
Strategische schets

Betekenis Boven Beperking
krijgt steeds meer vorm

‘Ons motto ‘Betekenis boven beperking’ leeft binnen De Zijlen. 

Samen hebben we al veel bereikt de afgelopen jaren. Als we kij-

ken naar de toekomst dan wordt duidelijk dat we nog genoeg te 

doen hebben. Waarop moeten wij ons richten om waar te ma-

ken waar we voor staan? We zijn gekomen tot drie kernthema’s. 

Die laten zien op welke terreinen we de komende jaren nog 

meer het verschil kunnen maken. Deze drie kernthema’s laten 

zien wat we belangrijk vinden om Betekenis Boven Beperking 

verder vorm te geven.’

Met deze woorden begint de strategische schets van De Zijlen. Hierin beschrijft de organi-

satie waar zij in de nabije toekomst het accent op wil leggen. Op veel plekken zijn elemen-

ten uit de strategische schets al dagelijkse praktijk. Deze schets is dan ook geen nieuwe 

start, maar een doorgaande ontwikkeling.

 ‘Het is meer dan de moeite waard ons bewust te zijn van de invloed die wij hebben op de 

samenleving en in het bijzonder op de levens van mensen met een verstandelijke beper-

om een betekenisvol leven te hebben. Het is een voorrecht om hieraan een bijdrage te 

mogen leveren.’



De drie kernthema’s zijn:

1. Betekenisvol leven 2. Vakmanschap 
ontwikkelen en 

delen

3. Samen leren 
leven

1. Betekenisvol leven
Wat we bij De Zijlen voor iedereen belangrijk 

vinden is dat je je leven ervaart als betekenis-

vol. Dat je gezien en gewaardeerd wordt door 

de mensen om je heen. Dat je het gevoel hebt 

dat je tot je recht komt. Dat je je mag ontwikke-

len als mens en vrijheid ervaart om het leven te 

leiden zoals jij dat voor ogen hebt. We benutten 

alle kansen, zodat mensen met een verstan-

delijke beperking een waardevolle bijdrage 

kunnen leveren aan de samenleving. We zetten 

ons samen met anderen uit de samenleving in 

om belemmeringen te benoemen en weg te 

nemen.



2. Vakmanschap ontwikkelen en delen
Bij De Zijlen hebben we een schat aan deskundigheid in het 

ondersteunen van mensen met een verstandelijke beper-

king. Niet alleen wat ze bedoelen, maar vooral wie ze zijn 

en hoe ze hun leven willen leiden. Ons vakmanschap is de 

moeite waard om vast te leggen, verder te ontwikkelen en in 

de samenleving te brengen. Om complexe zorgvragen te be-

antwoorden is aandacht voor aanvullende vakbekwaamheid 

en persoonlijke ontwikkeling nodig in onze locaties. Ook is 

het belangrijk om oog te hebben voor de diversiteit en om te 

handelen is voor alle medewerkers belangrijk en moeten we 

organiseren. Daarnaast maken we ons vakmanschap toegan-

kelijk en overdraagbaar. Voor elkaar, maar ook in de lokale 

samenleving. Want als we ons vakmanschap ontwikkelen 

én delen met anderen, dan worden de mogelijkheden voor 

mensen met een verstandelijke beperking om een betekenis-

vol leven te leiden ook groter. En ze worden minder afhanke-

lijk van anderen.

3. Samen leren leven
Dit thema gaat over het leven van alledag. Een 

betekenisvol leven leiden, lukt de ene dag beter 

dan de andere. Het is samen puzzelen, onderzoe-

ken, improviseren, de dialoog voeren, dilemma’s 

delen, momenten van niet-weten, keuzes maken, 

fouten maken en weer verder gaan, want ieder-

een is de moeite waard. Binnen en buiten De 

Zijlen zijn er veel mogelijkheden om van elkaar 

te leren: o.a. in teams en in lokale gemeenschap-

pen. Maar ook met familie, vrijwilligers en andere 

zorgverleners. We zijn actief om zelf te leren van 

de ander, maar ook om onze kennis over te dra-

gen aan anderen. Hierdoor vinden meer mensen 

met een verstandelijke beperking een eigen plek 

in de samenleving.



De Zijlen vormt een lokale gemeenschap met iedereen die 

mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt bij een 

betekenisvol leven. Hierbij werken mensen met een verstande-

lijke beperking, hun ouders/vertegenwoordigers, hun netwerk, 

medewerkers, vrijwilligers, buren en anderen uit de lokale 

gemeenschap samen. 

De Zijlen vormt voor een professionele gemeenschap met alle me-

dewerkers, stagiaires, studenten, ervaringsdeskundigen en andere 

zorgverleners. Een gemeenschap van mensen die steeds samen 

leren en ontwikkelen. En het vak dat zij uitoefenen verdiepen en 

hun kennis en ervaringen delen met mensen en netwerken in de 

te zien ontwikkelen. En een waardevolle bijdrage te leveren aan het 

verbeteren van de zorg en ondersteuning voor mensen met een 

verstandelijke beperking en hun positie in de samenleving.

De lokale en professionele gemeenschap zijn met elkaar verbonden 

en vormen een levendige en betekenisvolle leefgemeenschap waar-

in iedereen welkom is en een waardevolle bijdrage levert. In deze 

gemeenschap worden samen keuzes gemaakt die van belang zijn, 

wonen en leven we samen, delen we kennis en ervaringen, onder-

nemen we samen en zijn we samen mens.

Beeld van de toekomst

De Zijlen als lokale en 
professionele gemeenschap

Lees de volledige Strategische schets op:

http://www.dezijlen.nl/wp-content/uploads/2017/02/161212-Strategische-schets-Betekenis-boven-beperking-drie-kernthemas-....pdf



Uit de strategische schets

Betekenisvol leven
Wat we bij De Zijlen voor iedereen belangrijk vinden is dat je je leven ervaart als bete-

kenisvol. Dat je gezien en gewaardeerd wordt door de mensen om je heen. Dat je het 

gevoel hebt dat je tot je recht komt. Dat je je mag ontwikkelen als mens en vrijheid 

ervaart om het leven te leiden zoals jij dat voor ogen hebt. Hierbij zijn de eigen univer-

sele behoeften als mens het vertrekpunt voor de zorgverlening. Het gaat dan niet om 

wat goed is, maar wat als goed of betekenisvol ervaren wordt door degene die zorg en 

ondersteuning nodig heeft. 



Sinds de opening, drie jaar 

geleden, woont Anneke Nieborg 

aan de Zandumerweg in Niekerk. 

Dat was na een heftige periode 

waarin het voor Anneke, haar 

ouders en begeleiders niet altijd 

even gemakkelijk was. Vandaag 

de dag lijkt ze goed in haar vel te 

zitten. “Ja, Anneke is hier op haar 

plek”, aldus haar ouders Bé en 

Roelie Nieborg uit Haren.

Vrolijk
Als kind liep Anneke altijd al te 

zingen en nog steeds is ze meestal 

vrolijk, vertellen haar ouders. 

“Anneke begrijpt gesproken taal 

soms anders dan dat er wordt 

bedoeld, maar ze kan je goed laten 

weten wat ze wel of niet wil. Ze 

houdt van duidelijkheid. Familie is belangrijk voor Anneke, maar dat zorgt ook voor spanning, net 

als veel andere dingen. We komen elke zondag, maar dan zit Anneke niet bij ons aan tafel, maar 

op een stoel even verderop. Te dichtbij zitten levert te veel spanning op. Soms zegt ze na tien 

minuten al dat we weer mogen gaan en soms zijn we er twee uur. Dat ligt er aan wat Anneke op 

dat moment aan kan.” Annekes ouders benadrukken dat zij hun dochter het beste kenden toen 

ze klein was, maar dat het nu de begeleiders zijn die Anneke beter kennen. “Dat is logisch, want zij 

maken Anneke dagelijks mee.” 

Vertrouwen
Anneke haar persoonlijk begeleider Tessa Postmus vertelt hoe ze Anneke begeleiden. “In het 

begin moesten we elkaar eerst leren kennen. Dan bouw je vertrouwen op en leer je gaandeweg 

hoe je het beste met Anneke kunt omgaan, om er voor te zorgen dat zij zich goed voelt. We 

kijken bijvoorbeeld hoe Anneke reageert op gebeurtenissen. We kunnen aan haar zien wanneer 

de spanning te veel dreigt te worden en er een pauze nodig is. Je let op haar houding, op haar 

blik en op het rollenspel dat Anneke graag speelt. Soms is het moeilijk om contact met haar te 

krijgen, dan leeft ze in haar eigen wereld. Een andere keer gaat dat makkelijker. Anneke heeft haar 

dagbesteding hier aan huis. Ze helpt bij de was opvouwen en de schoonmaak. We doen dat met 

in het achterste deel, zodat ze andere mensen ontmoet. Daarnaast zwemt ze en doet ze mee met 

de muziek hier elke dinsdag. Als het lukt, gaat ze mee op uitstapjes, maar vaak zorgt dit bij Anneke 

voor te veel spanning, waardoor ze niet altijd mee kan. Maar wanneer het mogelijk is, is ze van de 

partij.”

'Anneke is hier op haar plek'



Betrouwbaar
Het echtpaar Nieborg is heel blij met 

de begeleiding die Anneke aan de 

Zandumerweg krijgt. “We konden geen 

betere begeleiders krijgen. ‘Anneke heeft 

personeel’, zeggen we wel eens lachend. 

Zij weten wat het beste is voor Anneke 

en we gaan als ouders en begeleiders 

gemoedelijk met elkaar om. Wij laten veel 

aan de begeleiders over, omdat we zien dat 

het goed gaat met Anneke. Zij doen veel 

met haar en daar worden wij blij van. Het 

gaat weer goed met Anneke. Wij vinden 

zeker ook dat Anneke een betekenisvol 

leven heeft.” Hoe je dit als begeleiders kunt 

stimuleren? “Door iemand goed te ‘lezen’; 

te observeren en te letten op alle reacties 

van die persoon”, aldus Tessa. “Des te 

langer dat je iemand kent, des te beter dat 

dit lukt. Of Anneke vindt dat wij belangrijk 

voor haar zijn? Dat weet ik niet, omdat je 

dit niet aan haar merkt. Wij zijn goed voor 

Anneke, omdat we betrouwbaar zijn als 

team. Die betrouwbaarheid blijft, ook als er 

wisselingen in het team zijn.”

Dik tevreden
Onlangs werd Anneke vijftig, een voor haar bijzondere leeftijd, waar ze al langere tijd naar toe 

leefde. Ze vroeg zich zelfs af of ze daarna dood zou gaan. “Het was een super verjaardag voor 

Anneke”, aldus haar ouders tot slot. “De hele familie is geweest, broers, zussen, schoonzus, neefjes 

bijzonder, omdat ze op andere verjaardagen altijd al wegging nog voordat het feest was afgelopen. 

Wij willen graag dat we zo door mogen gaan, want we zijn dik tevreden!”



Uit de strategische schets

Vakmanschap ontwikkelen en delen
Bij De Zijlen hebben we een schat aan deskundigheid in het ondersteunen van mensen 

met een verstandelijke beperking. Niet alleen wat ze bedoelen, maar vooral wie ze zijn 

en hoe ze hun leven willen leiden. We kennen hun kracht, eigenheid en wensen. Maar 

we weten ook veel over wat hen belemmert om een betekenisvol leven te leiden. Deze 

deskundigheid gebruiken we in ons dagelijks werk en in onze relatie met mensen met 

een verstandelijke beperking. In de afgelopen jaren leren we dat de ervaringskennis 

van mensen met een verstandelijke beperking zelf en die van mensen uit hun persoon-

lijke netwerk meehelpt elkaar te begrijpen en goed met elkaar om te gaan. Hiervan 

gaan we nog veel meer gebruik maken.



Jeannette Muijs werkt achttien 

jaar bij De Zijlen. De laatste 

jaren als werkbemiddelaar en 

procesbegeleider Regie op Locatie 

(RoL). “Ik leer elke dag, vooral met 

en van elkaar”, zegt ze, “door te 

sparren met collega’s, maar ik leer 

ook van cliënten. Als ik kijk naar 

het thema Samen leren leven dan 

herken ik daarin heel veel.”

 

Blij met resultaat
Jeannette noemt als voorbeeld 

het telefoontje dat ze de dag 

voor het gesprek kreeg van een 

werkbegeleider. “Hij vertelde dat 

een cliënt op het werk afspraken 

niet na komt en dat het niet lekker 

loopt. Dan ga ik langs en we praten 

met elkaar: cliënt, werkbegeleider en ik. Dan probeer ik uit te vinden waar het mis gaat. Ik merk 

bijvoorbeeld dat de cliënt het lastig vindt dat ik er ben, want dan is er wat. Hij herkende de situatie 

die geschetst werd, maar vertelde er niet over. De werkbegeleider voelde het goed aan en vroeg of 

de cliënt even met mij alleen wilde praten. Dat wilde hij graag. Vervolgens vertelt de cliënt dat hij 

de werkbegeleider teleurgesteld heeft en dat die nu boos is en dat hij misschien maar beter kan 

stoppen met zijn werk daar. Ik probeer alles dan weer klein te maken en met de cliënt te praten 

over het werk, over wat wel of niet goed gaat. Zo komen we er gelukkig samen uit en zijn cliënt en 

werkbegeleider blij met het resultaat.”

De kern

Soms lijkt de taak van de werkbemiddelaar klein, volgens Jeannette. “Want we proberen namelijk 

het gesprek terug te brengen naar de kern. Het mooie van mijn werk als werkbemiddelaar is het 

kijken in de keuken van bedrijven: hoe kunnen de taak die er ligt laten aansluiten en passend 

maken als werk voor een cliënt? Hierbij kijken we niet alleen naar de cliënt, maar ook naar de 

werkbegeleider en eventueel de vrijwilliger.”

Jeannette begon als invalkracht op het Wierdehuis. “Daarna kreeg ik een vast contract en heb zes 

jaar de cateringmedewerkers begeleid op ’t Zijlhuis in Tolbert. In tussen was ik gestart als coach 

van de cliëntenvereniging. Dit was een leuke combinatie. Vervolgens heb ik zitting genomen in 

de Ondernemingsraad (OR). Daar heb ik eveneens veel van geleerd. Vanuit de catering heb ik in 

‘Ik leer van collega’s en cliënten’



die periode de overstap gemaakt naar werkbemiddeling. Na de OR ben ik procesbegeleider RoL 

geworden en begeleid ik locaties bij Regie op Locatie. Hiernaast zit ik ook nog in het Leernetwerk 

Maatschappelijke Participatie bij De Zijlen. Contacten en organiseren is leuk.”

‘Samenwerken en het uitwisselen van kennis om 

alles zo goed mogelijk te regelen voor de cliënt, 

zijn voor mij de krenten in de pap.’

Luisteren
De afgelopen jaren volgde Jeannette diverse cursussen, waaronder het coachen van cliëntenraden, 

jobcoaching, procesbegeleider en teamcoaching. “Ik merk in nieuwe functies dat alles een 

aanlooptijd nodig heeft”, vervolgt ze haar verhaal. “Je moet jezelf tijd gunnen om in je rol te komen. 

Ik vind het erg leuk om bijeenkomsten te organiseren voor het Leernetwerk Maatschappelijke 

Participatie. Sommige begeleiders hebben vaak weinig tijd om te sparren en willen in zo’n 

leernetwerk graag ervaringen delen. Anderen willen juist kennis opdoen. Hoe combineer je beide 

wensen? Dat is  een leuke uitdaging. Ik leer nog elke dag en ben me steeds meer bewust hoe 

belangrijk het is om goed naar elkaar te luisteren. Samenwerken en het uitwisselen van kennis om 

alles zo goed mogelijk te regelen voor de cliënt, zijn voor mij de krenten in de pap.”



Uit de strategische schets

Samen leren leven
‘Samen leren leven’ gaat over het leven van alledag. Een betekenisvol leven leiden, lukt 

de ene dag beter dan de andere. Is de ene keer een behandeling meteen succesvol, de 

andere keer is het zoeken en net zo lang proberen tot je weet wat werkt. Soms zijn we 

bezig met iets, waarop geen eenduidig antwoord te vinden is. Kortom, het is samen 

puzzelen, onderzoeken, improviseren, de dialoog voeren, dilemma’s delen, momenten 

van niet-weten, keuzes maken, fouten maken en weer verder gaan, want iedereen is de 

moeite waard. Dit thema gaat over het samen leren leven dat zo betekenisvol is voor 

het bestaan als mens. Binnen en buiten De Zijlen zijn er veel mogelijkheden om van 

elkaar te leren, onder andere in teams en lokale gemeenschappen. Maar eveneens met 

familie, vrijwilligers en andere zorgverleners.

Ook op het niveau van de samenleving gaat het om samen leren en samen leren leven. 

Het gaat daarbij niet alleen over het zoeken naar kansen en mogelijkheden, maar ook 

over het leren van elkaar over en weer. Mensen met een verstandelijke beperking, hun 

netwerk, verenigingen, vrijwilligers, ondernemers en tal van anderen komen we tegen. 

We zijn actief om zelf te leren van de ander, maar ook om onze kennis over te dragen 

aan anderen. Hierdoor vinden meer mensen met een verstandelijke beperking een 

eigen plek in de samenleving.



Samen leren leven, hoe gaat 

dat aan de Touwslager in 

Sappemeer? Evelien Wezeman 

werkt op de woonlocatie als 

begeleider van kinderen en 

jongeren. Mirjam Wallenburg is 

als gedragsdeskundige betrokken 

bij de woonvorm. 

 

Evelien: “We begeleiden hier 

kinderen en jong volwassenen 

met een licht verstandelijke 

beperking in combinatie met 

gedragsproblematiek. Ook zien 

we steeds meer jongeren binnen 

komen met problemen op gebied 

van drank, drugs en criminaliteit. 

Er kunnen zich lastige situaties 

voordoen bijvoorbeeld op het 

gebied van seksualiteit  of agressie. Dit kan een groot appel doen op de begeleiders. Daar zit de 

uitdaging in met ´samen leren leven´. Mirjam: “Regelmatig doen de jongeren een groot beroep 

op de emoties van begeleiders. Die emoties lopen daardoor soms op, waardoor het niet altijd 

makkelijk is om een duidelijke grens aan te geven of los te komen van de emotie. Hoe doe je dat 

met elkaar?”

Balans
Mirjam: “Het gaat steeds om de balans vinden. Als begeleider breng je een groot deel van de 

dag door met de jongeren. Als gedragsdeskundige sta ik meer op afstand. Een begeleider ziet 

bijvoorbeeld een jongere dingen doen die echt niet door de beugel kunnen en worstelt daarmee. Ik 

zie de jongere als een kwetsbaar persoon met een hulpvraag. Hoe ga je in gesprek met elkaar? Hoe 

blijf je verbinding houden? Daarbij vind ik het belangrijk om erkenning te geven aan de begeleider: 

emotie en boosheid mogen er zijn. Mijn uitgangspunt is dat elk mens in de kern ok is, ook jongeren 

die heel verkeerde dingen doen op het gebied van bijvoorbeeld criminaliteit. Hoe ga je na een 

stoppen?”

Heftig
Soms is het gedrag zeer heftig en ingewikkeld. Is er een grens aan de begeleiding? Evelien: “Ja er 

is wel een grens in de begeleiding, soms houdt het op en kun je beter naar een geschiktere plek 

zoeken. Een groot deel van ons team werkt al lang op onze locatie. Dit betekent dat je sommige 

Samen leren leven aan de Touwslager



jongeren ook erg lang kent en op ziet groeien naar een jongvolwassene. Dan is het lastig om toch 

afscheid te moeten nemen. Grenzen kunnen verder opschuiven omdat je graag samen er voor 

wilt blijven gaan. Dan is het zaak om samen met je team de balans te vinden tussen met hoofd en 

hart werken.” Mirjam: “Dan gaan we in overleg met elkaar en bespreken we hoe we verder gaan. Ik 

herken het wel. Ik voel me eveneens zeer betrokken. Het is soms erg lastig.”

Uitdaging
Evelien: “Samen leren leven kan elke dag een uitdaging zijn op onze locatie. Lukt het ons om alle 

signalen op te pikken? Soms niet, we zien of horen niet alles. De jongeren voelen daarin ook een 

groepsdruk, ze zullen niet klikken richting begeleiding.” Mirjam: “Medewerkers worden nu vaak in 

beslag genomen door de hectiek en emoties die de groep met zich meebrengt. Daarin kunnen we 

nog stappen maken, bijvoorbeeld op het gebied van methodisch werken.”

In gesprek
Evelien: “We hebben de afgelopen jaren al stappen gezet. We zijn van een gesloten naar een 

open woonvorm gegaan. De groep jongeren is daarbij ook deels veranderd. We zien nu steeds 

meer jongens van de straat binnen komen en jongeren met drugsgebruik. Er komen bijvoorbeeld 

jongeren van jeugdgevangenis Het Poortje bij ons wonen. Ze wonen daar veelal gesloten. Hoe 

maken we het hier tot een succes nu ze meer vrijheid hebben? Daarover gaan we steeds met de 

jongeren in gesprek. Ook proberen we de overgang te verkleinen door veel in contact te staan met 

medewerkers van het Poortje.”

Nieuwe dag

omdat we de overtuiging hebben dat het ook anders kan. Wij, begeleiders en de cliënten, hebben 

samen geleerd hoe je ook anders om kan gaan met de boosheid of agressie die op dat moment 

speelt. Dit leverde prachtige veranderingen op. Minder agressie en andere manieren om er 

mee om te gaan. Bijvoorbeeld door een rondje te gaan lopen. En tuurlijk gaat het ook wel eens 

mis en gaan er meubels stuk, maar dat ruimen we weer samen op. Mirjam: Belangrijk is de 

onvoorwaardelijke beschikbaarheid van de begeleider. De jongere weet dat de begeleider er is. 

Daarin wordt de begeleider soms ultiem op de proef gesteld. Evelien: Ook al is de dag moeizaam 

of vol boosheid verlopen, elke dag is weer een nieuwe dag! We beginnen gewoon weer opnieuw. 

Boosheid mag er zijn, we werken er samen aan en gaan weer door.”

‘Hoe maken we het hier tot een succes nu ze meer 

vrijheid hebben? Daarover gaan we steeds met de 

jongeren in gesprek.’



Noaberschap
Mirjam: “De jongeren wonen nu driekwart jaar hier in Sappemeer. De buurt heeft de afgelopen 

periode wat overlast gehad, daarop hebben we geïnvesteerd. Het is een puzzel, maar als het gaat 

om noaberschap zitten we in Sappemeer wel gunstig. Hier zijn de mensen niet zo snel van slag. 

Bovendien is de locatie vlak bij winkels en de trein. Zo kunnen de jongeren zelf naar school en 

boodschappen doen.” Evelien: “Dit werk brengt uitdagingen met zich mee maar is ook erg mooi. 

Ik werk al een behoorlijk aantal jaren met deze jongeren. Dan ontwikkel je toch op een bepaald 

niveau een band. Het mooie hiervan is dat je iets kunt opbouwen en de jongere weet wat hij aan 

jou heeft. Je probeert te laten zien dat je er altijd bent, hebt dezelfde neutrale houding en je zegt 

wat je doet en doet wat je zegt. Er is ruimte voor een dolletje en ze pikken het ook als ze wel eens 

‘Het is een puzzel, maar als het gaat om 

noaberschap zitten we in Sappemeer wel gunstig. 

Hier zijn de mensen niet zo snel van slag.’


