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Foto omslag
Dinsdag 28 mei 2013 bezochten koning Willem Alexander en koningin Maxima landgoed Nienoord in Leek. 
Onder de genodigden waren cliënten die werken op park Nienoord en de kunstenaars van ’t Rinket uit 
Zuidhorn. De kunstenaars exposeerden in april en mei hun kunstwerken ‘Koning en Koninginnen’ in het 
gemeentehuis van Leek. Het Koningspaar stond uitgebreid stil bij de schilderijen en sprak uitvoerig met de 
kunstenaars.
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Blij, lastig en toekomst?

We proberen jaarlijks een andere vorm te vinden voor onze terugblik op het voorafgaande jaar. Deze keer hebben 
we dertien mensen gevraagd om drie vragen te beantwoorden:

Waar werd je blij van in 2013 en waarom?
Wat vond je lastig en waarom?
Waarop mag volgens jou het accent liggen in de komende periode?

Dat resulteerde in dit compacte boekwerkje, waarin u eveneens een overzicht vindt van enkele van onze andere 
activiteiten. 

De digitale versie vindt u op onze website www.dezijlen.nl.

Wij wensen u veel leesplezier!



‘Betekenis 
boven beperking 
krijgt steeds 
meer inhoud’
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  ‘Wat me vooral blij maakt? Dat ik binnen De Zijlen steeds meer mensen zie werken op basis van de slogan 
‘Betekenis boven beperking’. Ze nemen de ruimte om daar samen met cliënten, ouders, familie en collega’s 
invulling aan te geven. Zo krijgt de slogan gaandeweg meer inhoud. Ik was op bezoek bij mensen die in de 
eigen gemeenschap ingebed zijn en er uit halen wat er in zit. Ze doen dit met passie en zeggen: wij kunnen 
van betekenis zijn voor de samenleving! Mensen met een verstandelijke beperking doen niet alleen zinvol 
werk, ze zijn steeds zichtbaarder in de maatschappij en daar word ik blij van.’

Tragische gebeurtenis
  ‘Een vreselijke gebeurtenis in 2013 was het overlijden van Daniëlla, die op Boerderijum werkte. Haar over-

lijden had een grote impact op iedereen die bij haar betrokken was. De nawerking heeft invloed op de alert-
heid en assertiviteit van medewerkers. Komen we vaker soortgelijke situaties tegen? Moeten we meer delen 
met elkaar? Het was tevens een aanleiding voor medewerkers om hun professionaliteit te toetsen. Zijn er 
dingen die we hadden kunnen doen? Door die vraag te stellen kun je samen de werkwijzen verder verbete-
ren.’ 

Verdere ontwikkeling
  ‘We blijven het accent leggen op verdere ontwikkeling van de complexe zorg. Dit betekent blijvend investeren 

in bijscholing van professionals en in contact met universiteiten en lectoraten rond toegepast onderzoek. Het 
gaat eveneens om versterking van professionaliteit door bij andere organisaties te kijken en gebruik te maken 
van inzichten en goede ideeën die leven onder medewerkers. Dit alles om mensen met een beperking - van 
licht tot ernstig - te ondersteunen bij een zo gewoon mogelijk vormgegeven woon-, leef- en werkklimaat. 
Daar willen we met elkaar de beste in zijn. Ook daar word ik blij van.’

 Hetty de With bestuurder



‘Verdedig dat 
waar je voor 

staat 
rustig en 

zelfbewust!’
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  ‘Waar ik het afgelopen jaar blij van werd? Van ons werkbezoek als Raad van Toezicht aan de Brede school in 
Nuis. Ik word met name blij van het enthousiasme waarmee beide basisscholen en kinderdagcentrum Maricja 
van De Zijlen, voor kinderen met een verstandelijke beperking, samenwerken. Waar ik nog meer blij van werd 
is het portret dat ik kreeg bij mijn afscheid als voorzitter van de Raad van Toezicht. Ik word steeds vrolijk als ik 
daar naar kijk.’

Onzekerheid
  ‘Wat ik het lastigst vond? Diezelfde school. De onzekerheid over wat er in de toekomst gaat gebeuren. 

Ze functioneren nu onder bepaalde regelgeving, die speciaal voor hen is opgesteld. Zoals het nu is, zou het 
moeten zijn, maar formeel is er nog niks geregeld. Het kan toch niet waar zijn dat deze samenwerking - die 
voor ouders en kinderen zo goed is - zou moeten stoppen? Dit mag geen pilot blijven, het moet nu geregeld 
worden!’

Rustig en zelfbewust
  ‘Ja, De Zijlen kan vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Het is een gezonde organisatie. Er staat ons een 

enorme operatie te wachten. Door de omvang daarvan kunnen dingen mis gaan. Dus blijf op de hoogte van 
de politieke situatie in Den Haag, maar laat je er niet door van de wijs brengen! Als medewerkers van 
De Zijlen weet je het beste hoe de zorg moet worden vorm gegeven. Wees zelfbewust, weet wat je te ver-
dedigen hebt. Verdedig dat dan ook rustig en zelfbewust!’

 Siepie de Jong tot 1 februari 2014 voorzitter van de Raad van Toezicht 



‘Ik deed voor 

de 
fun 
mee en vind het 
heel erg leuk!’
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  ‘Vorig jaar zijn we op Hornerheem begonnen met ‘Regie op locatie’. Cliënten, ouders, familieleden en be-
geleiders kijken samen wat er beter kan op de locatie. In verbeterteams pakken we vervolgens de punten 
aan die voor verbetering vatbaar zijn. Ik dacht: laat ik voor de fun meedoen en ik vind het heel erg leuk. Dat 
had ik nooit verwacht! Ik zit in het team ´Communicatie en hoe willen we informatie delen?’ Eerst hebben 
we over het thema gebrainstormd en onszelf vragen gesteld als: worden zaken op tijd geregeld en hoe gaan 
begeleiders wat de informatie betreft om met cliënten en ouders? Wat kan beter? Ik heb na de eerste ronde 
de uitslag gepresenteerd aan een zaal met wel dertig of veertig mensen. Ik wist nooit dat ik dat zou durven! 
Daar werd ik heel blij van.’

Super trots
  ‘Ik vertelde over de verbeterpunten. Eentje was bijvoorbeeld dat we willen dat er vaker contact wordt opge-

nomen met ouders om hen te vertellen hoe het met hun zoon of dochter gaat. Wat ik lastig vond? Diezelfde 
presentatie, want ik was vooraf zo zenuwachtig. Ik had trillende handen. Tijdens m’n praatje viel ik opeens 
stil, maar gelukkig had ik alles goed voorbereid en kon ik weer verder gaan. Na afl oop kreeg ik allerlei com-
plimenten van verwanten en begeleiders. M’n oren fl apperden ervan en ik was super trots op mezelf!’

Verder
  ‘We gaan nu verder met de andere verbeterpunten op het gebied van communicatie. Dan gaat het bijvoor-

beeld om het serieus nemen van cliënten. Ook willen we graag dat begeleiders duidelijker zijn richting cliënt. 
We gaan onder andere een enquête houden onder cliënten. Ik vind het superleuk om hierbij betrokken te 
zijn!’ 

 Regina Kakisina wordt bij het wonen begeleid door De Zijlen



‘Er zit 

vaart
in de 
samenwerking’
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  ‘Ik word blij van mensen die geïnspireerd en betrokken aan het werk zijn en die enthousiaste mensen zie ik 
heel veel bij De Zijlen. Ons ziekteverzuim is 5%. Dat is heel goed en staat voor mij voor een gezonde organi-
satie. Daarnaast word ik blij van onze samenwerking met Vanboeijen, dan hebben we het over de samenwer-
king tussen de ondersteunende diensten. We zijn al jaren samen op weg, maar soms leek het op een soort 
tango: stapje vooruit en stapje naar de zijkant… Op 2 juli 2013 hebben we gezegd: hou op met praten, we 
hebben er zin in en gaan het gewoon doen. We krijgen straks minder geld en willen dat geld zo veel mogelijk 
in de directe zorg steken, dus leveren we als ondersteunende diensten in.’

 
Complex vraagstuk 
  ‘Lastig vind ik onze gezamenlijke ICT. De stabiliteit is er nu in grote lijnen, maar nog niet op het vlak van do-
  motica. Dat vond ik in 2013 echt een zorgpunt. We realiseren ons dat dit een complex vraagstuk is, dat moei-

lijk is op te lossen. Dit is tevens ons aandachtspunt voor 2014: een dossier waar hard aan wordt gewerkt! 
Daarnaast is het soms lastig om zaken anders aan te pakken en te regelen, terwijl gelijktijdig de winkel open 
blijft. Hoe blijf je iedereen naar tevredenheid ondersteunen, terwijl allerlei veranderingen gaande zijn? Dit 
betekent dat we veel vragen van onze mensen.’ 

‘Wat de accenten voor 2014 betreft? 
  Die liggen op de samenwerking met Vanboeijen. We proberen om de samenwerking qua ondersteunende 

diensten in 2015 te realiseren. Er zit nu vaart in de samenwerking en dat willen we graag zo houden. Daar-
naast leggen we het accent op ICT en domotica.’ 

 Freek Luik manager Advies & Ondersteuning



‘Vrijwillig is TE vrijblijvend’
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  ‘Eerder werkte ik in twee teams, in Leek en in Zuidhorn. Vanwege personele ontwikkelingen werd me vorig 
jaar gevraagd om volledig over te stappen naar het team van Zuidhorn. Wat me blij maakte is dat ik nieuwe 
cliënten kreeg en dat is heel verfrissend voor jezelf en voor de cliënten. Je hebt een eigen manier van werken 
en sommige gewoonten sluipen er gaandeweg in wanneer je lange tijd bij dezelfde cliënt komt. Meer uitwis-
seling van ideeën met andere collega’s houdt je eveneens fris. Ik moet nu bijvoorbeeld meer investeren in 
het opbouwen van een vertrouwensband met nieuwe cliënten. Ik moet meer oppassen op wat ik zeg en dat 
houdt me scherp!’

In beeld
  ‘Omgaan met alle onzekerheden vind ik wel een lastige. De begeleiding van ambulante cliënten gaat over 

naar de gemeenten. Die moeten straks de begeleiding bieden voor minder geld. Er is nog veel onduidelijk 
over wat er gaat gebeuren vanaf 2015, zowel voor de cliënten als voor ons als begeleiders.’ 

Vakwerk
  ‘Vanuit ons team ben ik contactpersoon in de gemeente Zuidhorn. Ik bezoek raadsvergaderingen, heb contact 

met raadsleden en samen met andere organisaties laten we zien wie we zijn, wat we cliënten te bieden heb-
ben en wat onze cliënten zelf te bieden hebben! Daar blijven we voorlopig het accent op leggen. Wij zijn niet 
voor niks geschoold om dit werk te kunnen doen en we volgen regelmatig cursussen. Het is een speci-
fi eke groep mensen waarvoor wij actief zijn. Continuïteit is voor hen heel belangrijk, net als ‘zeggen wat je 
doet en doen wat je zegt’. Wij zijn bovendien snel bereikbaar voor als het even niet goed gaat. Die preventie-
ve werking moet blijven. Dit werk moet vakkundig en gestructureerd worden uitgevoerd. Wanneer cliënten in 
hun ondersteuning volledig afhankelijk worden van vrijwilligers, is dat te vrijblijvend.’ 

 Afke Mersmann ambulant begeleider Zuidhorn



‘Voor de beste 
ondersteuning is 

ieders 
inbreng 
nodig’
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  ‘Ik werd heel blij van de ontwikkelingen die in 2012 van start gingen en vorig jaar zijn geland, gedeeld en 
met elkaar besproken. Dan heb ik het over de multidisciplinaire samenwerking, die sindsdien verduidelijkt is. 
Wie zit in een multidisciplinair team en wie is waar verantwoordelijk voor? Die helderheid en directe betrok-
kenheid, daar wordt de cliënt beter van. Dit alles leidde tot mooie gesprekken en vooral tot verbetering van 
de kwaliteit van zorg. Concrete praktijkvoorbeelden zijn prachtig om te zien. Zelf ben ik bezig met een pro-
motieonderzoek, waar ik ook blij van word. Het gaat over het zo goed mogelijk organiseren van de zorg nu 
cliënten vaker in de wijk wonen. Wie signaleert en wat moet je organiseren om optimale zorg te kunnen bie-
den? Ik verwacht dat op dit vlak landelijk nog wel een effi ciencyslag kan worden gemaakt en binnen De Zijlen 
een inhoudelijke verbetering mogelijk is, maar ik zie vooral dat we bij De Zijlen veel mooie dingen doen waar 
we trots op mogen zijn!’

Energie
  ‘De fi nanciële onzekerheid vanuit de overheid vind ik lastig. Ik zie dat deze onzekerheid op allerlei plekken 

binnen De Zijlen zorgt voor spanning en onduidelijkheid. Dit leidt af van het primaire proces en kost energie. 
Als je niet oppast zorgt die onzekerheid voor belemmeringen en blokkeert ontwikkelingen.’

In gesprek
  ‘Wat de toekomst betreft? We moeten met elkaar en met de cliënt in gesprek blijven. De basis is de cliënt en 

zijn ondersteuningsvraag en begeleiders die hier - samen met anderen - een goed antwoord op weten te ge-
ven. Wanneer iedere professional vanuit zijn specifi eke deskundigheid zijn inbreng levert - en de ruimte krijgt 
om dit te doen - dan kunnen we ook in tijden van onzekerheid en nieuwe ontwikkelingen de beste onder-
steuning bieden.’

 Sandra de Wit verpleegkundig specialist



‘Ons uiteindelijke 
doel? 
Een 

leven!’

goed



 17 

  ‘In 2013 zijn we op Wierde 13a begonnen met het samenvoegen van de teams wonen en dagbesteding tot 
één team. Voor de cliënt is dit veel beter en daar word ik heel blij van. Alles wat we doen is nu een activiteit. 
Als we ’s morgens zien dat een cliënt behoefte heeft aan een bad of wil uitslapen, dan kan dat. We hebben 
geen haast meer, want we hoeven niet op een bepaalde tijd op dagbesteding te zijn. En nog steeds komen 
cliënten genoeg buiten de deur, want ze doen bijvoorbeeld mee met activiteiten bij de buren. En wie meer 
aan kan? Die maakt gebruik van dagbesteding elders. Net wat bij hem of haar past.’ 

Flexibel en open
  ‘Het was even lastig, omdat menigeen dacht: hoe moet dat dan? Hoe doe je dat? Wat we moesten doen was 

de tijd en oude programma’s loslaten. In het begin is dat even wennen en het gaat nu al een stuk beter. 
Woonbegeleiders zagen de was, die nog moest gebeuren en activiteitenbegeleiders leerden ons daar een 
activiteit van te maken. Wanneer je fl exibel bent en open staat voor nieuwe dingen, zie je dat er heel veel 
mogelijk is.’ 

Enthousiast
  ‘Met ouders, verwanten, vrijwilligers en medewerkers hebben we een tweejarenplan opgesteld, zodat we 

deze nieuwe werkwijze samen verder kunnen ontwikkelen. We baseren ons op de methode Laccs. De letters 
staan voor lichamelijk welbevinden, alertheid, contact, communicatie en stimulerende tijdsbesteding. 
Dit Laccs-denken heeft als uiteindelijk doel: een goed leven! Ik ben daar erg enthousiast over, omdat ik zie dat 
het goed gaat met de cliënten. Ze zijn veel alerter en we hebben als begeleiders veel van elkaar geleerd. Het 
uitgangspunt in alles wat we doen is: de cliënt en zijn vraag!’

 Evelien Tjeerdsma begeleider van mensen met ernstige, meervoudige beperkingen



Zie elk probleem 
als 

een 
uitdaging‘ ‘



 19 

  ‘Ik was op de jaarvergadering van de locatieraad in Groningen, waar mijn zus Marika woont. Ze wordt bege-
leid door De Zijlen. Daar sprak Hetty de With en ze zei: ‘We moeten elk probleem zien als een uitdaging’. Dat 
vond ik erg mooi en de andere mensen in het publiek vonden die uitspraak ook schitterend.’

Waarnemer
  ‘Van een probleem een uitdaging maken vind ik eveneens het lastigst. Hoe ga je dan om met die kortingen 

op het woon-werkverkeer en alle andere beperkingen in het budget die er nog aan staan te komen? Via de 
politiek kun je heel bescheiden invloed uitoefenen. Ik heb gestemd en hoop wat de zorg betreft de juiste 
keuze te hebben gemaakt. Als ouders en verwanten kun je invloed uitoefenen op de woon- en werklocaties. 
Maar ja, ik denk vaak aan wat een collega ooit zei: ‘Naarmate je ouder wordt, word je hoe langer hoe minder 
een deelnemer en hoe langer hoe meer een waarnemer’. En ik word inderdaad ouder.’

Meedenken
  ‘Het accent mag wat mij betreft de komende periode komen te liggen op hetzelfde: problemen omzetten in 

uitdagingen. Dan moeten we maar op zoek naar meer vrijwilligers, maatjes en anderen die de begeleiders 
van De Zijlen kunnen ondersteunen. Zelf woon ik te ver weg en kan als vrijwilliger helaas weinig betekenen, 
maar via de medezeggenschap kan ik wel iets doen en meedenken.’  

 Caspar van Heel, broer en curator van Marika, die wordt begeleid door De Zijlen



‘Vrijwilligers makenextra’s mogelijk’extra’s 
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  ‘Ik ben heel blij dat ik mijn steentje kan bijdragen, zodat de mensen die hier komen wat extra’s hebben. 
Dankzij vrijwilligers zijn extra’s mogelijk waar de begeleiders vaak niet aan toe komen. De zorgtaken gaan 
immers gewoon door. Op vrijdag is het soosmiddag en dan doen we leuke activiteiten. Ook wordt er vaak 
iets lekkers gebakken of we maken gezamenlijk hapjes. Op donderdag gaan we handwerken. De begeleiders 
kunnen net wat meer doen, omdat wij als vrijwilligers hen ondersteunen. Ik ben heel blij met de waardering 
die ik krijg voor het werk wat ik doe. Het geeft me voldoening en ik voel me nuttig.’ 

Anders
  ‘Met name in het begin vond ik de benadering van de mensen wel eens lastig. Iedereen is anders. Ieder heeft 

zijn eigen beperking en dan denk ik soms: had ik dat wel mogen zeggen tegen iemand? Of had ik dat niet 
beter anders kunnen doen? Gelukkig word ik er door de begeleiders op geattendeerd wanneer een andere be-
nadering beter is. Er gebeuren ook wel eens verdrietige dingen op het werk. Je verwerkt dit samen en geeft 
het een plekje. Ik heb moeten leren om dit achter me te laten wanneer ik de deur dicht doe en naar huis ga.’ 

Dagritme
  ‘Dagbesteding is heel belangrijk voor de mensen die hier komen. Dagbesteding zorgt voor regelmaat en ritme 

in hun leven. Ook het contact met anderen is erg belangrijk. Daarnaast is het leuk voor de mensen om te zien 
dat de door hen gemaakte spulletjes worden verkocht vanuit het Trefpunt of op markten in de provincie. Dag-
besteding moet dan ook blijven bestaan, want van achter de geraniums zitten wordt niemand vrolijk!’

 
 Harma Akkerman vrijwilliger dagbesteding Trefpunt Appingedam



‘Ik word blij van 

verandering’
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  ‘Ik word blij van verandering. Niet om de verandering op zich, maar om de nieuwe dingen die je vervolgens 
ontdekt: bij jezelf en bij de mensen met wie je werkt. Ik was eerder locatiehoofd van De Terp, daarna van 
het Koetshuis - beide op Sintmaheerdt - en werd eind 2013 locatiehoofd van de Lindenhoeve in Tolbert. De 
nieuwbouw op Sintmapark was eind van het jaar afgerond en cliënten gingen verhuizen. Ik dacht ‘het is goed 
zo’ en wilde iets nieuws. Ik word er vrolijk van wanneer ik de gelegenheid krijg om nieuwe dingen te leren, 
samen met anderen zaken te mogen herontdekken en door ontwikkelen. Dat je dit met elkaar mag doen, 
houdt me fris. Ik vond het ook leuk om te ontdekken dat ik zowel op de ene als op een andere plek m’n werk 
kan doen.’

Overstap
  ‘Tot de afronding van de nieuwbouw op Sintmapark was ik medeverantwoordelijk voor een goed verloop 

van de bouw van de Hooizolder en de Hanenbalk. Dat was spannend. De overstap naar de Lindenhoeve vond 
ik eerst lastig. Vooraf vraag je je af: hoe word ik ontvangen? Hoe zal het gaan? Ik realiseerde me heel goed 
dat mijn nieuwe werkplek ook spannend was voor de mensen die op de Lindenhoeve wonen en werken. Zij 
vragen zich af: kunnen we nog werken zoals we gewend waren? Wat gaat zo’n nieuw locatiehoofd allemaal 
overhoop gooien? Terugkijkend kan ik zeggen dat het goed is gekomen. We kijken met een frisse blik naar 
elkaar en naar de dingen die we doen. Door elkaar vragen te stellen, leren we bovendien van elkaar.’

Accent
  ‘De komende periode gaan we, via themabijeenkomsten in de vier teams, aan de slag met methodisch wer-

ken, samenwerken en de eigen verantwoordelijkheid.’

 Willem Bouwman locatiehoofd Lindenhoeve



‘Jongere 
krijgt 

DE 
ZORG
die bij 
hem past’
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  ‘Na een lange aanloop werd in 2013 FLINQ geïntroduceerd en daar werd ik heel blij van! FLINQ is de werk-
maatschappij die is ontstaan uit de samenwerking tussen Vanboeijen en De Zijlen op het gebied van jongeren. 
FLINQ bestaat uit een mooie club bevlogen en betrokken mensen. Dankzij de samenwerking is er meer varia-
tie aan woonplekken voor jongeren, ook wanneer een time-out nodig is. Daarnaast zien we een uitwisseling 
van kennis en ervaring ontstaan tussen medewerkers. In totaal hebben we nu honderd woonplekken voor 
jongeren. De jongere krijgt de zorg die bij hem past. Vanuit De Zijlen gaat het om de locaties Helperwestsin-
gel, De Driemaster, De Vennen en de locatie Noorderstraat in Sappemeer. Vanboeijen biedt meer het beschut-
te wonen. We kunnen nu het accent leggen op beschermd wonen of wonen in de wijk, op opvoeden of op het 
trainen richting zelfstandigheid. Daar word ik blij van!’ 

Inhoud
  ‘Ik vind het lastig om de juiste balans te vinden tussen de verbinding in stand houden met beide moederorga-

nisaties en het actief kiezen voor FLINQ en de nieuwe werkmaatschappij gaandeweg meer inhoud te geven.’

Slagvaardig
  ‘De komende periode leggen we het accent op de inhoudelijke vormgeving van FLINQ, ondanks de onzekere 

tijden waar we wat de ambulante begeleiding betreft in verkeren. Hoe ziet de groep waarvoor wij ons inzet-
ten eruit na 2015? Wat heeft de overgang naar de Wmo voor ons voor gevolgen? De belangstelling voor de 
trainingshuizen is groot en onze kracht is dat we snel kunnen handelen. We zijn slagvaardig, omdat we FLINQ 
zijn en we maken dankbaar gebruik van onze beide moederorganisaties.’  

 Mirjam Wallenburg gedragsdeskundige



2014 
wordt 
een 

TOPJAAR
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  ‘In 2012 zijn we samen met de bewoners begonnen aan een meer bewuste leefstijl. Dit heeft vorig jaar 
geresulteerd in allerlei activiteiten waar ik helemaal blij van word. Zoals de sportimpuls vanuit de gemeente 
voor mensen met een beperking en de 40+groep met aangepaste sporten. Ook hebben we voor elke bewoner 
die het wil een maatje gezocht. Eén van hen kwam met maatje zelfs op RTV Noord in het programma ‘Goud 
bezig’. Daarnaast hebben we vorig jaar vijftien nieuwe vrijwilligers mogen begroeten. Maar het mooiste van 
alles was dat de buren ons uitnodigden voor de buurtbarbecue.’ 

Geweldig
  ‘Wat lastig was? Eigenlijk niks, of het moet al zijn dat niet alle instellingen gebruik maken van de kansen die 

ons in Hoogezand-Sappemeer worden geboden. Maar voor de rest hebben we een geweldig jaar achter de 
rug. Het was het jaar waarin we met allerlei instellingen en de gemeente een vrijwilligerskrant hebben op-
gezet, die in 2014 verscheen. Daarin hebben we alle succesverhalen laten zien en dat resulteerde in een zeer 
druk bezochte open dag van de zorg.’ 

Jubileum
  ‘2014 wordt voor ons een topjaar, want iedereen is positief. In juni 2014 bestaat Bloemenstaete vijf jaar. We 

hebben gezegd: we gaan met elke bewoner iets leuks doen. Ik ga met onze grootste Ajaxfan Ernst naar het 
Ajaxstadion en we krijgen daar een persoonlijke rondleiding. Het was een kwestie van even mailen, bellen en 
het was geregeld. Zo moeilijk is het niet. Peter loopt een dag mee als locatiehoofd. Jan wordt een dag con-
ducteur op de trein en Jacob gaat een dag met de politie op pad. Blijf niet denken dat die bezuinigingen ons 
dwars gaan zitten. Zet de knop om en kijk naar wat er wel mogelijk is. Wij merken dat des te positiever we 
zijn, des te meer er gebeurt!’

 Bas Scholte Aalbes woonbegeleider Bloemenstaete Sappemeer



‘Kwaliteit 
van wonen 
is op een 

HOGER
NIVEAU
getild’
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  ’Het is zo fi jn dat we qua ontwikkelingen in de huisvesting in ons eigen tempo kunnen doorgaan. Waar ik 
vooral blij van word is wanneer ik bewoners spreek die helemaal tevreden zijn met hun nieuwe studio of 
appartement. Hun verhalen zijn geweldig en voor hen doen we het allemaal. Prachtig! Dan heb ik het niet 
alleen over Sintmaheerdt, maar ook over de andere nieuwbouw en verbouw. Ondanks de recessie hebben 
we over de hele breedte de kwaliteit van wonen naar een hoger niveau kunnen tillen. Daarnaast willen we 
uitblinken in complexe zorg en we worden daar steeds beter in. Dat vind ik ook een reden om blij van te wor-
den!’

Onduidelijke fase
  ‘Een zorgpunt vind ik de onzekerheid voor cliënten die zelfstandig wonen en ambulant worden begeleid. Juist 

voor deze cliënten, die het met weinig ondersteuning redden, is die onzekerheid niet goed. Daarvan afgeleid: 
ook niet voor de medewerkers, al heb je als organisatie vaker met onzekere periodes te maken. We anticipe-
ren erop door met gemeenten in gesprek te gaan en op de lange termijn komt het ook wel goed, maar van 
een langdurige onduidelijke fase kunnen mensen de dupe worden.’

Zichtbaar maken
  ‘De komende periode? We willen volop verder met het zichtbaar maken van de manier waarop wij omgaan 

met mensen die complexe zorg nodig hebben. Daar worden we steeds beter in door duidelijke keuzes te ma-
ken, soms door het combineren van wonen en dagbesteding. Voor heel veel mensen is dagbesteding elders 
prachtig, maar voor anderen is dit een belastende overgang. Bij de verdere optimalisering van complexe zorg 
willen we niet alleen het zorgkantoor, maar ook kennisinstituten betrekken. Wanneer wij alles wat we doen 
zichtbaarder maken, weten ouders, familie en verwijzers duidelijk waar ze qua zorg bij ons voor kiezen!’

 Bram Terpstra manager  
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Sterrenpad in finale Kroonappels 
  Brede school ‘t Sterrenpad in Nuis - waarvan kinderdagcentrum Maricja van De Zijlen onderdeel is - stond in 

2013 in de fi nale van de Kroonappels. Helaas hebben ze de prijs niet gewonnen. De hoofdprijs ging naar een 
buddyproject voor mensen met een licht verstandelijke beperking. De medewerkers van de Brede school ont-
vingen wel een cheque van € 2500,-. Ook gingen zij in mei naar het paleis op de Dam voor de uitreiking van 
de Kroonappels. De Brede school was genomineerd als voorbeeld van inclusie: kinderen met en zonder een 
verstandelijke beperking spelen samen.  

Actie tijdens NL doet
  Jaarlijks is in maart de landelijke vrijwilligersactie NL doet. Elk jaar doen locaties van De Zijlen mee. In 2013 

gaf burgemeester Bert Swart in Zuidhorn het startsein voor de actie bij Hornerheem. Aan de Solwerderweg in 
Appingedam werd de tuin opgeknapt samen met de Rotaryclub Appingedam-Delfzijl. Bij De Vennen in Mun-
tendam gingen kinderen en jongeren samen met hun ouders picknicktafels boenen, verzorgden ze de tuin, 
veegden ze de stoep en knapten ze het hekwerk op. Bij Fraamborg in Middelstum gingen leerlingen van het 
Wessel Gansfort College uit Winsum samen met bewoners aan de slag om de schuur van Fraamborg op te 
knappen. Tot slot klusten drie wethouders bij Twinkel in Leek, waar ze de kantine een fris uiterlijk gaven. 

Succesvolle Open Dag
  Zaterdag 16 maart 2013 vond de jaarlijkse Open Dag van de Zorg plaats. Zowel voor cliënten en hun familie, 

als voor buren en potentiële werknemers was dit een mooie gelegenheid om kennis te maken met de zorg. 
Locaties verzorgden leuke activiteiten en interessante rondleidingen. De Zijlen opende de deuren van Bloe-
menstaete in Sappemeer, dierenweide Eelderbaan in Groningen, SC Veendam, Twinkel in Veendam en woon-
vorm ’t Roer in Groningen. Bij sommige locaties kwamen meer dan honderd mensen op de koffi e. 
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In gesprek over kabinetsbeleid
  Vanaf 2014 krijgt De Zijlen te maken met nieuw beleid vanuit de rijksoverheid. Niet langer hebben men-

sen met een beperking automatisch recht op zorg via de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. 
Sommige mensen die begeleiding nodig hebben, moeten vanaf 2015 een beroep doen op de gemeente. 
Daarnaast krijgen we veel minder geld voor de zorg. In 2014 en de jaren daarna in totaal 8% minder budget. 
In het verslagjaar zijn op verschillende locaties bijeenkomsten georganiseerd, waar medewerkers, cliënten en 
verwanten met elkaar spraken over de kabinetsmaatregelen. 

Vervoersmaatregel zorgt voor beweging
  Per 1 januari 2013 heeft de regering een bezuiniging van 50% doorgevoerd op de vergoedingen voor het 

vervoer tussen de woon- en werkplek van de cliënt. Het uitgangspunt van De Zijlen is sindsdien dat iedereen 
die niet zelfstandig kan reizen zo dicht mogelijk bij zijn woonplek werk of dagbesteding krijgt. Voor sommige 
cliënten betekent dit dat zij een andere werkplek kregen of nog krijgen. Voor een aantal dagbestedingsloca-
ties betekent dit eveneens dat de samenstelling van de groep is veranderd, inclusief de werkzaamheden.

Nieuw: strategieteam  
  De afgelopen jaren zijn fl inke stappen gezet om de organisatie verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het 

gebied van woonzorgcirkels, integrale verantwoordelijkheid van leidinggevenden, klantgerichte ondersteu-
ning, cultuur en gedrag. Meer en meer richten we onze blik op de samenleving en de rol die cliënten hierin 
willen en kunnen spelen. Deze stappen zijn in lijn met onze missie ‘Betekenis boven beperking’. In 2013 
pasten we de organisatiestructuur van De Zijlen aan. We zijn van drie naar twee regiomanagers gegaan, er 
zijn wijzigingen aangebracht in de sector Advies & Ondersteuning en de sector Zorgondersteuning is anders 
georganiseerd. Een nieuw overlegorgaan is het strategieteam. Vanaf september 2013 is dit team betrokken 
bij strategie en de invloed van externe ontwikkelingen op De Zijlen. Het strategieteam bestaat uit locatie- en 
afdelingshoofden, MT-leden en de bestuurder.
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Eerste woningen Sintmapark
  Onder de naam ‘Sintmapark’ ontwikkelt bouwbedrijf Van Wijnen een groene woonwijk in Tolbert voor mensen 

met en zonder beperking. In 2013 zijn de eerste zorgwoningen gerealiseerd en in de loop van 2014 worden 
de eerste particuliere woningen gebouwd. In november van het verslagjaar verhuisden bewoners naar hun 
nieuwe woningen aan De Hooizolder en De Hanenbalk. Als alles volgens de plannen verloopt, is Sintmapark in 
2018 klaar.

Zandumerweg en Hornerheem verbouwd
   De boerderij aan de Zandumerweg in Niekerk is verbouwd tot studio’s en appartementen. Hier gaan in april 

2014 vijfentwintig mensen wonen. In een bijgebouw is dagbesteding mogelijk voor tien mensen. In december 
2013 ging de verbouw van wooncentrum Hornerheem in Zuidhorn van start. In de nieuwe situatie krijgt 
iedereen een eigen appartement. Daarnaast zijn er straks huizen waar mensen met een relatie kunnen 
wonen. Rond de zomer van 2014 is de verbouwing klaar.

Nieuwe woon- en werklocaties
  Vrijdag 24 mei werd de nieuwe woonlocatie aan de Van Panhuyslaan in Leek geopend. Een week later opende 

het nieuwe appartementencomplex aan de Helperwestsingel in Groningen haar deuren. Hier wonen jongeren 
die worden begeleid door De Zijlen en door jeugdzorg Elker. De nieuwe dagbestedingslocatie bij de werk-
schuur van Staatsbosbeheer in Opende is op 28 juni geopend. Onder het motto ‘Natuur met zorg’ zijn cliënten 
dagelijks actief in de natuur van het Westerkwartier. In de zomer worden de natuurpaden onderhouden, in de 
winter wordt vooral gewerkt aan het onderhoud van de elzensingels.

Eerste steen Colpende 
  Maandag 9 september 2013 is offi cieel een begin gemaakt met de bouw van de nieuwbouwwoningen aan 

het Colpende in Middelstum. Het project bestaat uit een appartementencomplex aan de rand van het dorp, 
waarvan vijftien bestemd zijn voor senioren. Daarnaast komen er twaalf appartementen voor mensen met 
een verstandelijke beperking. De verwachting is dat het gebouw in de tweede helft van 2014 wordt opgele-
verd en dat de bewoners eind 2014 kunnen verhuizen.
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Speciale aandacht voor oudere cliënt
  De Zijlen deed in 2013 mee aan het landelijke leernetwerk ‘Ouder wordende cliënt’ om te leren van andere 

organisaties. De projectgroep met dezelfde naam binnen De Zijlen kreeg als opdracht: bekijk of specifi ek be-
leid voor de ouder wordende cliënt nodig is. Het gaat met name om ouderen die complexe zorg nodig heb-
ben. Er is allereerst een inventarisatie gemaakt van de omvang van de groep en hun specifi eke zorgvragen. 
Vervolgens werd bekeken in hoeverre aanpassingen nodig zijn op gebied van ondersteuning, huisvesting en 
personele deskundigheid. 

Zorgdier levert positieve bijdrage
  Begin 2013 ging het project Zorgdier van start op verschillende locaties binnen De Zijlen. Zowel bewoners als 

vrijwilligers met hun huisdier zijn zeer enthousiast. Bewoners kijken wekelijks uit naar het bezoek. Studenten 
van de Rijksuniversiteit Groningen volgden een aantal cliënten. Uit hun onderzoek blijkt dat het zorgdierpro-
ject een positieve bijdrage levert aan cliënten met weinig communicatieve mogelijkheden. 

Regie echt op locatie
  De Zijlen blijft inzetten op regie voor de cliënt en regie op locatie. De methodiek ‘Regie op locatie’ helpt bij 

het maken van keuzes, het starten van verbeteringen en het tegengaan van verspilling. Het doel is meer regie 
voor cliënten, verwanten, vrijwilligers en medewerkers. In 2013 ging Regie op locatie van start op drie loca-
ties: De Gilde in Muntendam, Hornerheem in Zuidhorn en woonvorm Marum. Alle betrokkenen denken mee, 
beslissen mee en maken samen afspraken over verbeteracties. 

Gezond roosteren
  Het project gezond roosteren ging in 2011 van start, omdat op een aantal locaties knelpunten waren op het 

gebied van aantrekkelijke contracten, lengte van diensten en roosters. Drie werkgroepen onderzochten de 
mogelijkheden voor grotere contracten en langere diensten. Belangrijke voorwaarde was dat de kwaliteit van 
de zorg voorop bleef staan. Het resultaat is dat op meerdere plekken betere samenwerking is ontstaan tussen 
wonen en dagbesteding. Daarnaast is de inzet van medewerkers op meerdere teams en locaties onderzocht. 
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Cleanteams en catering
  In 2013 is dagbesteding Zodiak in Zuidhorn begonnen met het schoonmaken van het centrum van Zuidhorn, 

de wijk Oostergast en het Wilhelminapark. Daarnaast gaat het Cleanteam alle dorpen langs en brengt het 
afval naar het gemeentedepot in Noordhorn. Ook in Leek ging in het najaar van 2013 een Cleanteam aan 
de slag. Vanaf februari 2013 verzorgt een aantal werknemers van ‘t Rinket elke donderdag een lunch in het 
gemeentehuis van Zuidhorn voor de medewerkers van de gemeente. 

Bongerd en Keerpunt naar de Vaart
  In december 2013 verhuisde de houtwerkplaats Keerpunt van Sintmaheerdt naar de Vaart in Tolbert. Ook de 

mensen van de Bongerd verhuisden naar de Vaart. Het gaat om de fi etsenmakerij en de demontage-afdeling. 
Ook het werk in het Café van Sintmaheerdt is in de loop der jaren fl ink veranderd. Vanaf oktober 2013 verzor-
gen de medewerkers naast restaurantwerkzaamheden ook de catering in leslokalen. Ze werken samen met 
cateringbedrijf Beijk.  

Nieuw: de klussenbus
  Sinds 1 februari 2013 gaat de klussenbus, met daarin een vrijwilliger en cliënten, regelmatig op pad. De 

mensen van de klussenbus voeren zogeheten huis-, tuin- en keukenklussen uit voor locaties en cliënten. Voor-
beelden zijn het ophangen van een schilderijtje, het aansluiten van de tv, klein binnen schilderwerk en het in 
elkaar zetten van een kast of het verzorgen van een kleine verhuizing. 

Aan de slag bij een bedrijf
  Sinds 1 oktober 2013 zijn cliënten aan het werk bij schoonmaakbedrijf Gom Zorgsupport. Het werk bestaat 

uit het dweilen van de sanitaire vloeren van de woningen op Sintmaheerdt. Wanneer alles naar tevredenheid 
verloopt, wordt het werk naar andere locaties uitgebreid. Werkbemiddeling regelt het werken bij een orga-
nisatie of bedrijf. Denk aan werken in dorpshuis Tolbert, bij rijtuigmuseum Nienoord, in een supermarkt of 
andere winkel, als receptiemedewerker, in een restaurant of als klassenassistent op school.
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Duurzaam inzetbare netwerker
  Op welke manier kunnen we medewerkers faciliteren om te kunnen uitblinken in het leveren van intensieve 

en complexe zorg en het ondersteunen van maatschappelijke participatie? Uiteraard is de medewerker zelf 
verantwoordelijk voor zijn loopbaan, maar leidinggevenden faciliteren en coachen zodanig, dat de medewer-
ker zich kan ontwikkelen. Medewerkers worden ouder en blijven langer doorwerken. Duurzame inzetbaarheid 
en vitaliteit worden daarmee steeds belangrijker. De komende jaren ligt de nadruk op het ontwikkelen van 
competenties die nodig zijn om cliënten met complexe zorgvragen goed te kunnen ondersteunen. Daarnaast 
is het steeds belangrijker dat medewerkers goed kunnen netwerken. Dit is nodig om de maatschappelijke par-
ticipatie verder vorm te geven.

Digitalisering personeelsgegevens  
  Sinds vorig jaar zijn loonstroken en jaaropgaven in te zien op het digitale systeem ZijlNet. Ook kunnen mede-

werkers hun persoonlijke gegevens inzien, wijzigingen doorgeven en vragen stellen. In 2012 stapte De Zijlen 
al over op een nieuw digitaal systeem voor ziekmeldingen en sinds begin 2014 kunnen reiskosten digitaal 
worden gedeclareerd. Bijkomend voordeel is dat de informatie overal en altijd beschikbaar is.

Onderzoek onder medewerkers
  De Zijlen hield in februari 2013 een onderzoek onder haar medewerkers. Via dit onderzoek wilden we graag 

te weten komen wat de medewerkers vinden van hun werk. In het onderzoek is onder meer gevraagd naar 
werkzaamheden, arbeidsomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden. De uitkomst is in de teams bespro-
ken en verbeterpunten zijn aangepakt. 

Samenwerking vordert gestaag
  De Zijlen en Vanboeijen slaan op verschillende gebieden de handen ineen. Zo werken de afdelingen ICT en 

salarisadministratie al enige tijd intensief samen. Door nauw samen te werken willen we slimmer en effi ciën-
ter werken. Bij de samenwerking gaat het om de ondersteunende diensten. Beide organisaties hebben elk bij-
voorbeeld een personeelsadministratie, facilitaire zaken, ICT, een afdeling vastgoed, een afdeling opleidingen 
en een salarisadministratie. Door de krachten te bundelen kunnen we niet alleen geld besparen en verspilling 
voorkomen, maar zijn we ook minder kwetsbaar. 
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Samenwerken in Oost-Groningen
  De Zijlen sloot in het verslagjaar een samenwerkingsovereenkomst met reclassering Noord-Nederland. Er is 

sprake van een goede samenwerking, vooral met betrekking tot jongeren met een licht verstandelijke beper-
king. Er wordt kennis gedeeld, jongeren worden snel doorgestuurd voor ondersteuning, zodat ze hun leven 
sneller weer op de rails krijgen.

Samenwerkingsovereenkomst de Swaai 
  De Swaai is een centrum voor jongeren en volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking en 

psychiatrische problemen. De Zijlen wil met partners in het noorden een samenwerking aangaan met 
De Swaai Groningen. De Zijlen doet dit samen met Talant, GGZ Friesland en NOVO ten behoeve van de klini-
sche en ambulante behandeling van mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problemen. 

Sociale wijkteams 
  De Zijlen doet mee in drie wijkteams in verschillende gemeenten, die straks een steeds grotere rol spelen 

wanneer gemeenten verantwoordelijk worden voor de begeleiding. De werkwijze verschilt per gemeente. 
Bij een wijkteam komen allerlei vragen binnen, waaronder die over begeleiding. Het team verdeelt de taken 
onderling. Elke medewerker wordt verantwoordelijk voor een gezin dat hulp krijgt, zodat een gezin te maken 
heeft met één hulpverlener. De Zijlen heeft een coachende rol. De stad-Groninger teams functioneren sinds 
januari 2013. 

FLINQ
  Op 1 oktober 2013 ging FLINQ offi cieel van start. FLINQ jeugd is er voor jongeren met een licht verstandelijke 

beperking in Noord-Nederland. Bij FLINQ kunnen jongeren wonen in een appartement of kamer met begelei-
ding. Zij leren vaardigheden om in de toekomst zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen. FLINQ is ontstaan 
uit de samenwerking tussen Vanboeijen en De Zijlen. Vanuit zorgzaamheid, verbondenheid, respect en ver-
trouwen richten we ons met de kinderen en jongeren op hun toekomst. FLINQ bestaat uit ongeveer honderd 
woonplekken, verdeeld over diverse locaties in de provincies Drenthe en Groningen. 



TOT SLOT...



 47 

Inspectiebezoek Fraamborg
  Op 26 juni 2013 vond een onaangekondigd bezoek plaats van inspecteurs van de Inspectie voor de Gezond-

heidszorg aan Fraamborg in Middelstum. Dit bezoek is onderdeel van nieuw beleid van de inspectie. De in-
specteurs zijn goed ontvangen en het bezoek vond in een prettige sfeer plaats. De inspecteurs waren positief. 
Er waren enkele verbeterpunten, waaraan zowel binnen Fraamborg als binnen De Zijlen aandacht is besteed.

Rusland en De Zijlen
  Op 5 maart 2013 bracht een delegatie van de gouverneur van Leningrad Oblast - de provincie rond de stad 

St. Petersburg in de Russische Federatie - een bezoek aan kinderdagcentrum Maricja. De vrouw van de gouver-
neur werd hartelijk ontvangen en was zeer geïnteresseerd in de werkwijze van De Zijlen. In het najaar bracht 
locatiehoofd Janet Jonker tijdens een handelsdelegatie een tegenbezoek aan Rusland. Daar bezocht ze locaties 
waar mensen met een verstandelijke beperking wonen.  

Kennismarkt ‘Oud is in’
  Elk jaar organiseert De Zijlen een kennismarkt rond een thema. De kennismarkt op 14 november 2013 stond 

in het teken van ‘Oud is in’. De markt bestond uit stands en er waren workshops. Voor medewerkers was de 
markt niet alleen leerzaam, maar ook een leuke manier om te zien en te ervaren waar collega’s mee bezig 
zijn. Een kennismarkt is een speelse manier om kennis bij elkaar te brengen en te delen. Medewerkers en 
teams presenteerden hun bereikte resultaten, uitkomsten van onderzoek en aanpak van problemen aan 
collega’s om van elkaars ervaringen leren.
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