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Onze missie! 
In onze woon- en werkgemeenschappen 

ondersteunen wij het samen-wonen, 

samen-werken en samen-leven. Op basis 

van onze antroposofi sche mensvisie 

willen wij sociale verbanden scheppen 

die het welzijn en de ontwikkeling van 

cliënten en medewerkers bevorderen. 

Wij geloven dat elk mens unieke 

mogelijkheden en talenten heeft, 

ondanks een verstandelijke of fysieke 

beperking.
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Kwaliteit
BIJ DESEIZOENEN WERKEN WE AAN KWALITEIT. KWALITEIT BETEKENT: DE GOEDE DINGEN 

DOEN. HET BETEKENT OOK: DE DINGEN GOED DOEN. WE WILLEN GRAAG DAT IEDEREEN, 

CLIËNT EN MEDEWERKER, LEKKER IN ZIJN VEL ZIT. DAT LUKT NIET ALTIJD, 

MAAR WE WERKEN ERAAN. 

Dit vinden we belangrijk 
• Iedereen mag zijn wie hij of zij is. 

• Iedereen mag fouten maken. 

• Iedereen levert op eigen wijze een bijdrage aan de 

groep, in het wonen, in het werken en in het contact 

met elkaar. 

• Iedereen heeft zijn eigen talenten. 

 Die talenten gebruiken we. 

• Iedereen kan op eigen wijze leren en groeien. 

We zorgen voor prettig wonen en werken. We zorgen voor 

veiligheid en duidelijkheid. We zorgen voor ritme. We 

zorgen voor elkaar. We maken groei mogelijk. Hoe we dat 

doen, lees je verderop. We vertellen wat er goed gaat en ook 

wat er beter kan. 

Veel leesplezier! 

“ Van iedereen, bewoners en begeleiders, moet het van 

twee kanten komen, zodat we samen een � jn leven leiden.”
Arne, cliënt Elivagar 
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Hoe woon jij? 

SOMS WONEN CLIËNTEN OP HET TERREIN, SOMS DAARBUITEN. 

GINA, ARNE EN BART VERTELLEN HOE ZE WONEN EN WELKE BEGELEIDING ZE KRIJGEN. 

“ Toen ik hier de eerste keer kwam, wist ik al dat ik hier wilde 

blijven. Het is een kleine, hechte gemeenschap vol warmte en 

geborgenheid. Elke ochtend wensen we elkaar na de spreuk een 

� jne dag toe. Dat is een mooie manier om de dag te openen. En 

de jaarfeesten zijn heel gezellig. Je voelt door die feesten waar 

je in het jaar bent.”
“ Ik woon in een huis met oudere mensen, niet van mijn 

leeftijd, maar dat is niet erg. Als ze maar lief zijn en dat zijn 

ze. We krijgen een paar uur per dag begeleiding, bijvoorbeeld 

bij het koken.”
“ Het huis waar ik woon, in Sint Anthonis, is te gehorig. Ze 

zijn een nieuw huis aan het zoeken, maar dat is niet makkelijk. 

Verder ben ik dik tevreden. Bronlaak staat altijd voor je klaar 

en helpt je met alles. De begeleiders zijn heel lief en ze zorgen 

goed voor je. Er wordt goed naar me geluisterd. En anders kan 

ik het wel aangeven.”
Gina, cliënt Bronlaak

“ Ik woon in een appartement in Roggel. Beneden mij 

wonen twee mensen, ik woon boven. Vanuit Elivagar krijg ik 

ambulante begeleiding. Ik heb zorg nodig, maar niet te veel. 

Een halfuur tot een uur per dag is er iemand bij mij. Dan gaan 

we samen poetsen. Het poetsen lukt me op zich wel, maar door 

mijn slechte zicht zie ik de details niet goed, dus daar krijg ik 

ondersteuning in. Daarnaast zijn ze dag en nacht telefonisch 

bereikbaar. Voor mij is het belangrijk dat ik mijn emoties kan 

ventileren, anders krop ik het op en krijg ik een kort lontje.”
“ De begeleiders hebben me het gevoel gegeven dat ik welkom 

ben en dat ik mag zijn wie ik ben. Ik hoor erbij. Dat hebben ze 

goed aangepakt en is een complimentje waard. Het geeft mij 

een warm gevoel.”
“ Het team ambulant bestaat uit vier tot vijf begeleiders. 

Met het hele team heb ik een goed contact. Het komt 

professioneel en goed over. Ik zou hier best oud willen 

worden.”
Bart, cliënt Elivagar  

“ In het begin moest ik erg wennen. Ik had eerst op mezelf gewoond, in Troyes, een plaats in Frankrijk. Nu 

kwam ik in een groep met drukte. Dat was moeilijk voor me. Ik was depressief, liep met een gebogen rug. Ik had 

probleempjes met bewoners, bijvoorbeeld iemand die me commandeerde. Nu weet ik dat er mensen zijn waar ik 

altijd mee kan praten als ik me niet goed voel. Dat is iets wat me raakt, maar ik word er ook vrolijk van. Ik zie dat 

er begeleiders zijn die het leuk vinden om met ons te werken.”
Arne, cliënt Elivagar 

Hoe woon jij? 
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Bronlaak: Papyrus
Bij Papyrus gaan leren en werken prima samen

De meeste mensen kleuren graag binnen de lijntjes, Moniek 

niet. Hoe dik de lijnen ook zijn, haar potlood gaat altijd op 

avontuur. Moniek heeft andere talenten. Ze kan heel goed 

grillige lijnen tekenen. En die kleurt een andere bewoner 

weer in. Rik, die leert meten met een liniaal, tekent het pa-

pier af en een vierde bewoner snijdt het op maat. Waar het 

kan, helpen ze elkaar. Met hulp van iedereen wordt het uit-

eindelijk een vrolijk papieren wijntasje. 

De werkplaats Papyrus draait helemaal om papier. Alle cli-

enten die er werken, volgen een leer-werktraject. Iedereen 

heeft een eigen map. In de map staan de taken waaraan ze 

werken, met foto’s van de cliënt die een taak uitvoert en 

van het eindproduct. Als een cliënt een nieuwe taak geleerd 

heeft, komt er een stempel of een krul in de map. 

Het is bijzonder dat hier iedereen een leer-werktraject 

volgt. Maar voor de begeleiders was het logisch. “We merk-

ten dat altijd dezelfde mensen aan het knippen waren. 

Plaatjes uitknippen met bochten en hoeken, dat kan een 

beperkt aantal mensen. Maar touwtjes knippen kan ieder-

een. We wilden de cliënten meer uitdagen en ieders kwali-

teiten zo goed mogelijk benutten,” zegt Erika van de Weijer. 

De leer-werktrajecten helpen daarbij. 

Eerst hebben ze kritisch naar alle taken gekeken. “Als men-

sen een lichamelijke beperking hebben,” zegt Erika, “dan 

ben je geneigd om te zien wat er niet kan. Wij hebben het 

omgedraaid: wat kan wel?” Zo is er een kniphulp aange-

schaft, een apparaatje dat ook bediend kan worden door 

mensen die niet goed kracht kunnen zetten. 

De mappen zijn een goed hulpmiddel. Op de foto’s in zijn 

map is te zien dat cliënt Marcel trots is op zijn werk. Mar-

cel vindt het moeilijk om een nieuwe stap te maken, maar 

doordat nu zichtbaar is wat hij gaat doen en welk eindpro-

duct hij gaat maken, weet hij elke dag welk werk hem te 

wachten staat. En Jolanda, die vaak door de ruimte dwaal-

de, blijft nu beter bij haar taak. Ze ziet wat ze moet doen en 

het werk sluit aan bij wat ze kan. 

Het werk is er interessanter op geworden, zowel voor cliën-

ten als voor begeleiders, zegt Erika: “We ontdekten bijvoor-

beeld dat Damiaan veel beter blijkt te kunnen knippen dan 

we dachten. Dat is leuk om te zien. Ook voor ouders is het 

fi jn om te zien hoe hun kind vorderingen maakt.”

IN HET CREATIEVE ATELIER VAN 

VERDANDI ZIT EEN JONGE VROUW TE 

BORDUREN. TEAMLEIDER LUCIËNNE 

WILBRINK HEEFT HAAR DAT GELEERD: 

“WE ZIJN BEGONNEN MET EEN 

EENVOUDIGE STEEK. NA EEN MAAND 

HAD ZE DOOR HOE HET WERKTE. IK 

DACHT EVEN DAT HET NIET MEER 

GING GEBEUREN, MAAR ZE WAS ZO 

GEMOTIVEERD OM HET TE LEREN! IK 

HEB GELEERD: NIET OPGEVEN. NU 

MAAKT ZE KEURIGE KRUISSTEKEN.”

Leren van elkaar 

5

3 // LEREN



Iedereen kan op eigen wijze 
leren en groeien
ANTROPOSOFISCHE ORGANISATIES GAAN VERDER DAN ALLEEN HET ZORGEN VOOR 

IEMANDS LICHAMELIJKE EN GEESTELIJKE WELZIJN. HET GAAT OM HET VINDEN EN 

BENUTTEN VAN ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN. 

“ Als mensen zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen, 

heb je de kern te pakken.”
Lucinda Lodenstein, 
locatiemanager De Corisberg 

“ Ik ga niet in stapjes vooruit, maar in stappen. Ik voel 

mezelf groeien en dat is heel mooi. Het is alsof je personage in 

je videogame steeds sterker wordt. Er zijn veel dingen waar ik 

heel trots op ben en daar voel ik me goed over.”
Arne, cliënt Elivagar 

“ In andere instellingen kreeg ik vaak straf, soms 

hardhandig, als ik verkeerde gedachten had of verkeerd gedrag 

liet zien. Hier gaan ze respectvoller met me om. Dat vind ik 

veel prettiger. Hier zijn ze ook heel duidelijk in hun grenzen, 

maar ze stra� en niet. We bespreken hoe ik het anders kan 

doen. Ik leer ervan.”
Dorothea, cliënt Overkempe 

“ Je krijgt pas moeilijk gedrag als alles bij elkaar komt en 

je geen uitweg meer ziet. Dat heb ik gelukkig al heel lang niet 

meer meegemaakt. Ik ben blij met de stijgende lijn. Ik kan 

alleen maar doorgroeien.”
Bart, cliënt Elivagar 

“ Derek kwam hier vorig jaar binnen als een timide jongetje 

dat zichzelf nooit goed genoeg vond. Onlangs vertelde hij 

op de boerderij aan een groot publiek van ouders over zijn 

werkzaamheden.”
Joanne Jansma, ondersteunings-
planverantwoordelijke Overkempe 
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IN HET WERK LEVERT IEDEREEN OP EIGEN WIJZE EEN BIJDRAGE. 

het 
creatieve 
atelier

Verdandi
Het is begin maart. Een bleek zonnetje beschijnt het gras 

en de bomen. Buiten is het lekker fris: dikke-jassen-weer. 

Binnen in het creatieve atelier zit een groepje mensen te 

werken. Daniëlle maakt mooie kruissteken voor op een tas. 

Het ziet er keurig en fl eurig uit. Marieke borduurt een beer 

voor op een kussen. Ze werkt nu aan zijn voeten. Onderwijl 

vertelt ze over haar vakantie in Limburg. Irene zorgt met 

haar grote glimlach voor een goede sfeer.

Iets verderop doen Carly en David samen de was in de was-

machine. Carly let goed op. Ze vindt het belangrijk dat Da-

vid het ook naar zijn zin heeft. David lacht. Het gaat goed. 

Maarten houdt van grapjes maken. Maar nu gaat hij aan het 

werk. Hij pakt een riek en loopt naar buiten. Hij gaat blade-

ren bij elkaar vegen. Remco is goed met geschept papier. Hij 

heeft het papier gemaakt en te drogen gelegd op vilten mat-

ten. Nu trekt hij de vellen voorzichtig van het vilt af. Dan 

strijkt hij het papier glad. Hij heeft geleerd om voorzichtig 

te zijn met het hete strijkijzer. Aan het eind van de ochtend 

prikt hij letters uit het papier. Die zijn voor slingers: een 

slinger voor de lente, en een slinger voor Pasen. 

Het atelier is een fi jne werkplek door de mensen die er wer-

ken. Ze zijn goede collega’s. Ze hebben aandacht voor het 

werk, maar ook voor elkaar. Met zijn allen zorgen ze voor 

een prettige stemming in de groep. 

Er loopt nog een collega buiten: Jaap de pauw. Hij zet zijn 

staart op, zodat je alle pauwenogen ziet. Zo maakt hij de 

dag nog mooier dan hij al is. 

Zinvol werk

“ Wat hier anders is dan op andere 

plaatsen, is dat iedereen werkt aan een 

product dat gebruikt wordt. We maken 

bijvoorbeeld slingers voor Pasen of iets 

voor in het kerstpakket. Dat het werk is en 

niet alleen maar ‘leuk bezig zijn’, doet iets 

met de motivatie. Het werken aan een doel 

maakt dat cliënten hun best willen blijven 

doen.”
Annelies Ekkels, 
begeleidster creatief atelier 
Verdandi, werkt bijna een jaar 
bij DeSeizoenen 

“ We knutselen niet voor de hobby, het 

is echt werk. Wat wij maken, bijvoorbeeld 

in de kaarsenmakerij, wordt verkocht in 

de winkel. In de sociale werkplaats waar 

ik eerst zat, moest ik dingetjes in een zakje 

doen, en pinnetjes in een dingetje doen. Als 

je telkens achter elkaar hetzelfde doet, word 

je een soort robot. Het is veel leuker om 

creatief bezig te zijn dan geestdodend werk 

te doen in een sociale werkplaats. Dit werk 

hier is levend.”
Gina, cliënt Bronlaak 
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Niet vullen, maar voeden
VOEDING HEEFT EEN BELANGRIJKE FUNCTIE BINNEN DE ANTROPOSOFIE. RON OPSTAL, 

VOEDINGSCOÖRDINATOR OP OVERKEMPE, LEGT UIT WAAROM GOED ETEN EXTRA 

AANDACHT VERDIENT. 
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“De antroposofi sche kennis over waardevolle voeding is 

minder geworden. Daar hebben we een inhaalslag te ma-

ken. Het gaat om wat je eet, in welke hoeveelheden en 

samenstelling, maar ook het plezier van het samen koken 

en samen eten. Belangrijk is ook dat er afwisseling is in de 

maaltijden, een breed aanbod van voedingsstoff en en niet 

te veel geraffi  neerde producten.”

“Het motto is: niet vullen, maar voeden! Door de kwaliteit 

van het eten en alles eromheen voed je niet alleen het li-

chaam, maar ook de geest. Iedereen kent dat. Je voelt het 

verschil tussen een in elkaar gefl anste haastmaaltijd en een 

mooi opgemaakte maaltijd in een gezellig restaurant.”

“Voor onze bewoners is voeding niet alleen verwarmend, 

maar het stimuleert ook alle lichaamsprocessen. Als ie-

mand beperkt is in zijn bewegingen, kan voeding helpen 

om de lichaamsprocessen op gang te houden.”

“Op Overkempe is per woonhuis een teamlid aangesteld als 

‘aandachtsfunctionaris voeding’. We hebben gevraagd waar 

zij tegenaan lopen. Veel medewerkers weten bijvoorbeeld 

niet hoe ze granen als bulgur, couscous of gierst lekker kun-

nen klaarmaken. We hebben scholing gegeven: hoe kook 

je, welke inkopen doe je en hoe zet je binnen het budget 

toch een goede maaltijd op tafel? Ook is er een themadag 

‘Gezonde voeding vanuit de antroposofi e’ geweest, waar 

een arts de gezondheidsvoordelen van antroposofi sch eten 

heeft belicht. Je kunt het ook zien aan onze bewoners: ze 

zijn relatief weinig ziek en hebben in het algemeen goede 

gebitten. Medewerkers reageerden positief en zeiden: ‘Daar 

is over nagedacht!’ Dat was dus heel nuttig.”

“De afgelopen tijd hebben we vooral de problemen geïnven-

tariseerd. Als het niet lukt om de bewoners te overtuigen 

dat gezond eten belangrijk is, schakelen we een diëtiste 

in. Soms wil een medewerker iets niet eten – ‘wat de boer 

niet kent…’- en dan willen de bewoners het opeens ook 

niet meer. Het komt ook voor dat een medewerker pizza 

of vlees eet, terwijl de bewoners bulgur met venkel zonder 

vlees krijgen. Soms eten medewerkers iets anders omdat ze 

het eten niet lusten, maar soms is er ook niet genoeg voor 

iedereen.”

“De centrale keuken wast en snijdt groenten en levert de 

juiste porties aan de huizen op basis van een menucyclus, 

die is gebaseerd op het aanbod van de boerderij. We gebrui-

ken zo veel mogelijk lokale producten en leveren complete 

maaltijden. Bewoners van meerdere huizen kunnen zelf 

kiezen hoeveel pakketten ze willen, bijvoorbeeld zes dagen 

per week een pakket, of in het weekend niet. In verschillen-

de huizen mag een keer per week een bewoner zelf kiezen 

wat ze gaan eten.”

“Wat mij betreft gaan we nog bewuster om met voeding. 

De woonhuizen doen zelf inkopen in het dorp, ook niet-bi-

ologische. Dat is niet wenselijk, maar we moeten binnen 

het budget blijven en veel medewerkers denken nog altijd 

dat biologisch per defi nitie duurder is. En ik ben bezig om 

cursussen en een cursusboek voor te bereiden over gezonde 

voeding voor DeSeizoenen.”

IN DE KAS VAN DE GENNEPERHOEVE 

WERKEN LAURA, JULIA EN JEROEN. 

LAURA EN JULIA SNIJDEN DE 

SLABLAADJES LOS. JEROEN HOUDT DE 

KRAT VAST VOOR DE SLABLAADJES. 

“SCHEETJE GELATEN,” ZEGT JEROEN. 

WAT? NEE, NIET JEROEN ZELF. ALS JE 

EEN SLABLAADJE AFSNIJDT, KLINKT 

HET ALS EEN WINDJE. PROBEER HET 

ZELF MAAR EENS UIT IN DE KEUKEN! 

Grapje
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Vieren DE STILLE WEEK 

In de Stille Week, de week voor Pasen, is er op Overkempe 

elke avond een bijeenkomst in het dorpshuis. Deze maan-

dagavond zijn er ongeveer vijftig mensen. Katharina be-

spreekt met de zaal verhalen uit het evangelie en een koor-

tje zingt liederen. Dan vraagt Katharina iedereen om stil te 

worden. Maar als iemand geluid maakt, is dat niet erg. Een 

bewoner zingt het lied van daarnet nog na, een ander moet 

giechelen. Maar dat mag. Langzaam verstommen de gelui-

den. In de zaal is het stil, maar ook van binnen is iedereen 

stil. Wat een rust! Dat is prettig! 

Dan praten we nog even na over hoe je de stilte in jezelf 

opzoekt. Een bewoner vertelt dat ze mediteert met een cd 

om rustig te worden, een ander wordt kalm van muziek. 

Maar ook de fl uitende vogeltjes buiten kunnen heel rust-

gevend zijn. Met een kalm gemoed verlaten we de zaal en 

lopen we naar huis. Er fl uiten nog een paar vogeltjes. Het 

is bijna bedtijd. 

Wat doe jij 

10
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Wat doe jij 

“ Het vrijetijdsaanbod is enorm. Het is bijvoorbeeld moeilijk 

om een bewonersavond over de bewonersraad te plannen, want 

de een is naar paardrijden, de tweede naar muziek, de derde 

is zwemmen en de vierde doet een andere sport. En dan heb je 

nog de cursussen van het Kaspar Hauserhuis.”
Rob, voorzitter bewonersraad Bronlaak 

“ Ik heb verschillende cursussen bij het Kaspar Hauserhuis 

gedaan, het cursushuis van Bronlaak. Bijvoorbeeld de cursus 

Jaarfeesten. We knutselden om het huis te versieren en je 

hoort er verhalen. Die krijg je mee naar huis. Dan kan je ze 

daar aan je groep vertellen. Ik heb ook een cursus Beeldhouwen 

gedaan. En een cursus Sporten. Ik heb ook Yoga gedaan. Daar 

blijf ik lenig en ontspannen van. Het leukste vond ik de cursus 

Vreemde talen en culturen. Daar leerde je bijvoorbeeld de 

Franse, Spaanse en Nederlandse spelling van een woord. Je 

mocht ook proeven uit de verschillende culturen. En als je een 

cursus nog eens wilt doen, mag dat.”
“ Buiten het werk heb ik ook contacten met collega’s. Af en 

toe kletsen we gezellig en ze komen op mijn verjaardag. Er zijn 

ook bewonersavonden, soms zijn er optredens. Bronlaak heeft 

ook een eigen café. Dat is keigezellig.”
Gina, cliënt Bronlaak 

“ Ik wilde hier nieuwe vrienden maken en dat heb ik zelf 

opgezocht. Ik vind het leuk om te gamen met Chris en grapjes 

te maken. Het is � jn als je tegen iemand kunt zeggen: ik mag je 

graag, de deur staat altijd open.”
Arne, cliënt Elivagar 

“ Vrije tijd is nog een struikelblok voor mij. In het weekend 

ga ik wandelen en bij de huizen ko�  edrinken. Ik heb wel 

hobby’s, maar die doe ik alleen. Ik wil graag vrijwilligerswerk 

doen of bij een club. We gaan nu onderzoeken wat bij me past. 

Het contact met andere cliënten is wel goed. Ze mogen me 

graag en zijn blij me te zien. Dat is een goed gevoel.”
Bart, cliënt Elivagar 

“ Ik heb met mezelf doelen afgesproken. Een doel is: bewust 

aandacht en tijd besteden aan vrienden en mensen die me lief 

zijn. Daar krijg je ook heel veel voor terug. Wat ik dan doe? Ik 

voer gesprekken die ergens over gaan. Soms neem ik een video 

op die ik rondstuur, over dingen die ik belangrijk vind. Soms 

praat ik met een vriend tijdens een wandeling. Dan heb ik twee 

doelen in één: ik besteed aandacht aan die vriend en ik ben in 

de natuur. Een ander doel is dat ik op tijd naar bed ga. Daar 

houd ik me ook aan. Dat is beter voor me.”
“ In mijn kamer hangen de doelen in het zicht. Ik zie ze elke 

dag. Zo weet ik waar ik aan wil werken. Tien doelen, dat is wel 

te doen. Je moet wel consequent blijven om het vol te houden. 

Ik wil het laten lukken. Ik word er gelukkiger door.”
Maarten, cliënt Eindhoven

in je vrije tijd?
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Aandacht voor veiligheid
ER IS NATUURLIJK AANDACHT VOOR VEILIGHEID. VEEL CLIËNTEN EN MEDEWERKERS 

VOELEN ZICH VEILIG, MAAR HET GAAT WEL EENS MIS. WAT ER MIS GAAT, WORDT 

BESPROKEN EN GEREGISTREERD. DAAR WILLEN WE VAN LEREN, ZODAT DE VEILIGHEID 

BLIJFT TOENEMEN. IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK BESTEDEN WE ONDER MEER AANDACHT 

AAN HET VOORKOMEN VAN AGRESSIE, ZOALS WEERBAARHEIDSTRAININGEN EN TRIPLE 

C-SCHOLINGEN.

“ Ik voel me hier heel veilig. Als er wat is, wordt er meteen 

iets aan gedaan. Ik ben heel tevreden. Ik wil hier nooit meer 

van mijn leven weg.”
Gina, cliënt Bronlaak

“ Ik voel me veilig.”“ Ik voel me ook veilig.”
Sjanneke en Michel, 
leden bewonersraad Bronlaak 

“ Er wordt breed naar veiligheid gekeken, bijvoorbeeld 

brandveiligheid, hoe de nachtdienst werkt, toezicht met 

camera’s. Daar wordt veel aandacht aan besteed. Pas was er 

een computer stuk, waardoor er een halfuur geen toezicht was 

op de cliënten. De lokale cliëntenraad zit daar dan bovenop om 

te voorkomen dat het nog eens gebeurt.”
Pierre, lid bewonersraad Bronlaak 

“ Ik voel me niet altijd veilig. Er is een bewoner die met 

dingen gooit als hij kwaad is. Dan kan hij wel achteraf sorry 

zeggen, maar niemand kan me beloven dat het niet nog een 

keer gebeurt. Daar maak ik me wel eens zorgen over.”
Maarten, cliënt Eindhoven 

“ Als een cliënt het moeilijk heeft, kunnen we hem in de 

grote ruimte van de houtwerkplaats lastig afzonderen. Maar 

als er onderling gekissebis is, komen ze er vaak zelf niet uit. 

Dan overleggen we met de collega’s om bijvoorbeeld een 

wandelingetje te maken met een cliënt, of we grijpen terug 

op het werk. Vaak helpt het ook al dat we ze met de rug naar 

elkaar toe zetten.”
“ Sommige bewoners zijn er meesters in om je een spiegel 

voor te houden. We praten als team veel en delen met elkaar 

hoe we ons voelen. Ik ben me er meer van bewust dat ik soms 

gedrag oproep omdat ik zelf niet lekker in mijn vel zit. Daar 

kun je dan wat aan doen, bijvoorbeeld door met collega’s te 

wisselen van groepje dat je begeleidt.”
“ Dat er soms toch agressie optreedt, is een risico van het 

vak. Daar ben ik nuchter in. Je moet jezelf blijven realiseren 

dat het onmacht is bij de cliënt.”
Maaike Stegeman, 
begeleider houtwerplaats Overkempe

12

8 // VEILIGHEID



IN HET DAGELIJKS LEVEN WORDT ER NAAR CLIËNTEN EN HUN VERTEGENWOORDIGERS 

GELUISTERD, MAAR ER ZIJN OOK SPECIALE OVERLEGGEN WAARIN CLIËNTEN 

EN HUN OUDERS OF VERTEGENWOORDIGERS KUNNEN MEEPRATEN, ZOALS DE 

ZORGPLANBESPREKING, DE BEWONERSRAAD, DE CLIËNTENRADEN EN OUDERAVONDEN 

OVER EEN THEMA. 

“ De meeste huizen organiseren huisavonden, onder meer 

over de bewonersraad en wat er op het terrein gebeurt. 

Daar hebben we gevraagd of ze genoeg informatie van de 

bewonersraad krijgen. Enkele huizen vonden van niet. Ze 

krijgen wel de notulen, waarin staat wat wij besproken 

hebben, maar niet iedereen kan dat aan. Voor sommige 

mensen zijn dat te veel prikkels. Maar dat is niet de enige 

manier waarop we contact hebben met onze achterban. 

Cliënten komen ook naar ons toe als ze ons zien lopen. En we 

hebben een ideeënbus bij de ingang van de Pinksterzaal. Daar 

zit ook wel eens iets in.”
Rob, voorzitter bewonersraad Bronlaak 

“ Binnen de bewonersraad wordt heel goed geluisterd. Buiten 

de raad worden we niet altijd op waarde geschat. Neem het 

parkeren: wij willen dat er zo min mogelijk auto’s het terrein 

oprijden, want dat is gevaarlijk met alle voetgangers hier. Ze 

rijden vaak te hard. De directie pakt het goed op, die heeft 

gezorgd voor vijftien extra parkeerplaatsen vooraan, maar de 

medewerkers nemen het minder serieus: ze rijden gewoon het 

terrein op.”
Pierre, lid bewonersraad Bronlaak

“ We willen over alles meepraten, maar geld, dat is te 

technisch voor ons. Een keer in de zes weken zijn we aanwezig 

bij de cliëntenraad, het overleg met ouders. Soms kunnen we 

die gesprekken niet volgen, maar ik vind het wel interessant 

om erbij te zijn. Ik kan niet altijd navertellen wat ik gehoord 

heb, maar ik kan wel voelen wat ik van binnen voel.”
“ Het is een strijd geweest om daarbij te mogen zijn. En we 

willen erbij blijven.”
Rob en Pierre, bewonersraad Bronlaak 

Meepraten over de zorg 

helpt iedereen
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“ Arnes begeleider is benaderbaar. Je komt binnen en het is 

er prettig. Je maakt eerder deel uit van het geheel dan dat je op 

bezoek bent.”
Hans Punt, vader cliënt Elivagar 
en lid lokale cliëntenraad

“ Er is wel verloop onder medewerkers, maar de 

zorgvuldigheid en betrokkenheid in de zorg is groot. De 

contactmomenten met ons als ouders zijn heel adequaat.”
Corry Vroon, ouder cliënt Verdandi 
en lid lokale cliëntenraad

“ Eerder dit jaar hadden we een gesprek met ouders naar 

aanleiding van de kwaliteitsverbeterkaart. Daarop stond dat 

zij verbetering wilden in de samenwerking en communicatie 

met begeleiders. Maar inmiddels vonden de ouders dat het al 

verbeterd was, dus wat hen betrof hoefden we niets meer aan 

dat punt te doen.”
“ Die besprekingen zijn nuttig. Ouders willen bijvoorbeeld 

dat de begeleiders leuke activiteiten voor hun kind organiseren. 

Maar begeleiders staan in het weekend vaak alleen op de 

groep. Niet iedereen in de groep wil en kan mee met een 

activiteit. Dat is best moeilijk en kan alleen als je het goed 

voorbereidt. Maar ouders vinden het vaak geen probleem als je 

ze belt om mee te lopen naar een activiteit of een wandeling te 

maken. Als je dat weet, wordt het makkelijker.”
Lucinda Lodenstein, 
locatiemanager De Corisberg
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wat vinden cliënten?

EIND 2017/VOORJAAR 2018 IS ER EEN 

ONDERZOEK UITGEVOERD, NET ALS IN 2014. 

DAARIN WORDT GEVRAAGD WAT CLIËNTEN 

GOED EN MINDER GOED VINDEN. OOK HUN 

OUDERS OF VERTEGENWOORDIGERS EN DE 

MEDEWERKERS MOGEN HUN MENING GEVEN. 

Wat gaat er goed? 
Dit vinden de meeste cliënten goed: 

•  Cliënten zijn blij met de zorg en ondersteuning door 

 De Seizoenen. 

• Ze vinden dat ze zinvol werk doen. 

•  En dat ze leuke dingen kunnen doen in hun vrije tijd. 

Dit vinden de meeste ouders en vertegenwoordigers goed: 

•  Ouders en vertegenwoordigers zijn blij dat ze kunnen 

meepraten over het zorgplan. Ook vinden ze het fi jn dat 

er naar hen geluisterd wordt. 

•  Ze vinden dat begeleiders de cliënt goed helpen bij het 

omgaan met gevoelens.

•  Ze zijn tevreden dat het werk en de hobby’s bij de cliënt 

passen.

Dit vinden de meeste begeleiders goed: 

•  Begeleiders vinden dat ze de cliënten goed kunnen 

 steunen bij het omgaan met gevoelens. 

•  Ze vinden ook dat ze cliënten goed kunnen steunen bij 

het onderhouden van contacten. 

•  Ze zijn blij dat ouders en vertegenwoordigers meepraten 

over het zorgplan. 

•  Ze vinden het goed dat er aandacht is voor de ontwikke-

ling van cliënten.

•  En dat er ruimte is om op te komen voor de rechten van 

cliënten. 

Dit vindt iedereen goed (en het past bij de antroposofi sche 

manier van zorg verlenen):

• Dat het werken iedereen een goed gevoel geeft. 

•  En dat ze deel uitmaken van een gemeenschap vol 

 warmte en betrokkenheid. 

Wat kan er beter? 
De directie van DeSeizoenen heeft uit het onderzoek drie 

punten gepakt die beter kunnen: 

• De gebouwen en omgeving onderhouden en verbeteren.

•  Zorgen voor genoeg goede medewerkers, die lang bij 

 DeSeizoenen blijven werken.

•  Zorgen dat de antroposofi sche manier van denken en 

werken zichtbaar en voelbaar blijft. 

Daarnaast heeft elk team van begeleiders een eigen overzicht 

van wat er beter kan in het dagelijks leven. Dat bespreken de 

begeleiders met cliënten en hun ouders of vertegenwoordi-

gers. Samen maken ze afspraken over verbeteringen.  

Onderzoek:
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Epke
Epke is in transitie. Hij heeft nu nog een vrouwenli-

chaam, maar voelt zich een man. Hij wil zich laten ope-

reren, zodat zijn lijf klopt bij hoe hij zich voelt. Hij is er 

al een tijd mee bezig. “Eerst heb ik aan mensen gevraagd 

om me een weeklang Epke te noemen in plaats van Elske, 

mijn geboortenaam, zodat ik kon merken hoe dat voelt. 

Toen heb ik ze gevraagd om het een week af te wisselen, 

dus om me soms Elske en soms Epke te noemen, zodat 

ik kon voelen of dat verschil uitmaakte. 

Zo heb ik verschillende dingen uitgepro-

beerd. Daarna heb ik aan iedereen verteld 

dat ik Epke wilde zijn. Aan mijn familie, 

maar ook hier bij de dagopening, na de 

spreuk, heb ik het in de kring gezegd.”

Hij wordt begeleid door een genderspeci-

alist, maar ook binnen DeSeizoenen heeft 

Epke veel moeten praten. “Dan vragen ze of ik er geluk-

kig van word. Daar gaat het niet om. Ik word er gelukki-

ger door. Maar geluk zit in meer dingen. Het is een lange 

weg, dat weet ik, en het is niet makkelijk, maar ik weet 

zeker dat dit de goede weg is.”

Zijn persoonlijk begeleidster staat inmiddels vierkant 

achter zijn beslissing. “Ze ziet nu dat het klopt.” Maar 

in het begin had zij veel twijfels. Ze kende de wereld 

van gendertransitie niet en wist niet hoe ze Epke daarin 

moest begeleiden. “Dat had ze me toen best mogen ver-

tellen,” zegt hij, “het is voor iedereen nieuw. Dan snap ik 

dat je je onzeker voelt.” 

Voor een deel begrijpt hij de kritische vragen die hij nog 

steeds krijgt wel, maar hij voelt zich soms ook ‘boos en 

gefrustreerd’: “De transitie verandert niets aan mijn be-

perking, het verandert niets aan mijn verleden, maar ik 

wil worden wie ik ben. Dan zegt de arts: ‘het is maar een 

lijf,’ maar als je dat zegt, begrijp je niets van transitie. Hij 

heeft me uitgelegd door welke bril hij kijkt, maar ik heb 

hem gevraagd om dat maar wat minder aan 

mij te laten merken, want ik kan er niets mee 

en het helpt me niet. Als hij twijfels heeft, 

zijn het niet mijn twijfels. Dat is zijn pro-

bleem en dat moet hij bij zichzelf houden.” 

Epke is blij met de steun van zijn begeleid-

ster, maar ervaart daarnaast nog steeds dat 

hij extra hard moet knokken omdat hij ‘in 

de zorg’ zit: “Ik begrijp dat mijn zorgverleners, omdat 

ik een beperking heb, zorgvuldig willen handelen vanuit 

hun verantwoordelijkheid. Maar dit is mijn leven, het is 

mijn keuze en ik accepteer de consequenties. Dus dan 

denk ik: behandel me niet alsof ik achterlijk ben.” 

DAN VRAGEN 

ZE OF IK ER 

GELUKKIG 

VAN WORD
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DE ANTROPOSOFISCHE ZORGVISIE BENADRUKT GELIJKWAARDIGHEID, 

DIENSTBAARHEID EN TEGENWOORDIGHEID VAN GEEST IN HET DENKEN EN HANDELEN. 

MAAR CLIËNT BART WEET DAT NOG VEEL MOOIER TE VERWOORDEN.

Gelijkwaardigheid

“ We maken gebruik van ieders talenten. Zo hebben we hier 

een jonge vrouw in een rolstoel die ik ‘een engelenkindje’ noem: 

ze praat niet en werkt niet aan een product, maar door de rust 

en tevredenheid die zij uitstraalt, levert ze een heel belangrijke 

bijdrage aan de goede sfeer in de groep. Ik zeg altijd: zij werkt 

het hardst van allemaal.”
Luciënne Wilbrink, 
teamleider creatief atelier Verdandi

Dienstbaarheid

“ We vermoeden dat een van onze cliënten met Down licht 

aan het dementeren is. Hij draait soms het dag- en nachtritme 

om en als er iets verandert, heeft hij steeds meer moeite om 

zich aan te passen. Op zeker moment viel me op dat hij altijd 

een lege ballon bij zich heeft. Bij ons heeft elke dag een eigen 

kleur, voor de herkenbaarheid. Ik heb een grote zak gekleurde 

ballonnen gekocht en elke dag wisselen we samen uit de la in de 

werkplaats de ballon om, zodat de kleur van zijn ballon past bij 

de dag. Op die manier houden we hem er toch bij.”
Maaike Stegeman, 
begeleider houtwerkplaats Overkempe

Tegenwoordigheid van geest 
In een zin gebruikt het bezoek het woord ‘ontplo� en’, waarop 

Remco direct reageert: “Ik ga ontplo� en!” Hij spant alle spieren 

in zijn lijf, zijn blik wordt intens, zijn gezicht loopt rood aan. 

Zijn begeleidster gaat naast hem staan, maakt oogcontact, 

glimlacht en zegt: “Zullen we je dan maar in de vijver gooien 

om af te koelen?” Remco lacht ook, zijn oogopslag wordt zacht 

en zijn lichaam ontspant.

Bernard Lievegoedhuis, Overkempe

Niet voor je zweetvoeten

“ Tegen cliënten die klagen over wat ze niet mogen, zeg ik: 

begeleiders heb je niet voor je zweetvoeten. Ze zijn er om je te 

helpen. Alles heeft zijn reden. Wees eens positief en kijk naar 

wat er goed gaat.”
Bart, cliënt Elivagar 
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Triple C 
EVERT HOEFMAN, ORTHOPEDAGOOG OP OVERKEMPE, 

SCHOOLT MEDEWERKERS IN TRIPLE C, EEN BEHANDELVISIE DIE PAST BIJ DE 

ANTROPOSOFIE. HIJ VERTELT ER GRAAG OVER. 

“ Triple C is een behandelvisie op een menswaardiger 

bestaan die aansluit bij de antroposo� e. Het staat voor 

Cliënt, Coach en Competentie. Coaches (begeleiders) 

ondersteunen cliënten door op basis van een onvoorwaardelijke 

ondersteuningsrelatie samen competenties op te bouwen. 

Werken volgens deze methode vraagt om een organisatie 

waarin iedereen dezelfde waarden deelt en vanuit die waarden 

denkt, kijkt en doet.”
“ Triple C is ooit ontwikkeld voor ernstig probleemgedrag, 

maar je kunt het heel goed toepassen op alle cliënten. Het 

biedt uitgangspunten voor een volwaardig menselijk leven 

en menselijke ontwikkeling. Elk mens heeft behoefte aan 

vervulling van dezelfde fysieke, emotionele, mentale en 

zingevende behoeftes. Iedereen wil bijvoorbeeld betekenis en 

uitdaging in het werk vinden.”
“ De behandelvisie kent drie pijlers. De eerste is een 

onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie, net zoals een ouder 

die heeft met een kind. Ook een cliënt heeft het gevoel van 

acceptatie en waardering nodig om met vertrouwen het leven 

in te kunnen stappen. Tijdens het werk ben je het veilige 

baken voor de cliënt en geef je vertrouwen, wat er ook gebeurt. 

Cliënten zijn emotioneel afhankelijk van dit vertrouwen.”
“ De tweede is een betekenisvolle invulling van het dagelijks 

leven. We nodigen cliënten bijvoorbeeld uit om zichzelf te 

ontwikkelen in de zelfzorg. Als iemand zich niet zelf kan 

aankleden, kan hij misschien wel meehelpen door een arm 

omhoog te steken, zodat zijn T-shirt makkelijker aangaat. De 

begeleiding vult alleen aan waar de cliënt hulp nodig heeft, 

bijvoorbeeld ook in zorg voor de woonomgeving, in scholing en 

werk en in het invullen van de vrije tijd. Samen ben je 100%. 

Dat gaat vaak niet in een keer goed: je moet met de cliënt 

uitproberen wat werkt en wat niet.”

“ De derde pijler is anders kijken naar probleemgedrag. We 

gebruiken de metafoor van de ijsberg: het topje van de ijsberg 

is het puntje dat boven water uitsteekt. Dat is het zichtbare 

probleemgedrag. Het grootste deel van de ijsberg zit onder 

water. Dat zijn de onzichtbare menselijke behoeften van de 

cliënt die nog niet vervuld worden. Triple C richt zich niet op 

het probleemgedrag, maar op de onderliggende onvervulde 

menselijke behoeften. Door daaraan tegemoet te komen, neemt 

vaak ook het probleemgedrag af.”
“ Een beetje Triple C werkt niet. De hele organisatie 

doet mee om Triple C tot een succes te kunnen maken. 

Ieder heeft daarin zijn bijdrage vanuit zijn eigen positie en 

verantwoordelijkheid. Er is een Triple C-team met deskundigen 

dat andere teams begeleidt. Zo groeit het.”
“ Scholing en intervisie zijn heel belangrijk. Er zijn 

natuurlijk behandelings- en beveiligingsprotocollen, maar 

je vasthouden aan een protocol is een illusie. Als begeleider 

kom je jezelf tegen en moet je je eigen aandachtspunten en 

ontwikkelingsvragen aanpakken.”
“ Vraagt Triple C extra inspanning van begeleiders? Triple 

C vraagt niet meer van begeleiders, ons werk vraagt veel van 

begeleiders en Triple C benoemt dat. De onvoorwaardelijke 

ondersteuning vanuit de organisatie is veel ingewikkelder: wat 

is de behoefte van het team? En van collega’s? En hoe ga je dat 

faciliteren?”
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Onvoorwaardelijke ondersteuning 

“ Onvoorwaardelijke ondersteuning? Je bent er als het nodig 

is. Een keer wilde Nienke niet uit bed komen toen een nieuwe 

uitzendkracht haar wekte. Ik werd thuis gebeld, reed naar het 

werk en ging in de deuropening van haar kamer staan. Nienke 

zag me, slaakte een diepe zucht en stond op.”
Liesbeth van Vliet, ondersteunings-
planverantwoordelijke Overkempe 

“ Onvoorwaardelijk er zijn betekent dat je bijvoorbeeld niet 

wankelt als een cliënt agressief gedrag vertoont, want als jij 

geen veilig baken bent, verliest de cliënt zijn vertrouwen in je. 

Maar dat is voor ons soms lastig. Als een cliënt me uitscheldt, 

bijvoorbeeld, kan dat me wel raken. Als je het moeilijk hebt 

gehad, bespreken we dat snel in het team. Het voelt heel veilig 

dat we elkaar zo helpen.”
Joanne Jansma, ondersteuningsplan-
verantwoordelijke Overkempe

Structuur bieden

“ Een van de uitgangspunten van Triple C is dat je structuur 

biedt. Als iemand minder lekker in zijn vel zit, breng je hem 

terug naar het moment zelf: wat ben je nu aan het doen? Je 

bent gaten aan het boren. Door de aandacht te verschuiven 

naar het hier en nu, verdwijnen de negatieve gedachten en 

gevoelens naar de achtergrond en kunnen ze oplossen.”
Maaike Stegeman, begeleider 
houtwerkplaats Overkempe

Het gewone leven ervaren

“ Een van de kenmerken van Triple C is  een vol dagprogram-

ma, want ‘lege tijd is kliertijd’. Duidelijkheid en structuur hel-

pen om probleemgedrag te voorkomen.

Een dilemma van Triple C is dat het uitgangspunt ‘het gewone 

leven ervaren’ botst met ‘structuur bieden’. In het gewone leven 

gebeuren nu eenmaal onvoorspelbare dingen.”
Joanne Jansma, ondersteuningsplan-
verantwoordelijke Overkempe 

Samen 100%

“ Samen 100% betekent dat je aanvult waar het de cliënt 

niet lukt. Als hij bijvoorbeeld zijn bed moet verschonen, maar 

in de knoop raakt met het dekbedovertrek, kan de cliënt de 

kussensloop alleen doen en samen met de begeleider het 

dekbedovertrek. Of de begeleider doet iets voor 80% en de 

cliënt maakt de 20% af.”
Joanne Jansma, ondersteuningsplan-
verantwoordelijke Overkempe

Onvoorwaardelijk er zijn betekent dat je bijvoorbeeld niet 

wankelt als een cliënt agressief gedrag vertoont, want als jij 

geen veilig baken bent, verliest de cliënt zijn vertrouwen in je. 

Maar dat is voor ons soms lastig. Als een cliënt me uitscheldt, 

bijvoorbeeld, kan dat me wel raken. Als je het moeilijk hebt 

gehad, bespreken we dat snel in het team. Het voelt heel veilig 

dat we elkaar zo helpen.”
Joanne Jansma, ondersteuningsplan-
verantwoordelijke Overkempe

Structuur bieden

“ Een van de uitgangspunten van Triple C is dat je structuur 

biedt. Als iemand minder lekker in zijn vel zit, breng je hem 

terug naar het moment zelf: wat ben je nu aan het doen? Je 

bent gaten aan het boren. Door de aandacht te verschuiven 

naar het hier en nu, verdwijnen de negatieve gedachten en 

gevoelens naar de achtergrond en kunnen ze oplossen.”
Maaike Stegeman, begeleider 
houtwerkplaats Overkempe

Een dilemma van Triple C is dat het uitgangspunt ‘het gewone 

leven ervaren’ botst met ‘structuur bieden’. In het gewone leven 

gebeuren nu eenmaal onvoorspelbare dingen.

Joanne Jansma, ondersteuningsplan-
verantwoordelijke Overkempe 

Samen 100%

“ Samen 100% betekent dat je aanvult waar het de cliënt 

niet lukt. Als hij bijvoorbeeld zijn bed moet verschonen, maar 

in de knoop raakt met het dekbedovertrek, kan de cliënt de 

kussensloop alleen doen en samen met de begeleider het 

dekbedovertrek. Of de begeleider doet iets voor 80% en de 

cliënt maakt de 20% af.”
Joanne Jansma, ondersteuningsplan-
verantwoordelijke Overkempe

19




