Zorg en therapie die door één paar
bekwame handen geboden wordt. Zodat
onze cliënten te maken hebben met zo min
mogelijk verschillende zorgverleners. Dat
willen we bereiken met ‘Eén paar handen’.

Eén paar handen

voor behandeling,
begeleiding en therapie.
WERKWIJZE VAN DE BERKELHOF

1. Onze manier
van kijken

“Met minder
betrokkenen, kan je
de kwaliteit van de
communicatie bewaken.”

We willen komen tot een passende

contact en de relatie. Begeleiders vinden

dagbesteding voor mensen met een

het prettig om bij ons te werken. Door

ernstige meervoudige beperking (EMB).

zo’n aanvullende opleiding, kunnen zij

Voor ‘Eén paar handen’ leiden we onze

meer. En ervaren zij dat zij onze cliënten

begeleiders op. Zodat zij ook andere

daardoor meer te bieden hebben. We

zorghandelingen kunnen uitvoeren.

zien naasten als de experts van onze

Denk aan medische en verpleegkundige

cliënten. We maken goede afspraken

handelingen. Het voordeel is dat onze

over wie wat doet en vertrouwen elkaar.

cliënten deze begeleiders al kennen. Dit

We omarmen nieuwe ideeën, maar

maakt het voor hen veilig en vertrouwd.

blijven ook kritisch met elkaar.

De begeleider herkent en begrijpt
immers belangrijke signalen van de
cliënt. Dit is goed voor het onderlinge

2. Onze aanpak
Ons team van begeleiders wordt een
specialistisch team. Zodat zij goede
dagbesteding kunnen bieden aan mensen
met EMB. Hierbij maken zij gebruik van
kennis van familieleden en begeleiders.
Kennis en ervaringen van familieleden
vormen onze basis. Verpleegkundige,
fysiotherapeuten, ergotherapeut en
logopedist scholen begeleiders bij ons bij.
Zo kunnen begeleiders alle benodigde zorg
leveren. Wij vinden het tot slot belangrijk om
meer ruimte te hebben om zelf te bepalen
welke zorgprofessionals geschikt zijn. Dit
hoeft bijvoorbeeld niet altijd iemand te
zijn met een afgeronde verpleegkundige
opleiding en een BIG-registratie.

3. Aan de

slag

1.

Wees je bewust waarom jullie iets willen. Waarom is
dit nodig om te doen? En zijn er voldoende mensen die
dit zo zien? Bekijk de situatie op een open manier.

2.

Misschien is wat jullie willen wel moeilijk. Het mag ook
moeilijk zijn. Zolang het maar niet onmogelijk is. Denk
in kansen en mogelijkheden. Heb vertrouwen in het
proces. Accepteer dat het tijd kost.

Ook hiermee aan de slag?

3.

Kijk binnen je eigen organisatie wat er al is. Waar zou
je al gebruik van kunnen maken?

Hier rechts op de pagina staan onze tips!
4.

Breng de mensen bij elkaar die enthousiast zijn. Zorg
dat er ook mensen bijzitten die de nodige kennis
hebben.

5.

Waar zijn mensen goed in? Durf het daar over
te hebben. Geef elkaar ook ruimte om dingen te
ontdekken. Leer tijdens het proces met elkaar en stel
bij. Heb vertrouwen in en respect voor elkaar.

6.

Ga met elkaar werken op een manier die bij de
organisatie past.

7.

Stel vast wat de projectgroepleden nodig hebben om
hun werk uit te kunnen voeren. Denk aan uren, geld en
ruimte om te kunnen beslissen.

8.

Bepaal met elkaar wat de basis is van goede
communicatie. Goede communicatie is belangrijk
omdat er regelmatig onduidelijkheden zullen
voorkomen. Dat hoort bij het proces. Het kan dan
helpen om weer even terug naar het begin te gaan.
Waarom wilden we dit ook alweer?

9.

Bespreek met elkaar hoe je met elkaar in gesprek
blijft. Bijvoorbeeld via de mail, appgroep of een online
platform. Deel jullie contactgegevens met elkaar.
Bespreek ook hoe jullie anderen op de hoogte houden.

“De Berkelhof
biedt Fieke een
veilige omgeving.
Medewerkers kunnen
medisch handelen als
dat nodig is. En er is
veiligheid in de zin van
directe betrokkenheid.”

Dus mensen die niet aan de projectgroep deelnemen.
10.

Ga op onderzoek uit. Bijvoorbeeld bij andere
organisaties met cliënten met EMB. Zo leer je wat
er nodig is aan materialen en opleiding. Maak een
verslag van wat je hebt gezien en gehoord. Probeer dit
neutraal te doen, dus zonder oordeel.

11.

Kijk of je met organisaties in de buurt kunt
samenwerken. Maak daarbij gebruik van mensen die
je al kent.

12.

Ga op zoek naar online informatie. Bijvoorbeeld
op het Kennisplein Gehandicaptensector (www.
kennispleingehandicaptensector.nl). Of op de website
van de branchevereniging EMB Nederland

13.

Zoek naar bruikbare methodes die passen bij wat jullie
belangrijk vinden.

14.

Zie het project vooral als een manier om te leren met
elkaar. Het hoeft niet meteen allemaal perfect te zijn.

15.

Ga gewoon doen. Blijf niet eindeloos praten. Zorg voor
een actielijst. En dat iemand bijhoudt welke stappen
jullie zetten.

16.

Welke kwaliteiten moeten de nieuwe medewerkers
straks voor het project hebben? Beslis dat met elkaar.

17.

Zorg voor goede financiering om jullie idee vorm te
geven. Denk hierbij aan fondsen of andere financiers.

18.

Laat je ook adviseren over huisvesting en het
aanpassen van werkruimtes. Zoek uit of je hier
vergunningen voor nodig hebt.

19.

Houd ook de openstaande vragen bij. Wat moet er nog
gebeuren? Waar kunnen we nu niks mee en parkeren
we even?

20.

Evalueer de bijeenkomsten die je hebt met elkaar.

4. Tot slot
Bestuurder Susanne Krisse en ouder
Melanie Lankwarden kijken samen
terug op een mooi proces: ‘Belangrijk
was en is naar elkaar te luisteren. Wat
is er nodig? Wat zijn de wensen? Hoe
ziet iedereen de mogelijkheden vanuit
zijn/haar manier van kijken? Wat zijn
de beperkingen en de oplossingen?
Je moet daarbij het lef hebben om
bij te sturen op wat je in de praktijk
tegenkomt. Met het project hebben
wij samen een mooie weg bewandeld.
En wij zijn nog steeds op pad, zullen
we altijd blijven - maar dan wel vrolijk
fluitend!’

“Het voordeel is dat
de oefeningen nu in de
dagelijkse handelingen
gepast worden, zonder
dat daar een extra
zorgverlener voor moet
komen.”

en/of de huisstijl van de organisatie die het product ontwikkelt.”

“Voorbeeld positie
logo van deelnemende
organisatie”

Inspiratie voor vernieuwende
persoonsgerichte zorg
www.kennispleingehandicaptensector.nl/twinkels

Dit materiaal is ontwikkeld binnen Begeleiding à la carte van Volwaardig leven,
vernieuwingstraject voor persoonsgerichte zorg in de gehandicaptensector.

