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“WE WILLEN
ECHT IETS
DOEN”
Mooie samenwerking
tussen Hermeta en
Syndion

“Die klik
maakt
honderd
procent
verschil!”
Anne Post
krijgt thuis
ondersteuning

Esmaralda

woont zelfstandig in de Cocon

Heb je een vraag over de dienstverlening van Syndion?
Neem contact op met het Cliëntservicebureau,
tel.: 0183-651155, email: clientservicebureau@syndion.nl
Ben je ergens ontevreden over en wil je er met iemand
over praten? Syndion heeft een vertrouwenspersoon
voor cliënten en ouders: Annemarie Hofmans,
tel.: 06-24752362, email: a.hofmans@syndion.nl
Syndion ondersteunt mensen met een
lichamelijke of verstandelijke handicap:
kinderen, jongeren, volwassenen en
ouderen.
We ondersteunen op het gebied van
wonen, werken, opvoeding, onderwijs en
dagbesteding.
SynVol is het blad van Syndion. Vanaf
2017 verschijnt het drie keer per jaar.
Het blad wordt verstuurd naar cliënten,
medewerkers, vrijwilligers en relaties van
Syndion.
Redactieadres:
SynVol
Postbus 3012
4200 EA Gorinchem
synvol@syndion.nl
Vormgeving:
De Campagnie Reclame, Gorinchem
Druk:
Bergman Media Group, Gorinchem
Gedrukt met milieuvriendelijke
gecertificeerde (bio)inkten op FSC-papier.
Op de voorkant:
Esmaralda Nieuwkoop,
woont zelfstandig in
De Cocon in Sleeuwijk.
Foto: Jaccolien Stein.
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Heb je een klacht? Blijf er niet mee rondlopen. Syndion
neemt klachten altijd serieus en behandelt deze
vertrouwelijk. Neem contact op met de secretaris van
de klachtencommissie, Emmy Baks, tel.: 0183-651150,
e-mail: klachtencommissie@syndion.nl
Wil je meer informatie over Syndion?
Kijk op www.syndion.nl of volg ons op:

facebook.com/syndionzorg
@syndion
linkedin.com/company/syndion

VERKOOPINFORMATIE
(ZIE PAG.10 EN 11)
Atelier OutsiderArt Leerdam,
Tiendweg 62a, 4142 EL Leerdam,
tel.: 06-20112595
(graag een afspraak maken ivm beperkte openingstijden)
Atelier OutsiderArt Gorinchem,
Kortendijk 71-75 4201 AA Gorinchem, tel.: 0183-666100
(graag een afspraak maken ivm beperkte openingstijden)
Noorderkroonstraat 160, Dordrecht.
Open ma – vrij 9.00 – 16.00 uur. Tel.: 078-6188805
Pand 18, Kerkstraat 18, 4141 AW Leerdam.
Open ma 13.00 - 16.30, di t/m vrij 10.00 - 16.30 uur.
Tel.: 0345-633008
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Mooie samenwerking
tussen Hermeta en
Syndion
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“In dit bedrijf staat de mens centraal”, vertelt Marcel van der Sluis, directeur
van Hermeta in Asperen. Hermeta is vooral bekend van de productie van
metalen haken, maar het bedrijf doet veel meer. Letterlijk én figuurlijk. Vooral
dat laatste is voor Syndion van grote betekenis.
Tekst: Mirjam Rinzema
Foto’s: Sonja Bron

"We willen
echt iets doen”
“Ik ben bijzonder trots op onze
samenwerking”, aldus Van der Sluis.
Hermeta is een industrieel bedrijf
dat al sinds 1924 bestaat, met een
directeur die deze ochtend glundert omdat hij net een mooie order
heeft binnengehaald. Maar ook,
in de woorden van Van der Sluis,
“een bedrijf dat deel uitmaakt van
de samenleving en daar betekenis
voor wil hebben. Het is tegenwoordig heel normaal om te roepen dat
je ‘maatschappelijk verantwoord
onderneemt’, maar wij willen dat ook
echt doen.”

LEGE RUIMTE BENUT
Net als veel bedrijven heeft Hermeta ingeleverd door de economische
crisis. “In ons geval hebben we dat
omgedraaid naar iets positiefs. Een
ruimte die leeg was komen te staan
stond binnen de kortste keren vol
rommel. Toen dacht ik: We zoeken
er een goede bestemming voor,

die past bij het sociale karakter
van dit bedrijf. Ook ik lees over de
bezuinigingen en de toegenomen
druk op de zorg. Hermeta werkt al
zeker tien jaar samen met Syndion.
Onze producten worden verpakt bij
dagbestedingslocaties, bijvoorbeeld
bij GoedPunt in Gorinchem. Dat zou
natuurlijk ook hier kunnen, in ons
eigen pand. We zochten hierover
contact met Syndion en sindsdien is
onze lege ruimte geen rommelhok
meer, maar een onderdeel van ons
bedrijf. Kom, hoog tijd dat we daar
gaan kijken. Je zult het zelf wel zien
en horen: het gaat uitstekend, eigenlijk alsof het altijd zo geweest is.”

“IEMAND MOET DE
MANNEN IN HET
GAREEL HOUDEN”
De directeur wordt hartelijk begroet
door de Syndion-medewerkers.
Alsof het de gewoonste zaak van
de wereld is ploft hij aan een van

de werktafels, pakt een schroevendraaier en begint schroeven in
haakjes te draaien. Ook de jobcoach
van Syndion, Aart-Jan – die hier
twee cliënten begeleidt – is daar
trouwens mee bezig. Noem je dat
niet ‘met je poten in de klei’?
Aan de andere tafels wordt gewoon
doorgewerkt. Delano is producten
aan het uitpakken; alles moet uit
plastic zakjes in kleine kartonnen
dozen. Hij heeft het naar zijn zin,
vertelt hij. “Het werk is heel afwisselend. Ik werk twee dagen hier
en twee dagen in het Emmahuis in
Leerdam. Op woensdag ben ik altijd
vrij, dus dan kan ik lekker uitslapen.”
Sabina en Marieke hebben mappen
met indrukwekkende stapels formulieren voor hun neus. Administratief
werk, het ziet er ingewikkeld uit.
“Dat valt best mee hoor” , lacht Sabina. En Marieke vult aan: “Toevallig
doen we nu dit, maar we doen ook
andere dingen; inpakken, uitpakken,
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j Ronald plakt
stickers op haakjes

opruimen of stickeren. En wij zijn de
enige meiden van de groep, dus we
moeten ook de mannen een beetje
in het gareel houden.” Ze vertellen
dat ze veel samen optrekken en
dat ze blij zijn met dit werk. Allebei
hebben ze minder leuke ervaringen
in eerdere banen. Hier bevalt het ze
tot nu toe prima. Iemand die zich
soms wel eens afvraagt of hij hier
wel goed zit, is Johan. Hij vindt het
werk leuk, maar hij heeft last van
zijn schouder en zijn rug. Dat is lastig. “Schroeven indraaien, dat lukt
nu haast niet”, vertelt hij. “Maar Hermeta is bezig met een oplossing.”
Vandaag doet Johan sorteerwerk.
Hij beoordeelt haken op onregelmatigheden. “Wat niet goed is, haal ik
er uit.” Onverbiddelijk gaat er weer
een handvol haken in de doos ‘Niet
goed’. Ik zie er niks aan, maar dat is
het oog van de meester…

GROEIEN NAAR
BETAALD WERK
Jobcoach Aart-Jan begeleidt twee
Syndion-cliënten. “Uiteindelijk willen
we onderzoeken of zij toe kunnen
groeien naar een gewone, betaalde
baan.” Met één van de twee verloopt
dit traject wel heel voorspoedig.
“Marco werkt sinds kort op proef elders in het bedrijf. De komende drie
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maanden zal blijken hoe het gaat en
wat er eventueel nog nodig is om
hem bij Hermeta te laten instromen.”
We zoeken hem even op. Hij werkt
in een grote hal met drie collega’s
aan een klus voor een bouwbedrijf.
Het is een precies werkje. Op de
juiste plekken moeten op stalen
presentatieplanken allerlei knoppen
en grepen worden geschroefd. Tijd
voor een praatje is er daarom niet
echt, maar Marco voelt zich hier
duidelijk als een vis in het water. Na
een tijdje zonder werk is hij blij dat

hij hier aan de slag is. En dat hij zo
snel kon doorstromen, geeft een
goed gevoel.

ALS EEN TREIN
Ik zie het inderdaad met eigen
ogen: Het loopt als een trein. De
Syndion-medewerkers hebben hier
hun plek gevonden. Tot genoegen
van het hele bedrijf, niet alleen van
directeur Van der Sluis. Zijn trots is
terecht.

SAMENVATTING

.
Hermeta is een bedrijf in Asperen
Ze maken haken.
Syndion.
Bij Hermeta werken cliënten van
Zij doen verschillende dingen.
inpakken,
Bijvoorbeeld: haken uitpakken of
haken stickeren, haken sorteren.
later een
Syndion en Hermeta kijken of ze
baan kunnen krijgen.
Bij Hermeta of ergens anders.
arbij.
De jobcoach van Syndion helpt da
.
De samenwerking gaat heel goed
Cliënten vinden hun werk leuk.

In ieder nummer van Synvol beantwoordt onze
bestuurder Harry Vogelaar een lezersvraag.
Heb jij óók een vraag aan Harry? Mail je vraag
naar synvol@syndion.nl. Wie weet is jouw
vraag de volgende keer aan de beurt.

???

DE VRAAG
AAN
HARRY

Stefan Molenaar, cliënt van Syndion, woont aan de Vismarkt in Gorinchem:
Beste Harry,
Welke veranderingen in de gehandicaptenzorg in de afgelopen jaren
hebben je het meest pijn gedaan? Met welke veranderingen heb je veel
moeite gehad?

G, Sn

Harry Vogelaar, bestuurder van Syndion:
Dag Stefan,
Oei, dat is wel een vraag waar ik even over heb moeten
nadenken.
Ja, er is veel veranderd. Niet alle veranderingen zijn
negatief, vind ik. Met de nieuwe Wet Langdurige Zorg
(in plaats van de AWBZ) ben ik wel tevreden. Die wet
zorgt ervoor dat noodzakelijke zorg – ze noemen dat
wel: levenslange en levensbrede zorg – er altijd zal zijn.
Daar ben ik het mee eens.
Maar ik heb zeker ook pijn gevoeld. Bijvoorbeeld bij
de bezuinigingen. Daardoor heeft Syndion moeilijke
beslissingen moeten nemen. Tijdelijke contracten van
begeleiders konden niet altijd worden verlengd en er
moesten mensen weg. We hebben geprobeerd om de
banen van vaste begeleiders te behouden, en vooral te
bezuinigen op kantoorfuncties en management. Maar
leuk is dat natuurlijk niet.
Nog iets: de veranderingen in het vervoer en in de
dagbesteding. Voor cliënten is het echt niet fijn om te
moeten verhuizen naar een andere dagbestedingslocatie
omdat die dichter bij huis is. Maar dat kon niet anders,
want het vervoer wordt bijna niet meer vergoed.

Tenslotte heb ik me gestoord aan al het geregel dat
we op ons dak kregen. Er werd gezegd dat er minder
bureaucratie zou komen, maar het werd juist veel meer.
We moesten onderhandelen met alle gemeenten en met
de zorgkantoren in ons werkgebied, aanbestedingen en
contracten regelen. Veel overleg, veel papier en overal
golden weer andere regels… Het was een heel gedoe
waar we veel geduld voor nodig hadden.
Stefan, je weet dat ik niet zo’n prater ben, dus ik hou het
kort. Maar nog één ding over de toekomst: ik geloof – en
daar blijft Syndion serieus mee bezig – dat we meer dan
ooit moeten luisteren naar onze cliënten en verwanten en
met hen in gesprek moeten blijven. Alleen dan weten we
of we met de goede dingen bezig zijn en hoe we fouten
kunnen verbeteren. Daar zet ik me voor in!

Hartelijke
groeten,
Harry

Ronduit erg vond ik al het gedoe rondom de Persoons
Gebonden Budgetten, waardoor er bij cliënten en
ouders/verzorgers heel veel onzekerheid ontstond.
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FOTO

VERHAAL

DE LOCATIERAAD

In een cliëntenraad kun je meedenken,
meepraten en meebeslissen. Bijvoorbeeld over
een verbouwing, verhuizing of een nieuwe
clustermanager. Er zijn bij Syndion 3 soorten
cliëntenraden: de Centrale Cliëntenraad, een
Locatieraad en een Themaraad. Dit verhaal
gaat over een Locatieraad. Binnenkort krijgen
alle cliënten hierover een folder. Ook op de
website www.syndion.nl staat informatie over
cliëntenraden.

In dit verhaal zie je hoe een cliëntenraad werkt.
Het voorbeeld is verzonnen.

2

1

De Locatieraad heeft vergadering.

3

dat ze de warme
De clustermanager vertelt
open bij een
maaltijden voortaan wil ink
cateringbedrijf.

4

Ze heeft opgeschreven wat cliënten
zullen merken van het nieuwe plan en
welke vragen ze heeft aan de
Locatieraad. Dit heet de Adviesvraag.
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De clustermanager gaat weg en de
raadsleden overleggen met elkaar over
het plan.

5

6

Op zelfklevende blaadjes schrijven
de raadsleden de voordelen en de
nadelen van het plan.

Alle raadsleden plakken het
plakblaadje op een bord. Zo is goed te
zien wat ze van het plan vinden.

7

8

Daarna wordt gestemd...

t gaat om een
De coach vertelt dat he
t. Dat betekent
verzwaard adviesrech
het besluit
dat de clustermanager
men.
ne
nu niet zomaar kan

9

BENIEUWD HOE
DIT AFLOOPT?
Het advies van de Locatieraad wordt
opgeschreven op een adviesformulier en
opgestuurd naar de clustermanager.

Je leest het in de nieuwe folder ‘Cliëntenraad’.
Binnenkort bij alle volwassen cliënten op de
mat!
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Op dagbestedingslocaties van Syndion worden prachtige, unieke dingen gemaakt. Met
enorm veel lol, inspiratie en creativiteit wordt er geknutseld, genaaid, gezaagd en getimmerd.
Dit keer: allemaal beestjes. En het mooiste is... Al dat moois is te koop!
Kijk voor de verkoopinformatie op pagina 2.

Koninklijke Panda door Nout
Schepman. € 25,-. OutsiderArt
Gorinchem

‘Koe’ door Chiron Dekker.
€ 20,-. OutsiderArt Gorinchem

‘Kip met het gouden ei’ door
Sylvia van Driessen.
€ 25,-. OutsiderArt Gorinchem

Poes, poes, poes... Dit
zachte knuffeltje laat de
vissen met rust. ‘Poesie’,
38 cm x 18 cm; € 6,95 per
stuk. Pand 18, Leerdam

Deyanira van Bruchem maakt deze grappige
jeansvisjes. Maakt ze die zo graag omdat ze
zelf ook van zwemmen houdt? Wij stellen je
graag aan haar voor:

Wat zijn je hobby’s?
Ik zwem en fitness graag, ik hou ook veel van bakken
en ik vind het super leuk om nieuwe make-up en
kapsels uit te proberen.

Wie ben je?
Mijn naam is Deyanira van Bruchem en ik ben 27 jaar.

Hoe lang werk je al bij Pand 18?
cm; €18.
9,95
stuk)
Biedhier
Ik werk alInsectenhotel!
meer dan (hxbxd
5 jaar35x30x8
bij Pand
Ikper
heb
het
je kleinste vriendjes een onderkomen in dit knusse
goed naarinsectenhotel.
mijn zin. Zeker
nu we ook op zoek zijn
Kopie van ’t paspoort is niet nodig, en ze
naar een plek
in een
kapsalon. Dat lijkt mij
mogenvoor
blijvenmij
zo lang
ze willen!
echt super!

Waar woon je?
Ik woon in Leerdam, in de Glashof. Dat is van stichting Philadelphia. Ik heb daar een eigen appartement.
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Insectenhotel
(hxbxd 35x30x8 cm;
€ 9,95 per stuk). Een
onderkomen voor je
kleinste vriendjes.
Noorderkroonstraat,
Dordrecht

Vliegengordijn, op maat gemaakt in
kleurtjes naar wens. Huisdieren welkom,
vliegen niet! Prijs afhankelijk van maat.
Noorderkroonstraat, Dordrecht

Milieuvriendelijk maar wel hip
boodschappen doen? Katoenen tasje met
applicatie van oude jeans, 40cm x 35cm;
€ 3,95 per stuk. Pand 18, Leerdam

Wat vind je leuk aan het werken bij
Pand 18?
Ik heb leuke collega’s met wie ik veel kan
lachen. En ik leer hier veel. Ik heb het afgelopen jaar met mijn collega Elize geleerd
om een nieuw product te maken, bekleding
voor een poppenbedje. En dit jaar ga ik op
de borduurmachine leren werken. Daar kun
je stof heel mooi mee versieren.

f Denyanira achter
de naaimachine
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Dit is... Esmaralda
Esmaralda is 23 jaar.

In het begin hielp de begeleiding daarbij.

Ze woont in de Cocon.

Nu kan ze veel zelf.

Dat is een woonlocatie van Syndion.

Ze heeft een aangepaste keuken.

Ze vindt het een fijne woonplek.

Zo kan Esmaralda met haar rolstoel toch overal bij.

Ze kwam er 2 jaar geleden wonen.

De begeleiding komt 2 keer per dag bij Esmaralda.

Daarvoor woonde ze bij haar ouders.

Ze krijgt hulp bij het opstaan en naar bed gaan.

Zelfstandig wonen was even wennen.

Dat noemen ze een ‘zorgmoment’.

Ze kende er nog niemand.
Dat was best stil.

Overdag werkt Esmaralda op 2 plekken.
Na haar opleiding voor Sociaal Maatschappelijk

Ook moest ze dingen leren.

Dienstverlener is ze gaan werken bij lunchroom

Zoals koken en de was doen.

‘Tikkie anders’ in Sleeuwijk.
En bij het Servicecentrum van Syndion in Gorinchem.

DE COCON
De Cocon is een woonlocatie in Sleeuwijk.
Dit zijn appartementen boven
een winkelcentrum.
Hier wonen mensen die zorg van Syndion krijgen.
Sommigen hebben aan een paar uur per week genoeg.
Anderen hebben wat meer hulp nodig.
De meeste bewoners hebben een lichamelijke handicap.
Het gebouw is dan ook aangepast voor rolstoelen.
Op de eerste verdieping is een grote ruimte.
Hier kunnen we met elkaar eten of vergaderen.
Niet iedereen maakt daar gebruik van, maar het kan wel.
Mee-eten kost €3,50. Wel even aanmelden.
Er is ook een klein kantoortje en een slaapkamer
voor begeleiding.
Er is 24 uur per dag iemand van de begeleiding aanwezig.
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Inmiddels kent ze iedereen op de Cocon.
Een paar medebewoners zijn vrienden geworden.
Het bevalt haar prima in haar huis.
Lekker zelfstandig en toch hulp en gezelligheid als

“

“Zelfstandig wonen is
fĳn, maar het was ook
even wennen.”

je die nodig hebt!
“Natuurlijk zijn er soms dingen lastig.
Bijvoorbeeld afspraken maken over wat begeleiding
doet en wat je zelf moet doen.
Daar zijn verschillende meningen over.
Ook zijn er soms dingen die niet kunnen.
Bijvoorbeeld als ik uit ga en laat thuis wil komen.
Dan moet ik van tevoren afspreken hoe laat de begeleiding
me nog kan helpen bij het naar bed gaan.
Maar meestal gaat het goed.
En komen we er met elkaar wel uit.”
Tekst: Rianne de Leede
Foto: Jaccolien Stein
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NIEUWS
‘SAMEN LEVEN’
VAN START
Toen de veranderingen en bezuinigingen in
de zorg werden aangekondigd, is Syndion gaan
denken over de toekomst: hoe kunnen we
ervoor zorgen dat de zorg en ondersteuning zoveel mogelijk door
gaat? Bijvoorbeeld als de gemeente niet meer betaalt voor bepaalde
zorg? Soms kunnen taken door vrijwilligers worden gedaan, of door
een familielid. Maar als je familie niet in de buurt woont en er ook geen
vrijwilliger is, want dan?
Syndion heeft de vereniging Samen Leven bedacht. Cliënten van
Syndion kunnen gratis lid worden van Samen Leven. Als lid kunnen
zij vragen of ze ondersteuning kunnen krijgen, voor zichzelf of voor
bijvoorbeeld een groepje cliënten.
Een groep ondernemers en bedrijven wil helpen om aanvragen te
realiseren. We hopen er dat er dit jaar al projecten starten. Om alles te
organiseren is Erica van Engel aangetrokken. Zij is de verenigingsmanager van Samen Leven.
Op de website www.samenleven.nl lees je er meer over.

DUURZAAM EN GROEN
Iedereen weet wel dat we zuinig moeten zijn op onze planeet. Er zijn
heel veel manieren om daar je best voor te doen: zo weinig mogelijk met
het vliegtuig op vakantie gaan, niet te lang onder de douche staan, je
afval scheiden, zonnepanelen op het dak van je huis zetten, enzovoort.
Syndion denkt er ook over na: kunnen
wij zorgen voor een beter milieu?
Waar kunnen we op letten? Daarom
is het project Duurzaam en groen van
start gegaan. We beginnen met twee
proefprojecten; als het goed gaat
willen we kijken of het uitgebreid kan
worden met nieuwe projecten.
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ACTIEF MEEDOEN

(PARTICIPATIE)

Kun je iets doen voor een ander, op
een andere plek en op een andere
manier dan je in je ‘gewone’ leven
doet? Heel veel cliënten van
Syndion blijken dat prima te
kunnen. Met hulp van een coach
van Syndion zoeken ze naast hun
dagbestedingsplek of woning naar
andere activiteiten. Soms is dat een
paar uur per week, en soms een of
twee dagen per week.
Een paar voorbeelden:
• Jana werkt bij Naald en Daad,
maar ook bij een kledingzaak in
Dordrecht, waar ze allerlei klussen
doet.
• An is een enorme liefhebber van
groen. Ze is dolgelukkig met haar
plekje bij een tuincentrum.
• Joram, een echte kei bij de Houtnijverij, heeft een tijdje geleden
zijn grenzen verlegd. Hij is nu ook
actief bij het Kringloopcentrum in
Arkel.
En zo kunnen we nog wel even
doorgaan… Wat zijn we trots op al
deze cliënten, die laten zien dat zij
actief meedoen!

VERHUISD

ZEG
HET MAAR!

De Rollebol aan de Kennelweg in Gorinchem
is na veertig jaar ‘trouwe dienst’ verhuisd.
Bestemming: een mooi nieuw gebouw aan de
Stalkaarsen in Gorinchem. In het gebouw zit
niet alleen de ‘oude’ Rollebol, maar ook een
kinderdagverblijf, een gewone basisschool en
een school voor moeilijk lerende kinderen. De
nieuwe locatie heeft ook een nieuwe naam: KDC
Schuttersplein. De begeleiding en kinderen genieten van het nieuwe pand, dat veel centraler
in Gorinchem ligt dan het vorige. “We lopen zo
naar het winkelcentrum om even een boodschap te doen.”

In september is een onderzoek gestart omdat Syndion wil
weten of de cliënten tevreden zijn over onze dienstverlening.
Natuurlijk willen we ook weten wat beter kan. ‘Zeg het maar’
heet het onderzoek. De volwassen cliënten die bij Syndion
wonen en/of werken, krijgen een vragenlijst met bijna 40
vragen toegestuurd over hun ervaringen met Syndion. De
ouders/vertegenwoordigers van cliënten onder de 18 jaar en
de cliënten die ambulant ondersteund worden komen begin
2017 aan de beurt.
Half november is de uitslag van het onderzoek bekend.
Iedere locatie krijgt hierover een eigen verslag. Dat wordt
besproken in de locatieraad. De cliënten kunnen dan beslissen of er op hun locatie dingen veranderd moeten worden,
en welke dingen dat zijn.

HARTENKUSSENS VAN NAALD EN DAAD
Patiënten die aan borstkanker zijn geopereerd blijven
vaak lang last houden van de plek waar ze behandeld
zijn. Om de pijn te verminderen en de behandelde plek
te beschermen, krijgen zij van de ‘mammacare’ (borstkanker-zorg)-verpleegkundigen in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht een hartvormig kussen mee
naar huis. Door de vorm blijft het goed onder je arm
zitten. Dat zorgt voor een prettige houding. Het kussen
is heel zacht. Daardoor voelen de vrouwen minder pijn.
De kussens worden gemaakt door cliënten van onze
eigen locatie, Naald en Daad in Sterrenwiel. Eén van
de gebruiksters van zo’n kussen vertelt: “Ik gebruik het
nog dagelijks, ook al is mijn operatie al 17 jaar geleden.
Want het geeft mij
een beschermd en
een comfortabel
gevoel.” Wat een
mooie samenwerking!
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Tom en Michiel,

al 12 jaar vrienden
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Net na het avondeten bel ik aan bij BelleVie, een nieuwe woonlocatie van
Syndion in Culemborg. De begeleidster loopt met me mee naar Michiel.
Daarna gaan we samen naar Tom. Zijn appartement ruikt naar verse koffie
en stroopwafels. Hmmm. Tekst en foto: Heleen Klop
Ze vinden het best spannend zo’n
interview: ze kennen mij niet en
weten niet wat ik ga vragen. Maar
die kou is gelukkig gauw uit de
lucht! Tom en Michiel laten me eerst
allebei hun appartement zien, die
mooi en smaakvol zijn ingericht.
Dan is het zo ver: “Wonen jullie hier
al lang?” begin ik. Nee, nog niet zo
lang, is het antwoord. “Zowel Tom
als ik woonden hiervoor zelfstandig”, vertelt Michiel, “maar dat ging
niet zo goed.” Nu gaat het veel beter: met een beetje begeleiding bij
de dagelijkse dingen. Michiel werkt
bij de gemeente Culemborg en Tom
bij Avres. Beiden hebben het naar
hun zin.

VRIENDSCHAP
Tom en Michiel vertellen me dat
ze elkaar al 12 jaar kennen. Ze
ontmoetten elkaar op een eerdere
werkplek. Een tijd later liepen ze
elkaar weer tegen het lijf. “Toen
werden we vrienden.” Ze vinden
het belangrijk dat ze een leuk leven
hebben. “Als je hobby’s hebt en
contacten met anderen, is je leven
een stuk leuker dan zonder”, vinden
ze. Contacten maken vinden ze niet
altijd gemakkelijk, maar hobby’s
hebben ze genoeg. Michiel is dol op
schilderen. Hij schildert met acrylverf, maar tekent ook met potlood.
Tom is dol op alles wat Iers is, maar
vooral gaelic football, een tamelijk
ruige sport een beetje tussen voetbal en rugby in. Ook hurling, een

teamsport met een slaghout, vindt
Tom boeiend. Samen kijken ze naar
wedstrijden, maar ook naar films.
Tom heeft een flinke verzameling
dvd’s.

DROMEN
Op mijn vraag wat zij het liefst zouden willen als ze een wens mogen
doen, moeten ze eerst even nadenken. We lachen wat over ‘tevreden
zijn’ en ‘blij met wat je al hebt’.
Toch weet Michiel wel iets: “Ik wil
graag eens ergens exposeren. En
schilderles, om nog beter te leren

schilderen.” Tom heeft intussen ook
nagedacht: “Naar zoveel mogelijk
wedstrijden gaan van gaelic football
en hurling, het liefst samen met een
vriendin, maar samen met Michiel
is ook gezellig.” Hij voegt toe: “Dat
ik de taal niet spreek is wel een
belemmering, maar ik zou toch
gaan!” Ze zitten naast elkaar op de
bank: Tom en Michiel. Als ik vertrek
spreken ze af vanavond samen naar
een film te kijken. Nog even, dan
kunnen ze hun 12,5 jarige, koperen
vriendschap vieren.
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Als in je gezin een kind met een handicap
geboren wordt, gebeurt er heel veel. Ga je
op zoek naar ondersteuning thuis of neem je
zelf de zorg op je? En als je kiest voor ondersteuning, hoe is dat dan?
Tekst: Mirjam Rinzema
Foto’s: Eline Beijen

Monique stopte met haar baan als fysiotherapeut toen
hun dochter Anne bijna 3 was. Anne - nu net 5 - werd
geboren met een handicap. Ze zit in een rolstoel en kan
niet praten. Anne was toen vaak ziek. Monique: “Dat gaf
zo veel stress met mijn werk. Dat ging gewoon niet. Mijn
man heeft een eigen bedrijf, waar ik al geregeld meehielp. Omdat ik daar veel meer flexibiliteit heb, heb ik
besloten om in de zaak te gaan werken.”
Gelukkig gaat het nu behoorlijk goed met Anne. Ze
heeft het naar haar zin op het kinderdagcentrum Schuttersplein (voorheen Rollebol) in Gorinchem en zit ook
verder goed in haar vel. Tot voor kort vonden Annes
ouders extra ondersteuning niet nodig. “Maar een tijd
geleden heeft Anne er epilepsie bij gekregen. Toen
zijn we toch gaan nadenken over de zorg voor Anne”,
vertelt Monique. “Tot die tijd pasten bijvoorbeeld Annes
grootouders geregeld op, maar ik durfde dat niet meer
aan hen over te laten. Zij weten niet goed wat ze moeten doen als Anne een aanval krijgt. Toen hebben we
bewust gekozen voor ondersteuning door een
professional bij ons thuis.”
Dat werd Marijke. Sinds februari werkt zij ongeveer tien
uur per week in het gezin en ondersteunt in de eerste
plaats Anne. “Ik doe mijn best om voor Anne alles zo
gewoon mogelijk te laten doorlopen. We gaan naar buiten, we oefenen met de spraakcomputer. Ik kan het heel
goed vinden met Anne, haar oudere zus Lotte en hun
ouders. Dat is eigenlijk een voorwaarde om dit werk te
kunnen doen. Ik ben immers gast in dit gezin.”
“Anne vindt het leuk”, vertelt Monique. “Ze begrijpt ons
heel goed en als ik haar vertel dat Marijke komt, merk ik
dat ze blij is. Dat die klik er is, maakt voor ons honderd
procent verschil in ons gevoel over deze ondersteuning.

We hebben er heus aan moeten wennen dat Marijke
er is, maar nu ervaar ik meer rust en meer ruimte om
met onze andere dochter af en toe eens iets alleen te
kunnen doen. Dat is voor Lotte ook fijn.”
Anne praat met behulp van een spraakcomputer, waar
veel gebruik van wordt gemaakt. Als Anne gericht naar
een plaatje kijkt, spreekt de computer het woord uit.
“De computer is helemaal zelf ingericht en toegespitst
op Annes leven”, zegt Marijke. “Daar is door de ouders
enorm in geïnvesteerd. Ontzettend belangrijk, want
hierdoor kan Anne vertellen wat ze denkt en voelt.” Het
lijkt wel of Anne het tijd vindt voor een demonstratie,
want meteen klinkt haar bijdrage aan het gesprek:
“Mamma – kusje – ik hou van jou – ik vind je lief.”

SAMENVATTING
Anne Post is 5 jaar.
Ze zit in een rolstoel.
Anne kan niet praten.

Met hulp van een computer kan
ze toch dingen zeggen.
Daar oefent ze veel mee.
Anne heeft epilepsie.
.
Daarom helpt Marijke in het gezin
Zij werkt bij Syndion.
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TIPS!
SLIMME LIJSTJES
VAN PER SALDO

Per Saldo is een belangenvereniging voor
mensen die (delen van) hun zorg inkopen met
een Persoons Gebonden Budget (PGB).
Mensen met een handicap kunnen lid worden
van Per Saldo (een basislidmaatschap kost
€ 46,50 per jaar). Als je lid bent, heb je toegang tot alle informatie die Per Saldo op hun
website plaatst. Daar vind je bijvoorbeeld de
zogenaamde Slimme lijstjes: informatie over
allerlei onderwerpen rondom het PGB. Bijvoorbeeld: ‘Bezwaar maken de beslissing van
het Zorgkantoor’, ‘Hoe zit het met vakanties
en PGB’ en ‘Wetten en loketten, waar moet u
zijn?’ De website is niet in eenvoudige taal.
Meer informatie: www.pgb.nl

BOEKENTIP!
Joy van der Stel (1975) kwam door zuurstofgebrek tijdens de geboorte spastisch ter wereld.
Zij verplaatst zich in een elektrische rolstoel en
functioneert geheel zelfstandig. Joy is getrouwd
en heeft een dochter.
Ze schreef een boek over haar leven: ‘De kracht
van mijn onmacht’. Daarnaast schreef ze nog drie boeken:
‘De kracht van loslaten’; ‘De kracht van zelf doen’ en ‘De
kracht van handen op de rug’. Dit laatste boek schreef zij
voor professionals die werken met mensen met een ‘anderswerkend lijf’. De auteur vindt dat professionals vaker hun
handen op de rug kunnen houden en dat ouders mogen
leren loslaten. Deze drie boeken zijn los (€ 12,95 per deel) of
in één cassette (€ 35) te bestellen via de webshop van haar
website: www.empowermij.com. Het boek met haar levensverhaal is daar ook te bestellen (€ 19,95).

FACEBOOKPAGINA
MET HULPMIDDELEN
Sinds 2014 bestaat de facebookpagina Hulpmiddelenmarkt.
Geregeld verschijnt er een nieuwe vraag of aanbod voor een
bepaald hulpmiddel (rolstoel, traplift, badlift, speciale buggy
voor groter kind, maar ook een aangepaste vakantiewoning).
Als je zelf wel eens op zoek bent naar een voor jou handig hulpmiddel, is het misschien een pagina om in de gaten te houden!
www.facebook.com/Hulpmiddelenmarkt-281461755374523

MIJN EIGEN PLAN WEBSITE

Heb jij behoefte aan structuur? Onthoud je niet altijd wat je moet
doen, of hoe? Dan helpt MijnEigenPlan. In de app op je telefoon
zie je elke dag wat je moet doen. En je krijgt uitleg wanneer je dat
nodig hebt. De app kost 35
euro per jaar. Je kunt eerst 2
weken gratis proberen of het
wat voor je is. Meer informatie staat op de website
www.mijneigenplan.nl Op
een duidelijk filmpje kun je
zien hoe het werkt.
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KIJKOPGEZOND.NL

Deze website gaat over gezond eten en goed
bewegen. Er staan leerzame oefeningen op.
Bijvoorbeeld over wat de beste keuze is om
te eten. Ook staan er leuke oefeningen op
om te bewegen. Je kunt zo met de computer
meedoen. Ook als je in een rolstoel zit. Of doe
een testje. Het is niet moeilijk. Op de website
wordt steeds verteld wat je moet doen.
www.kijkopgezond.nl

LEZERS
FOTO’S!

Mt Mаtenoek Ca
“Hartverwarmend! We deelden in
Nederland ingezameld speelgoed
uit aan weeskinderen in Cambodja”

Wat

WAT KUN JIJ LATEN ZIEN
VAN JOUW ZOMER?
We vroegen de lezers van Synvol om hun
zomerfoto’s naar ons door te sturen. Dit is het
resultaat.

iëe n r Pĳl N 

C  - Sǌe

Er op uit met de camper, helemaal
naar de Noordkaap. Prachtige reis!

Carla Hendriks wandelde deze
zomer langs de Spaanse stranden

J

Het was een heerlijke zomer bij Jolie met veel waterpret!

Sהa  Kno V
Ook in Nederland is het goed toeven. Het plezier straalt er af! Wanda
Kokke zette Shenna en Kyano op de
foto in Veere.

JOUW FOTO IN HET VOLGENDE NUMMER VAN SYNVOL? HET NIEUWE THEMA IS ‘WAAR WORD JIJ
BLIJ VAN?’ STUUR EEN MOOIE FOTO NAAR SYNVOL@SYNDION.NL (MINIMAAL 1 MB) EN WIE WEET...
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Zullen we,
zei ze,
samen
naar de duinen
van Zandvoort gaan
om
samen
te plonsen
in de blauwe zee

Corrie Korevaar
Corrie maakt haar kunst bij Outsider Art in Gorinchem.
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