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De verhalen van Michael, Jeffrey, Janet, 
Bram en Jolanda staan centraal. Ze 
krijgen ondersteuning van de JP, al is dat 
bij Jeffrey inmiddels verleden tijd. De 
verhalen zijn een greep uit hun leven. Er 
zijn verhalen waarbij het goed gaat en 
er zijn verhalen waarbij we het anders 
of beter hadden kunnen doen. Er zijn 
successen én dilemma’s, waar ieder op een 
eigen, unieke manier mee omgaat. Die 
soms weerbarstige praktijk maken we in 
deze uitgave zichtbaar.

In de ondersteuning zijn we steeds op 
zoek naar de vraag achter de vraag van de 
mensen die we ondersteunen. Dat doen 
we vanuit een professioneel kader, waarbij 
we opvattingen hebben over wat passende 
ondersteuning is in verschillende situaties. 
In 2018 hebben we hier met het thema 
‘begrenzen’ handen en voeten aan gegeven.

Werken aan kwaliteit is een continu 
proces, het is nooit klaar. Kwaliteit 
bestaat voor ons uit vier pijlers: kwaliteit 
van dienstverlening, kwaliteit van arbeid, 
kwaliteit van middelen en kwaliteit 
van intern toezicht en dialoog. Het 
één kan niet zonder het ander, ze zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Bij de JP is kwaliteit van iedereen en 
voor iedereen. Daarom maken we ook één 
uitgave voor iedereen. 

Wil je meer weten over hoe wij werken, 
wat onze visie is en hoe kwaliteit deel 
uitmaakt van onze dagelijkse praktijk? We 
nodigen je graag uit om het gesprek met 
ons aan te gaan.

Ruud Klarenbeek
directeur/bestuurder

Voorwoord
Ondersteunen bij leven, dat is wat medewerkers van de JP van den Bent stichting doen. Ieder 
mens is uniek, daarom is die ondersteuning voor iedereen anders. Om goed aan te kunnen 
sluiten, wil je het verhaal kennen. In gesprek met elkaar en met de mensen die om iemand 
heen staan, krijgt de ondersteuning vorm. Dat is de kern van ons werk. Het samenspel tussen 
mensen maakt de kwaliteit ervan tastbaar.
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Over deze uitgave

De verhalen van Michael, Jeffrey, Janet, Bram en 
Jolanda vormen de basis. Om hun verhalen op papier 
te krijgen, zijn er gesprekken gevoerd met henzelf en 
met mensen die om hen heen staan.

Ook spraken we met Martine, Tanja en Jankees. Zij 
zijn ieder vanuit een andere rol bij de JP betrokken. 
Martine werkt als huishoudelijk medewerkster op 
het centraal bureau, Tanja is stafmedewerker en 
Jankees maakt deel uit van de raad van toezicht. 
Hun ervaringen koppelen we aan de waarden die we 
terugzien in de verhalen van Michael, Jeffrey, Janet, 
Bram en Jolanda.

Naast een overzicht van de belangrijkste kerngegevens 
en resultaten over 2018 vertellen we in het laatste 
deel van deze uitgave wat onze inzichten zijn. Met 
medewerkers reflecteerden we op de vijf verhalen. Ook 
op die manier werken we aan kwaliteit.

Vorig jaar voegden we zes praatwaaiers toe aan ons 
integrale kwaliteitsdocument. We merkten dat deze 
waaiers mooie handvatten bieden om binnen en 
buiten de JP met elkaar in gesprek te blijven over dat 
wat voor ons de essentie is. Daarom blijven we de 
praatwaaiers gebruiken.

In 2018 hebben we verdieping in professionaliteit 
gezocht in extra aandacht voor methodisch werken, 
samenwerken met derden en begrenzen. Deze thema’s 
zijn als rode draad terug te vinden in de verhalen.
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De juiste bril 
opzetten

Jarenlang was Michael 
regelmatig agressief. Nu 

gebeurt dat veel minder vaak. 
Dankzij een team dat naar 

zichzelf durft te kijken.
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kijk met Michael wat hij wil, hoe hij iets 
kan doen en wat hij wil ontwikkelen. Zes 
jaar geleden was Michael vooral aan het 
overleven. Hij was vaak boos en het team 
en hij begrepen elkaar niet goed. Michael 
was gefrustreerd en vond dat wij niet 
goed naar hem luisterden. In de loop der 
jaren is ons dat steeds beter gelukt. Nu 
is de frustratie veel minder. Michael kan 
ook meer regie aan. Het is hier nu veilig 
genoeg voor hem om zich te ontwikkelen. 
Wij kennen Michael en nemen hem zoals 
hij is. Dat schreeuwen en overleven is 
eigenlijk helemaal voorbij.
Gaandeweg pakken we allerlei thema’s 
op. Michael bedenkt zelf meestal de beste 
oplossingen. Je moet dingen bij hem 
in de week leggen. Dan gaat hij er over 
nadenken en maakt hij een keuze.
We hebben een groot vel papier in zijn 
gang hangen. Ik teken of schrijf daarop 

de situatie en de doelen van Michael. Er 
staan stappen op die we al gezet heb-
ben, maar er staat ook op wat nog moet 
gebeuren. Dat is overzichtelijk en helpt 
ook mij en mijn collega’s om te zien waar 
we staan.’
Michael: ‘Ik heb bijvoorbeeld vanuit 
bewindvoering internetbankieren 
gekregen. Ik heb van Rohan geleerd hoe 
ik daarmee moet omgaan. Inmiddels ben 
ik van 21 euro weekgeld naar 203 euro 
maandgeld gegaan. Dat kan ik nu zelf 
verdelen. Ik koop er kleding van, doe 
soms iets leuks en koop spullen voor mijn 
appartement. Geld voor boodschappen 
krijg ik van de JP. Dat wordt ook op mijn 
rekening gezet.’ Rohan: ‘In het begin kreeg 
Michael drie keer per week voedingsgeld, 
want hij zei zelf: “Geef het niet in één 
keer, want ik kan er niet mee omgaan.” 
Later werd het twee keer per week en 

‘We hebben het gewoon gedaan. 

En als het niet werkt, dan stellen 

we bij’
12

Michael (25) heeft naast een verstandelijke 
beperking ook ADHD en PDD-NOS. Mensen 
met ADHD hebben vooral impulsen, terwijl 
iemand met PDD-NOS juist van structuur 
houdt. Een pittige combinatie dus, ook 
voor Michaels begeleiders. Michael: ‘Ik 
zocht een soort structuur. Thuis had ik die 
niet. Samenwonen als gezin ging niet. Ik 
heb in allemaal locaties en woongroepen 
gewoond, ook buiten JP. Nu woon ik al 
bijna zes jaar hier in de Sjaardemastraat 
en werk ik op zorgboerderij De Ferbining in 
Welsrijp. Het gaat goed.’

Stammen kloven
Agressie is altijd een thema geweest voor 
Michael. ‘Die heb ik nu onder controle, 
ik word lang niet zo vaak meer boos als 
vroeger. Maar als het tegenzit met gamen, 
sla ik nog wel eens op de deur. Daar sla ik 
zo doorheen. Ik heb al mijn derde of vierde 
deur in de woonkamer. Op school heb ik wel 
eens een leraar geslagen en dat wil ik voor-
komen. Ik heb er veel therapie voor gevolgd. 

Ik sla nu niet meer op mensen, maar op een 
object. Dat is dom voor mijzelf, maar beter 
dan dat ik iemand anders beschadig.
Ik heb hier mijn eigen appartement, voel 
me thuis en regel steeds meer zelf. Op de 
zorgboerderij ben ik dagelijks stammen 
aan het kloven. Dat doe ik graag.
En sinds kort heb ik op woensdag een 
krantenwijk in Franeker. Zo verdien ik een 
beetje extra geld bij. Ik bezorg de krant 
voornamelijk in het centrum. Daardoor 
heb ik veel contact met de mensen in de 
winkels en daar geniet ik van. De kapster 
in mijn wijk liet laatst een klein potje 
gel van twee euro vijftig achter in mijn 
fietstas zakken. En dat heb ik gisteren dus 
gebruikt’, zegt Michael, terwijl hij zijn pet 
afdoet en lacht. ‘Met dit kapsel heb ik de 
hele nacht al geslapen.’

Veilig genoeg
Rohan is ongeveer drie jaar Michaels 
begeleider. ‘Ik ondersteun hem bij het 
leven en alles wat daarbij komt kijken. Ik 

‘Michael bedenkt zelf de 
beste oplossingen’
Op zijn dertiende is Michael uithuisgeplaatst, op eigen verzoek. Zijn ouders zijn 
gescheiden toen hij zeven was. Michael heeft een broer en twee zusjes. Ieder van  
hen woont op een locatie van de JP of op een zorgboerderij.
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weer later kreeg hij 42 euro per week in 
één keer. Als hij nu mee-eet, maakt hij 
geld aan ons over. Dat kan hij inmiddels.’ 
Michael: ‘Ik kan mijn rekeningen heel goed 
betalen, bijvoorbeeld mijn verzekeringen. 
Ik doe dat gewoon meteen de eerste van 
de maand.’ ‘In het begin vroegen we ons 
af of dat goed zou komen en dat gevoel 
had Michael ook wel’, vertelt Rohan. ‘Maar 
we hebben het gewoon gedaan. En als het 
niet werkt, dan stellen we bij.’

Zelf doen
‘Het succes is dat we vraaggericht werken. 
Michael kwam zelf met het voorstel dat 
hij zijn geld gedeeltelijk in eigen beheer 
wilde hebben. Wij geven de veiligheid en 
het vertrouwen om dat te doen. En als het 
niet goed gaat, staan wij achter of naast 
hem. Bij Michael werkt het juist goed dat 
hij zelf de regie heeft. Sinds zijn dertiende 

“Het gaat om jou en om de ander. Wat de JP doet, is betekenisvol 

luisteren. Dat doe je niet alleen met je oren en je ogen, maar ook 

met je hart. Je hebt onverdeelde aandacht voor de ander. Dat is een 

belangrijk deel van onze professionaliteit.” 
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is er in de woongroepen al zo veel voor 
hem bepaald. Nu wil hij een aantal dingen 
zelf doen en daar heeft hij groot gelijk in.’
Michael: ‘Ik wilde leren hoe ik zelf mijn 
financiën kan regelen, omdat ik daar 
nog geen kans voor heb gehad. Ik zei 
altijd: zodra ik achttien ben, wil ik een 
bewindvoerder die over mijn geld gaat, 
zodat ik geen schulden kan maken. Mijn 
bewindvoerder deed alles keurig netjes 
en dat gaf mij structuur. Ik hoefde mij 
daar geen zorgen over te maken. Nu kan 
ik van bewindvoering naar budgetbeheer. 
Dat geeft mij vertrouwen in mijzelf en het 
scheelt in wat ik dagelijks doe. Doordat ik 
dit allemaal op een rijtje heb, kan ik me 
ook beter focussen op mijn werk.’ ‘Een paar 
jaar geleden hadden we de krantenwijk 
niet hoeven proberen, maar stapje-voor-
stapje ging dat nu wel’, vervolgt Rohan. 
‘We hebben uitgezocht hoeveel Michael 
mag bijverdienen naast de Wajong-uitkering 
van het UWV. Zo kijken we steeds wat er 
mogelijk is.’

In het hier en nu
‘De kracht van de JP is het ondersteunen. 
We zetten niet als vanzelfsprekend 
therapie in, maar we kijken vanuit het 
normale wat iemand nodig heeft om goed 
te leven. Soms verwijzen we wel door 
naar behandelaars, maar daar zoeken 
we niet de oplossing in. Michael heeft 
geen therapie nodig, maar wel veiligheid 
en ondersteuning in het hier en nu. Hij 
heeft ook geen medicijnen. Daar had 
hij voorheen slechte ervaringen mee. 
We houden het dicht bij onszelf en bij 
de behoefte van Michael. Aansluiten en 
toevoegen, dat doen we continu. Dat 
werkt. Zoals Michael zegt: “De mensen hier 
zijn een stabiele basis voor mij en hier 
mag ik er zijn.”

Dingen zo veel mogelijk voorkomen
‘Waar ik wel tegenaanloop, is hoe ik het 
team meekrijg’, vervolgt Rohan. ‘Ik moet 
vaker uitleggen wie Michael is en hoe hij 
in elkaar zit. Ook hebben teamleden nog 
steeds te hoge verwachtingen van hem. 

‘De mensen hier zijn een stabiele 

basis voor mij en hier mag ik  

er zijn’
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Ik moet er continu voor zorgen dat we 
samen de verantwoordelijkheid dragen om 
het goede voor Michael te doen.’
‘Ik ben in 2017 op deze locatie gestart 
als gedragskundige’, vertelt Tineke, 
gedragskundige. ‘Al snel maakte ik indirect 
kennis met Michael. Er was toen een groot 
kaatsfestijn in Franeker. Daar was direct 
al opschudding, omdat Michael met een 
waterpistool had gedaan alsof hij aan het 
schieten was. Dat hadden omstanders als 
schokkend ervaren. Michael had toen stress 
over het contact met zijn bewindvoerder, 
dat was de trigger. Ik realiseerde me: we 
handelen als team vaak reactief, maar het 
is belangrijk om dit soort dingen zo veel 
mogelijk te voorkomen. Daarom heb ik 
gekeken hoe het team in het contact met 
Michael de draad weer kon oppakken. Wat 
ging er aan de escalatie vooraf en hoe 
werkt zoiets bij Michael?’

Geen dag achteroverleunen
Tineke: ‘Rohan en ik hebben bijvoorbeeld 
uitgeplozen wat ADHD en PDD-NOS 
inhouden en hoe je beide bij Michael 
terugziet.’ Rohan: ‘Je moet weten hoe 
je daarmee moet omgaan. Je moet 
je er absoluut in verdiepen.’ ‘Het 
belangrijkste is dat we door de juiste 
bril naar Michael kijken’, vervolgt Tineke. 
‘Anders overschatten we hem snel. 
Hoe werkt het precies in zijn hoofd? 
Is het niet willen of niet kunnen? Een 
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ander blijft op de galerij staan. Daarmee 
laten we merken: ik ben alert bij jou 
betrokken.’
Tineke: ‘Voor het team staat 
professionaliteit centraal. We kijken 
vanuit de basis en methodisch naar 
situaties. Geef me de vijf, cyclisch 
werken en vraaggericht werken komen 
steeds terug en werken we uit in het 
ondersteuningsplan.
Als wij situaties terugbrengen naar de 
methodiek zijn er altijd handvatten om 
met die situaties om te gaan. Ik ben er 
niet alleen voor het team als het moeilijk 

is. Ik ben er sowieso om te kijken hoe 
we de ondersteuning zo goed mogelijk 
vorm kunnen geven. Ook als er niet direct 
iets speelt, reflecteren we op situaties 
en we bespreken ook succeservaringen. 
Vaak draait het om teruggaan naar 
de basishouding: geen verwachtingen 
opleggen en altijd de vraag achter de 
vraag zien. De behoefte achter het gedrag 
zoeken. Ik ben er trots op dat het team 
dagelijks bezig is om de eigen krachten 
aan te boren om Michael te ondersteunen. 
Dat vraagt een lange adem en continue 
inzet. Mooi hoe dat lukt.’

20

‘Michael vraagt dagelijks om 

betrouwbaarheid in ons handelen’

kamer opruimen lijkt eenvoudig, maar 
vraagt veel vaardigheden, planning 
en overzicht. En Michael kan het goed 
vertellen, maar doen is voor hem soms 
moeilijk. Waar het team ook tegenaan 
loopt: Michael kan iets directief zeggen, 
terwijl hij het als een vraag bedoelt. 
Maar Michael heeft nooit geleerd hoe je 
zoiets doet. Ik leg dan aan het team uit 
dat het niet Michaels bedoeling is om 
te commanderen, maar dat hij niet weet 
hoe het anders kan. Dan ontstaat er weer 
ruimte en kan de begeleider Michael bij 
een volgende ontmoeting weer open 
tegemoet treden.
Verder hebben we naar Michaels 
mogelijkheden en positieve eigenschappen 
gekeken. Die heb ik samen met Rohan 
uitgewerkt in Michaels ondersteuningsplan 
en Rohan heeft dat aan het team 
overgedragen.
Als er iets speelt rond Michael zit daar 
vaak iets anders achter. Soms hebben wij 
niet goed genoeg naar hem geluisterd, 
waardoor iets escaleert. Als Michael 
letterlijk de deur dichthoudt, weten we 
dat er iets speelt. Dat signaal pakken 
we nu direct op. We kunnen geen dag 

rustig achteroverleunen of de teugels 
laten vieren. Michael vraagt dagelijks 
om betrouwbaarheid in ons handelen. 
Zo hebben we gedetailleerde afspraken 
gemaakt over het wekken van Michael: 
hoe laat we welke lichten aandoen, wat 
we zeggen bij het wakker worden en  
dat wij hem wekken tot hij rechtop in 
bed zit.’

Eerst naar onszelf kijken
Rohan: ‘Ik heb van Tineke geleerd vooral 
te kijken naar wat wij als team nodig 
hebben om goed met Michael om te 
gaan. Als er iets misgaat, moeten we 
eerst naar onszelf kijken. Dan moet 
je je kwetsbaar opstellen en daarin je 
verantwoordelijkheid nemen. Durven 
zeggen wat je moeilijk vindt en erkennen 
dat iets niet loopt. Niet vermijden, 
maar juist een stap vooruitzetten en 
onderzoeken: hoe ga ik het dan wel doen? 
Dat vraagt door de zure appel heen bijten. 
En samenspel met collega’s. Zeker bij 
Michael, want als hij boos en geïrriteerd 
is, kan hij ook intimiderend zijn. Als er 
iets speelt, gaan we er samen naartoe. Eén 
van ons komt in Michaels appartement, de 
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Het goede 
doen

Jeffrey had een 
woonomgeving nodig die de 
JP niet kon bieden. De JP 

vond die plek en hielp Jeffrey 
verhuizen.  

“Ik werk al acht jaar voor de JP. Ik ben er trots op dat ik hier geaccepteerd 
word. Hiervoor heb ik altijd vanuit de sociale werkvoorziening op verschillende 
plekken in het vrije bedrijf gewerkt. Ik vind het heel mooi dat de JP iemand wil 
aannemen die een verstandelijk beperking heeft. Het zou goed zijn als meer bedrijven 
dat zouden doen, dat ze daar de tijd voor nemen. Collega’s zeggen soms 
ook: ‘Jij mag of kan dat ook. Gewoon proberen’ of ‘Martine, dat heb je goed gedaan’. 
Dus die complimenten krijg ik dan ook.”

“Ik heb in mijn hele werkzame leven meegenomen dat mensen een plek krijgen in hun 
eigen omgeving en gerespecteerd worden zoals ze zijn, de kracht van mensen zien. Als 
ik bij de JP ben, vind ik het altijd een warm bad. Ze doen het op een gewone 
manier. Ze doen wat nodig is.”

“Mijn vaste collega en ik wisselen elkaar af. We hebben allebei onze eigen 
werkzaamheden, maar als zij er niet is, neem ik werkzaamheden van haar over. Soms 
springen collega’s bij als ik het niet helemaal red. In het begin was het wel wennen, 
want op andere werkplekken was ik gewend om prestaties te leveren. Ik moest dingen 
af hebben of nog even doorwerken. Hier moest ik echt wennen dat ik niet 
meer zo hard hoefde te lopen en dat dingen ook wel een dagje later 
mochten. Dat maakt het voor mij heel prettig hier. Absoluut.”
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waar ik woonde. De week daarop zouden 
we gaan kijken bij Men Trainen Salland. 
Ik dacht: nou prima. We gingen kijken 
en een paar dagen later heb ik een dag 
meegedraaid. Maar na twee weken kreeg 
ik te horen dat ik er ook zou gaan wonen. 
Ik dacht: dit wil ik totaal niet. Verhuizen 
en al dat gedoe, daar heb ik geen zin in. 
Toen ben ik uit mijn dak gegaan en heb ik 
gezegd dat ik alleen dagbesteding op de 
boerderij wilde en verder niks. Toch woon 
ik nu hier. Maar ik heb er niet zelf voor 
gekozen. Ik ben erg boos geweest, omdat 
ik opeens moest verhuizen zonder dat 
daarover met mij overlegd is. Ik word er 
nu weer boos om.’
Ilse: ‘Jeffrey kwam hier anderhalf jaar 
geleden met het idee: ik zit hier straks 

een paar maanden en dan ben ik weer 
weg. Ik zit hier maar in the middle of 
nowhere en ik moet helemaal naar de 
stad fietsen als ik naar mijn vrienden of 
mijn ouders wil. Daar heb ik geen zin in. 
Hij was heel boos op de JP. Hij heeft echt 
het gevoel gehad dat zij alles voor hem 
besloten hebben en dat hij er zelf geen 
invloed op had. Hij had niet gedacht 
dat hij hier uiteindelijk zo goed op zijn 
plek zou zijn, maar nu merkt hij dat de 
ruimte en de rust hem goed doen. Hij 
heeft trekker leren rijden, hij kan ploegen 
en balen hooi maken. De JP heeft prima 
ingeschat dat dit een goede plek voor 
Jeffrey is, alleen de communicatie 
daarover is voor Jeffrey niet goed 
verlopen.’

‘Jeffrey is een harde werker. Hij 

streept zijn taak af en gaat dan 

meteen naar de volgende’

Jeffrey (26) woont en werkt sinds 
september 2017 op de zorgboerderij. Hij 
heeft een verstandelijke beperking en 
kenmerken van ADHD. ‘Jeffrey kan erg 
boos worden’, vertelt zijn moeder Ellen. 
‘Dan loopt hij dwars door je heen. Toen 
Jeffrey zeven jaar was, ging hij gerust 
alleen op pad. Hij ging zo met iemand 
mee. Ik heb veel begeleiding in huis gehad 
van allerlei instanties. Ook mijn man, onze 
dochter en ikzelf krijgen ondersteuning 
van de JP. Ze helpen ons bij de dingen 
die wij lastig vinden.’ Jeffrey ging op 
zijn zeventiende uit huis. Hij woonde en 
werkte op verschillende locaties van JP. 
Soms ging dat goed, soms niet. Nu woont 
hij met veel plezier op de zorgboerderij 
van Men Trainen Salland.

De taken van Bernie
‘Ik woon hier fijn. We zijn met zeven of 
acht bewoners. Ik heb een eigen kamer en 
badkamer en voel me hier thuis. Ik word 
rustig wakker, heel prettig, ga douchen en 

ga dan aan het werk. Ik doe hier van alles: 
de dieren voeren, hooi halen en maaien. 
We zijn al meer dan een week bezig om 
te zorgen dat er geen scherpe bramen 
meer staan. Ik werk ook graag met de 
trekker. Bernie is een medewerker op de 
boerderij. Hij is blind en zorgt voor alle 
dieren. Wij maken nu bijvoorbeeld samen 
de afrastering in orde voor de pinken, die 
naar buiten gaan. We moeten nog ruim 
drie kilometer aanleggen, met palen en 
prikkeldraad’. ‘Als Bernie een middag vrij 
heeft, krijgt Jeffrey de taken van Bernie. 
Hij verzorgt alle dieren dan picobello. 
Jeffrey kan die verantwoordelijkheid prima 
aan’, vertelt Ilse, Jeffreys begeleider bij 
Men Trainen Salland. Jeffrey: ‘Ik vermaak 
me uitstekend op de boerderij.’

Uit mijn dak
Zo positief was Jeffrey in het begin niet. 
Jeffrey: ‘Ik kreeg op een gegeven moment 
een telefoontje dat ik weg moest bij de 
Beyerinckstraat, de locatie van de JP 

 ‘Jeffrey komt weer op 
familiefeestjes’
Jeffrey verhuisde van de JP naar een zorgboerderij van Men Trainen Salland. 
Een mooie stap: hij woont, werkt en leeft er met een vaste groep mensen. Het 
dagelijks ritme en het boerderijwerk doen hem goed.
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Heel zelfstandig geworden
‘Jeffrey zit hier nu op zijn plek, maar dat 
heeft wel een paar maanden geduurd’, 
vertelt Ilse. ‘Hij is een rustige, betrouwbare 
jongen die je ruimte moet geven. De 
verantwoordelijkheid die hij voor de dieren 
draagt gaat goed. Daar kunnen we echt 
op vertrouwen. Hij bedenkt oplossingen 
voor Bernie en voor anderen. Hij is heel 
zelfstandig geworden. En Jeffrey is een 
harde werker. Hij streept zijn taak af 
en gaat dan meteen naar de volgende. 
Hij heeft nu ook theorieles voor het 
trekkerrijbewijs. We kijken of hij dat kan 
halen. Nu rijdt Jeffrey alleen op het eigen 
erf. Hij rijdt met Bernie naar achter op het 
land. Ze helpen elkaar; dat is echt een hele 
mooie samenwerking.’

Zijn humeur is beter
‘Jeffrey had hiervoor bij de JP een mooi 
huisje, maar hij kon daar niet wennen’, 
vertelt Ellen. ‘Als hij thuis was, zette hij de 
muziek hard aan. Daarover kreeg hij dan 
ruzie met zijn onderbuurvrouw. Hij had 
het in die tijd niet naar zijn zin, omdat hij 
vaak alleen was. Hij ging steeds naar zijn 
vrienden toe en kwam ’s nachts niet thuis. 
Ik maakte me in die tijd soms wel zorgen. 
Voor Jeffrey op de boerderij kwam, hebben 
we allerlei plekken bekeken, maar Jeffrey 
wilde niets. Ik ben eerst met de JP op de 
boerderij gaan kijken. Toen wist Jeffrey het 
nog niet. Ik vond het wel wat. Daarna is 
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Jeffrey met begeleiding op bezoek gegaan. 
Hij bleek de boerderij zelf ook leuk te 
vinden. Het was wel een ding, want de 
JP had het niet goed met hem overlegd. 
Maar als er gesprekken waren, was Jeffrey 
er vaak niet, dus hij ontliep het zelf ook. 
Ik vind het fijn dat hij het nu zo naar zijn 
zin heeft. Ik zoek hem vaak genoeg op de 
boerderij op en hij komt ook regelmatig 
bij ons langs. Jeffrey heeft op de boerderij 
een kameraad en hij woont en werkt nu op 
één plek. Dat is voor Jeffrey heel fijn. Hij is 
graag met anderen en zoekt de gezelligheid 
op. Zijn humeur is nu ook beter.’

Betrouwbare, veilige ander
‘Vanuit de Hallenstraat, een woonlocatie 
van de JP, kregen we signalen dat het 
goed ging met Jeffrey en dat hij een 
volgende stap zou aankunnen’, vertelt 
Femke, locatiecoördinator van de 

‘We zagen dat we hem in deze 

setting overvroegen. We konden 

hem niet de nabijheid bieden die 

hij nodig had’

Beyerinckstraat. ‘Het leek een vrij logische 
stap: je hebt je ontwikkeld en vervolgens 
ga je ergens wonen. Maar eenmaal in de 
Beyerinckstraat zagen we allemaal dat het 
niet goed liep. Jeffrey voelde zich niet 
veilig in zijn appartement. Hij sliep op 
de bank en niet in zijn bed. Hij had het 
liefst zo veel mogelijk vrienden over de 
vloer en ging niet naar dagbesteding. Hij 
gamede veel, was vaak de hort op en bleef 
regelmatig bij vrienden hangen. Hij was 
bang om alleen te zijn.
We zagen dat we hem in deze setting 
overvroegen. We konden hem niet de 
nabijheid bieden die hij nodig had. Zelf 
de dag structureren was ook moeilijk 
voor Jeffrey. Ontbijten, schoonmaken, 
koken, dat lukte hem allemaal niet. Wij 
wilden onderzoeken hoe we het beste 
bij hem konden aansluiten en hoe we 
écht met hem in contact konden komen. 
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Daarom hebben we Jeffrey een half jaar 
intensief geobserveerd. Wat gebeurt er 
nu? Wat gaat er goed? En wat werkt 
niet? Dat hebben we bijgehouden in zijn 
ondersteuningsplan. Onze lijn was in die 
tijd dat we alles overnamen wat Jeffrey 
zelf niet lukte. Heb je nog geen ontbijt? 
Dan brengen we jou ontbijt. Je moet 
vandaag de was doen, maar je bent er 
niet? Dan doen wij de was voor jou. Zo 
wilden we de betrouwbare veilige ander 
voor hem zijn.’

‘Dit wordt je nieuwe woning’
‘Het laatste halfjaar hebben we gezocht 
naar een plek die voor Jeffrey geschikt 
zou zijn, maar ook daarin hebben we hem 
overvraagd. Hij kon eigenlijk niet met ons 
mee om plekken te bezoeken. Hij kwam 

“Het afgelopen jaar hebben we onder meer aan het thema 

‘begrenzen’ gewerkt. Dat thema heeft bijvoorbeeld binnen 

de scholing Vraaggericht werken aandacht gekregen en in 

gesprekken op locaties. Soms zit het in de gesprekken met de 

klachtenfunctionaris. Het thema komt in allerlei elementen terug.”
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bij ons en bij Men Trainen Salland was dit 
tussen wal en schip geraakt. We vonden 
dat Jeffrey wel moest verhuizen, want we 
zaten al zo ver in het proces. We hebben 
nagedacht over wat we als JP het beste 
konden doen. Uiteindelijk hebben we 
een hoofd- en onderaannemingscontract 
opgesteld tussen de JP en Men Trainen 
Salland. Wij hielden de indicatie en 
sloten een zorgovereenkomst met Men 
Trainen af, waarin wij hen uitbetaalden. 
We hebben Men Trainen het vertrouwen 
gegeven. Zij leverden de zorg, maar wij 
bleven eindverantwoordelijk totdat het 
pgb geregeld was. Ons eigenaarschap reikt 
verder dan de JP; we kijken breder, we 
doen wat nodig is, zodat iemand tot zijn 
recht komt.’

Continue cirkel
Femke: ‘Het was voor ons ook spannend, 
want wij kenden de kwaliteit van 
dienstverlening van Men Trainen Salland 
niet goed. We hadden wel een duidelijke 
blauwdruk gemaakt van wat bij Jeffrey 
past. Die sloot aan bij wat Men Trainen 
Salland biedt. Dat blijkt ook wel uit 
hoe het nu met Jeffrey gaat. Dit is een 
boerderij waar meer mensen wonen en van 
waaruit iedereen normaal de dag start en 
eindigt. Samen opstaan, ontbijten, werken 
en eten. Het is een continue cirkel die 
niet wordt onderbroken. Het is een thuis, 
precies wat Jeffrey nodig heeft.

Nu is Jeffrey met Oud en Nieuw weer 
bij zijn ouders en als er een feest in de 
familie is, is hij er weer bij. Toen Jeffrey 
nog bij de JP woonde, was hij altijd 
ergens anders. Maar als hij nu een groot 
trancefeest heeft in het weekend is hij 
toch maandag of dinsdag weer aan het 
werk. Dat zegt genoeg. Deze plek past bij 
hem. Hij heeft een ritme en hij voelt zich 
er veilig. 
Ik ben er trots op dat hij bij Men 
Trainen Salland is, dat hij groeit en 
dat het contact met zijn familie weer 
loopt. Hiervoor doen we het allemaal: 
dat mensen díe ondersteuning krijgen 
die nodig is om mee te doen met deze 
maatschappij op een manier die bij hen 
past.’

‘Ons eigenaarschap reikt verder 

dan de JP; we kijken breder, we 

doen wat nodig is, zodat iemand 

tot zijn recht komt’

afspraken niet na of hij zag er het nut 
niet van in. Hij begreep het niet en kon 
het niet overzien. Uiteindelijk hebben 
wij toen de regie gepakt en hebben we 
gezegd: “Dit lijkt ons een goede plek voor 
jou.” We hebben voor deze zorgboerderij 
gekozen vanwege de nabijheid: Jeffrey 
blijft nu meer in het zicht. Dat lukt bij 
Men Trainen Salland beter dan dat wij 
konden bieden. De ruimte buiten, waar 
Jeffrey zo’n behoefte aan heeft, is hier. 
En de stad en zijn vrienden zijn nu iets 
meer op afstand. 
Toen de verhuizing eraan kwam, was Jeffrey 
bij vrienden en was hij amper in de buurt. 
We hebben vervolgens bewust een strak 
traject uitgestippeld, met zijn moeder, de 
gedragskundige en Men Trainen Salland. 
Toen hij weer in de Beyerinckstraat was, 
hebben we gezegd: “We gaan op een 
nieuwe plek kijken.” Daarna hebben we 
gezegd: “Dit wordt je nieuwe woning”. 

We hebben geen ruimte gegeven door 
te vragen wat hij ervan vond. Jeffreys 
ouders waren er bij betrokken. Zij waren 
enthousiast over deze plek. En het was ok 
voor Jeffrey, zo leek het. Op de dag van de 
verhuizing was hij er. Hij is meegegaan in 
de actie.’

Vertrouwen gegeven
Femke: ‘Op de verhuisdag ontdekten we 
dat we geen afspraken hadden gemaakt 
over de financiering. Jeffrey had bij de JP 
een indicatie op basis van zorg in natura 
en Men Trainen Salland werkt op basis 
van een persoonsgebonden budget (pgb). 
Zijn televisie stond al op de achterbank 
van de auto en Jeffrey had zelf sigaretten 
gehaald. Alles was klaar, zodat hij de stap 
naar de zorgboerderij kon zetten. Toen 
kwam het telefoontje van Men Trainen 
Salland dat zij de indicatie niet konden 
declareren. Door personeelswisselingen 
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“Ik werk vanuit het centraal bureau voor de hele JP. Zonder praktijkverhalen kan ik 
mijn werk niet goed doen. We zijn sterk in het individuele maatwerk en in het 
eenvoudig houden met elkaar.”

“Het zijn ogenschijnlijk kleine dingen, maar die hebben veel betekenis voor mensen 
en hun waardigheid: zelf koffiezetten of zelf boodschappen doen. Daar ben ik 
trots op. Ik vind het ook goed dat we de dingen die niet goed gaan benoemen. 
Dat we ze niet wegstoppen, maar ermee aan de slag gaan. Dat mensen ook de 
ruimte krijgen om te zeggen: dit heb ik niet goed gedaan.”

“We moeten accepteren dat er ongelijkheid is. Het gaat ons om de kwaliteit van 
de dialoog die erover plaatsvindt. Het gaat ons er niet om risico’s in kaart te 
brengen. Voor ons is de vraag: is er voldoende risicobewustzijn? Dan ga je weer uit 
van vertrouwen in de professionaliteit van medewerkers.”
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Het lef om 
ruimte te geven
Steeds op zoek naar de beste 

balans tussen voorspelbaarheid 
en nieuwe dingen proberen, 

zodat Janet kan groeien.   
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De zorgorganisatie ondersteunde deze 
kinderen, maar er werd vrij star met Janet 
omgegaan. Dat ging mis: Janet ging op 
een gegeven moment niet meer naar 
de dagopvang en zat helemaal aan het 
plafond. Toen heb ik meerzorg aangevraagd, 
zodat Janet een-op-een begeleiding kon 
krijgen. Dat lukte, maar uiteindelijk zei de 
zorgorganisatie dat ze de zorg niet meer 
konden leveren, omdat sommige bewoners 
zulke intensieve begeleiding nodig 
hebben. Daarom zijn we als ouders gaan 
rondkijken en zo kwamen we in contact 
met de JP. Sinds zes jaar levert de JP de 
ondersteuning. Dat is vanaf het begin goed 
gegaan. Janet heeft het erg naar haar zin.’

Kleine stappen
‘Ik begeleid Janet nu anderhalf jaar 
intensief, maar ben vanaf het begin 
bij haar betrokken geweest’, vertelt 

Hersilia, begeleider. ‘Ik zag toen een 
vrouw die veel zorg nodig heeft, een-op-
een, en vertrouwen moest krijgen in de 
begeleiders. Daarvoor hebben we allereerst 
gezorgd door goed op haar aan te sluiten, 
want alleen van daaruit kan Janet zich 
ontwikkelen. Een begeleider moet veel 
zelfvertrouwen hebben en er moet een 
persoonlijke klik met Janet zijn, anders 
gaat het niet.
Ook een vaste volgorde in de activiteiten 
is voor haar belangrijk. Ze heeft 
duidelijkheid en voorspelbaarheid nodig. 
Daarom geven we haar dagprogramma in 
pictogrammen weer. Zo kan Janet zien 
wat ze kan verwachten. We proberen 
steeds uit wat ze op dat moment 
aankan en daarin zijn we flexibel. We 
bouwen alles in kleine stappen uit. Bij 
het wassen in de ochtend bijvoorbeeld 
legden wij standaard de badmat klaar 

‘We veranderen kleine dingen, 

juist om te kijken of dat gaat’
40

Janet heeft zelfs een 
pyjama gekocht
Janet (52) praatte niet, gilde regelmatig en leek vaak overprikkeld. Het team 
won haar vertrouwen en geeft Janet alle ruimte om zichzelf te zijn. Nu praat ze 
meer en zoekt ook zelf contact.

‘Janet is een hartstikke moeilijk meisje. 
Voor ons nu niet meer natuurlijk, maar 
ik denk voor de begeleiding wel’, vertelt 
Annie, de moeder van Janet. ‘Ze heeft 
jaren niet gepraat. Ze is angstig en 
onverwachte gebeurtenissen brengen 
haar snel van haar stuk. Dan kan ze 
bijvoorbeeld oorverdovend gillen, waar 
ze ook is. Het is heel belangrijk dat je 
Janet aanvaardt zoals ze is. Je moet niet 
proberen haar te veranderen of om heel 
goed je best te doen. Dat werkt averechts. 
Ze is zoals ze is. Janet is onze eerste 
dochter. Na de geboorte leek er lange tijd 
niets met haar aan de hand te zijn. Ze 
ging alleen niet praten en begreep ook 
niet wat wij zeiden. Verder deed ze alles 
op tijd, zoals lopen en zindelijk worden. 
Je zag niets aan haar. 
Ze is twee jaar op de kleuterschool 
geweest en dat ging redelijk goed. Ze 
kleurde, ze tekende en ging zelf bij andere 
kinderen zitten. Ze praatte toen nog niet 
en daarom zijn we naar spraakles gegaan. 

We moesten thuis ook oefenen. We deden 
alles wat we dachten te moeten doen, 
maar het was een ellende.’

Aan het plafond
‘Tot haar veertiende ging Janet naar een 
school voor moeilijk lerende kinderen. 
Daarna is ze naar een instelling voor 
kinderpsychiatrie gegaan voor observatie, 
maar daar ging ze kapot. Toen ik haar bij 
een onverwacht bezoek op zondagmiddag 
helemaal alleen in bed aantrof, zonder dat 
er ergens leiding te vinden was, heb ik haar 
direct meegenomen naar huis. Later ging 
Janet naar een woonvoorziening in Neede, 
toen ik zelf ziek werd. Daar woonde ze tot 
haar twintigste en ze had het er goed.
Op een gegeven moment hebben wij 
samen met zes andere ouderparen een 
logeerhuis voor de weekenden opgezet, 
eerst onder eigen beheer en met 
ondersteuning van een zorgorganisatie. 
Dat werd later een woning en daar woont 
Janet nu nog.
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om de overgang naar die activiteit aan 
te geven. Nu pakt Janet zelf de badmat 
en legt ze die zelf na het wassen weer in 
haar kast. We veranderen kleine dingen, 
juist om te kijken of dat gaat. Lukt dat 
niet, dan doen wij het voor Janet, maar 
we dagen haar wel steeds uit tot meer 
activiteiten. Wij zien dat ze dat ook leuk 
vindt en dat ze erdoor groeit.’

Janet praat veel meer
Hersilia: ‘Dinsdag, woensdag en vrijdag 
gaan we wandelen en op woensdag 
koopt Janet nu vaak zelf bloemen bij 
de winkel. Die schikt ze op donderdag, 
hier thuis. Zaterdag en zondag gaat ze 
de ene week overdag even naar bed, om 
haar een ander ritme te geven dan door 
de week. De andere week bezoekt ze 
haar ouders.
Wandelen kan al spanning geven, maar 
inmiddels kan Janet af en toe ook een 
winkel in. Ze gaat nu bijvoorbeeld ook 
mee naar de slager. Of ze gaat naar de 
dierenwinkel, omdat ze het leuk vindt om 
bij de vissen te gaan kijken. We bekijken 
elke keer op het moment zelf of Janet het 
aankan. Een paar jaar geleden was dit 
allemaal niet mogelijk. Nu zegt ze zelf als 
we een bepaalde route lopen: “Oh, dan ga 
ik even bij de dierenwinkel kijken.”
Sinds twee jaar praat Janet veel meer. Ze 
kent alle namen van medebewoners en 
van de begeleiders. We hebben altijd veel 
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ondertiteld voor Janet: “We gaan nu de 
tafel dekken. We pakken nu de borden. Het 
geluid dat je nu hoort, is van buiten”. Dat 
deden we, zodat ze geluiden kan plaatsen. 
Janet heeft nog wel eens een gilbui, 
maar veel minder. Ook omdat ze nu kan 
aangeven dat ze bijvoorbeeld last heeft 
van haar buik.’

Steeds contact maken
‘Janet kan van kleine dingen al van slag 
zijn. Van een hard geluid bijvoorbeeld 
of een insect’, vervolgt Joanne, de 
locatiecoördinator. ‘Maar ook als ze iets 
heeft gehoord of opgevangen waarvan 
ze denkt dat het met haarzelf te maken 
heeft. Ze kan de informatie dan niet 
verwerken en raakt overprikkeld. Daarom 
zijn onze teamvergaderingen niet in de 

woning, maar op een andere locatie. 
Anders denkt Janet waarschijnlijk iets 
als: o jee, twaalf mensen. Wat betekent 
dat? Dat klopt niet. Janet betrekt dingen 
vaak op zichzelf. Ook bij pijntjes komen er 
meteen angsten boven bij Janet.
We observeren Janet continu en maken 
steeds contact met haar, want gedurende 
de dag verandert haar stemming een 
aantal keren. Dan weeg je steeds af: blijf 
ik bij haar of loop ik even weg? Dat vraagt 
van het team veel geduld en overleg. En 
lef om dingen los te laten en iets nieuws 
te proberen.’

Stralen, klappen en gekkigheid
‘Janets lichaamstaal zegt alles’, gaat 
Hersilia verder. ‘Als Janet angstig en 
gespannen is, verkrampt ze en heeft ze 

‘De benadering van de begeleiders 
van de JP is heel menselijk; iedereen 
krijgt de aandacht die hij nodig 
heeft. Daardoor kan en doet Janet 
nu ook veel meer en wil ze zelf iets’
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een donkere blik. Ook maakt ze strakke 
bewegingen. In de signaleringsplannen 
hebben we zo precies mogelijk beschreven 
hoe je aan Janet kunt zien hoe ze zich 
voelt. Als ze goed in haar vel zit, is dat 
gewoon geweldig om te zien. Dan straalt 
ze, klapt ze en maakt ze gekkigheid. 
Ze zoekt dan zelf contact door voor 
je te gaan staan en te wachten tot je 
terugkijkt.’
Annie: ‘De benadering van de begeleiders 
van de JP is heel menselijk; iedereen 
krijgt de aandacht die hij nodig heeft. 
Daardoor kan en doet Janet nu ook veel 
meer en wil ze zelf iets. En overal kan over 
gepraat worden. Voorheen was ik als ouder 
nergens; de leiding wist hoe het moest. 
Maar met de JP kun je alles bespreken. De 
begeleiders horen en zien mij als ouder.’
Joanne: ‘We beginnen nu het koffiezetten 
te oefenen. Enerzijds dagen we Janet uit, 
maar tegelijk leunen we ook achterover 
en vullen we de dingen niet helemaal 

“Het gaat niet om herstel, maar om leefplezier en om zoveel 

mogelijk zelfstandigheid in het dagelijks leven. Om meedoen in de 

maatschappij waar het lukt en anders op een prettige manier je dag 

doorkomen.”
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Begeleiders hebben zelfs een pyjama met 
haar gekocht. Mensen zijn nu een beetje 
over de angst heen. We gaan het proberen 
en zien wat er gebeurt.’

Puntjes op de i zetten
‘Toen ik drie jaar geleden betrokken werd 
bij het team, zat dat al in een positieve 
flow’, vertelt Micki, gedragskundige. 
‘Er was een duidelijk signaleringsplan; 
dat gaf structuur die voor Janet 
glashelder was. Het team pakte ook de 
ondersteuningsplannen mooi op. Dit team 
bedenkt zelf de oplossing voor de dingen 
waar het tegenaan loopt. Ik heb vooral 
kunnen helpen om de puntjes op de i te 
zetten. We hebben bijvoorbeeld samen 
besloten dat we ook de lastige momenten 
in de week voor Janet op haar pictobord 
zetten.’
‘Sinds een jaar heeft Janet vissen op haar 
kamer’, vervolgt Joanne. ‘In een gesprek 
met de familie van Janet kwamen we op 
dat idee. Ze vertelden dat Janet poezen 
geweldig vindt en dat ze die vroeger 
ook had gehad. Poezen zijn voor Janet 
te onvoorspelbaar in hun gedrag, maar 
we brainstormden over een haalbaar 
alternatief. Zo kwamen we op vissen. 
Die zijn voorspelbaar, blijven in de kom 
en kun je volgen. Zo heeft Janet iets 
waarvoor ze kan zorgen. Vanaf het begin 
geniet ze ervan. Ze kan een hele tijd voor 
de kom staan en kijken.’

Steeds vooruitkijken
‘Voorlopig heeft Janet de meerzorg zeker 
nodig’, gaat Micki verder. ‘Maar misschien 
kan ze later met minder begeleiding toe. 
Die indicatie dwingt ons om steeds één 
of twee jaar vooruit te kijken en doelen 
te stellen. Zo gaan we er nu onder andere 
aan werken dat Janet meer taal gebruikt 
en meer contact maakt.’
‘In de toekomst is er nog wel iets mogelijk 
in de dagbesteding’, aldus Joanne. ‘Niet 
dat Janet dan hele dagen op pad is, maar 
wel dat ze ergens naartoe gaat, iets doet 
met bloemen en dan weer terugkomt. 
Zoiets. Het zal haar ook rust geven als 
ze straks haar eigen huisje krijgt, in de 
nieuwbouw die deze verouderde woning 
vervangt. Dan wordt ze minder gehinderd 
door alle geluiden van de andere 
bewoners.’

Meer een eigen ik
‘Ik denk dat Janet een menswaardiger 
leven heeft gekregen’, besluit Joanne. 
‘En dat ze meer een eigen ik heeft. Janet 
geeft nu vaak zelf aan wat ze leuk vindt, 
wat ze wil eten en wat ze wil doen. 
Hiervoor werd alles voor haar bepaald. Ze 
heeft veel meer vrijheid gekregen om te 
kiezen wat ze wil, door te praten en door 
te wijzen. Dat vind ik mooi om te zien.’
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voor haar in. We geven haar ruimte voor 
eigen initiatief. We laten haar meer gaan, 
waardoor ze zelf verder komt. Dat gaat 
ook wel eens mis. Dan is ze bijvoorbeeld 
heel boos in de winkel en schreeuwt ze 
alles bij elkaar. We zeggen dan niet dat ze 
iets maar beter niet meer kan doen, maar: 
ok, dit was geen goede situatie. Wat is er 
gebeurd? En dan geven we haar de kans 
om het de dag erop weer te proberen. 
We blijven structuur, duidelijkheid en 
veiligheid bieden. Dat is de basis.’

Steeds nieuwe manieren
Hersilia: ‘Janet heeft een fotobord met 
de begeleiders die haar die week helpen. 
Daar staan nu ook foto’s op van de 
uitzonderingen in die week, bijvoorbeeld 
als ze naar de kapper of naar de tandarts 
moet; dingen die ze echt niet leuk vindt. 
We doen dat, zodat Janet weet dat er 

een activiteit aan komt. Dat geeft haar 
duidelijkheid. Ze maakt zich dan wel 
druk om wat er gaat komen, maar niet 
omdat ze niet weet waar ze aan toe is. We 
hebben ontdekt dat dit werkt. Eerst was 
ze elke dag bang dat ze misschien naar de 
tandarts moest. Nu krijgt het een plek en 
kan ze verder. Zo vinden we steeds nieuwe 
manieren om goed met haar om te gaan.’
‘We hadden vorig jaar een evaluatiegesprek’, 
gaat Joanne verder. ‘Daarin bespraken we 
dat we er meer op wilden inzetten dat 
Janet vaker naar buiten zou gaan en ook 
de winkels zou ingaan. Dat was spannend 
voor het team. Wanneer zou Janet dat 
aankunnen? Want het is niet prettig als 
Janet een gilbui in de winkel krijgt. Op 
een gegeven moment is iedereen het gaan 
doen. Daar zien we het eigenaarschap en 
het lef tonen van het team. Het team wil 
stappen zetten en Janet laten groeien. 

‘Enerzijds dagen we Janet uit, maar 

tegelijk leunen we ook achterover 

en vullen we de dingen niet 

helemaal voor haar in’



Bram mag 
Bram zijn

Thuis ging het niet meer met 
Bram en het team bij de JP 

was nog niet klaar voor hem.   

“Medewerkers van de JP gebruiken ook de kracht van stilte. Tijdens een 
locatiebezoek zag ik dat een begeleider een cliënt zag worstelen met het 
openmaken van een plastic zakje. Een natuurlijke reflex is: zet gewoon de schaar 
erin, maar zij gaf de cliënt de tijd om daar mee om te gaan. Na twee 
minuten kreeg de cliënt zelf het zakje open. Dat geeft iemand zelfvertrouwen.”

“De JP biedt sowieso veiligheid en nabijheid. Dat merk ik doordat mensen voor 
me klaarstaan op mijn werk, ze doen moeite voor mij. Ik vind dat 
heel fijn bij de JP.”

“Ik werkte nog niet zo lang bij de JP toen ik een vader sprak, wiens dochter op 
een locatie van de JP woonde. De vader was nog trotser op het appartement van 
zijn dochter dan de dochter zelf. Hij vertelde hoe blij hij was, omdat zijn dochter 
koffie voor hem kon zetten. Dat lijkt misschien klein, maar dat zegt veel over 
volwaardigheid van de ander: zijn dochter die iets kan betekenen voor 
haar vader.”

50





55

‘De dag leek iedereen wat te 

overkomen’

laten hangen en tot twee, drie uur in de 
nacht wakker te laten. Bram heeft rust 
nodig, zijn medicatie, slaap en ritme. Hij 
raakte steeds meer uit het lood.’

Eerder collega’s raadplegen
‘Verhuizen naar de Vuurwants was voor 
Bram en zijn moeder op dat moment de 
enige optie. Thuis ging het echt niet 
meer’, vertelt Mandy, gedragskundige. ‘Er 
moest iets gebeuren, maar moeder had er 
geen vertrouwen in. Dat vond ik erg.
Toen Marloes kwam, de nieuwe locatie-
coördinator van de Vuurwants, zag zij de 
zorgen die ook ik had. We praatten samen 
elke twee weken met Brams moeder en 
Nicole vertelde dan waar ze niet tevreden 
over was. We hebben gezegd dat ze gelijk 
had en dat alles wat ze noemde ook echt 
georganiseerd moest worden, maar dat 
het team dat op dat moment niet kon. We 

hebben samen met het team veel inzet 
getoond om Bram zo veel mogelijk te 
sparen.
De intentie van iedereen die bij de 
Vuurwants betrokken was, was goed. 
Maar dan nog kan de conclusie zijn: dit 
was niet goed genoeg. We werken in een 
organisatie waarin we verkeerde keuzes 
mogen maken en ervan mogen leren. Mijn 
belangrijkste inzicht is dat ik veel eerder 
collega’s raadpleeg en een signaal afgeef 
als iets in mijn ogen niet goed gaat. We 
hebben onvoldoende hulp gevraagd aan 
collega’s, vind ik achteraf.’

Een overvraagd en 
handelingsverlegen team
‘Ik ben in het najaar van 2018 betrokken 
geraakt bij Bram’, vertelt Marloes. ‘Ik 
startte als locatiecoördinator van de 
Vuurwants en trof een ingewikkelde 

54

‘Hij snuffelt hier aan het 
leven’
Bram (15) heeft MCDD, een vorm van autisme, en ADHD. Hij woont nu aan de 
Kamperfoeliestraat. Daar lijkt hij op zijn plek, na een roerige periode daarvoor. 
Een verhaal met veel kanten. 

‘Ik woon nu fijn’, vertelt Bram. ‘Ik heb 
hier een eigen appartement en het is een 
rustige omgeving. Dat helpt mij. Ik voel 
me hier thuis. Ik ga ook weer naar school, 
vier dagen, anderhalf uur per dag. Het is 
een school voor kinderen die lang niet 
naar school zijn geweest. Sommige vakken 
doe ik op een laag niveau, zoals rekenen, 
maar Engels doe ik op havoniveau en 
Nederlands op havo/vwo-niveau. Ik wil 
iets gaan doen met ICT, bijvoorbeeld 
software ontwikkelen of games maken. 
Ik game graag: Fortnite, Call of Duty, 
GTA, dat soort spellen. Ik speel meestal 
online met vrienden. Daar ben ik goed 
in. En samen met de begeleiding doe ik 
de dingen die in huis nodig zijn, zoals 
stofzuigen en de was doen.’

‘Waar bracht ik Bram naartoe?’
Zo overzichtelijk en gestructureerd was 
het voor Bram niet altijd. Na heftige 
jaren thuis is Bram uithuisgeplaatst en 
had hij verschillende woonplekken. ‘Ik 

was opgelucht toen het erop leek dat 
Bram naar de Vuurwants, een locatie van 
de JP, kon. Ik hoopte dat het een goede 
plek voor hem zou zijn’, vertelt Nicole, 
Brams moeder. Dat pakte echter heel 
anders uit. Nicole: ‘In de aanloop naar 
Brams verhuizing hadden we al heel wat 
gesprekken achter de rug. Eerst kon Bram 
niet komen, omdat het team niet op orde 
was. Vervolgens leek zijn verhuizing op de 
afgesproken dag niet door te kunnen gaan, 
omdat het team Bram geen veiligheid zou 
kunnen bieden. Toen ik hoorde dat Bram 
toch kon komen, heb ik gehuild, want 
waar bracht ik Bram naartoe?’
Bram vond er niet de rust en structuur die 
hij nodig heeft. Voor het team leek het 
zoeken naar wie Bram was en hoe je het 
beste bij hem aansluit. Nicole: ‘Misschien 
hebben de teamleden daarvoor te weinig 
tijd gehad. Ze gaven Bram bijvoorbeeld 
keuzevrijheid in plaats van nabijheid. 
Maar Bram is geen jongen om alleen naar 
Hengelo te laten fietsen, in de stad te 
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situatie aan. Het team was overvraagd 
en voelde zich handelingsverlegen. 
De begeleiders werkten veel alleen en 
wisten te weinig van autisme, MCDD, 
ADHD en hechtingsproblematiek. Hoe 
kun je dan goed ingaan op de individuele 
ondersteuningsbehoeften? De kinderen die 
op dat moment op de Vuurwants woonden 
en logeerden, zaten de hele dag in elkaars 
energie en dat was te veel. Een jongen als 
Bram heeft veel structuur en duidelijkheid 
nodig. Als jij niet weet hoe je bij hem 
aansluit, dan is dat een probleem. De dag 
leek iedereen wat te overkomen.
Ik heb onder andere overlegd met Mandy, de 
gedragskundige. Samen zijn we betrokken 
geweest bij de beslissing om de kinderen 
te laten verhuizen. Voor Bram betekende 
dat dat hij na drie maanden alweer naar 
een nieuwe woonplek zou gaan. Ik sta nog 
steeds achter het besluit, maar achteraf 
denk ik: hadden we niet vanuit een wat 
grotere cirkel moeten kijken: wat speelt hier 
nu en zien we niets over het hoofd? Hadden 
we collega’s om hulp kunnen vragen? 
Misschien zijn we te haastig geweest. Ik 
weet niet of we iedereen wel goed genoeg 
bij het hele proces betrokken hebben.’

Bram mag zijn wie hij is
‘Nu, aan de Kamperfoeliestraat, heeft Bram 
een rustige eigen plek om zich terug te 
trekken als het even niet meer gaat’, vertelt 
moeder Nicole. ‘Maar Bram vindt contact 

ook belangrijk. Een eigen appartement 
vond ik daarom spannend. Bram belt me 
elke avond voordat hij naar bed gaat en hij 
belt als hij wakker wordt. Ik zie nu dat hij 
zich meer en meer durft te laten zien. Af 
en toe heeft hij een grote mond, maar dat 
hoort ook bij een jongen van vijftien. 
Bram snuffelt hier aan het leven. Zijn 
ontwikkeling stond lange tijd stil, maar nu 
legt hij op zijn manier contact met andere 
bewoners en met jongens in de buurt. 
Hij krijgt steeds meer vertrouwen dat hij 
hier kan blijven. Dankzij de begeleiders 
krijgt hij veel duidelijkheid, rust en 
positieve ervaringen. Daardoor groeit 
zijn zelfvertrouwen. Hij is intelligent en 
snapt veel, maar hij kan er niet goed naar 
handelen. Het hele team benadert Bram nu 
eenduidig. De teamleden communiceren 
goed met hem, mij en elkaar. Ze zijn 
positief en ook heel betrouwbaar. Dat geeft 
Bram veiligheid. Ze benoemen continu dat 
Bram mag zijn wie hij is. Hij hoeft niet op 
zijn tenen te lopen. Dat werkt, want Bram 
heeft rust en hij gaat weer naar school. 
En ik kan nu weer zijn moeder zijn en niet 
allereerst zijn begeleider.’

Rustig vaarwater
‘Bram vraagt enorm veel begeleiding’, 
vervolgt Nicole. ‘Dit team creëert zo veel 
mogelijk begeleidingsmomenten voor 
hem. Het team staat echt om hem heen, 
waardoor hij zich veilig voelt. Ik merk dat 
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Bram belangrijk is. Bram vindt wel dat 
hij een beetje achter zijn vodden gezeten 
wordt, maar als dat wegvalt, ontstaat er 
meteen weer onrust.
Al een paar dagen nadat hij hier was, 
merkte ik in het contact met Bram dat hij 
hier in rustig vaarwater terechtgekomen 
is. Al is het soms nog moeilijk om daar 
vertrouwen in te houden, na alles wat er 
gebeurd is.’
‘Toen ik wist dat Bram bij ons kwam, 
hebben we eerst vier weken genomen 
om alles goed te organiseren’, vertelt 
Sandra, begeleider van Bram aan de 
Kamperfoeliestraat. ‘Ik heb van tevoren 
met Bram doorgesproken hoe hij dingen 
zag en wat hij wilde. We hebben het over 
de inrichting van het appartement en 

de verhuizing gehad. En we hebben een 
werkplan gemaakt.
Ik wilde meteen betrouwbaar zijn. Dat 
was belangrijk voor Bram en zijn moeder. 
We hebben hier een professioneel, sterk 
team met veel kennis en structuur. Als we 
een lijn uitzetten, dan volgen we die met 
z’n allen. We zijn kritisch naar elkaar en 
vragen elkaar waarom we de dingen doen 
zoals we ze doen.’

Bram durft ook boos te zijn
Sandra: ’Nu Bram hier drie maanden woont, 
kan ik zien dat het hem rust geeft en dat 
het vertrouwen terugkomt. Hij durft nu 
zichzelf te zijn en durft hier ook boos te 
zijn. In het begin was hij dat vaak alleen 
bij zijn moeder.’ ‘Maar ik woon hier niet 

‘Ik kan nu weer zijn moeder zijn 

en niet allereerst zijn begeleider’

“Je hoeft niet alle inhoud te kennen, maar je moet de juiste 

vragen kunnen stellen aan de juiste mensen. Zo moeilijk is het 

dan allemaal niet.”
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alleen omdat ik makkelijk boos ben’, 
reageert Bram. ‘Nee’, beaamt Sandra. ‘Het 
is meer dat je bang bent, omdat er niet 
snel genoeg duidelijkheid over dingen is. 
Jij kunt iets in je hoofd zetten en dan moet 
het op die manier, maar soms gebeurt het 
anders. Dan kan het wel knallen’.
‘Bram is vaak op zijn appartement, maar 
geeft ook aan dat hij zich soms eenzaam 
voelt. Dus het is belangrijk dat hij op 
bepaalde tijden naar beneden komt, 
bijvoorbeeld voor het ontbijt of het 
avondeten. Dat vindt Bram niet altijd 
leuk, maar dat zetten we wel door, zodat 
hij niet te lang alleen is. Als we zien dat 
Bram veel spanning heeft en dat hij het 
hier heel druk vindt, zeggen we ook wel: 
‘Pak je bord en eet lekker boven, zodat er 
niet zo veel prikkels zijn’. Dat bekijken we 
in het moment.
We stemmen steeds goed met elkaar af. 
Het dagprogramma, het contact met 
moeder en met school, voor alles geldt dat 
ik de lijn uitzet en bekijk of iedereen doet 
wat we hebben afgesproken.’

Gamen, voetballen en logeren
‘In het begin zat Bram veel op zijn kamer’, 
vervolgt Sandra. ‘Het was altijd een drama 
om hem naar buiten te krijgen. Maar we 
hebben Brams dagschema duidelijk met 
hem doorgenomen en hij is ermee akkoord 
gegaan, dus daar zijn we consequent mee 
gaan werken. We wandelden, fietsten en 
hebben een bal gehaald om te voetballen. 
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‘Mijn angst is nu dat ik 

uiteindelijk te horen krijg: Bram 

past hier niet, hij moet weg. Maar 

het team doet erg zijn best om dat 

gevoel bij mij weg te nemen’

laten gaan. Of maar één dag in plaats van 
een weekend, om Nicole te beschermen. 
We werken ernaartoe dat Bram zijn moeder 
belt omdat hij haar mist en niet omdat zij 
een probleem voor hem moet oplossen. Dat 
fijne moeder-zooncontact gun ik ze allebei.’
Blijft Bram dus aan de Kamperfoeliestraat 
wonen? ‘Dat kan’, antwoordt Nicole. ‘Je 
kunt er in principe oud worden. Ik denk 
niet dat hij ooit zelfstandig kan wonen, 
maar het is open. Ik had ook nooit 
gedacht dat Bram vrienden zou krijgen 
en die heeft hij nu ook. Op een leuke en 
speelse manier. Wat werk betreft, gaat hij 
de ICT in. Dat kan niet anders. Maar ik 
zeg: ga hier eerst lekker je draai vinden. 
Stapje voor stapje. We zijn op de goede 
weg.’
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Toen Bram ging voetballen, ontmoette 
hij ook andere jongens en is er contact 
ontstaan. Dat is een omslag geweest. Nu 
heeft Bram meer sociale interactie op 
straat en via school. Hij spreekt inmiddels 
bijna dagelijks af met jongens van school, 
een jongen die ook hier woont of jongens 
uit de buurt om te gamen, te voetballen 
of te komen logeren. Dat gebeurde 
hiervoor nooit. Wat kattenkwaad uithalen, 
wat gamen, daar geniet hij echt van.
Ik investeer veel in de driehoek cliënt, ouder 
en ondersteuner. Dat vind ik belangrijk, 
want je moet het met zijn drieën doen. De 
JP biedt vrijheid in de dingen regelen zoals 
jij het wilt. Niet alles staat vast. We kijken 
naar wat iemand in die situatie nodig heeft. 
Onze benadering en afspraken zijn zo veel 
mogelijk op de persoon gericht.’

Tien keer in de bosjes
Bram en zijn moeder hebben zware jaren 
achter de rug. ‘Omdat Bram door de week 
alleen met mij was, was hij ook erg op mij 

gericht’, legt Nicole uit. ‘Dat is nu nog wel 
zo, maar thuis ging dat echt niet meer. Als 
ik een activiteit met hem ging doen, dan 
kreeg ik eerst drie klappen op mijn hoofd. 
Hij zocht bij mij steeds contact en reactie 
om duidelijk te krijgen: voel je mij nog 
steeds aan zoals je gisteren deed? Dat is 
de MCDD. Als ik met Bram ga wandelen en 
hij heeft niet zo’n goede dag, dan duwt 
hij me van zich af en lig ik tien keer in de 
bosjes.
Mijn angst is nu dat ik uiteindelijk te horen 
krijg: Bram past hier niet, hij moet weg. 
Maar het team doet erg zijn best om dat 
gevoel bij mij weg te nemen. Bram mag 
hier zijn wie hij is. En zo hoort het ook. 
Bram is Bram. Hij verdient ook zijn plekje.’

Lekker je draai vinden
Sandra: ‘Bram komt met problemen nu veel 
vaker bij ons. Eerder belde hij altijd zijn 
moeder. En als hij druk is en niet lekker in 
zijn vel zit, maken we in overleg ook wel 
de keus om Bram niet naar zijn moeder te 

‘Ik wilde meteen betrouwbaar zijn. 

Dat was belangrijk voor Bram en 

zijn moeder’



Begeleid 
wonen is altijd 
samenwerken

Jolanda en Pascal krijgen 
ondersteuning bij het dagelijks 
leven, zodat hun kinderen in 
veiligheid kunnen opgroeien.

“Wat we binnen de JP tegen elkaar zeggen, is ook onze externe verantwoording. Daar is 
geen verschil tussen. Een voorbeeld daarvan was toen ik begon als toezichthouder. De 
JP had net de documentaire ‘Kijken om te zien’ uitgebracht. Ik vond dat zo onversneden 
transparant. De cliënt, de medewerker en de familieleden worden in goede en 
slechte tijden gefilmd. Dat geeft het echte beeld van wat de JP is.”

“In complexe situaties stel ik mezelf de vraag: hebben we er alles aan gedaan? Kunnen 
we ons als organisatie in de spiegel blijven aankijken? Hebben we het juiste 
gedaan? Als het antwoord ‘ja’ is, kunnen we bij ons standpunt blijven en kan ik ermee 
leven wat er daarna ook gebeurt. Dat is vanuit mijn rol wel gemakkelijker dan vanuit 
de rol van begeleider. Ik ken de mensen niet persoonlijk. Met die afstand kan ik 
collega’s wel nieuwe handvatten meegeven. Mijn rol is om steeds te toetsen: doen 
we waar we voor staan?”

“Het afgelopen jaar hebben we een aantal inspectieonderzoeken gedaan, er zijn 
incidenten geweest. Twee daarvan hebben ouders gemeld, wijzelf hebben niet of te 
laat gemeld. Dat is niet zo fraai en daar hadden we ook geen ander antwoord op dan 
‘dat is er helemaal doorheen geschoten’. Dat onderkennen we en daarover zijn we 
transparant richting ouders en inspectie. We gaan het onderzoek aan. Met de 
betrokken medewerkers hebben we een grondig gesprek. Als de inspectie 
vindt dat er gevolg aan gegeven moet worden, dragen we dat.”
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Dus namen we de hulp aan, al was het 
gedwongen. Het was in het begin heel 
lastig dat er mensen kwamen vertellen 
wat ik moest doen in het huishouden 
en de opvoeding. Mijn man en ik zitten 
daarbij ook niet echt op één lijn. Nog 
steeds niet, dus daar krijgen we hulp 
bij. Ik raakte in die tijd werkloos. 
Daardoor had ik wel de tijd om voor 
meer ritme en structuur voor de kinderen 
te zorgen. De JP heeft ons ook in 
contact gebracht met een bewindvoerder 
en heeft ons geholpen om de schulden 
verder af te lossen. Dit jaar zijn we 
bijna uit de schulden. Inmiddels is de 
ondertoezichtstelling er al een jaar af. 
Het gaat best goed met ons.’

24 uur per dag ergens terechtkunnen
‘Er komt nu elke dag op twee momenten 
een begeleider: ‘s ochtends bij het 
schoonmaken en ‘s avonds bij het eten. 
Dat laatste is omdat onze oudste een 
moeilijke eter is. Ik heb de JP gevraagd 
om mee te kijken hoe we dat kunnen 
verbeteren. Het schoonmaken duurt 
soms een paar uur, soms zijn we binnen 
tien minuten klaar. Die speling is er 
gelukkig wel. Eén keer in de week helpt 
de begeleider om de meisjes naar bed te 
brengen. Verder hebben zij op donderdag 
en zaterdag een moment op kantoor 
met de begeleiding. Dan krijgen ze hulp 
bij lezen en rekenen. Soms doen ze een 
spelletje of gaan ze naar de speeltuin. In 

‘Het was in het begin heel 

lastig dat er mensen kwamen 

vertellen wat ik moest doen in het 

huishouden en de opvoeding’
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Jolanda (32) woont samen met haar 
man Pascal en dochters van acht en zes 
jaar. Ze wonen inmiddels drie jaar met 
begeleiding van de JP. ‘We hebben als 
gezin altijd veel zorgen gehad. Mijn man 
heeft psychische problemen, ADHD en 
is verslaafd aan wiet. We hebben ook 
veel schulden gehad. Eerder kregen we 
al hulp om die schulden af te betalen, 
maar dat ging niet helemaal goed. 
Toen de kinderen kwamen, waren het 
Leger des Heils en het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) bezorgd over 
ons gezin. Er was geen ritme en ze 
waren bang dat de oudste achterstand 
had opgelopen. Ik werkte toen in een 
fastfoodrestaurant, maar dan kwam er 
weer een beslaglegging en was er geen 
geld om iets te doen. Ik was vaak moe 
en naar Pascal was mijn gevoel: als jij 
niets in huis doet, doe ik ook niets. 
Toen zei de gezinsvoogd: “Misschien is 
begeleid wonen iets voor jullie.” Vlak 
voordat we door de woningbouw uit huis 
gezet werden, konden we hier met een 
spoedoverplaatsing terecht.’

Een groot zwart gat
‘Sinds ik mijn man ken, zit hij al in allerlei 
hulpverleningstrajecten. Hij ging op 
zijn zeventiende uit huis en heeft veel 
negatieve ervaringen met hulpverlening 
gehad. Hij is voor mijn tijd ook in een 
afkickkliniek geweest. Het leven was toen 
een groot zwart gat voor hem en hij heeft 
een aantal keer gedacht: ik stel een datum 
en stap uit het leven, maar voor die tijd 
ga ik nog leven als God in Frankrijk. Toen 
heeft hij enorme schulden gemaakt. En 
daarna ontmoette hij mij, dus het liep 
toch een beetje anders.’

We namen de hulp aan
‘Toen we hier kwamen wonen, waren 
de kinderen nog jong. Ze zaten op 
de peuterspeelzaal en net op de 
basisschool. We kregen jeugdzorg en de 
kinderen stonden onder toezicht. Alle 
zorgen en taken kwamen vooral op mijn 
schouders terecht. Ik dacht dat ik het 
goed deed, maar achteraf gezien nam 
ik te veel hooi op mijn vork. Jeugdzorg 
zei: “Of je neemt nu begeleid wonen aan 
of de kinderen worden uithuisgeplaatst.” 

‘Het is een soort dans’
Het gezin van Jolanda en Pascal woont met begeleiding van de JP. Twee keer per 
dag komt er iemand langs en er zijn andere vaste contactmomenten. Bovendien 
zijn de begeleiders 24 uur per dag stand-by.
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het weekend maken we de weekplanning 
en hebben we één begeleidingsmoment 
per dag.
Als de kinderen mij het bloed onder de 
nagels vandaan halen en ik niet weet 
wat ik moet doen, kan ik de begeleiders 
bellen. Er komt dan vrij snel iemand. Ik 
wil alles zo veel mogelijk zelf doen, want 
ik wil uiteindelijk ambulant wonen, maar 
nu is het fijn dat ik 24 uur per dag ergens 
terecht kan als het nodig is. Pascal kropt 
veel op en soms barst de bom. Als het 
te heftig wordt, kan ik de kinderen bij 
de begeleiders brengen. Inmiddels krijgt 
Pascal psychische hulp. Gelukkig helpt 
de JP daar ook bij. Zij geven de therapie 
niet, maar helpen bijvoorbeeld met het 
regelen.
Ik heb vooral geleerd om tot tien te 
tellen. En om consequent te zijn richting 
de kinderen, ook met ‘nee’ zeggen. Als 
ik moe was, was ik gauw geneigd om toe 
te geven. Ik bespreek nu ook meer met 
Pascal. Eerst dacht ik vaak: laat maar, 

omdat hij al zo veel aan zijn hoofd heeft. 
Nu betrek ik hem veel meer bij wat ik 
ervaar en vind.’

Het draait altijd om samenwerken
‘Voordat Jolanda en Pascal bij de JP 
kwamen, was jeugdzorg al bij hen 
betrokken’, vertelt Iris, één van de 
begeleiders. ‘Jeugdzorg had al bepaalde 
doelen gesteld, zoals structuur en 
regelmaat, in het belang van de kinderen. 
Toen het gezin de indicatie ‘begeleid 
wonen’ kreeg, hebben we eerst contact 
gezocht met jeugdzorg. Voor Jolanda en 
Pascal was het belangrijk dat de schulden 
opgelost werden, dus daar hebben we op 
ingezet. Verder bestond de eerste tijd 
vooral uit elkaar leren kennen en het 
gezin observeren. Contact maken vroeg 
veel inzet, want Pascal stelt zich niet 
gemakkelijk open. Dat ligt nog steeds wel 
ingewikkeld.
We hebben gevraagd: waar hebben jullie 
ondersteuning bij nodig? Dat is voor elk 

‘De verantwoordelijkheid ligt bij 

de ouders en het draait altijd om 

samenwerken’
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gezin anders. Als begeleiders kijken we 
altijd naar de veiligheid en het belang van 
de kinderen. We proberen de ouders zo 
goed mogelijk te helpen om hier met de 
kinderen te wonen. De verantwoordelijkheid 
ligt bij de ouders en het draait altijd om 
samenwerken. De begeleiders willen op veel 
ondersteuningsvragen inzoomen; daarin 
zijn we breed. Als ik bij Jolanda kom en ik 
signaleer dat de structuur voor de kinderen 
niet lekker loopt, dan geef ik aan dat het 
goed is om het daarover te hebben. Daar 
vinden we samen een weg in.’

Op jezelf wonen, maar toch begeleid
‘Het huishouden is altijd een aandachts-
punt’, vervolgt Iris. ‘We hebben tegen 
Pascal en Jolanda gezegd dat het 

“De ene waarde binnen de JP kan niet zonder de andere, 

vertrouwen kan bijvoorbeeld niet zonder transparantie. Het 

start, denk ik, met het vertrouwen dat je krijgt als je hier komt 

werken: ‘Ik kan doen wat ik denk dat nodig is.’ Als ik kijk naar de 

ontwikkeling die ik hier zelf heb doorgemaakt, dan komt dat ook 

door het vertrouwen dat ik kreeg.” 
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en voor de kinderen. Gelukkig hebben 
we genoeg tijd en ruimte om overal 
voldoende te zijn en om met de kinderen 
dingen te ondernemen. In samenwerking 
met Angela heb ik veel ruimte voor eigen 
inzicht en eigen verantwoordelijkheid. Ik 
krijg het vertrouwen om in overleg in deze 
situatie te doen wat ik denk dat goed is.’

‘Jullie doen het toch goed?’
Jolanda: ‘Ik vind het mooi dat vooral 
mijn jongste durft te zeggen dat ze de 
begeleiding stom vindt. De kinderen 
beseffen inmiddels dat hun situatie niet 
helemaal normaal is. Vriendinnetjes 
vragen bijvoorbeeld: “Wie is dat?” “O, dat 
is begeleiding”, zeggen de meisjes dan. 
Wij doen er normaal over en zeggen dat 
het bij ons gezin hoort, maar de kinderen 
merken wel dat het anders is dan bij 
vriendinnetjes thuis. Gelukkig voelen ze 
zich vrij om zich te uiten. Ik leg dan uit 
dat we het een tijdje moeilijk vonden om 
voor hen te zorgen en dat we daarom hier 

zijn komen wonen, zodat we wel goed voor 
ze kunnen zorgen. De kinderen zeggen 
dan: “Maar jullie doen het toch goed?” 
Voor hen is het ok. Ik wil uiteindelijk 
graag zelfstandig wonen. Natuurlijk eerst 
ambulant, maar uiteindelijk zelf. Zonder 
hulp.’

Helikopteren
‘Ik ben nu anderhalf jaar bij het gezin 
van Jolanda en Pascal betrokken’, 
vertelt Angela. ‘De ene keer redden ze 
zich best goed en de andere keer loopt 
het op verschillende vlakken mis. Dan 
overleggen we en kijken we wat we 
kunnen doen, zodat het leven voor hen 
weer beter wordt. Waar nodig roep je 
hulp van buitenaf in, zoals therapie voor 
Pascal. We organiseren het samen met het 
gezin, zodat iedereen het volhoudt. We 
krijgen de ruimte om het gezin daarbij 
te ondersteunen, omdat we weten dat 
als Pascal baat heeft bij de therapie het 
gezin betere toekomstmogelijkheden 

‘Of het nu goed gaat of niet, we 

hebben er altijd vertrouwen in dat 

we er samen uitkomen’
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belangrijk is om dat goed te organiseren. 
We maken samen schoon en we maken 
een weekplanning. Soms zeggen Pascal 
en Jolanda af, omdat ze moe zijn. Of 
er komt iets tussen, maar dan hameren 
we er wel op dat het belangrijk is voor 
de kinderen dat het huis schoon en 
opgeruimd is.’
Jolanda: ‘Soms is dat fijn en het andere 
moment denk ik: zeur niet zo. Gisteren 
stond de bovenverdieping op de planning, 
maar mijn man lag op bed. Toen hebben 
we de benedenverdieping gedaan. Dat gaat 
in overleg en dat is fijn. Maandag hebben 
we een leesmoment met de kinderen, 
maar gisteren was mijn oudste dochter 
jarig. We gingen uit eten en hebben het 
lezen naar dinsdag verplaatst. Als dat te 
veel gebeurt, dan zegt de begeleider wel: 
“Nu moeten we weer meer naar het vaste 
ritme.” Dat werkt prettig. Het voelt als op 
jezelf wonen, maar dan toch begeleid.’

Alles gaat in overleg
Iris: ’Om de drie maanden zitten we 
bij elkaar, samen met Angela, de 
locatiecoördinator, en de gedragskundige. 
Dan bespreken we hoe het de afgelopen 
drie maanden is gegaan. Wat vindt 
Jolanda? Wat vindt Pascal? Ook kijken we 
vooruit naar de punten die nog aandacht 
verdienen. Soms komen er nieuwe 
ondersteuningsvragen bij, soms blijven 
dezelfde vragen staan en we moeten ook 
wel eens een stapje terug doen. Alles gaat 
in overleg.
We zoeken voor het team steeds collega’s 
die een goede aansluiting met het gezin 
hebben. Pascal vindt het bijvoorbeeld fijn 
dat ik meega naar bepaalde gesprekken, 
maar hij doet andere dingen liever 
met een collega. We kijken naar de 
persoonlijke klik en behoeften. Ik denk 
dat we op een goede weg zitten.
We hebben indicaties voor de ouders 

‘De kinderen merken wel dat het 

anders is dan bij vriendinnetjes 

thuis. Gelukkig voelen ze zich vrij 

om zich te uiten’
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heeft. We staan naast het gezin en of het 
nu goed gaat of niet, we hebben er altijd 
vertrouwen in dat we er samen uitkomen.
Als locatiecoördinator helikopter ik vooral. 
Ik kijk of iedereen op de juiste plek zit en 
goed aansluit op de vraag van de cliënt. 
Dat doe ik samen met de gedragskundige. 
Ik sta iets verder van de directe 
ondersteuning af, maar ook weer dichtbij 
genoeg om goed te kunnen aansluiten.
Het moeilijke in dit gezin is dat de vader 
verslaafd is. Verslaving ondermijnt alles. 
Maar het fijne is dat ze zich daarvan 
bewust zijn en dat we het erover mogen 
hebben.’

Stoeien met elkaar
‘Inmiddels werkt Jolanda weer’, gaat 
Angela verder. ‘Die keuze heeft ons wel 
kopzorgen gegeven: we zijn alert op 
veranderingen. Jolanda vond dat ze een 
paar stappen terug deed, omdat er weer 
nieuwe patronen ontwikkeld moesten 
worden. Wij kwamen daarvoor een stapje 

‘We sluiten iedere keer weer aan 

op wat op dat moment nodig is om 

een goed leven te hebben’

dichterbij. Dat voelde voor Jolanda en 
Pascal alsof ze terug naar af gingen. Dat 
was niet zo, want het was juist een stap 
vooruit, voor de toekomst van het gezin.
Het is stoeien met elkaar, maar alles 
is bespreekbaar. We sluiten iedere keer 
weer aan op wat op dat moment nodig 
is om een goed leven te hebben. Het is 
een soort dans. Soms ga je even uit de 
maat en dan moet je kijken hoe je samen 
weer in de maat komt. Of je nog dezelfde 
doelen hebt en aan hetzelfde werkt. Dat is 
wat we bij de JP doen.’
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“Ik wil bij de bedoeling blijven, de eenvoud en het maatwerk. Dus 
bijvoorbeeld niet denken: hier zijn twee jonge kinderen weggelopen, dus nu moeten 
we iets met álle jonge kinderen. Nee, wat moeten we dáár? Het ingewikkeld maken van 
dingen sluipt er zomaar in.”

“Professionaliteit komt vooral naar voren als je het vermogen hebt om 
vertrouwen te geven aan medewerkers om goed met situaties 
om te gaan. We beginnen met mensen te laten vertrouwen op hun eigen kunnen, 
met zo min mogelijk richtlijnen en met het gegeven dat elke situatie anders is en 
dat er steeds anders moet worden gehandeld. Medewerkers krijgen daardoor meer 
eigenaarschap. Daardoor gaat de kwaliteit omhoog, naar ons idee.”

“Er was een themabijeenkomst over de meldcode huiselijk geweld. Dat is een 
stappenplan met een signaleringslijst dat je kunt gebruiken als je een onderbuikgevoel 
hebt: misschien is hier iets aan de hand. Die signaleringslijst is bedoeld als hulpmiddel 
om jouw gevoel concreter te maken en misschien een vervolgstap te zetten. Die lijst is 
geen doel op zich, maar als je niet oppast, wordt hij dat wel. Ik zeg altijd: start met je 
gezonde verstand. Je ziet al veel en je hoort al veel.”
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Tellen en vertellen
Vertrouwen en transparantie – twee waarden van de JP – zijn van groot belang om een 
goed gesprek met elkaar te kunnen voeren waarin er voor ieder ruimte is om zijn verhaal 
te vertellen. Een verhaal heeft altijd meerdere kanten. Als je de tijd neemt om goed te 
luisteren, begrijp je het standpunt van de ander vaak beter. Dat hoeft overigens niet te 
betekenen dat je het altijd met elkaar eens moet zijn. Vaak ontstaat juist in de verschillen 
tussen mensen iets moois.

Feiten en cijfers worden veelal gebruikt om inzicht te krijgen en conclusies te kunnen 
trekken. Voor de JP zijn cijfers slechts een hulpmiddel om met elkaar in gesprek te gaan. 
Want wat betekent het dat cliënten en verwanten over het algemeen zeer tevreden zijn en 
ons een kleine 9 geven? Of dat ons ziekteverlofcijfer in twee jaar tijd met 0,7% is gestegen? 
De verhalen achter de cijfers zijn interessanter in het licht van verbetering en vernieuwing.

Op de volgende pagina’s staat een overzicht met daarin de kerngegevens en resultaten van 
de JP over 2018. Hierin is onderscheid gemaakt in onze vier pijlers van kwaliteit:

• Kwaliteit van dienstverlening
• Kwaliteit van arbeid
• Kwaliteit van middelen
• Kwaliteit van intern toezicht en dialoog

Deze vier pijlers zijn niet los van elkaar te zien, de kwaliteit van arbeid heeft directe 
gevolgen voor de kwaliteit van dienstverlening. Samenhang zien en aanbrengen is dus van 
wezenlijk belang om kwaliteit te borgen.
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JP van den Bent stichting
Kerngegevens en resultaten 2018

Kwaliteit van DIENSTVERLENING

Klachten
2018: 48
2017: 52
2016: 55
 
In 2018 ontving de klachtenfunctionaris 48 klachten, omdat cliënten/verwanten zich op locatie 
onvoldoende gehoord voelden. De klachtenfunctionaris is met hen in gesprek gegaan en vervolgens 
zijn alle klachten binnen de locatie opgepakt. Afhankelijk van de situatie gingen mensen in gesprek 
met de locatiecoördinator, regiocoördinator of gedragskundige. Van deze gesprekken leren we en 
kunnen we blijven verbeteren.

Bij 2 klachten gaan cliënten/verwanten gedurende het proces van de klacht naar de 
Geschillencommissie Zorg.

In 2 situaties meldden ouders hun klacht bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Naar 
aanleiding daarvan hebben we onderzoeken uitgevoerd met behulp van de PRISMA-methode. 

Aantal cliënten
2018: 3883
2017: 3789
2016: 3708

Cliënt- en verwantervaringsonderzoek
Tot 2018 zetten we de vragenlijsten voor het cliënt- en  
verwantervaringsonderzoek uit vóór de individuele ondersteunings-
planbespreking. We merkten een vragenlijstmoeheid op. Daarom 
besloten we om één keer per twee jaar collectief te meten om 
cliënten en verwanten minder te belasten. In het najaar van 2019 
voeren we voor de eerste keer op die manier het cliënt- en verwant-
ervaringsonderzoek uit. Over 2018 gelden de cijfers van 2017. 

87,8 83,7

35,9 33,4

Resultaten cliënten in %
Algemene tevredenheid:
2017:  2016:

Respons:
2017:  2016:

Resultaten verwanten in %
Algemene tevredenheid:
2017:   2016:

Respons:
2017:  2016: 

89,2 88,7

26,9 21,9

Vertrouwenspersonen cliënten
Er is 47 keer contact gezocht met de interne vertrouwenspersonen voor cliënten. In 44 situaties 
leidde dat tot één of meer contactmomenten. In 18 situaties heeft de externe vertrouwenspersoon 
– gevraagd én ongevraagd – advies gegeven aan de interne vertrouwenspersonen. 

cliënt 
& verwant begeleider

die
ns

tve
rle

nin
g

Percentages zijn op één cijfer achter de komma afgerond. Dit leidt in sommige gevallen tot afrondingsverschillen.
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Kwaliteit van ARBEID

Aantal medewerkers
 2018 2017 2016
Medewerkers 2706 2693 2624
Leerling begeleiders 57 46 32
Totaal 2763 2739 2656
Oproepkrachten 19 20 31
Stagiairs 176 163 214

Medewerkeronderzoek
Het medewerkeronderzoek is vanaf 2018 niet meer gekoppeld 
aan het jaargesprek en laten we eens per twee jaar uitvoeren 
door Effectory. Net als bij het cliënt- en verwantervarings-
onderzoek meten we collectief. Dit resulteerde in een hogere 
respons, namelijk 76,0% (in 2017: 70,2%). 

 Benchmark 
 VGN 2018 2018 2017 2016
Bevlogenheid 7,8 7,8 7,8 8,0
Betrokkenheid 7,5 8,1 8,6 8,8
Tevredenheid 7,6 7,6 8,0 8,1

Leeftijdsopbouw

• 15-24
• 25-34

• 35-44
• 45-54

• >55

2016

10,7%

36,1%

21,1%

21,0%

11,2%

2017

9,9%

35,5%

21,1%

21,6%

11,8%

2018

10,5%

35,7%

20,2%

21,0%

12,6%

Bevlogenheid Betrokkenheid Tevredenheid

7,8 8,1 7,6

Opleidingsniveau

• VO   • MBO   • HBO   • WO

JP Opleiding & Ontwikkeling
In het kader van deskundigheidsbevordering volgde 
elke medewerker gemiddeld 0,7 trainingen op 
organisatieniveau. Om kennis en vaardigheden verder te 
ontwikkelen, worden ook op locatieniveau trainingen, workshops 
en themadagen georganiseerd. Daarvoor geldt maatwerk, passend 
bij het team of de persoon. Als we dat in een cijfer uitdrukken, 
volgde iedere medewerker gemiddeld 2,8 activiteiten 
om de deskundigheid te bevorderen. In de trainingen op 
organisatieniveau zien we een lichte terugloop qua aanmelding. 
We hebben het daar met elkaar over en zoeken hoe we meer 
(individueel) maatwerk kunnen ontwikkelen op het gebied van 
leren en ontwikkelen.

 2018 2017 2016
JP 5,1% 4,8% 4,4%
Branche 6,2% 5,8% 5,6%

Ziekteverlof

Vernet Health Ranking
In januari van elk jaar maakt Vernet de Health Ranking over het voorgaande 
jaar bekend. Dit betekent dat Vernet in één cijfer aangeeft hoe een organisatie 
binnen een branche presteert op het gebied van ziekteverzuim. 

De score voor de JP is 9,2 op een schaal van 10. In 2017 was de score 8,1.

Vernet is een organisatie die gespecialiseerd is in het verzamelen en interpreteren van 
gegevens over personeelszaken in de zorgsector.

Vertrouwenspersoon medewerkers
2018: 47
2017: 37
2016: 28
 

2016
9,0%

55,5%

33,1%

2,3%

2017
8,9%

56,6%

32,4%

2,0%

2018
9,6%

57,9%

30,4%

2,0%

De vertrouwenspersoon ondersteunt en coacht medewerkers om samen handvatten 
en/of oplossingen te bedenken waar de medewerker weer mee verder kan. De 
vertrouwenspersoon is in 2018 2 keer aanwezig geweest bij een teamoverleg. 
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Kwaliteit van MIDDELEN

Jaarrekening 2018   Jaarrekening 2017
Opbrengsten:  € 127,4 miljoen  Opbrengsten: € 125,0 miljoen
Kosten:  € 123,9 miljoen  Kosten:  € 120,3 miljoen
Resultaat:  € 3,5 miljoen  Resultaat:  € 4,7 miljoen

Weerstandsvermogen:  Personeelskostenratio:
• 2018:  70% • 2018:  76%
• 2017:  69% • 2017:  74%

Totaal inkomsten per financieringsbron in % Cliëntaantallen per financieringsbron in %

• WLZ • Jeugdwet • WMO • GGZC/facturatie aan derden • Forensisch • PGB 

Wat we vandaag nog niet in huis hebben, 
kan morgen heel gewoon zijn.

69,5%
6,8%

8,2%

5,2%

3,2%
7,1%

2018

70,0%

6,6%

7,7%

5,4%

2,1%
8,2%

2017 2018

41,3%

11,0%

34,6%

1,2%
1,2%

10,6%

2017

41,7%

11,2%

32,7%

1,5%
1,4%

11,5%

“We hebben een digitaal systeem en dat heet de BI (Business Intelligence). Daar staan alle 
financiële rapportages van elke locatie in. Met digitalisering kan alles, je zit met IT’ers aan tafel 
die zeggen: ‘Dit is handig en dat kan ook.’ En voor je het weet, heb je een heel systeem. Ik was 
uitgenodigd voor een vervolgworkshop en daar ben ik gestart met de vraag: waarvoor is de BI 
bedoeld? Die is bedoeld om te sturen in je dagelijkse praktijk. Wat heb je dan echt nodig? Dan kom 
je tot een top drie waarmee je tachtig procent van wat je echt nodig hebt al dekt. Dan kun je er nog 
twee of drie items bij doen, maar dan is het klaar. Een systeem is dienend aan de dienstverlening. 
Dat kan eenvoudiger dan wij vaak denken.”
Tanja, stafmedewerker
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Kwaliteit van INTERN TOEZICHT EN DIALOOG

Cultuur en waarden vormen de kern van de 
JP. In 2018 stonden de volgende waarden 
centraal: 

• Aanspreekbaarheid
• Eigenaarschap
• Leervermogen
• Professionaliteit
• Transparantie
• Vertrouwen

Deze waarden laten zien wie we zijn en hoe 
we ernaar handelen. We voeren met elkaar 
de dialoog over wat ze voor ons betekenen. 
De praatwaaiers blijven hiervoor een mooi 
instrument. Door over onze waarden in gesprek 
te gaan, zijn we voor iedereen open en 
transparant. 

Jij maakt de JP
Eigenaarschap is een belangrijke waarde 
binnen de JP, ook voor het onderwerp 
zeggenschap. In dat kader organiseerde 
de centrale werkgroep (voorheen de 
ondernemingsraad) 5 bijeenkomsten. Daarbij 
gingen collega’s met elkaar in gesprek over 
ontwikkelingen binnen de JP. Voor deze 
bijeenkomsten werden alle medewerkers 
uitgenodigd. In 2019 krijgt dit een vervolg. 

Interne audits
Jaarlijks organiseren we interne audits, 
waarbij medewerkers van andere locaties een 
bezoek brengen aan een locatie. Er vinden 
dan waarderende auditgesprekken plaats met 
cliënten, verwanten, medewerkers of andere 
betrokkenen bij de locatie. Onderwerpen en 
aantallen van de audits:

•  28 audits over informatievoorziening naar 
cliënten: hoe leeft dit en hoe wordt dit 
ervaren?

•  23 audits over het vormgeven en voeren 
van een audit

•  14 audits over vanuit vraaggericht werken 
je professionele verantwoordelijkheid nemen, 
ook wel ‘begrenzen’ genoemd

•  8 audits over het onderbouwd voorschrijven 
van psychofarmaca (dit auditonderwerp loopt 
door in 2019)

Het laatste onderwerp is op de agenda 
gekomen naar aanleiding van een bezoek van 
de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), 
waarin de veldnorm werd getoetst. 

Externe visitatie
Op 8 locaties (5 in 2017) deden de bureaus 
LSR of Triqs een extern onderzoek. De 
teams formuleren zelf – in samenspraak 
met de bezoekende organisatie – de 

onderzoeksvragen. Vragen die aan de orde 
kunnen komen, zijn: hoe is de kwaliteit van de 
ondersteuning, waar kunnen we verdiepen, hoe 
is de samenwerking met derden, hoe kunnen 
we verder ontwikkelen en verbeteren?

Onderzoek om te leren
In geval van (bijna) calamiteiten en 
ernstige fouten in de dienstverlening doen 
we onderzoek met behulp van de PRISMA-
methode. Er zijn 7 calamiteiten bij de IGJ 
gemeld en onderzocht. Daarnaast hebben we 3 
interne onderzoeken gedaan. In alle gevallen 
ligt de nadruk op leren, verbeteren en verder 
ontwikkelen.

Raad van toezicht (rvt)
Om goed verbonden te blijven met de JP als 
geheel en gevoel te houden met de mensen 
gaan de leden van de rvt met elkaar en met 
mensen binnen en buiten de JP in gesprek. 
Er is oprechte interesse in de manier waarop 
mensen hun werk vormgeven en in de verhalen 
van cliënten en medewerkers. Ontmoetingen 
vormen daarbij de basis.  
 
De leden voeren gesprekken over dilemma’s, 
waarnemingen en spanningen met onder andere 
de bestuurder. Daarbij is reflecterend vermogen 
van groot belang. Een goed gesprek kan alleen 
dan ontstaan als er sprake is van vertrouwen. 
 

Er zijn periodieke vergaderingen, locatie-
bezoeken en leden nemen deel aan interne 
trainingen. Jankees, lid van de rvt, hierover: 
“Samen met een groep medewerkers volgde 
ik de training Vraaggericht werken. Iedereen 
moest een filmpje van een praktijksituatie 
maken. Dat vond ik goed om te zien, ook 
voor de cultuur. Mensen maakten filmpjes van 
situaties waarvan zij dachten: dat is toch niet 
bijzonder? Maar als we er dan over in gesprek 
gingen, was het dat juist wel. Eén filmpje 
ging over een locatie assistent die in contact 
met de cliënt stapjes maakte om hem meer 
structuur in het leven te geven door hemzelf 
zijn bed op te laten maken. Dat ging voor 
een deel in woorden, maar nog veel meer in 
schouderklopjes en duimen omhoog. Mensen 
zijn soms ook onbewust bekwaam.”

We doen wat nodig 
is en laten wat niet 
nodig is.

We blijven kijken waar we 
kunnen leren en verbeteren. 
We hebben er oog voor dat 
mensen in balans blijven.

Het is belangrijk om 
zichtbaar te maken wat 
er goed gaat en wat er 
niet goed gaat in onze 
organisatie.
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Ruimte in het handelen
In een bijeenkomst met zo’n tien medewerkers van de JP reflecteerden we op 
de verhalen in deze uitgave. Ter inspiratie en ter overweging beschrijven we 
de inzichten die dat gesprek opleverde. We zijn ook benieuwd: welke inzichten 
bieden de verhalen jouzelf en je collega’s?

Het typeert de JP dat we het hebben 
over ‘het goede doen’ en niet over ‘het 
goed doen’. Die omschrijving geeft 
ruimte in het handelen. Het laat zien dat 
begeleiders voortdurend zoeken naar wat 
op dat moment het beste aansluit bij de 
behoeften en mogelijkheden van de cliënt. 
Ons werk is mensenwerk. ‘Het goed doen’ is 
niet absoluut, want ‘goed’ is voor iedereen 
anders en verschilt per situatie. Je leidt 
‘goed’ af uit het proces: heb ik gezegd wat 
ik wilde zeggen? Heb ik gedaan wat ik 
wilde doen? En kan ik daar tevreden mee 
zijn? Daarbij telt vooral het gedrag en niet 
het resultaat. Het gaat om inzet tonen, 
onderzoekend zijn, een stap willen zetten 
en willen leren. Op het resultaat hebben 
we vaak geen invloed. Wat betekent ‘het 
goede doen’? Daarover kunnen we verder 
met elkaar in gesprek gaan.

Waarden als basis
De waarden van de JP (aanspreekbaarheid, 
eigenaarschap, leervermogen, 
professionaliteit, transparantie en 
vertrouwen) zijn zo goed als vanzelf-

sprekend in het dagelijks werk. Ze hangen 
onderling nauw samen en geven direct 
richting aan het handelen. De waarden 
vormen een stabiele basis. Medewerkers 
van de JP kunnen hun werk verdiepen 
door over de waarden in gesprek te zijn. 
De praatwaaiers zijn daarvoor een mooi 
hulpmiddel.

Aansluiten
Een veelgebruikte term is aansluiten. Vaak 
gaat daar een zoektocht aan vooraf: eerst 
moet helder zijn wat iemand nodig heeft. 
Als begeleiders aansluiten bij de cliënt is 
er automatisch vertrouwen dat begeleiders 
het goede doen. Zeker wanneer zij kijken 
naar dat wat er goed gaat en niet alleen 
naar het probleemgedrag. Soms vergeten 
we nog om na te gaan of we daadwerkelijk 
aansluiten bij de cliënt. Daarvoor 
moeten we afstemmen met collega’s en 
samenwerken. Ook de klik tussen cliënt en 
begeleider is daarbij van invloed.

De raad van toezicht praat over dezelfde 
thema’s die in deze reflectiebijeenkomst 
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aan de orde kwamen. Ook zij zijn 
aangesloten bij wat er nú speelt en kijken 
geen jaren vooruit. De leden van de raad 
van toezicht vinden aansluiting door 
de organisatie in te gaan, elkaar op te 
zoeken en het gesprek aan te gaan. Ze 
kijken ook wat het verhaal van de JP in de 
buitenwereld doet. De visie en de manier 
van werken van de JP zijn anders dan 
anders. Dat beseffen we in het dagelijks 
werk niet altijd. Toch is de manier waarop 
de JP dat doet niet vanzelfsprekend.

Professionaliteit
Medewerkers evalueren constant: wie is 
de cliënt, wat heeft hij nodig, maar ook: 
wat heb ík nodig om de cliënt te kunnen 
ondersteunen? Zoals de begeleider van 
Michael zegt: ‘Als er iets misgaat, kijken we 
eerst naar onszelf.’ Wat doen wij waardoor 
iemand dit gedrag laat zien? Wat kunnen 
wij doen of ontwikkelen als een cliënt uit 
de band springt? Dat vraagt om zelfreflectie 
en je kwetsbaar kunnen opstellen.

De medewerkers kunnen altijd terugvallen 
op verschillende methodieken: filmen, 
de driehoek, ‘Geef me de vijf’ of situaties 
visueel maken. Op die manier ondersteun 
je elkaar professioneel en heb je een 
vertrouwde basis.

Binnen de JP stimuleren we beweging. 
Daarbij kunnen we nog meer over de 
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locaties heen leren. Je leert door met 
elkaar mee te kijken en te zien hoe het 
er ergens anders aan toe gaat. Vraag je 
bijvoorbeeld af hoe een collega dit zou 
oplossen. We zoeken elkaar vaak pas op als 
een situatie al complex is geworden. Dat 
kan ook eerder, zodat het wellicht niet zo 
ver hoeft te komen. Locatiecoördinatoren 
of gedragskundigen kunnen dit nog meer 
zelf doen, stimuleren of sturen. Je hebt 
elkaar nodig om te zien wat je zelf niet 
ziet, te leren wat je zelf niet weet. 

Professionaliteit is zeker ook begrenzen. 
Soms gaan situaties ons boven de pet. 
Eén persoon op een locatie kan zoveel 
aandacht vragen dat je beter kunt zeggen: 
dit werkt hier op dit moment niet. Dan 
houd je aandacht voor andere mensen. Ook 
dit vraagt actief signaleren. Medewerkers 
mogen op tijd grenzen stellen, zodat 
zij steun kunnen vinden. Er kunnen dan 
bijvoorbeeld andere begeleiders of andere 
organisaties ingezet worden.

Een voorwaarde voor professionaliteit is 
voldoende kennis. Wat is bijvoorbeeld 
iemands ontwikkelingsniveau, zowel 

cognitief als sociaal emotioneel, en hoe 
pas je je daar als begeleider bij aan? Dat 
moet je weten. Als we bijvoorbeeld weten 
dat een moeder cognitief op kleuterniveau 
functioneert, dan kunnen we ook niet 
verwachten dat zij een kind opvoedt. We 
nemen dan vaker iets over. Dat inzicht is 
de laatste jaren veranderd.

Geen streven naar groei
Moet het altijd beter gaan met een 
cliënt of is het ook goed als de situatie 
stabiel is? Het is de kracht van de JP 
om elke vraag van de cliënt te horen 
en te onderzoeken: wat kunnen we 
daarin betekenen? Tenzij cliënten zelf 
een duidelijke ambitie hebben, hoeven 
begeleiders geen ontwikkeling of groei na 
te streven. Als het nodig is, begrenzen 
we de doelen van de cliënt. Het is ook 
onze kracht om te zien wanneer de 
groei ophoudt. Stabiliteit voor de cliënt 
bereiken is vaak al een groot goed. 
Begeleiders mogen zich dat bewust zijn en 
zien dat het goed is zoals het is.

Doordat we bijvoorbeeld het gezin van 
Jolanda vertrouwen gaven en alles er 

‘Dat vraagt om zelfreflectie en je 
kwetsbaar kunnen opstellen’
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mocht zijn zoals het was, zijn er veel 
nieuwe kansen ontstaan. Zo geven we hen 
perspectief. Hoe komt het dat het nu goed 
gaat? Ook dat is een zinvolle vraag om bij 
stil te staan.

We mogen er trots op zijn als ingewikkelde 
zaken op rolletjes lopen. Cliënten kunnen 
altijd bij de begeleiders terecht. Dat is de 
basis van de ondersteuning van de JP.

Nieuwe ontwikkelingen
De JP is stevig en stabiel en ontwikkelt 
zich voortdurend. Zo zijn de perspectieven 
op ondersteuning en de manieren van 
werken steeds in ontwikkeling. Dat 
zien we bijvoorbeeld in het verhaal van 
Jolanda, maar ook breder in hoe we 
naar gezinnen met kinderen kijken. We 
zien kinderen beter, ze krijgen vaker een 

‘Je hebt elkaar 
nodig om te 
zien wat je 
zelf niet ziet, 
te leren wat je 
zelf niet weet’
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eigen indicatie. Dat is nieuw. Voorheen 
begeleidden we ouders in het omgaan met 
het kind en fluisterden we hen in wat ze 
konden doen. We weten nu van kinderen 
die opgegroeid zijn in een gezin met 
ouders met een beperking dat zij zich vaak 
niet gezien voelden door de begeleiders. 
En we kwamen erachter dat onze manier 
van begeleiden alleen via de ouders niet 
altijd werkte, de kinderen hadden meer 
nodig. Dankzij gesprekken met gemeenten 
kunnen we nu ook indicaties voor kinderen 
krijgen, al ondersteunden we hen eerder 
ook. We maakten ons niet afhankelijk van 
die indicaties.

Reflecteren en evalueren
Reflecteren en evalueren horen bij de 
JP. We stappen vaak even achteruit, 
kijken naar onszelf, elkaar of de cliënt en 
stellen plannen bij als dat nodig is. We 
stimuleren elkaar om dat te doen. Soms 
hoeft er maar één collega te zijn die 
daarin het voortouw neemt. Dat levert 

‘Cliënten kunnen altijd bij de 
begeleiders terecht. Dat is de 
basis van de ondersteuning van 
de JP’

vaak meer op dan steeds maar doorgaan. 
Natuurlijk gaat het ook wel eens mis. 
Onze kracht is dat we ook in zo’n geval 
blijven reflecteren op wat er speelt. Soms 
is daarbij hulp van anderen nodig, zeker 
als de emoties oplopen. Voor iedereen zijn 
cruciale vragen: wanneer ga ik voldaan 
naar huis en wat heb ik nodig om mijn 
werk prettig te kunnen doen? Dat is voor 
iedereen persoonlijk en soms ook JP breed 
een zoektocht, maar onze visie is uniek, 
samen met de ruimte om het proces van 
begeleiden actief in te vullen. Veel mag 
er zijn. Dat is de kracht van de JP en daar 
mogen we van genieten.
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