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Inleiding
Met het leernetwerk Zeggenschap & Inclusie wilden we bereiken dat mensen met ernstig meervoudige beperkingen
meer zeggenschap hebben over hun eigen leven en een gelijkwaardige positie in de maatschappij innemen.
Zeven instellingen deden mee aan het intensieve traject binnen dit leernetwerk. Hiervan hebben vijf instellingen
het hele traject doorlopen en deze vind je terug in dit resultatenboek. Enthousiaste teams werkten hard, samen
met cliënten en hun ouders / familieleden. Ze gebruikten hierbij instrumenten en methodieken uit de veranderKIZT:
Kwaliteits-, Inclusie- en Zeggenschap Tools. Social Role Validation was een belangrijke basis om succes te behalen,
een principe waarmee velen enthousiast de handen ineen sloegen. De teams kregen ook handreikingen om de
interne organisatieprocessen zo te verbeteren dat zeggenschap en inclusie uiteindelijk organisatiebreed een plek
kan krijgen.
Professionals leerden werken met de tools en principes uit de veranderKIZT. Individuele verhalen illustreren het
succes van dit project en zetten anderen aan om dezelfde activiteiten te ontplooien.
De veranderKIZT helpt hen hierbij.
In dit boekje vind je de redenen waarom de teams meededen aan dit leernetwerk. En je kunt lezen of ze erin zijn
geslaagd om hun grootste uitdaging waar te maken. En welke tips zij voor jou hebben.
Veel plezier bij het lezen!

Kernteamleden:
Willy Calis (projectleider)
Anouk Bolsenbroek
Daphne Schipper
Juultje Holla
Marti Herrera
Gerda Schregardus
Judith Oosterom

Zie voor meer informatie over dit traject en de veranderKIZT:
www.kennispleingehandicaptensector.nl
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Dichterbij
Algemene informatie

Naam organisatie
Dichterbij

Naam team(s)/afdeling
Dichterbij, regio Gennep

Naam focuspersoon/personen
Walter Bökkering, Jamie Schneider

Namen veranderteamleden
Daphne Tonnissen, Gondeline Berbers, Astrid Joosten,
Ronald Bökkering, Maria Reijnen, Johan Schneider, Jan
Jacobs

Waarom wilden jullie
meedoen met het Leernetwerk
zeggenschap en inclusie?
Zeggenschap en vooral Inclusie zijn voor de mensen
met EMB moeilijk te behalen doelstellingen. Zeker
als het gaat om mensen die in een instellingsachtige
omgeving wonen. Dit project hebben we aangegrepen
om een bewustwording op gang te brengen, in de hoop
ervan te leren en uiteindelijk binnen Dichterbij een
beweging in deze op gang te brengen. Zeggenschap
en Inclusie passen volledig in de visie van Dichterbij
waarbij iedereen “mee doet” en elk mens “uitgedaagd”
wordt om het beste uit zichzelf te halen..

Onze doelstellingen waren/onze
grootste uitdaging was:
Dat men handvatten zou krijgen om de eerste stappen
geordend en gestructureerd aan te pakken.

Onze behaalde resultaten/
verbeteringen:
Bewustwording van mogelijkheden die geboden
worden door ICT om communicatie en omgevingsbesturing te beïnvloeden en daarmee zeggenschap
en een klein beetje inclusie.

Onze top 3 tips voor anderen die
met zeggenschap en inclusie aan
de slag willen:
1.

2.
3.

Duidelijk doel stellen, dat gedragen wordt door
alle mensen die betrokken zijn bij de
focuspersoon
Draagvlak en ondersteuning van (hoger)
management
Zoek en vind focuspersonen met een verhoogde
kans op succes. Hiermee een voorbeeld vormend
voor de overige mensen met EMB

Wat heeft het traject ons heeft
opgeleverd:
Inzicht en besef dat mensen met EMB zeker invloed op
hun omgeving kunnen uitoefenen en dat ook zij graag
“meedoen”!
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Dichterbij
Wat had je niet verwacht maar
ben je wel tegen gekomen?

We gaan op de volgende manier
verder:

Enthousiasme van de deelnemers aan het project (zowel
ouders, broer, als begeleiders en overige disciplines)

Het leernetwerk is voor ons niet afgelopen. We gaan
door met Jamie en Walter. En we blijven in nauw contact
met de andere teams uit het leernetwerk.

Voor medewerkers is er het
volgende veranderd:
Besef dat met behulp van moderne middelen en
aanpassen aan tempo van de mensen met EMB zij
invloed uit kunnen oefenen en daardoor persoonlijke
groei mogelijk is. Dit ongeacht hun leeftijd!

Voor cliënten is er veranderd:
Walter geniet intens van de contacten met zijn familie.
Jamie gebruikt ICT middelen om o.a. zijn hobby uit te
oefenen en keuzes te maken door de dag heen.

We zijn het meest trots op:
De behaalde successen bij Walter en Jamie

Tips voor het individuele niveau:
Onze top 3 tips voor begeleiders die aan de slag willen
met een andere persoon:
1.
Zet kleine stappen
2.
Stel duidelijke doelen
3.
Begin met personen bij wie verwacht succes
groot is.

Wij houden deze resultaten
vast door:
l

Ze verder uit te breiden en deze te delen met de
organisatie. (o.a. via presentaties) en door
Zeggenschap en Inclusie als vast onderdeel van
de Individuele Ondersteuningsplannen (IOP) mee
te nemen.

l

Streven naar programmamanagement EMB
binnen Dichterbij, waardoor er o.a gericht beleid
ontwikkeld wordt op gebied van zeggenschap en
inclusie voor mensen met EMB

Focuspersoon
Wat wilden we bereiken met
deze persoon?
Voor Walter wilden we het contact met zijn familie te
intensiveren en voor Jamie wilden we meer gebruik
leren maken van ICT middelen om zijn communicatie te
ondersteunen.

Onze top 3 geleerde lessen voor
deze persoon:
1.
2.
3.

Skype verbinding voor Walter met zijn broer
Walter gaat logeren bij zijn broer en zijn broer
bij hem.
Jamie oefent met ICT middelen.
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Promens Care
Algemene informatie

Naam organisatie

Onze doelstellingen waren/onze
grootste uitdaging was:
Samen met enthousiaste ouders en de focuspersonen
deze uitdaging aangaan. We zeiden vooraf al tegen
elkaar dat we blij zouden zijn met hele concrete kleine
stapjes. We willen het beslist niet alleen bij de twee
focuspersonen laten. Gezamenlijk willen we er moeite
voor doen om onze positieve ervaringen uit te dragen.

Promens Care

Naam team(s)/afdeling
Woonvoorziening Schoonvelde in Hoogeveen

Naam focuspersoon/personen

Onze top 3 behaalde resultaten/
verbeteringen:
1.

Daphne van Dorp en André Hartog

Namen veranderteamleden
Marineke van Dorp, Regina en Hans Hartog, Jolanda
Tobbe, Lieneke Hooijer, Irmi Masselink, Ria Schuurman,
Myrthe van der Beld en Henk Jonker

Waarom wilden jullie
meedoen met het Leernetwerk
zeggenschap en inclusie?
Wij vinden dat we binnen woonvoorziening
Schoonvelde al vrij veel aandacht besteden aan
zeggenschap. Ook in de fase voorafgaand aan het
wonen binnen de nieuwe woonvorm nu bijna 3 jaar
geleden. Het onderwerp inclusie was minder vaak aan
de orde geweest en we wilden ons hier wat meer op
gaan richten. Het e.e.a. past ook mooi in het thema
“burgerschap” wat centraal staat dit jaar binnen onze
totale organisatie. En natuurlijk willen we ook onze
bewoners volwaardig burger van deze maatschappij
laten zijn.

2.

3.

We weten waar Daphne en André blij van worden
en hebben dit als insteek genomen voor de
verdere acties. Heel concreet zijn wij hier ook mee
aan de slag gegaan.
We hebben een gemotiveerd verbeterteam
kunnen samenstellen en hebben in de sector dit
verbetertraject onder de aandacht kunnen
brengen
Team is zich bewuster geworden van de
werkwijze en we willen de gehanteerde
methodiek overdraagbaar maken.

Onze top 3 tips voor anderen die
met zeggenschap en inclusie aan
de slag willen:
1.
2.
3.

Zorg voor een gemotiveerd en geïnspireerd
verbeterteam
Zoek draagvlak in de organisatie en in het team
van de locatie
Laat zien wat je kunt bereiken (voorbeelden) en
zoek concrete en grijpbare/haalbare doelen
waaraan je gaat werken.

Wat heeft het traject ons heeft
opgeleverd:
Inspiratie om er mee door te gaan ook na afloop van het
formele verandertraject. Door de andere manier van in
‘dialoog’ gaan met de bewoner weten we beter wat de
bewoner van ons vraagt. We hebben het als een prettige
werkwijze ervaren.
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Promens Care
Wat had je niet verwacht maar
ben je wel tegen gekomen?

André: Interne postbezorging en het zoeken van een
vrijwilliger om met André de stad in te gaan.

Een ouder gaf aan toch wel enigszins sceptisch
ingestapt te zijn in het verandertraject maar uiteindelijk
is iedereen wel tevreden over de tot nu toe behaalde
resultaten. Ook dat de maatschappij in principe wel
open staat voor de vraag van wensen van mensen met
een ernstig meervoudige beperking. En we hadden niet
verwacht dat het zo’n effect zou hebben op de rest van
de teamleden.

Onze top 3 geleerde lessen voor
deze persoon:
1.
2.
3.

Voor medewerkers is er het
volgende veranderd:
De denkwijze omtrent het in dialoog gaan met de
bewoner is veranderd men ziet nu meer mogelijkheden.
Men wil ook voor andere bewoners op eenzelfde wijze
aan de slag. De wens van de bewoner komt hiermee
nog meer centraal te staan.

Voor cliënten is er veranderd:
Er is daadwerkelijk iets concreets met hun wensen
gedaan. Men vervult nu meer rollen, zowel intern als
naar buiten toe.

Wij houden deze resultaten
vast door:

We gaan op de volgende manier
verder:
We gaan samen met Daphne en André bekijken wat ook
op termijn belangrijk voor hen blijft en proberen hier
bij aan te sluiten. We leggen deze manier van werken
vast in het zorgplan, zodat ook anderen er mee verder
kunnen.

We zijn het meest trots op:
l

Om te zien en te horen dat Daphne geniet van
de extra contacten die haar worden geboden.
En we zijn trots op het feit dat we te maken
hebben met enthousiaste ouders die de zaken
samen met ons durven oppakken en er in
geloven.

l

Om te zien dat André de postverzorging prima
oppakt en trots is op zijn werkzaamheden. Via het
steunfonds mogen we een duofiets aanschaffen
waar André mogelijk ook gebruik van kan maken
en wellicht samen met een vrijwilliger makkelijker
de stad in kan gaan.

Goede verankering binnen de locatie. We willen de
werkwijze verder implementeren. Jaarlijks willen we vier
bewoners en hun verwanten benaderen en via deze
methodiek met bewoners in dialoog gaan.

Focuspersoon
Wat wilden we bereiken met
deze persoon?
We wilden een beeld krijgen waar Daphne en André nu
precies blij van worden. En een duidelijker zicht krijgen
op hun wensen.

We hebben de volgende stappen
gezet:
We hebben een bijeenkomst georganiseerd waar de
meest betrokken personen van Daphne en André bij
aanwezig waren. We kregen een interessant beeld van
wat zij mogelijk zouden hebben gedaan in hun leven als
ze geen beperking zouden hebben gehad. We hebben
hun wensen omgezet in concrete stappen: Daphne:
bezoek mannenkoor en ervaringen opdoen in de
kinderopvang.

We hebben breder leren kijken en kunnen nu ook
meer dingen begrijpen
We zien dingen meer in samenhang en begrijpen
ook de context van gedrag
Het zit hem vooral in kleine dingen en zaken
die al eens in onze gedachten waren (contact
met Allio kinderopvang zit in hetzelfde gebouw)
kunnen makkelijk en snel worden opgepakt (de
interne postbezorging.)

Tips voor het individuele niveau:
Onze top 3 tips voor begeleiders die aan de slag willen
met een andere persoon:
1.
Bereid je goed voor en bespreek met collega’s die
al met deze methodiek hebben gewerkt hoe
je het e.e.a. het beste kunt aanpakken.
2.
Zorg voor een betrokken club mensen om de
bewoner heen die enthousiast willen meedenken.
3.
Deel de resultaten en neem kleine concrete
stapjes. Blijf vooral creatief en laat je niet
ontmoedigen als zaken niet direct lukken.
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Sherpa
Algemene informatie

Naam organisatie
Sherpa

Naam team(s)/afdeling
Zwinstraat 4 en 6, dagbesteding Amstel spel en
Matrijs/IJssel

Naam focuspersoon/personen
Diana Verkleij, Teus van Kleij, Anneke van der Wal

Namen veranderteamleden
Diana, cliënt Zwinstraat 6
Ouders Diana, Myrthe Vingerhoed, begeleider
Zwinstraat 6, Rosa Poiesz, begeleidster Matrijs/IJssel
Viola van der Leeuw, gedragskundige
Teus, cliënt Zwinstraat 4
Oom en tante, Later vervangen door Anneke + vader
Martine Eckman, begeleidster Zwinstraat 4
Jessica Houwer later vervangen door Marije van Spel
en Beleven, Mirjam Urbach, stagiaire Adrienne
Adrienne van den Berg: gedragskundige
Annemiek Klarenbeek, teammanager wonen
Suzanne Ruijters: projectleider
Volgend: Hennie de Bok, teammanager dagbesteding
Jeannette Kooij, teammanager dagbesteding, Sylvia
Bruggink: adviseur EMB, Hans Castel: clustermanager,
vervangen door Fransje Droog
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Sherpa
Waarom wilden jullie
meedoen met het Leernetwerk
zeggenschap en inclusie?
Het onderwerp zeggenschap en inclusie is al jaren
belangrijk binnen Sherpa. Hoe dit vorm te geven bij
cliënten met EMB is wel een ingewikkelde puzzel. Wij
wilden graag meer gereedschap in handen krijgen om
ook voor deze kwetsbare groep een manier te vinden
dat zij meer regie over hun leven kunnen krijgen en
meer deel kunnen nemen aan de samenleving.

Onze doelstellingen waren/onze
grootste uitdaging was:

Wat heeft het traject ons
opgeleverd:
Het onderwerp is weer meer in het bewustzijn, er wordt
meer over gepraat, nagedacht, en naar gehandeld.

Wat had je niet verwacht maar
ben je wel tegen gekomen?
1.
2.

3.

Er kwamen extra, niet afgesproken acties, zoals
Diana die nu vaker bij haar ouders op bezoek gaat.
Er zijn concrete plannen voor de aanschaf van
een auto, zodat het makkelijker wordt om naar
buiten te gaan.
Het was erg moeilijk om gezamenlijk als team
bijeen te komen, iedereen is druk, dat
belemmerde de voortgang en de onderlinge
communicatie
We hadden te maken met onverwachte
veranderingen (sluiten dagbestedingslocatie,
terugtrekken cliënt, nieuwe clustermanager)

Cliënten (en verwanten met hen) meer sturing geven
over hun leven.
Als medewerkers leren kijken door de ogen van de
cliënten.
Meer mogelijkheden voor cliënten ontdekken om te
participeren in de samenleving.

4.

Onze top 3 behaalde resultaten/
verbeteringen:

Voor medewerkers is er het
volgende veranderd:

1.

2.

3.

Het onderwerp leeft binnen de teams en bij
de verwanten. Het wordt vanzelfsprekend om
ook voor de andere cliënten op deze nieuwe
manier (vaak onbewust) ‘out-of-the-box’ te
denken. Er is enthousiasme, dit is het begin van
een cultuuromslag!
Er wordt gezocht naar wegen om de
brainstormsessies op termijn voor elke cliënt te
gaan doen, gekoppeld aan de
ondersteuningsplanning.
De eerste belangrijke concrete stappen zijn
gezet in het uitvoeren van de plannen die we
bedacht hebben.

Onze top 3 tips voor anderen die
met zeggenschap en inclusie aan
de slag willen:
1.
2.
3.

l

Denken sneller aan een activiteit buiten de deur
en zoeken hier ook sneller de middelen voor.

l

Vragen eerder aan de familie hoe het vroeger voor
de cliënt was en wat dat voor haar hem/haar
betekende. Mensen zien meer mogelijkheden
om activiteiten buiten het terrein van Sherpa te
ondernemen.

Voor cliënten is er veranderd:
l

Meer buiten de deur komen (van het terrein af ),
door veranderd denken bij hun begeleiders.
Nieuwe ervaringen opdoen en hiervan kunnen
genieten.

l

Ouders zijn extra trots op hen, enthousiast en blij
met de aandacht voor hun kind.
Betrokken medewerkers zijn zich bewuster van
hun levensgeschiedenis en het familieverband

Denk niet in onmogelijkheden, maar probeer
gewoon en doe! Vermijd de woorden: ‘ja maar’…
Denk in kleine, haalbare stapjes en geniet van je
succes!
Zoek draagvlak, betrek vanaf het begin familie,
collega’s, management, deel je ervaringen met
andere teams.

Leernetwerk Zeggenschap en Inclusie voor EMB
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Sherpa
de repetitie van de fanfare op het voetbalveld op
zaterdagochtend.
Dagbesteding neemt Anneke mee in de traxikar
(elektrische huifwagen voor rolstoelen).
We hebben afgesproken dat er elke week een uur
privé tijd voor elke cliënt ingepland wordt.
Meer begeleiders gaan hun rolstoelbusrijbewijs
halen, zodat ze er op uit kunnen.
De CDrom van kijknaarwatwezeggen wordt
bijgesteld.

Wij houden deze resultaten
vast door:
1.
2.

3.

Het onderwerp als vast agendapunt in diverse
besprekingen te laten terugkomen
Het wijder te verspreiden binnen de organisatie,
er een project van maken om het te borgen in de
ondersteuningsplannen en het breder te trekken
binnen de organisatie.
Te zoeken naar vaste personen die de concrete
afspraken kunnen doorzetten.

We brengen in kaart welke verwijzers en
verwachters er voor de verschillende activiteiten
gehanteerd worden, zodat iedereen ze op
dezelfde manier kan inzetten, en Anneke hierdoor
meer overzicht en regie heeft over haar dag.

Focuspersoon
Wat wilden we bereiken met
deze persoon?
1.

2.

Voor Diana hebben we gekozen voor de rol van
‘Lounger’. We gaan met haar locaties bezoeken
waar ze in een ‘relaxte’ setting kan genieten van
sfeer, koffie, muziek.
Voor Anneke hebben we gekozen voor de rol van
‘Buitenmens’. Omdat ze ook van gezelligheid en
lekker eten houdt, zoeken we liefst naar een
combi van die 3 dingen.

We hebben de volgende stappen
gezet:
1.

2.
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Voor Diana:
We hebben locaties gezocht waar de sfeer heerst
die bij Diana past. Daar zijn we eerst zonder
haar, en daarna met haar gaan kijken. Ook hebben
we gezocht naar mensen die dat samen met haar
kunnen gaan doen.
Diana bezoekt weer af en toe haar ouders op de
boerderij waar ze is grootgebracht.
Om deze activiteiten te vergemakkelijken en
betaalbaar te maken zijn we bezig met het
aanschaffen van een aangepaste auto.
Er is een nieuw kijknaarwatwezeggen traject voor
Diana gestart.
Voor Anneke, (nog pas kort geleden gestart):
We zijn op zoek naar een maatje die met 		
Anneke buiten activiteiten kan ondernemen, zoals
naar een theehuis gaan, de markt of het bos bij
Lage Vuursche.
Vlakbij huis kan ze dan genieten van het
chocomelkraampje op dinsdagavond of

Leernetwerk Zeggenschap en Inclusie voor EMB

We gaan op de volgende
manier verder:
l

Het project verbreden met nieuwe focuspersonen.
Personen en hun familie, vertegenwoordigers
meer betrekken bij keuzes.

l

Onderwerp als vast agendapunt terug laten
komen bij teamvergaderingen en bij cliëntbesprekingen.
Brainstormsessies als basis voor ondersteuningsplangesprekken invoeren bij andere
cliënten.

l

Delen van ervaringen en succes, inspireren: team-/
clustermanagers, consult, gedragskundigen,
kernteam EMB. Publicatie in Magazine, website,
tijdschrift.

l

Studiemiddag voor begeleiders, onderdeel van
Traineeship EMB.

l

Het kijknaarwatwezeggen-traject wordt 		
nog bewuster ingezet als een mooi instrument
om zeggenschap te bereiken. De daaruit
voortkomende CD-rom kan ook een goede
manier zijn om personen te introduceren bij
nieuwe contacten in de maatschappij.

Sherpa
Onze geleerde lessen voor
deze persoon:
Voor alle focuspersonen:
Een hoop kennis uit het verleden. Hier uit kunnen we
doelen halen voor in de toekomst.
Voor Diana:
Het heeft heel wat nieuwe ontdekkingen opgeleverd!
Door haar gedrag zijn we te weten gekomen wat ze wel
en niet leuk vindt. Leuk om te zien.
Voorbeelden hiervan: koffiehuis in Hilversum, Efteling,
zwemmen, wandelen en koffiedrinken in Grand Café
Amerpoort, IKEA, MacDonalds.
Diana vindt het leuk om weer naar haar ouders thuis te
gaan, dit wordt een vaste gewoonte!
Voor Anneke:
Anneke houdt van gezelligheid, met de juiste
hoeveelheid prikkels zodat ze overzicht kan houden.
Anneke is een echt buitenmens. We kwamen er achter
dat we allemaal een stukje weten over Anneke’s leven,
en dat het een veel completer beeld is geworden, nadat
we dat allemaal bij elkaar hebben gelegd. We weten
maar over haar geschiedenis en over wat ze wel en niet
leuk vindt. Dat was heel verhelderend!

We zijn het meest trots op:
Doordat we de stap hebben gezet om mee te doen
aan het landelijke verbetertraject zijn we tot mooie
gesprekken gekomen tussen verwanten en begeleiders
waardoor er allerlei nieuwe activiteiten zijn bedacht,
niet alleen voor de deelnemende cliënten, maar ook
voor hun huisgenoten.

Tips voor het individuele niveau:
Onze top 3 tips voor begeleiders die aan de slag willen
met een andere persoon:
1
Begin met een brainstormgesprek met
naastbetrokkenen. Zoek aanknopingspunten in
het verleden en de familiecultuur. Luister naar
familie en kijk samen naar het verleden en de
ervaringen van de client. Jij kent als begeleider
maar een deel van dat verhaal.
2
Vertaal zo snel mogelijk daarna de uitkomsten van
de brainstorm en de ideeën die daar uit zijn
gekomen in concrete acties en spreek af wie wat
gaat doen.
3
Spreek evalueermomenten af om te bespreken
wat er van de gemaakte afspraken terecht is
gekomen en om volgende stappen te kiezen.

We gaan op de volgende manier
verder:
l

Uitbreiden van de activiteiten.

l

Met Diana zetten we zeker door met het
opzoeken en uitproberen van nieuwe situaties en
locaties. Voor de zomer in elk geval Zandfoort aan
de Eem.

l

De bezoeken naar thuis worden verder
uitgebouwd.

l

Er is een nieuw kijknaarwatwezeggen traject
gestart.
voor Anneke: dagbesteding past waar nodig het
individueel activiteiten programma en de
activiteitenlijst aan. Anneke rijdt een rondje met
de traxikar.

l

Er wordt wekelijks een uur ingepland waarin
begeleiders met haar apart erop uit kunnen.

l

Via Facebook en vrijwilligerscentrale wordt een
maatje gezocht.

l

We willen haar kijknaarwatwezeggen CD rom
gebruiken in haar nieuwe contacten.

Leernetwerk Zeggenschap en Inclusie voor EMB
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Stichting FleuRoJa
Algemene informatie

Naam organisatie
Stichting FleuRoJa
Ouderinitiatief Stichting FleuRoJa Kleinschalige
woonvoorziening in Zierikzee

Naam team(s)/afdeling
FleuRoJa

Naam focuspersoon/personen
Rob Buijze

Namen veranderteamleden
Jaap en Tiny Buijze (ouders Rob Buijze), Annemarie
Bezemer (zus Rob Buijze) Gerda van Leeuwen
(bestuur FleuRoJa) Frans Esser (teamleider FleuRoJa)
Sjaan Lindenberg (Persoonlijk begeleidster Rob
Buijze en supportwerker FleuRoJa) Rineke Hamstra
(supportwerker FleuRoJa) Nathalie Schregardus (project
leider Zeggenschap & Inclusie en supportwerker
FleuRoJa)
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Stichting FleuRoJa
Waarom wilden jullie
meedoen met het Leernetwerk
zeggenschap en inclusie?

Onze top 3 tips voor anderen die
met zeggenschap en inclusie aan
de slag willen:

Er ontstond na kennis te hebben genomen van het
project Zeggenschap & Inclusie nieuwsgierigheid en
interesse in wat dit project voor onze bewoners kon
betekenen en hoe wij dit dan uiteindelijk vorm konden
geven in onze begeleiding. Daarbij gaf het project de
mogelijkheid om onze visie op wonen, zorg en welzijn
voor onze bewoners en ons wooninitiatief dat vanaf
1999 bestaat, verder te ontwikkelen anno 2013 en
verder.

1.
2.

Onze doelstellingen waren/onze
grootste uitdaging was:
Onze doelstelling en tegelijkertijd uitdaging was: hoe
kunnen wij de individuele wensen en interesse van
Rob Buijze (49 jaar) in kaart brengen? Waar wordt
Rob blij van en waar wordt Rob niet blij van? Welke
rollen kan Rob vervullen in de maatschappij met
onze ondersteuning? Hoe kunnen we hier op een
gestructureerde wijze vorm aan geven?

Onze top 3 behaalde resultaten/
verbeteringen:
1.

2.

3.

Echt gekeken naar de individuele wensen en
interesses van Rob . Het verleden - heden samen
met Rob zijn ouders en zus in beeld gebracht en
van hieruit verder gekeken naar de rollen die Rob
kon vervullen.
Rob is lid geworden van de bibliotheek. Rob is
supporter geworden bij de korfbalvereniging All
Ready in Zierikzee waarin zijn nichtje speelt.
Zo geeft Rob op zijn eigen manier vorm aan
zijn rol van oom. Rob is aspirant lid geworden
bij de volkstuinvereniging Kaaskenshof in
Zierikzee. Rob is assistent docent vrijwilliger
bij Space Station (toneelgroep voor mensen met
een beperking).
Samen met teamleden is er een visie opgesteld
hoe wij nu en in de toekomst graag uitvoering
willen geven in onze begeleiding aan onze
bewoners. In deze visie staat het denken vanuit
de bewoner centraal, en wordt de bewoner
gezien als onderdeel van de samenleving en niet
alleen als iemand om voor te “zorgen”.

3.

Bewust tijd willen en kunnen investeren.
Samen in kaart brengen en brainstormen wie
de bewoner is en wat zijn of haar individuele
wensen en interesses zijn (traject Veranderkizt
volgen), daarbij gebruik maken van bestaande
mogelijkheden zoals bijvoorbeeld een
vrijwilligerscentrale.
In gesprek blijven, denken in mogelijkheden,
afspraken maken en nakomen, uitproberen en
vooral doen!

Wat heeft het traject ons heeft
opgeleverd:
We zijn bewuster gaan kijken naar onze bewoners en
hun rollen. We hebben onder andere ontdekt dat er
zoveel mogelijkheden zijn waar normaal gesproken
niet aan gedacht wordt. Zoals het lid worden van de
bibliotheek, de rol van oom, tuinman enz.
Daarnaast heeft het project Zeggenschap & Inclusie
ons opgeleverd dat er ook voor de andere bewoners
op deze wijze vorm kan worden gegeven aan hun
wensen en interesses. Er wordt inhoud gegeven aan de
kwaliteitsverbetering op een praktische manier.

Wat had je niet verwacht maar
ben je wel tegen gekomen?
Voor mij als projectleider werd het ineens heel duidelijk
welke rollen Rob kon spelen in de maatschappij. Ik ben
mij hier tijdens het project bewust van geworden en
ervaar dit als een verrijking in mijn begeleiding voor de
bewoners van FleuRoJa.
Ik ervaar dat wij een handvat hebben gekregen om
bewust onze bewoners die ondersteuning te bieden die
zij nodig hebben om zeggenschap te hebben over hun
eigen leven.
De enthousiaste reacties van mensen waarmee ik in de
rol van verbinder voor Rob in contact kwam en kom,
maakt mij er nog meer alert op hoe wij als ondersteuner
de contacten met de buitenwereld leggen en deze
onderhouden voor onze bewoners.
Het is bijzonder om te zien dat Rob in zijn verschillende
rollen op een heel andere manier met mensen in
contact komt en daar dan op een heel speciale manier
op reageert.
Soms is het organisatorisch moeilijk inpasbaar.

Leernetwerk Zeggenschap en Inclusie voor EMB
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Stichting FleuRoJa
Voor medewerkers is er het
volgende veranderd:

Focuspersoon

Er is een start gemaakt, een aanzet gegeven tot een
andere manier van kijken naar en denken over de
zeggenschap en inclusie (rollen) van onze bewoners.
Er wordt meer gedacht vanuit de bewoners in plaats
van voor de bewoners. Er is de mogelijkheid geboden
tot meedenken over de “gedroomde” wijze van
ondersteuning van onze bewoners. Supportwerkers
konden zichzelf opgeven om de focuspersoon te
begeleiden in zijn rol als vrijwilliger/assistent docent van
Space Station.

Wat wilden we bereiken met
deze persoon?

Voor bewoners is er veranderd:

Er is een veranderteam samengesteld bestaand
uit Rob zijn ouders, zus, een lid van het bestuur, 3
supportmedewerkers en de teamleider . We hebben
samen met de coach van het project een persoonlijke
toekomstplanning gemaakt. We zijn begonnen om te
benoemen wat voor andere inwoners van Zierikzee
een goed leven is en welke domeinen in beeld zijn. Dit
door eerst terug te kijken naar de geschiedenis van
Rob, en zijn persoonlijke manier van communiceren
en van daaruit te brainstormen en na te denken over
de interesses van Rob gekoppeld aan persoonlijke
rollen. Daarna kwamen de te ondernemen stappen:
lid worden van de bibliotheek, het contact leggen en
maken met... de volkstuinvereniging, solliciteren bij
vrijwilligersvacaturebank voor de vacature van assistent
docent van Space Station, Rob naar een wedstrijd van
de korfbalvereniging ondersteunen, en vooral te kijken
naar de reacties van Rob!

Er vindt meer aansluiting bij en er wordt bewuster
gekeken naar de individuele interesses van de
bewoners. Door bezig te zijn met de focuspersoon
wordt er in de begeleiding van de andere bewoners
ook bewuster gekeken naar hun wensen. De
supportwerkers ervaren vanuit de bewoners een
andere wijze van contact. Dit contact wordt ervaren
als meer open naar de supportwerker toe en het tonen
van het eigen individu. Je zou kunnen zeggen dat de
bewoners hun eigen zeggenschap en inclusie aan het
ervaren en ontdekken zijn.

Wij houden deze resultaten
vast door:
Ik hoop als projectleider dat we deze resultaten zullen
vast houden door regelmatig te brainstormen en
gesprekken te hebben over deze nieuwe wijze van
ondersteuning die wij onze bewoners willen bieden.
Dit zou kunnen door tijd in te plannen hiervoor
tijdens het teamoverleg, individuele gesprekken met
supportwerkers te voeren, binnen de BVR (bewoners
vertegenwoordigersraad) vergadering dit punt blijvend
op de agenda te zetten en deze nieuwe manier van
werken op te laten nemen in het beleidsplan door het
bestuur van FleuRoJa als uitgangspunt voor alle zorg.

We wilden erg graag weten welke interesses Rob
nog meer had dan die wij al kenden zodat wij deze
konden verkennen en uitvoeren en Rob hierbij konden
ondersteunen. Daarbij wilden we Rob graag de
mogelijkheid bieden om zijn rollen te vervullen.

We hebben de volgende
stappen gezet:

Onze top 3 geleerde lessen voor
deze persoon:
1.

2.
3.

Informatie “geschiedenis” verzamelen vanuit het
persoonlijke netwerk (ouders en zus) gekoppeld
aan onze (team) bevindingen.
Rob rollen aanbieden die bij zijn persoonlijke
interesses passen en hem hierin ondersteunen.
Bewust kijken naar, observeren, uitproberen en
gewoon doen !

We gaan op de volgende manier
verder:
De vaste afspraken worden ingepland in de “agenda”
van Rob en hieraan worden supportwerkers gekoppeld
die Rob op de juiste wijze bij zijn bezigheid kunnen
ondersteunen.
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Stichting FleuRoJa
We blijven ernaar kijken of de rol steeds blijft passen
binnen de persoonlijke interesse.
We breiden de rol ondersteuning uit naar de andere
bewoners

We zijn het meest trots op:
l

De betrokkenheid van Rob bij het project..

l

Het enthousiasme en plezier dat Rob beleeft aan
de invulling van zijn verschillende rollen.

l

De alertheid van Rob tijdens de terugkomdag in
Utrecht waarbij hij duidelijk liet merken trots op
ons te zijn (zie foto).

l

Het enthousiasme van de “buitenwereld”.

Tips voor het individuele niveau:
Onze top 3 tips voor begeleiders die aan de slag willen
met een andere persoon:
1.
Kijk naar wat de persoon “zegt” en luister. Breng
samen met het persoonlijke netwerk van familie
en een aantal begeleiders in beeld wat de
persoonlijke interesses zijn, daaruit voortvloeiend
de te vervullen rollen en de juiste wijze van
ondersteuning.
2.
Het team in het proces betrekken en het in
kaart brengen van de persoonlijke competenties
van de verschillende teamleden. Hierdoor
ontstaat er de mogelijkheid om gerichter te
werk te gaan. Gesprekken voeren over de wijze
van ondersteuning.
3
Durven en doen!!!

Leernetwerk Zeggenschap en Inclusie voor EMB
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Talant
Algemene informatie

Waarom wilden jullie
meedoen met het Leernetwerk
zeggenschap en inclusie?
We vinden het belangrijk dat cliënten met een ernstige
meervoudige beperking deel uitmaken van de
samenleving, en dat ze zelf kunnen beslissen/invloed
kunnen uitoefenen op dat wat ze willen doen. Het
project was voor ons een kans om daar actief mee aan
het werk te gaan.

Naam organisatie
Talant

Naam team(s)/afdeling
Simone woont op Freulesingel 8

Naam focuspersoon/personen
Simone Bom

Onze doelstellingen waren/onze
grootste uitdaging was:
Om te kijken hoe je vorm geeft aan zeggenschap voor
mensen met een ernstige meervoudige beperking. Zij
kunnen vaak niet praten en communicatie is daardoor
lastig

Onze top 3 behaalde resultaten/
verbeteringen:

Namen veranderteamleden

1.

Sandra Grijze, Ineke Visser, Sonja Franken, Baukje
Torensma, Corien Drenthe- van Lokven en Marja
Riemersma

2.
3.

Bewustwording van (de waarde van het hebben
van) sociale rollen
Focuspersoon heeft ‘activiteiten voor zichzelf’
Een handvat (in de vorm van de PATH) hebben om
een persoonlijke toekomstplanning te maken

Onze top 3 tips voor anderen die
met zeggenschap en inclusie aan
de slag willen:
1.
2.
3.

Veranderteam, Simone en coach Daphne

Ga het gewoon doen! Ga aan de slag, durf te
dromen en laat je niet beperken.
Stel een enthousiast veranderteam samen,
mensen die ‘outside the box’ durven te denken
Geef verwanten de ruimte om het levensverhaal
te vertellen van de focuspersoon

Wat heeft het traject ons heeft
opgeleverd:
Een manier om in korte tijd te investeren in de cliënt, die
daar op langere termijn profijt van heeft.
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Talant
Wat had je niet verwacht maar
ben je wel tegen gekomen?
Dat we dachten Simone te kennen in al haar rollen en
facetten maar dat dit niet zo bleek te zijn. Veel nieuwe
informatie en kennis met elkaar kunnen en mogen
delen.

Voor medewerkers is er het
volgende veranderd:

Onze geleerde lessen voor deze
persoon:
We hebben het idee dat Simone, nu ze intensiever
aandacht krijgt, ook opener is naar haar omgeving.

We gaan op de volgende manier
verder:

l

Bewustwording van hebben van vaste 		
denkbeelden, beeld cliënt. Door invloeden van
alle leden van de projectgroep ontstond er een
ander, completer beeld.

We gaan het traject verkorten, de pilot hoeft immers
niet meer gedraaid te worden. En met nog 2 of 3
cliënten aan de slag. De verbeterpunten die hier uit
komen, zorgen voor een gedegen plan om verder uit te
rollen in de organisatie.

l

Meer buiten de bestaande kaders denken. Eigen
intitiatief nemen wat leidt tot veranderingen!

We zijn het meest trots op:

Voor cliënten is er veranderd:
Meer regie op eigen leven en inspraak voor de cliënt en
de betrokken verwant, in dit geval moeder.

Wij houden deze resultaten vast
door:
l

Onze resultaten te presenteren verder in de
organisatie.

l

We ontwikkelen een werkwijze/format voor de
organisatie, zodat meer cliënten (met een ernstige
meervoudige beperking, maar ook mensen met
een matige of lichte beperking) hier profijt van
kunnen hebben.

Dat deze pilot goed gelukt is. Simone heeft een aantal
activiteiten voor zichzelf met nieuwe mensen om zich
heen.

Tips voor het individuele niveau:
Onze top 3 tips voor begeleiders die aan de slag willen
met een andere persoon:
1.
Leer de persoon kennen, door verhalen van
anderen
2.
Ben je bewust van de waarde van sociale rollen
3.
Boor je eigen netwerk aan voor vrijwilligers

Focuspersoon
Wat wilden we bereiken met
deze persoon?
We wilden graag dat Simone op een breder gebied,
meer dingen/activiteiten voor zichzelf kan hebben.

We hebben de volgende stappen
gezet:
We zijn begonnen met de theorie, dus wat betekent
inclusie en zeggenschap? Maar ook, wat zijn sociale
rollen. Daarna heeft Simone’s moeder het veranderteam
kennis laten maken met Simone door haar levensverhaal
te vertellen. We hebben gewerkt met de persoonlijke
toekomstplanning, daar zijn acties op ondernomen om
de verschillende sociale rollen te vervullen
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Tot ziens!
Kennisplein Gehandicaptensector
www.kennispleingehandicaptensector.nl
info@kennispleingehandicaptensector.nl
@pleinpraat
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