. Ik

ben nu bezig om een stoffen knuffel te maken,

die zet ik helemaal met de hand in elkaar. Ik

bouw eveneens aan de Bischmark, een Duits

model oorlogsschip. Ook  bouw  ik graag model

kermissen. Op vrijdag doe ik altijd boodschap-

pen en kook ik. Mijn lievelingseten is ‘Raspatat

Kernoorlog’, maar ik houd ook erg van gezonde

salade met kip, spekjes, tomaat, komkommer,

andijvie en heel veel yogonaise die een bege-

leider soms maakt. Wat glans geeft aan mijn

leven? Naar school gaan, mijn hobby’s en de

muziek.’ 

Michel Kamminga (23) woont in de

‘Opjezelfgroep’ en is de oudste bewoner van

de Driemaster. Michel is toe aan meer zelf-

standig wonen en is uitgeleerd bij 

De Driemaster. Daarom oriënteert hij zich op

zijn toekomst. Waar kan hij naar toe verhui-

zen? Hornerheem in Zuidhorn lijkt hem wel

wat. Michel vindt het leuk om te kijken waar

hij kan wonen, maar vindt het ook erg span-

nend. 

‘Ik werk vijf dagen per week als cateringmede-

werker bij Lab Noord aan het Damsterdiep in

Groningen. Ik word begeleid door NOVO. Ik

begin om 08.30 uur en werk tot 15.30 uur. Ik

maak broodjes en soep voor de medewerkers.

Behalve werken bij de catering zet ik ook de

vergaderruimtes klaar voor bijeenkomsten. In de

toekomst wil ik graag de koksopleiding gaan

doen. Op maandag kook ik voor de groep en

doe ik ook de boodschappen. Ik vind het leuk

om te koken en hou ervan om verschillende

gerechten klaar te maken. In mijn vrije tijd kijk

ik graag tv. Ook computeren of Wii’en vind ik

leuk. Ik ga geregeld op bezoek bij collega’s of

de stad in, op zoek naar mooie kleding. Ik vind

het belangrijk om er goed verzorgd uit te zien.

Mijn hobby is zwemmen en ik ga regelmatig

naar Kardinge of de Parrel. Wat glans geeft aan

mijn leven? Mijn vriendin, samen lekker op pad

gaan en uit eten!’
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Bent u op zoek naar een origineel kerstge-

schenk? Dan is het boek ‘Bijzonder Welkom in

heel Nederland’ een goede keuze. Deze gids

bestaat uit adressen van meer dan zeshonderd

bijzondere bedrijven in heel Nederland waar

mensen met een beperking werken. Of het nu

gaat om horeca, winkels, vrijetijdsbesteding,

boerderijen of dienstverlening, bij alle bedrijven

bent u van harte welkom. Het boek is te bestel-

len via  www.bijzonderwelkom.nl. De prijs is €

14,95 exclusief verzendkosten, waarvan € 1,-

naar de Stichting Prokkel gaat.

De Open Dag van de Zorg wordt traditioneel

op de derde zaterdag in maart georgani-

seerd. In 2011 is dat 19 maart. De Zijlen doet

uiteraard weer mee en opent de deuren van

Bloemenstaete in Sappemeer, woonvorm

Capellastraat In Zuidhorn, De Dam en Twinkel

in Leek, De Gilde in Muntendam en dieren-

weide Boerderijum in Groningen. Jong en oud

kan kennismaken met alle facetten van de

gehandicaptenzorg. Naast allerlei activiteiten

is er uiteraard ruimte voor het stellen van

vragen aan medewerkers en uitleg over wer-

ken bij De Zijlen. Voor mensen die geïnteres-

seerd zijn in een carrière in de zorg is de lan-

delijke open dag een goed moment om ken-

nis te maken. De Zijlen staat die dag even-

eens met een stand op de banenbeurs in de

Der Aa-kerk in Groningen.

Open Dag van de Zorg 2011

‘B i jzonder  Welkom’ a ls  kerstgeschenk

“Het is zeker niet zo dat er al jaren sprake is

van een onveilige situatie bij De Zijlen”, zegt

Marjolijn. “Integendeel. In 2007 concludeert

de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat De

Zijlen de medicijnveiligheid goed geregeld

heeft. Daarna is de wet- en regelgeving veran-

derd en blijkt na een inspectiebezoek in 2009

dat een aantal punten voor verbetering vat-

baar is. Het gaat vooral om administratieve

zaken. Ook het beheer van grote voorraden

medicijnen moet volgens de inspectie anders.

Wij hebben direct maatregelen getroffen om

beide zaken te verbeteren.”

Digitaal

Artsen op Sintmaheerdt leveren recepten

inmiddels digitaal aan en vanaf volgend jaar

gaan recepten rechtstreeks van arts naar apo-

theek. Ook wordt de depotheek - een soort

dependance van een apotheek - op

Sintmaheerdt gesloten. Na sluiting gaan medi-

cijnen vanuit de apotheek rechtstreeks naar de

locaties. Daar wordt de maandvoorraad per

cliënt beheerd en centraal achter slot en gren-

del opgeslagen. “Bovendien komen de medi-

cijnen per cliënt straks op een weekrol bin-

nen”, vervolgt Marjolijn, “waarop nog duidelij-

ker staat voor wie ze zijn, om welke het gaat

en hoe ze moeten worden gebruikt. Alle

medewerkers die medicijnen toedienen, wor-

den opnieuw geschoold. We gaan met apothe-

ken en huis-

artsen in gesprek over de medicijnverstrekking

en nemen de ervaringen van cliënten en

medewerkers mee. Al deze maatregelen dra-

gen bij aan de grootst mogelijke medicatievei-

ligheid binnen De Zijlen.”

‘Grootst  mogel i jke 

medicat ievei l igheid’
In oktober  stond in  Dagblad van het  Noorden een art ikel  over  onvei l ige medic i jnverstrekking binnen De Z i j len.  I s

d i t  ook zo?  We vragen het  aan Mar jo l i jn  L inschoten,  hoofd Medische Dienst  van De Z i j len.
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Bewustwording

De Inspectie krijgt verschillende signalen en

meldingen binnen. Dit levert een totaalbeeld op

van risico’s binnen organisaties. Denk bijvoor-

beeld aan risico’s bij het gebruik van Zweedse

banden, bij seksueel grensoverschrijdende han-

delingen of medicatiefouten. “Beleid en aan-

dacht voor deze risico’s toetsen we bij organisa-

ties, bijvoorbeeld door middel van thematische

toezichtbezoeken”, aldus mevrouw Vos. Het gaat

er dus niet per se om, zoals mensen misschien

denken, om organisaties op de vingers te tikken

en te zeggen: ‘dit doe je niet goed’. Het gaat

ookom het creëren van bewustwording van

deze risico’s en het stimuleren van kwaliteits-

verbetering.” 

Vr iendel i jk  en st reng

De inspectie stelt van haar bezoeken een rap-

port op.. Dat kan kritisch zijn. “Maar wij geven

de organisatie altijd gelegenheid om verbeterac-

ties uit te voeren. Afhankelijk van de risico’s die

geconstateerd zijn, is de tijd die de organisatie

hiervoor krijgt kort of wat langer”, vervolgt de

inspecteur. “De ene organisatie is voortvarender

in het oppakken van acties dan de andere orga-

nisatie.. Ik blijf vriendelijk zolang het kan en ben

streng waar het moet. Als ik zie dat een organi-

satie de zaken goed oppakt en zich bewust is

van de risico’s, vind ik dat mooi. Wanneer ik

vervolgens hoor dat medewerkers er van

geleerd hebben, ben ik blij dat ik daar mijn

steentje aan bij heb gedragen.” Uiteindelijk

komt dit ten goede aan de cliënten waarvoor

men zorg draagt.

Samen aan de s lag

De inspecteur kijkt niet alleen naar wet- en

regelgeving, maar juist ook naar de praktische

uitvoering. “Wij hebben ook contacten met

branche- en beroepsverenigingen, zoals Vilans

en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

(VGN)”, aldus mevrouw Vos. “Met hen praten

we over hoe individuele organisaties kunnen

worden ondersteund en daarbij adviseren we..

Volgend jaar gaan we bijvoorbeeld verder met

onze campagne over vrijheidsbeperkende maat-

regelen. Ook medicatieveiligheid blijft een aan-

dachtspunt. Wat we eveneens belangrijk vinden

is dat organisaties laten zien wat ze gedaan

hebben, zodat andere organisaties hiervan kun-

nen leren. Bij congressen vragen we regelmatig

aan organisaties om hun mooie voorbeelden

laten zien aan andere organisaties. Op deze

manier stimuleren we organisaties de kwaliteit

te verhogen en risico’s te beperken. Ja, organi-

saties in positieve zin in beweging brengen, dat

maakt mijn werk leuk. Alles om de veiligheid en

het welzijn van de cliënt te verhogen.”

‘Organisat ies

in  pos i t ieve

zin  in  

beweging 

brengen,

maakt  mi jn

werk leuk’

Rian Vos-Ceelen,  inspecteur  van de

Inspect ie  voor  de Gezondheidszorg ,

vertel t  wat  g lans  geeft  aan haar

werk .  “Toen ik  deze baan kreeg zei -

den mi jn  k inderen:  ‘mama,  daar  ben

j i j  toch niet  st reng genoeg voor?’  Nu

kan ik  dat  wel  z i jn ,  maar  a l leen a ls

het  echt  nodig is .  Ik  ga ervan ui t

dat  de inspect ie  hetzel fde ui tgangs-

punt  heeft  a ls  de zorgorganisat ie,

namel i jk  een vei l ige omgeving en

kwal i tat ief  verantwoord zorg voor

de c l iënt .  Een gezamenl i jke doel

dus,  waarbi j  ik  a l leen een andere

pet  op heb.”  
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Aan het woord is Eddy Lagro, vader van de 

24-jarige Wendy. Zij is dagelijks actief op

Boerderijum in Beijum of op de zorgboerderij in

Westervelde. “Zwemmen is alles voor Wendy”,

vertelt haar vader, “dat zorgt voor de glans in

haar leven, net als omgaan met klanten in haar

werk, familie, gezelligheid en voor anderen 

zorgen. Ook hier thuis verzorgt ze graag de hap-

jes en drankjes.” Wendy bezocht tot haar

twaalfde de reguliere basisschool en sportte bij

de lokale gymvereniging. Toen de verschillen te

groot werden, is ze daarmee gestopt.

Specia l  Olympics

Wendy zwemt bij Flotar in Roden, doet mee aan

reguliere zwemwedstrijden en aan de Special

Olympics. “Dit alles organiseren, vind ik mooi”,

zegt Eddy, die als PR-man en secretaris op 

vrijwillige basis actief betrokken is bij Flotar.

“We hebben nu sponsoren, waardoor we ook

mee kunnen doen aan de Special Olympics 

volgend jaar in Drachten en in Groningen. Als

alles geregeld is en je ziet die koppies: die zor-

gen voor glans!” Eddy is eveneens vrijwillig PR-

man bij de Special Olympics, terwijl zijn vrouw

Ina al sinds 2000 voorzitter is van stichting De

Brug in Groningen. “Je kunt heel veel willen,

maar zonder vrijwilligers begin je niks.” Welke

andere dingen kleur en fleur geven aan zijn

leven? De ontmoeting die hij vorige maand had

met Johan Cruijff. “Cruijff zei: ‘Ik wil wel iets

voor jullie betekenen, schrijf maar een brief’.

Dat hebben we inmiddels gedaan en we wach-

ten af.”

‘Die  koppies  zorgen voor  glans! ’

“Als  ik  het  heb over  g lans  in  mi jn  leven,  dan staan mi jn  echtgenote en onze dr ie  gezonde kinderen bovenaan.  Ik

zeg bewust  ‘dr ie’  gezonde kinderen.  Onze oudste,  Wendy,  heeft  het  downsyndroom, maar  i s  gezond en staat

act ief  in  het  leven.  Ze  is  voor  ons  net  a ls  de anderen,  maar  heeft  a l leen meer  begeleiding nodig.  Daar in  probe-

ren we de ju iste  balans  te  v inden,  want  een goede balans  geeft  ook glans .  We hebben haar  zo  normaal  mogel i jk

opgevoed en daar  p lukken we nu de vruchten van.”

       


