
Samen sterk 
met goede zorg
Informatie voor cliënt en betrokkenen



Samen sterk.

Zorggroep de Stellingwerven biedt in de regio Zuidoost-Friesland kleinschalige zorg aan 

jongeren en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en/of bijkomende 

psychische of psychiatrische problematiek. Dit doen we met oog voor individuele

behoeftes, mogelijkheden en talenten van elke cliënt.

Wij zijn ervan overtuigd dat de cliënt met de juiste begeleiding – in samenwerking met het eigen 

netwerk en in een passend tempo – alles kan bereiken wat binnen zijn of haar persoonlijke 

mogelijkheden ligt. Daarom bieden we een persoonlijk zorgaanbod waarin het zich ontwikkelen 

van de cliënt op basis van de eigen mogelijkheden en het ontdekken van de eigen kracht 

belangrijke uitgangspunten zijn. De cliënt kan door de nauwe samenwerking met een persoonlijk 

begeleider zijn plek in de maatschappij vormgeven en werken aan persoonlijke groei.

Wat we doen – en soms juist ook níet doen – voor onze cliënt is altijd in het belang van zijn of 

haar welzijn. Onze samenwerkingsrelatie is op basis van gelijkwaardigheid en respect: zonder 

betutteling en met maximale inzet van de eigen kwaliteiten van de cliënt. Hierin zijn onze drie 

kernwaarden betrokken, vindingrijk en transparant richtinggevend.

Samen helpen we onze clienten verder met zorg en betrokkenheid. Denk hierbij aan 

ambulante begeleiding, behandeling, (kleinschalig) wonen, gezinshuis en dagbesteding.  

We bieden deze zorg vanuit onze locaties in Wolvega, Noordwolde en Zandhuizen.

Op deze locaties kunnen cliënten rekenen op een veilig leef- en leerklimaat. Hier structureren 

en compenseren we gedrag, vaardigheden en uitdagingen van de cliënt. Dit doen we 

volgens de methodiek Samen Sterk; de succesvolle combinatie van oplossingsgericht 

en competentiegericht werken. De begeleiding staat naast de cliënt en kan adviserend, 

onderzoekend en sturend zijn.

Wij maken deel uit van het leven van onze cliënten en andersom. Samen werken we met zorg 

aan een zo zelfstandig en prettig mogelijk leven van onze cliënten.

Samen sterk!
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Wat we voor je kunnen doen

Zorggroep de Stellingwerven begeleidt jongeren en 
(jong)volwassenen met een (licht) verstandelijke 
beperking. Dit doen we met zorg en ondersteuning 
die we afstemmen op ieders behoefte. Iedere cliënt 
wordt gekoppeld aan een vaste persoonlijk begeleider. 
Samen met de begeleider wordt een zorg/behandelplan 
gemaakt waarin we de doelen en afspraken vastleggen. 
Het talent en de mogelijkheden van elke cliënt nemen 
we steeds als vertrekpunt.

Ons zorgaanbod

Dagbesteding  pagina 5
Ambulante begeleiding pagina 6-7
Behandelingen  pagina 8-9
Wonen  pagina 10
Gezinshuis  pagina 10-11

Dagbesteding

Op onze locatie in Noordwolde is ons ArbeidsTrainingsCentrum 

(ATC) gevestigd. Het ATC biedt dagbesteding aan jongeren 

en jongvolwassenen. Dit doen we met doelgerichte leer- en 

ervaringstrajecten. Met als einddoel: het vinden van een passende 

dagbesteding, vrijwilligerswerk of werkplek. 

In het artikel 'Hier ga je het maken!' op pagina 12 vind je meer 

informatie over ons ATC.
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Help! Waar 
zijn mijn 

gegevens?
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Centraal in ons zorgaanbod staat ambulante begeleiding. Deze ambulante 
begeleiding bieden we bij voorkeur in de eigen vertrouwde omgeving van de cliënt en 
is altijd afgestemd op de individuele hulpvraag. 

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding bestaat uit het bieden van hulp thuis bij alle 

dingen die cliënten in het dagelijks leven tegenkomen. Dit kan bijvoor-

beeld betekenen dat de begeleider cliënten helpt bij het maken van 

een boodschappenlijstje. Of samen met hen een lijstje maakt van de 

schoonmaakklusjes die dagelijks gedaan moeten worden.

Dagelijkse structuur
We bieden daarnaast -ook vanuit de Jeugdwet – ambulante 

(pedagogische ondersteuning) aan gezinnen in de thuissituatie.

Denk bijvoorbeeld aan het op tijd opstaan om naar werk, dagbe-

steding of school te gaan. Maar ook op vaste tijden eten, niet te laat 

naar bed gaan of niet te lang gamen kunnen aandachtspunten zijn. 

Net als het stimuleren en onderhouden van sociale contacten. 

Ambulante begeleiding stimuleert hoe dan ook de zelfredzaamheid 

en helpt bij het verwerven van een eigen plek in de maatschappij. De 

begeleiding vanuit Zorggroep de Stellingwerven is altijd maatwerk en 

sluit aan bij de individuele behoefte, mogelijkheid en kracht. Zo nodig 

bieden we 24-uurs begeleiding via een steunpunt dichtbij de cliënt.

Specialistische begeleiding
Het begeleiden van cliënten die in aanraking komen met drugs of 

een verslaving is één van de specialistische vormen van ambulante 

begeleiding. Dit zorgaanbod hebben we samen met een groep 

cliënten ontwikkeld. Zij hebben vanuit eigen ervaring meegedacht 

aan de invulling van deze zorg. Hiermee proberen we optimaal aan te 

sluiten bij de belevingswereld van de cliënt en op een laagdrempelige 

manier het gesprek over drugs en verslaving aan te gaan. 

De begeleiding is gericht op het beeldend maken van drugs- 

en verslavingsproblematiek. Het doel is zowel preventie door 

Wat we samen doen?
Natuurlijk brengen we eerst de hulpvraag 

in kaart. Daarna stellen we samen met de 

cliënt en/of ouders/verzorgers een onder-

steuningsplan met doelen op. Tijdens de 

behandeling bespreken we waar we telkens 

aan werken. Doelen zijn voor iedereen 

immers weer anders.

Enkele voorbeelden van persoonlijke doelen:

• We bespreken hoe je uitkomt met een 

klein budget.

• Hoe ga ik als vader/moeder om met de 

boosheid van mijn kind?

• Hoe houd je je huis regelmatig schoon?

• Hoe zorg je dat je op tijd opstaat en 

dingen gaat doen of regelmatig de  

deur uitgaat?

• Hoe onderhoud je sociale contacten?

Als de doelstellingen bijna zijn behaald gaan 

we afbouwen. Wanneer we het allemaal eens 

zijn over stopzetting gaan we de begeleiding 

samen goed nabespreken. Op deze manier 

kunnen we het ambulante traject naar ieders 

tevredenheid afronden.

Freerk werkt sinds 2017 bij Zorggroep de Stellingwerven en heeft het hier enorm naar zijn 

zin. Waar help jij de cliënten het vaakst mee verder Freerk? “Over het algemeen hebben 

cliënten de meeste behoefte aan een vertrouwensband, structuur en coaching. Met 

vertrouwensband bedoel ik dat ze kunnen steunen op iemand die letterlijk en figuurlijk 

dichtbij hen staat. Die rol vervul ik graag. Afhankelijk van de specifieke hulpvraag help ik ze 

structuur in hun leven aan te brengen. Hierdoor krijgen ze meer grip op zaken en voelen 

ze zich zelfverzekerder.”

De ambulante begeleiding van Zorggroep de Stellingwerven wordt altijd goed afgestemd 

op het profiel van de cliënt. Hierdoor krijgt de cliënt steeds de juiste begeleider. “Dat ik 

mensen het zelfvertrouwen (weer) kan geven, dat is een belangrijk aspect van mijn werk”, 

vervolgt Freerk. “Zo heb ik een cliënt met overgewicht en weinig zelfvertrouwen via een 

contactmoment het inzicht kunnen geven om te gaan sporten. Met als resultaat dat deze 

cliënt inmiddels flink is afgevallen. Én weer blaakt van het zelfvertrouwen.

"Loop je ergens in vast? 
Dan zijn wij er om je te 
helpen!” 

Freerk de Jong, ambulant begeleider

Kwaliteitskader 
Jeugd
Het kwaliteitskader Jeugd wordt gevolgd 

binnen team Jeugd. De wet van de 

verantwoorde werktoebedeling wordt 

gehanteerd en wanneer nodig maken we 

een weloverwogen keuze over waar welke 

medewerker wordt ingezet.

voorlichting als het in kaart brengen van gebruik. Doelen voor de 

cliënt zijn onder meer het erover kunnen praten en het onder 

controle krijgen van het gebruik. We bieden deze specialistische 

begeleiding zowel op groepsniveau als individueel aan.

Doelstellingen
Het doel van ambulante begeleiding voor (jong)volwassenen met 

een Wmo- of Wlz-beschikking is cliënten veilig en gezond zelfstandig 

te kunnen laten wonen. Ook het ondersteunen bij het behouden 

van de eigen regie en meedoen in de maatschappij behoren tot de 

doelstellingen. We bieden daarnaast – ook vanuit de Jeugdwet – 

ambulante opvoedondersteuning aan gezinnen in de thuissituatie. 

Meldcode 
huiselijk geweld
Binnen de Zorggroep werken we met de 

Meldcode huiselijk geweld en kindermis-

handeling. Deze meldcode helpt ons de 

goede stappen te zetten als we ergens 

huiselijk geweld of kindermishandeling 

vermoeden. Vanaf 1 januari 2019 zijn wij 

verplicht om over een afwegingskader te 

beschikken. Dit afwegingskader beschrijft 

wanneer een melding noodzakelijk is en 

hoe goede hulp eruit ziet.

Samen sterk in je eigen 
vertrouwde omgeving
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Psychomotorische therapie (PMT) in praktijk
Bij psychomotorische therapie ligt de nadruk op lichamelijke activiteiten en beweging. Het doel 

is dat de cliënt zijn of haar gedrag leert te begrijpen en te veranderen. Hierdoor verminderen of 

verdwijnen zelfs de klachten. We geven psychomotorische therapie in Noordwolde, maar we 

kunnen naar wens ook uitwijken naar een andere plek.

Ted de Boer (psychomotorisch therapeut): “Om een voorbeeld te noemen: je krijgt een verve-

lende opmerking van je collega. Je voelt je boos worden en wilt hem de waarheid zeggen. Maar 

in plaats daarvan loop je weg. Met een rotgevoel. Bij PMT leren we je om je bewust te worden 

van je eigen gedrag in zo’n situatie. Én hoe je dit gedrag kunt veranderen zodat zo’n vervelende 

opmerking jou in de toekomst veel minder – of helemaal niet meer – raakt. Dit bewust maken 

doen we met passende (bewegings)activiteiten. Hierin speelt het voelen en herkennen van 

lichaamssignalen een grote rol.”

Cognitieve gedragstherapie (CGT)
Met cognitieve gedragstherapie onderzoekt de cliënt of de gedachten en gevoelens die hij of 

zij over zichzelf heeft, wel kloppen. De cliënt leert bijvoorbeeld anders te denken over zichzelf, 

over andere mensen in de omgeving of over situaties die de cliënt meemaakt. Een onderdeel 

van de behandeling is om inzicht te krijgen in hoe gedachten, gevoelens en gedrag helpend en 

belemmerend kunnen zijn en hoe deze beïnvloed of veranderd kunnen worden. We bieden 

cognitieve gedragstherapie individueel aan in Noordwolde, maar ook in de eigen omgeving van 

de cliënt.

Intensieve ambulante gezinsbehandeling (IAG)
Intensieve ambulante gezinsbehandeling is voor gezinnen met kinderen tot en met 18 jaar. 

De behandeling is gericht op het langdurig (9 tot 12 maanden) aanbieden van hulp aan 

iedereen in het gezin, zowel ouders als de kinderen. We werken aan het verbeteren van het 

gezinsklimaat zodat kinderen veilig kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen, passend 

bij de leeftijd. Het doel is om samen met ouders een opvoedsituatie te creëren waardoor 

de ontwikkeling van de kinderen gewaarborgd wordt. We werken aan de vaardigheden bij 

gezinsleden zodat zij het eigen sociale netwerk – formeel of informeel – in kunnen zetten als 

hulpbron. Met IAG streven we naar verlaging van de draaglast en vergroting van de draagkracht 

van het gezin.

Samen op zoek naar jouw 
kwaliteiten

Psycho-educatie
Wanneer iemand een diagnose heeft gekregen – zoals de diagnose verstandelijke beperking of 

ADHD bijvoorbeeld – dan kan dit wel eens vragen oproepen. Bij de behandeling psycho-edu-

catie geven we inzicht in wat deze diagnose betekent voor cliënt en omgeving. Daarnaast 

leren we cliënten hoe ze in de toekomst kunnen reageren in lastige situaties. Cliënten kunnen 

psycho-educatie individueel volgen maar ook in een groep.

Psychomotorische therapie in praktijk.

Behandelingen

Met behandelingen bieden we onze cliënten zelfinzicht en zelfvertrouwen.  
We leren cliënten bijvoorbeeld om te gaan met lastige situaties en tevreden te zijn 
met zichzelf. De behandelingen worden gegeven door een behandelaar die goed 
luistert en praktische opdrachten met de cliënt uitvoert. Hij of zij staat nooit boven 
de cliënt maar ernaast: samen werken we aan vooruitgang. De behandeling wordt 
gegeven door een behandelaar onder supervisie van een gedragswetenschapper.
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Samen genieten van een 
prettige woonomgeving

Begeleid wonen en gezinnen 
Op alle locaties van Zorggroep de Stellingwerven streven we ernaar 

dat we de mogelijkheid kunnen bieden om een (jong) gezin of 

moeder met kind te plaatsen die ondersteuning nodig hebben bij het 

opvoeden.

Onze kleinschalige woonlocaties op een rij

Gezinshuis
In complexe situaties waarin jongeren (tijdelijk) niet thuis kunnen 

wonen, hebben we een intensieve samenwerking met gezinshuizen. 

Een gezinshuis wordt geleid door een echtpaar of een samen-

wonend stel. Zij bieden jongeren een veilige opvoedingssituatie met 

perspectief binnen het eigen gezin.

Van groepsgericht naar zelfstandigheid in 4 fasen

STARTFASE/FASE 0

     groepswonen

De doelgroep voor deze fase zijn voor jongens en 
meiden van 16 tot 20 jaar met een licht verstandelijke 
beperking die nog niet toe zijn aan zelfstandig wonen 
(met begeleiding).

De Lindeboom in Zandhuizen
We bieden groepswonen aan in De Lindeboom waar cliënten een 

eigen zit-/slaapkamer hebben en gebruikmaken van een gezamen-

lijke huiskamer, keuken, badkamer en wc. Er is 24 uurs begeleiding 

aanwezig.

Doel van groepswonen
Een belangrijk doel is het aanleren van basisvaardigheden gericht 

op zelfstandigheid en het vergroten van de eigen regie. Ook het 

ondersteunen bij praktische zaken - zoals boodschappen doen en 

het leren op tijd op te staan - behoort tot de doelstellingen.

FASE 2

     begeleid zelfstandig wonen

Individueel wonen met begeleiding is voor (jong)
volwassenen met een verstandelijke beperking die  
over voldoende vaardigheden beschikken om 
individueel in de wijk te kunnen wonen.

De Leilinde in Noordwolde en De Lindenlaan in Wolvega
Cliënten hebben hier een eigen appartement of zorgwoning.  

Een steunpunt met groepsruimte is nabij. De begeleiding is 24 uur 

per dag bereikbaar.

Doel van individueel wonen met begeleiding
Doelen zijn bijvoorbeeld het leren zelfstandig te wonen en het 

leren vast te houden aan dagelijkse structuren. Maar ook het 

ondersteunen bij dagbesteding of werk is een van de doelstellingen. 

FASE 1

     geclusterd wonen

Geclusterd wonen is voor (jong)volwassenen met een  
licht verstandelijke beperking die nog ondersteuning  
en begeleiding nodig hebben bij het zelfstandig wonen.  
Cliënten hebben een geplande en ongeplande 
begeleidingsbehoefte. 

De Lindeboom in Zandhuizen en de Linden in Wolvega
Op deze locaties in Zandhuizen en Wolvega bieden we geclusterd 

wonen aan en hebben cliënten een eigen appartement. Er is een 

gezamenlijke huiskamer en er is 24 uurs begeleiding aanwezig.

Doel van geclusterd wonen
Doelen zijn onder meer het aanleren van vaardigheden op het 

gebied van zelfstandig wonen. En ook begeleiding bij het versterken

van het sociale netwerk en begeleiding naar een zinvolle dagbe-

steding of werk kunnen belangrijke doelen zijn.  

FASE 3

     ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding is voor (jong)volwassenen met 
een licht verstandelijke beperking, die zelfstandig een 
huis huren in de wijk of het dorp. Cliënten hebben geen 
directe behoefte aan hulp maar hebben wel geplande 
zorg nodig. Ook mensen – vaak gezinnen – met een 
andere beperking (of die door omstandigheden een 
hulpvraag hebben) kunnen in aanmerking komen voor 
ambulante begeleiding.

Regiofunctie
We bieden ambulante begeleiding in de regio Weststellingwerf,

Ooststellingwerf, Westerveld, Opsterland, Smallingerland, Steenwijk, 

Meppel en Heerenveen.Het doel is altijd het versterken van de eigen 

mogelijkheden van onze cliënten en het bieden van ondersteuning 

bij het zo zelfstandig mogelijk functioneren. 

Bij Zorggroep de Stellingwerven is het wonen verdeeld in fasen. Hoe hoger de fase, des te zelfstandiger de cliënt.

Wonen
Zorggroep de Stellingwerven biedt in Zuidoost-Friesland kleinschalig begeleid en beschermd 
wonen. Hierin onderscheiden we vier fasen – inclusief de startfase die we fase 0 hebben genoemd. 
Op pagina 11 vind je hier uitgebreide informatie over. In welke woonlocaties we de fase(n) 
aanbieden zie je hieronder. Wil je eens een kijkje nemen? Bel gerust om een afspraak te maken!

De Lindenlaan Wolvega  |  Fase 2

ADRES  Lindenlaan 30, 8471 KG Wolvega

TEL  0561 475 535

De Lindeboom Zandhuizen  |  Fase 0 & 1

ADRES  Oldeberkoperweg 43, 8389 TH Zandhuizen

TEL  0561 475 535

De Linden Wolvega  |  Fase 1

ADRES  Heerenveenseweg 71, 8471 BB Wolvega

TEL  0561 475 535

De Leilinde Noordwolde  |  Fase 2

ADRES  Meulewiek 2, 8391 LB Noordwolde

TEL  0561 475 535
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Hier ga je 
het maken! 

“Hier hangt een goede sfeer: het 
klikte meteen met iedereen”

Het ATC biedt diverse 
activiteiten waaronder:
• Houtbewerking
• Creatieve activiteiten
• Groenvoorziening
• Schilderen

Het ArbeidsTrainingsCentrum (ATC) biedt dagbesteding 
aan jongeren en jongvolwassenen. Dit doen we met 
doelgerichte leer- en ervaringstrajecten. Met als einddoel: 
het vinden van een passende dagbesteding, vrijwilligers- 
werk of werkplek. Dit kan bij een particulier bedrijf zijn, 
maar ook bij een zorgboerderij of een ander zorgproject.

In het Arbeidstrainingscentrum hangt een geur van hout en metaal. 

Begeleider Patrick Sleiffer: “Wat we hier vooral bieden is een prettige 

dag waarop serieus gewerkt wordt. Gezelligheid en saamhorigheid 

zijn belangrijk: die aspecten zijn in de buitenwereld veel lastiger te 

vinden voor onze cliënten. Voor wat de werkzaamheden betreft, 

daarin proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de individuele 

talenten, interesses en ontwikkelmogelijkheden.”

Afspraken maken en regelmaat
Het ATC is vijf dagen per week open. Op dinsdag en vrijdag zijn er wel 

zo’n 10 tot 16 jongens en meiden aan het werk. Begeleider Arjen van 

der Wal vindt het bieden van een prettige dag een belangrijk aspect 

van het ATC. “Maar ook het leren op tijd te komen en niet te vroeg 

naar huis te gaan zijn belangrijke zaken.”

Cliënten voelen zich hier prettig en maken  
de mooiste dingen. 

Christa: “Ik ben nu bezig met diamond painting. Dat is heerlijk 

rustgevend. Maar ik heb hier ook mijn eigen salontafel gemaakt van 

steigerhout. Daar ben ik supertrots op, die staat mooi te pronken bij 

mij thuis.”

Vronie: “Ik werk graag samen maar ook wel alleen. Het klikte meteen 

met iedereen. En als er wat is, merken de begeleiders het meteen.  

Ze zijn erg alert. Dat is een prettig idee.”

Kayla: “Ik ben het liefst aan het schoonmaken en aan het opruimen. 

Ik vind de sfeer het belangrijkste, ik hou van gezelligheid. Wie niet?”

Samen creëren we het thuisgevoel
Patrick: “Ook bijzonder: we gaan regelmatig een dagje uit met z’n 

allen. Zo zijn we laatst weer naar het Kameleondorp geweest. Omdat 

we hier houten vlonders maken voor hun boten, mochten we in ruil 

een dagje gratis varen. Samen dit soort dingen ondernemen, ook dat 

is saamhorigheid en ‘thuisgevoel’.” Arjen tot slot: “We maken hier niet 

alleen mooie spullen, maar ook een goede sfeer. En ook dat doen we 

hier samen: cliënt én begeleider.

“Hier kun je echt jezelf zijn. En je kunt  
nog mooie dingen maken ook!”
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EdwinEen dag uit het leven van…

Edwin (24) woont begeleid zelfstandig op onze locatie 
De Lindenlaan in Wolvega. Deze woonlocatie beschikt 
over een steunpunt dat voorziet in begeleiding aan 
bewoners die – net zoals Edwin – in de nabijgelegen 
appartementen wonen. De appartementen beschikken 
allemaal over een eigen keuken, douche en toilet.  
 
Waaruit bestaat jouw dagindeling Edwin, daar zijn we 
wel benieuwd naar! Laten we woensdag als voorbeeld 
nemen: hoe ziet een woensdag er voor jou uit?

07:00
Mijn wekker gaat om 07.00 uur: tijd om op te staan. Ik heb dan een 

uur de tijd om op mijn gemak te ontbijten en te douchen. Ik smeer 

mijn brood voor straks: dan ga ik naar de boerderij in De Hoeve, naar 

mijn werk! Maandag is trouwens mijn vrije dag, dan kan ik een beetje 

uitslapen. Om negen uur komt mijn begeleider langs en hebben we 

een contactmoment. Dit is altijd tijdens het schoonmaken, want dat 

doe ik elke maandagochtend.

08:30
Afhankelijk van het weer (en mijn humeur ;-)) vertrek ik,  

als ik op de fiets ga, om 08.30 uur en als ik met de auto  

ga om 08.45 uur naar de boerderij in De Hoeve.

09:00
Ik kom aan. We nemen samen, met een kopje koffie, de dag door. 

Daarna ga ik aan de slag. Zomaar een greep uit mijn werkzaam-

heden: de koeien naar buiten doen, de roosters zwabberen, de 

boxen opstrooien, de kuilbult bloot maken, maaien, schudden, 

harken, stekken – paaltjes in de grond slaan voor de afrastering van 

het weiland – enzovoort. Ik doe dus bijna alle klussen die op een 

boerderij voorkomen. 

12:00
Om ongeveer 12.00 uur heb ik pauze tot 13.30 uur. Ik heb een  

lange pauze omdat de boer tijd vrij maakt voor zijn kinderen/gezin.  

De familie Hornstra is trouwens een leuke familie om voor te  

werken! Na de pauze ga ik verder met de klussen die ik eerder  

heb opgenoemd.

15:30
Om 15.30 uur is het koffietijd. Na de koffie kan ik naar huis. Tenzij 

er nog een klusje is: dat pak ik dan nog op. Thuis ga ik douchen en 

meestal even chillen voor de tv of gamen.

18:00
Om 18.00 uur eet ik mee op het Steunpunt. Daar wordt iedere dag 

gekookt en kan ik drie keer per week mee-eten als ik dit wil. Soms help 

ik mee met koken.  

19:15
Na het eten ga ik naar huis, pak ik mijn kruisboog uit de meterkast en 

ga ik richting Boijl naar de Kruisboogvereniging. We zijn daar met zeven 

man aan het schieten. Het is een prachtige sport, al heb je er niet heel 

veel conditie voor nodig. Wist je dat de pijlen een snelheid hebben van 

"Ik voel me hier echt 
helemaal thuis"

wel 250 kilometer per uur? Ik leen een kruisboog van de vereniging en 

mag deze gewoon mee naar huis nemen. Ik pas er goed op want het is 

een duur ding! Na het kruisboogschieten drinken we wat. 

23:00
Ik ben ongeveer 23.00/23.30 uur weer thuis. Dan ga ik mij klaar-

maken om te gaan slapen, tandenpoetsen et cetera. Voor het 

slapen gaan kijk ik nog even op de telefoon. Daarna gaat deze aan  

de oplader en op stil...
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V.l.n.r. Kitty, Ilja 
en Joost.

Gooi het in de Zorggroep
Het begeleiden van jongeren en 
jongvolwassenen bij het wonen is één 
van de zorgvormen van Zorggroep de 
Stellingwerven. We hebben cliënten 
die zelfstandig wonen en dus thuis 
begeleid worden én we beschikken 
over woonlocaties. We begeleiden 
onze cliënten bij het wonen zowel 
individueel als op groepsniveau.  
We praten erover met gedrags-
wetenschapper Ilja Goudberg, 
projectcoördinator Joost Koning en 
teamcoördinator Wonen Kitty Kok.

Het wonen bij Zorggroep de Stellingwerven 

is onderverdeeld in fasen. Elke fase heeft z’n 

eigen doelgroepen en doelen. Hoe hoger de 

fase, des te zelfstandiger de cliënt.

Ilja: “De startfase of fase 0 is er voor jongens 

en meiden van 16 tot 20 jaar. Daar ben je 

veel meer groepsgericht bezig dan in fase 

2. In fase 2 wonen mensen op zichzelf en 

krijgen ze minder begeleiding. In fase 0 

doen we veel aan ‘modeling’. Je geeft zelf 

het goede voorbeeld en je vergroot simpele 

dingen uit, bijvoorbeeld dat je even goede-

morgen zegt als je de kamer binnenkomt. 

Dit is dan wel niet direct groepsgericht 

begeleiden maar je laat mensen binnen de 

groep wel van elkaar leren.”

Groepscohesie
In fase 2 speelt het steunpunt een belang-

rijke rol bij het wonen. Vooral omdat het 

cliënten samenbrengt. Ze drinken er samen 

koffie, praten met elkaar en kijken bijvoor-

beeld samen televisie. Zo leren ze elkaar 

beter kennen en weten ze wie hun buren 

zijn. Het samen eten, koffiedrinken en koken 

wordt door de begeleiding actief gestimu-

leerd. Deze groepscohesie is belangrijk voor 

de sociale ontwikkeling van cliënten.

Groepsgerichte activiteiten
Kitty: “In fase 0 hebben cliënten alleen een 

eigen slaapkamer, in fase 1 heeft iedereen 

een eigen appartement en is men al wat 

zelfstandiger. In fase 1 kunnen bewoners 

samen eten maar dat is niet standaard. 

Er worden wel groepsgerichte activiteiten 

georganiseerd, zoals spelletjesavonden 

of filmavonden. Vorig jaar hebben we nog 

gekampeerd bijvoorbeeld. Een mooi aspect 

van onze Zorggroep is dat we samen met de 

cliënt kijken naar hoe hij of zij zich het beste 

kan ontwikkelen. We creëren een omgeving 

waarin cliënten kansen en mogelijkheden 

krijgen om te groeien.” Joost vult aan: “Hierin 

gaan we best ver en durven we ook risico’s 

te nemen. We willen ons niet teveel laten 

beperken door bureaucratie en regelgeving. 

Het belang van de cliënt staat voorop.”

Eigen identiteit
De meeste bewoners van Zorggroep de 

Stellingwerven komen uit een situatie met 

vaste patronen. Joost: “Dit is misschien wel 

de kern van groepsbegeleiding bij ons, dat je 

cliënten de kans geeft hun eigen identiteit te 

ontwikkelen. Daarom zorgen we voor een zo 

divers mogelijk aanbod.” 

Ilja: “En er is voor ieder wat wils. Samen eten 

met Kerst, samen kamperen, regelmatig 

spontane uitjes ondernemen, enzovoort. 

Cliënten krijgen de kans om hun aandeel 

in dit aanbod te pakken. Bijvoorbeeld door 

mee te denken, mee te organiseren of 

gewoon mee te doen.” Kitty tot slot: “Dat 

is nu typisch Zorggroep de Stellingwerven: 

iedereen doet er toe.”

Elke Nederlander heeft recht op privacy, een goede zaak. Daarom 
bewaken we actief ieders privacy en gegevens. Natuurlijk, omdat de wet 
het voorschrijft. Maar nog meer omdat we vinden dat iedereen – cliënt én 
medewerker – zich hier prettig moet kunnen voelen.

Sinds 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Met de 

AVG zijn de privacyrechten van cliënten versterkt en uitgebreid. Dit betekent bijvoorbeeld 

dat cliënten meer mogelijkheden hebben om voor zichzelf op te komen als het gaat om de 

verwerking van hun gegevens. Cliënten kunnen bijvoorbeeld inzage vragen in opgeslagen 

data of verleende toestemming intrekken.

Nu brachten we altijd al een flink aantal punten uit de AVG, hier in praktijk. Want we houden 

niet van geheimzinnigheid, maar wel van privacy. Wie meer wil weten over hoe wij omgaan 

met cliëntgegevens belt ons even: dáár zijn we namelijk heel open over. Cliënten kunnen  

als het gaat om hun persoonsgegevens bovendien altijd terecht bij de toezichthouder  

voor de verwerking van persoonsgegevens, de Autoriteit Persoonsgegevens:  

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Onze privacy contactpersoon Geralda de Vries kun je bereiken via 0561 475 535  

en stafbureau@zgdestellingwerven.nl

Als cliënt heb je recht op privacy. Terecht!

zorgen voor een zorgvuldige verwerking van je gegevens: daar kun je op rekenen. 

Zo houden we je gegevens veilig opgeborgen op de werkplek. We beveiligen je 

gegevens bovendien in gesloten mappen waar niemand anders bij kan.

Tips
#bewust >> Wees je ervan bewust dat anderen mee kunnen luisteren. 

#privé >>  Vraag de begeleider om een aparte spreekruimte als je iets  

 persoonlijks wilt bespreken. 

#anderen >>  Het kan voorkomen dat je andere gesprekken kunt horen.  Houd 

 dan even afstand: een ander heeft immers ook recht op privacy.

Help! Waar zijn mijn gegevens

Jij

Wij

De verwijsindex
De verwijsindex is een digitaal contactsysteem 

waarmee zorgprofessionals goed met 

elkaar kunnen samenwerken.Zorggroep de 

Stellingwerven is aangesloten bij Verwijsindex 

Fryslân. Hierbij kunnen wij als professional 

onze betrokkenheid bij een kind/jeugdige van 

0 tot 23 jaar kenbaar maken met als doel het in 

kaart krijgen van alle betrokkenen bij een kind/

jeugdige of gezin.

Ook jouw gegevens – en die van alle  

andere jongeren (van 0 tot 23 jaar) 

van Nederland – zijn opgenomen in de 

Verwijsindex. Kijk voor meer informatie op: 

www.verwijsindexfryslan.nl

?!

Kijk voor uitgebreide informatie over de verschillende fasen op pagina 11.
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Rechten en plichten

ALS CLIËNT HEB JE RECHT OP

 vertrouwelijke behandeling van je gegevens. De Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AGV) en de richtlijnen van het NBEC zijn hierin bepalend. 

 inzage in je dossier. Logisch: we werken immers samen aan vooruitgang. Het is alleen  

maar goed dat je precies weet waar we mee bezig zijn.

 de mogelijkheid gebruik te maken van de klachtencommissie van de Nederlandse 

Branche-coöperatie voor Erkende Cliëntondersteuners (NBEC). De NBEC heeft ook een 

cliëntenraad waar je als cliënt terecht kan.

 een professionele, zorgvuldige inventarisatie en behartiging van je wensen en behoeften.

 een heldere zorgovereenkomst. Hierin staan alle algemene afspraken rondom de zorg 

en begeleiding. Wanneer je bij ons woont sluiten we naast de zorgovereenkomst ook een 

verblijfsovereenkomst af waarin we alle afspraken rondom het verblijf vastleggen.

 uitgebreide informatie van het CAK. Bijvoorbeeld over de Wmo (Wet maatschappelijke 

ondersteuning) en de Wlz (Wet langdurige zorg).

ALS CLIËNT HEB JE DE PLICHT OM 

 je in te zetten voor het realiseren van je hulpvraag.

 je te houden aan de afspraken die we samen met jou hebben gemaakt.

KLINKT ZWAAR ALLEMAAL? WELNEE.  

SAMEN KOMEN WE ER ALTIJD UIT!

Natuurlijk, ook bij ons heb je als cliënt 
rechten en plichten. We zetten ze hier 
overzichtelijk voor je op een rijtje!

KLEINE 
LETTERTJES

Ja, ook wij hanteren Algemene Voorwaarden

Hoort het onderwerp Algemene Voorwaarden thuis in dit magazine? Ja, vinden wij. 
‘Transparant’ is nu eenmaal een belangrijke kernwaarde van ons. En dus zijn we ook open 
over de Algemene Voorwaarden die we hanteren. We laten er hier dus alvast een paar zien. 
De rest kun je eenvoudig downloaden via onze site.

Uit artikel 1: Definities Wat verstaan wij onder een cliënt? De persoon die zorg nodig heeft en aan wie Zorggroep de 

Stellingwerven zorg verleent. De cliënt is de zorgvrager, tenzij deze minderjarig is; dan is de 

vertegenwoordiger van de cliënt de zorgvrager. 

Uit artikel 7: Documentatie De zorgvrager en Zorggroep de Stellingwerven zorgen er beide voor dat elk een exemplaar van 

elk relevant document in zijn/haar bezit heeft. 

Uit artikel 8: Vertrouwelijkheid Door zowel de zorgvrager als Zorggroep de Stellingwerven wordt alle informatie die 

betrekking heeft op de zorgovereenkomst behandeld zoals beschreven in het privacy-

reglement van Zorggroep de Stellingwerven conform de AVG (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming).

Download 
De complete lijst Algemene Voorwaarden kun je downloaden via:  

www.zgdestellingwerven.nl/algemene-voorwaarden. Heb je vragen over  

onze kleine lettertjes? Neem gerust contact op: we lichten ze graag nader toe.
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Thuis bij Robin. 
Thuis bij Paul.
Begeleid zelfstandig wonen in praktijk

Ook begeleiding in de eigen 
woonomgeving is een dienst van 
Zorggroep de Stellingwerven. Deze 
begeleiding is altijd afgestemd op 
ieders specifieke hulpvraag. We 
vragen twee cliënten naar hun 
ervaringen met het zelfstandig 
wonen. Want het is best een hele 
stap om helemaal op jezelf te 
wonen. Toch?

Paul woont sinds eind december 2018 

zelfstandig. Hoe bevalt het je Paul, voel je 

je hier niet helemaal alleen? Paul: “Ha! Het 

bevalt me prima en nee hoor, ik voel met 

niet alleen. Daar heb ik ook helemaal geen 

tijd voor. Want op maandag, dinsdag en 

donderdag werk ik. Donderdagavond eet ik 

altijd bij De Linden, het steunpunt. Voor de 

rest van de tijd ga ik er met vrienden op uit 

en ik zit ook nog op voetbal. Dat is meestal 

op zaterdag. Een week is zo voorbij!”

En hoe voelt het voor jou Robin om 

zelfstandig te wonen? “Ja, ook hartstikke 

goed eigenlijk. Ik ben begin 2019 hier 

gekomen. Omdat ik ook al op De Linden 

zelfstandig woonde was ik al gewend om 

alleen te wonen. Maar ik heb ook best wat 

vrienden hoor. Zo ben ik regelmatig met 

vrienden aan het darten, bij bar Suc6. Hier 

willen we een eigen dartteam beginnen. 

Mooi is dat! Bezigheden genoeg dus.”

Chef Grill
Wat voor werk doe je Robin? “Ik werk hier 

beneden in de slagerij. Vier dagen in de week. 

Al dik drie jaar. Mijn collega’s noemen me 

Chef Grill. Ik grill namelijk altijd. Zeeuws spek, 

stiekelstokjes, kipgrillworst, kaasgrillworst, van 

alles.” Nou, je hoeft dus niet ver te reizen 

naar je werk! Maar wat zijn stiekelstokjes?! 

“Daar is een Stellingwerver lekkernij gemaakt 

met onder andere ontbijtspek. We hebben 

ook nog cowboyvlees, dat is vlees met een 

rafelige structuur. Met heel veel zout maar 

oh zo lekker, vooral als ie meteen uit de oven 

komt.”

Met de seizoenen meewerken
Waar werk jij Paul? “Ik werk bij Notengaard 

Bisschop, een teler van walnoten en hazel-

noten. Hier verzorg ik het onderhoud van 

Begeleid zelfstandig wonen

Naast begeleiding in de eigen woonomgeving 

bieden we ook kleinschalig begeleid en 

beschermd wonen. Kijk voor meer informatie 

hierover op pagina’s 10 en 11.

Robin (Paul wilde liever niet op de foto, 
daarom hebben we voor dit artikel alleen 

Robin gefotografeerd)

Dat beide heren het zo naar hun zin hebben heeft natuurlijk ook 

te maken met de begeleiding vanuit Zorggroep de Stellingwerven. 

Sterker nog: goede begeleiding kan een voorwaarde zijn voor 

succesvol zelfstandig wonen. Deze begeleiding is op zijn tijd best 

intensief: er komt heel wat expertise bij kijken om cliënten zo 

zorgeloos mogelijk te laten wonen en leven. Een greep uit de feiten, 

methodieken en instrumenten:

• Begeleid zelfstandig wonen is opgezet voor cliënten die wel al 

vaardigheden hebben op het gebied van zelfredzaamheid, maar 

(nog) niet helemaal zelfstandig hun leven kunnen inrichten. Enkele 

voorbeelden van aanwezige vaardigheden zijn: zelfstandig opstaan 

lukt redelijk tot goed, een eenvoudige maaltijd bereiden lukt redelijk 

tot goed, de cliënt heeft een gezond dag- en nachtritme, de cliënt 

kan een hulpvraag enigszins uitstellen zonder in paniek te raken. 

•  Voor begeleid zelfstandig wonen is een indicatie nodig van het 

zorgkantoor (WLZ) of gemeente (WMO).

•  Het aantal contactmomenten met de persoonlijk begeleider en 

woonbegeleiding is verschillend per cliënt omdat iedere cliënt een 

andere zorgvraag heeft.

•  De woonbegeleiding is 24 uur per dag bereikbaar en cliënten 

kunnen gebruikmaken van de groepsactiviteiten op het steunpunt 

in de buurt. Hierover maken cliënten afspraken met hun persoonlijk 

begeleider. Groepsactiviteiten zijn onder andere koffiemomenten, 

avondeten en spelletjesavonden.

•  Samen met de cliënt stellen we een zorgplan op. Hierin komen 

de begeleidingsafspraken (contactmomenten) te staan en de 

leerdoelen waaraan het komende halfjaar gewerkt wordt.

•  Begeleidingsmomenten zijn in principe bij de cliënt thuis, maar 

afspreken op het steunpunt is ook een optie.

het terrein. Maaien, snoeien, alles op orde 

maken. Mijn werk gaat met de seizoenen 

mee. Zo ben ik in de winter vaker aan het 

houtkloven. Het leukste van mijn werk is dat ik 

alles mooi op orde kan maken. Dat je ziet wat 

je hebt gedaan. Na het grasmaaien ziet alles 

er weer perfect uit, bijvoorbeeld.”

Thuisgevoel
Voel jij je helemaal thuis hier Robin?  

“Ik voel me hier beslist thuis maar zou nog 

wel wat dingen op orde willen maken. Zo wil 

ik nog een barretje in mijn kamer. Omdat het 

mijn eigen plekje is ben ik vrij in mijn doen 

en laten. Ik kan naar het koffiemoment gaan 

wanneer ik zelf wil met minder begeleiding 

om me heen.” 

En jij Paul, voel jij je thuis en zo ja, wat is dat 

thuisgevoel dan voor jou? “Ja, ik voel me 

ook thuis. Het thuisgevoel is dat ik zelf kan 

bepalen wat ik kook en eet en dat je bijna  

met niemand rekening hoeft te houden. En 

dat je zelf de tv-programma’s kan uitzoeken 

en kijken.”

Veilig voelen
Voelen jullie je hier veilig? Paul: “Ja, heel 

veilig”. Robin vult aan: “Ja, ik voel me hier ook 

veilig. Dat komt omdat je je eigen plekje hebt, 

mooi in de winkelstraat. En dat je altijd de 

begeleiding kunt bellen als er wat is. Sowieso 

komt mijn persoonlijk begeleider Angeliek 

elke woensdagmiddag. En ook zaterdag 

komt er iemand even kijken. Ik ga bovendien 

regelmatig naar De Linden, voor het koffie-

moment. Dat vind ik fijn, even eruit. Zo ben ik 

maandagavond geweest en dinsdagavond. Ik 

ken er ook veel mensen.”

En jij Paul, ga jij vaak naar De Linden?  

“Nou nee, niet echt. Donderdagavond 

sowieso, maar verder niet regelmatig. Daar 

heb ik niet heel veel behoefte aan. Ik heb 

daar ook niet gewoond, dus het zit niet in 

mijn systeem. Dinsdagavond komt mijn 

begeleider altijd hier langs.”

Contact met ouders
De bewoners die hier wonen kennen elkaar 

goed, soms al vanaf school. Cliënten kunnen 

ook bij elkaar terecht als er wat is. Zo is een 

andere bewoner – Ewoud – meubelmaker. 

Hij gaat voor Robin het huisbarretje maken. 

Ook hebben beide mannen nog regelmatig 

en goed contact met hun ouders. Zo eet 

Paul elke maandagavond vóór het voetbal 

trainen bij zijn ouders. En kookt Robin elke 

zaterdagvond voor zijn ouders. Nog even een 

vraag over dat barretje Robin. Wil je nou zo’n 

huisbar omdat je van gezelligheid houdt of 

van bier?! Robin lachend: “Van allebei!”

Wat is jullie toekomstdroom? Paul: “Ik zou wel 

willen dat mijn dagbesteding wordt omgezet 

in gewoon werk. Ze zijn daar op mijn werk al 

naar aan het kijken.” En jij Robin? “Ik wil de 

slagerij wel overnemen! Daar kan ik alleen 

maar over dromen, denk ik. Maar ik zou ook 

nog wel willen groeien in mijn werk. Maar eerst 

heb ik het druk genoeg. Ik krijg ook nog twee 

nieuwe bewoners binnenkort... twee katten.” 

Tot slot: zijn jullie happy hier? Robin: “Volledig 

100% happy!” Paul: “Absoluut!”

Zelfstandig wonen vraagt expertise
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Onze cliëntenraad weet

altijd raad
 (bijna)

“Wij bedenken altijd de leukste uitjes. Maar ook over 
veiligheid en gezondheid hebben we ideeën”

Onze cliëntenraad zet zich in voor de 
belangen van onze cliënten. Zo praat 
de cliëntenraad mee over het beleid 
van Zorggroep de Stellingwerven. En 
houdt de raad de uitvoering ervan 
scherp in de gaten.

Samen de beste zorg
In de cliëntenraad zitten cliënten maar ook 

hun vertegenwoordigers. Als cliënt kun je 

jouw adviezen, ervaringen en ideeën kwijt bij 

de cliëntenraad. De raad zal dit opnemen 

met het management van Zorggroep de 

Stellingwerven. Op deze manier heeft de 

raad invloed op de kwaliteit van de zorg.  

De cliëntenraad komt minimaal vier keer 

per jaar bij elkaar. Bij deze vergaderingen 

sluiten op vaste momenten leden van het 

management aan. Daarnaast wordt de 

cliëntenraad bij allerlei projecten binnen 

Zorggroep de Stellingwerven betrokken, 

bijvoorbeeld bij de implementatie van 

het nieuwe elektronisch cliëntendossier, 

het cliënttevredenheidsonderzoek en het 

kwaliteitskaderverslag.

Kom bij de cliëntenraad!
Je bent van harte welkom om  
mee te praten: we hebben altijd  
plek voor mensen met leuke  
ideeën. Meer info? Vraag raad via  
cliëntenraad@zgdestellingwerven.nl

“Onze cliëntenraad 
praat mee, denkt mee, 

beslist mee”

Samen koken samen eten
Ook op onze woonlocatie De Linden in Wolvega wordt dagelijks heerlijk gekookt. Wat wordt hier zoal op tafel gezet? 
En waar we ook heel benieuwd naar zijn: wat is hier nou de meest favoriete maaltijd aller tijden?

Aan de eettafel schuiven achtereenvolgens Djordi, Gretha, Elisa, 

Robin en Edwin aan. Op het keukenplanbord zien we precies wie 

wanneer wat gaat koken. Deze interne communicatie over het 

eten is belangrijk. Zo weet iedereen precies waar ie aan toe is. En 

– ook niet onbelangrijk – zo weet de praktisch ondersteuner welke 

boodschappen er gehaald moeten worden. 

Waar hou jij van Djordi? “Ik hou van Italiaans, van pizza en pasta. We 

bakken hier regelmatig onze eigen pizza’s. Dit zijn echt verse pizza’s, 

die komen dus niet uit de diepvries.” En jij Gretha, waar hou jij van? “Ik 

hou van Hollandse pot, dus aardappels, groente en een stukje vlees. 

Maar ook Turks! Ik heb een paar recepten gekregen van een Turkse 

begeleider. Ook bakken vind ik geweldig leuk: cake, koekjes en ook 

taarten. Die taarten bak ik voor een lunchroom in Noordwolde.”

En dan de hamvraag: voor welk gerecht kunnen we jullie ’s nachts 

wakker maken? Na kort overleggen is iedereen het erover eens: 

Emma’s Kip in de Hoed. Maar wat er ook op tafel komt, ook hierover zijn 

deze smulpapen het eens: samen eten is het gezelligst en het lekkerst!

Recept Emma’s Kip in de hoed

Dit heb je nodig voor 4 personen• Kipfilet (400 gram)• Mix voor kerriesaus (Knorr, 28 gram)
• Pot kersen (uitgelekt, 350 gram)• Crème fraîche (200 ml)• Bladerdeeg (10 plakjes)• Sambak oelek (1 theelepel)• Geraspte kaas (100 gram)Zo maak je het: Verwarm de oven voor op 200 graden >  

Snijd de kip en bak deze in 5 minuten rondom bruin > 

Pers de knoflook erboven uit > Strooi het kerriesaus-
poeder erover en schep om > Voeg de uitgelekte kersen, 

sambal en crème fraîche toe en laat zachtjes 2 minuten 

koken > Bekleed een bakvorm met bladerdeeg en doe 

de vulling erin > Bestrooi met de geraspte kaas > Dek het 

mengsel af met bladerdeeg: dit is de hoed! Zet het 40 

minuten in de oven. Serveer met een frisse salade en… 

geniet smakelijk!
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WERKEN IS SAMENWERKEN
Zorggroep de Stellingwerven is 
gericht op het stimuleren van 
ontwikkeling en competenties: 
samen willen we het beste in 
mensen naar boven halen, of het nu 
gaat om cliënten of collega’s.

Onze organisatie kenmerkt zich door een 

informele sfeer gecombineerd met een 

no-nonsense mentaliteit. We denken in 

oplossingen en mogelijkheden. Hierdoor 

staan we positief in het leven en vinden 

we vindingrijkheid en humor belangrijke 

karaktereigenschappen.

Samen groeien en veel moois 
meemaken
We hebben plezier in ons werk en doen 

veel samen. Logisch dat het bijzonder 

prettig (samen)werken is bij Zorggroep de 

Stellingwerven. Toch? We vragen het onze 

collega’s Gitte, Joost, en Hedwig!

WAAROM ZOU IEMAND EEN OPEN SOLLICITATIEBRIEF 
STUREN NAAR ZORGGROEP DE STELLINGWERVEN? 
“Omdat wij nog steeds een organisatie zijn die echt persoonlijk is. 

Maar inmiddels ook professioneel. Je krijgt alle ruimte om je eigen 

kennis en kunde als persoon én professional uit te dragen. Natuurlijk 

zijn er kaders en richtlijnen, maar er is vooral ruimte.”

“Je krijgt hier inderdaad ruimte om het zelf te doen en te ervaren. 

Kijk maar naar onze organogram. Dat is geen harkje, maar een cirkel 

waarin de schakels met elkaar zijn verbonden. Het een kan niet 

zonder het ander, we doen het samen.”

“Als jonge professional krijg je hier alle kans om je te ontwikkelen 

en te ontplooien. Je stapt in een prettige werkomgeving die beslist 

niet klinisch is, maar huiselijk en gemoedelijk. Er is een goede balans 

tussen man en vrouw, jong en oud en alle medewerkers zijn gelijk-

waardig. Hier krijg je kansen waarvoor je in een grotere organisatie 

een langere staat van dienst moet hebben. Zeker als je proactief 

bent is hier veel mogelijk.”

DE ORGANISATIE IS SINDS 2013 GEGROEID VAN  
3 WERKNEMERS NAAR 80 WERKNEMERS IN 2019. GAAN 
JULLIE MET DEZELFDE GROEICIJFERS DOORGROEIEN? 
“Ik ben geen voorstander van nog groter worden. Het persoonlijke 

karakter van onze organisatie zou dan snel verdwijnen.”

“Nee, we gaan niet uitbreiden. De strategie is nu duidelijk gericht op 

het investeren in kwaliteit in plaats van kwantiteit. Dan kun je denken 

aan de interne organisatie maar ook aan het zorgaanbod. Ook het 

verder investeren in onze huidige medewerkers staat hoog op de 

agenda.”

“De enorme groeispurt had vooral ook te maken met het feit dat de 

zorg nu regionaal wordt aanbesteed. De kracht van onze Zorggroep 

zoals die nu is, is dat we de kernwaarden echt doorleven, dat het 

niet alleen maar op papier staat. Ook onze cliënten ervaren dat zo.”

MET WIE WERK JE VEEL SAMEN? 
“Overdag werken we alleen op de groep en in de avonduren met 

z’n tweeën. Vaak is er een stagiair aanwezig en ’s middags is er ook 

een praktisch ondersteuner die helpt bij huishoudelijke zaken, zoals 

koken en boodschappen doen. Eens in de zoveel tijd heb ik contact 

met mijn teamleider en om de drie weken zie ik het hele team 

tijdens de teamvergadering.”

“Ik werk voornamelijk in kleine teams. We hebben regelmatig overleg 

met elkaar. Als ik naar cliënten ga ben ik meestal alleen onderweg.”

“Met heel veel mensen kriskras door de organisatie. Ik werk samen 

bij secundaire processen – beleid, kwaliteit, financiën, HR – maar 

ook bij het primaire zorgproces. Ik beweeg me door alle lagen heen 

en ken ook vrijwel iedereen bij naam. In elk geval van gezicht!”

OP WELKE MANIER WORDT PERSOONLIJKE ONTWIK-
KELING EN ‘COMPETENTIEGROEI’ GESTIMULEERD? 
“Sinds kort hebben we het POP, het persoonlijke ontwikkelingsplan 

waarover je meerdere keren per jaar met je leidinggevende praat. 

Dit is een soort sterke/zwakke punten analyse waarover je één keer 

per jaar met je leidinggevende praat. Hiermee kun je bijvoorbeeld je 

eigen ontwikkelingsdoelen koppelen aan die van de organisatie en 

andersom. Afgezien van POP is het open met elkaar praten over je 

kwaliteiten en ambities gewoon ingebed in de organisatie.”

“Klopt, maar als je iets wilt moet je het zelf wel aangeven.  

Als zorgcoöördinator ben ik vaak alleen op pad dus kunnen collega’s 

niet zien hoe je iets doet. Bij de intake van nieuwe cliënten wordt 

trouwens wel gekeken naar wie bij wie past.”

“Ik denk dat onze organisatie uniek is in het kijken naar waar iemands 

kwaliteiten liggen, zowel op cliëntniveau als op medewerkerniveau. 

Als ik naar mezelf kijk, vervul ik mijn huidige rol doordat collega’s mijn 

competenties zagen en stimuleerden.”

WAAR WORD JE IN JE WERK HET  
MEEST GELUKKIG VAN? 
“Dat ik een positieve bijdrage kan leveren aan het functioneren 

van de bewoners. Op wat voor manier dan ook. Door ze bijvoor-

beeld eens een lekker gerecht voor te schotelen dat ze nog nooit 

hebben gegeten. Door ze gerust te kunnen stellen. Door iets te 

doen waardoor ze zich een dag goed voelen. Door ze spontaan 

mee te nemen naar een leuke activiteit… Een bijdrage leveren 

aan de kwaliteit van het leven van mijn cliënten, daarin zitten mijn 

geluksmomenten. Dat is ook precies de reden waarom ik dit werk 

ben gaan doen.”

“Ja, dat is mooi Joost. Wat jij omschrijft is de kern van ons werk. 

Waar ik zelf ook heel gelukkig van word is het met collega’s leiden van 

projecten, zodat ik op groepsniveau een bijdrage kan leveren aan de 

kwaliteit van leven.”

“Van humor! Mijn cliënten laten lachen. En vechten voor mijn 

cliënten, ook daar word ik gelukkig van. Wanneer ze niet serieus 

genomen worden door een instantie en dat ik vervolgens bel en het 

wél voor ze kan regelen."

WAT BETEKENT ‘SAMEN’ VOOR JOU? 
“Vooral gedeelde verantwoordelijkheid. Dat geldt op cliëntniveau, 

dat je bijvoorbeeld samen aan een plan werkt. Maar het geldt ook 

breder in de organisatie. Dat je bijvoorbeeld met collega’s nieuwe 

projecten aanzwengelt.”

“Voor mij is samen vooral wederzijds vertrouwen. Als cliënten 

vertrouwen in je hebben, komen ze makkelijker met vragen bij je en 

durven ze zich kwetsbaarder op te stellen. Hierdoor krijg je meer 

mogelijkheden om ze te helpen en ze te ondersteunen.”

“Dat ik naast de cliënt sta en er nooit boven. Ik werk niet alleen voor 

maar vooral samen met mijn cliënt.”

JOOST KONINGGITTE DE VRIES HEDWIG POSTMA

IN DIENST:  2016

FUNCTIE(S): Begon als persoonlijk-, 

groeps- en ambulant begeleider.  

Momenteel is Joost ook projectcoördinator.

IN DIENST:  2014

FUNCTIE(S): Zorgcoördinator

IN DIENST:  2013

FUNCTIE(S): Startte als ambulant begeleider 

en werd daarna zorgcoördinator. Deed 

vervolgens ondersteunende taken voor het 

MT en verzorgt nu de coördinatie van het 

stafbureau als onderdeel van het MT.
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Toch zijn klachten ook nuttig. Klachten laten 

immers zien waar je als zorgorganisatie kunt 

(moet!) werken aan kwaliteitsverbetering. 

Daarom hechten we veel waarde aan een 

heldere klachtenprocedure. En beschouwen  

we sommige klachten als een prachtklacht…

Samen werken aan nog betere zorg
Als zorgaanbieder zijn wij lid van de 

Nederlandse Branche-coöperatie voor 

Erkende Cliëntondersteuners (NBEC) 

en streven wij te allen tijde naar tevreden 

cliënten. Wanneer je als cliënt ontevreden 

bent of een klacht hebt, kun je dat op 

verschillende manieren kenbaar maken.  

Je kunt je klacht allereerst natuurlijk 

bespreken met je begeleider of de 

leidinggevende van deze begeleider.  

Vaak kunnen jullie het met een goed gesprek 

meteen oplossen. Maar je kunt je klacht 

ook schriftelijk indienen bij Zorggroep de 

Stellingwerven. Dit kan per mail via  

info@zgdestellingwerven.nl of per post:  

Postbus 116, 8390 AC Noordwolde.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris
Je kunt er ook voor kiezen om je klacht 

meteen in te dienen bij de onafhankelijke 

klachten-functionaris van Klachtenportaal 

Zorg (www.klachtenportaalzorg.nl). Wordt de 

klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan 

kun je je wenden tot de geschillencommissie 

van Klachtenportaal Zorg.

Vertrouwenspersoon
Daarnaast kun je als cliënt ook altijd contact 

opnemen met een vertrouwenspersoon.  

Deze biedt je een luisterend oor en kan je  

helpen een klacht op papier te zetten.  

Je kunt kiezen uit twee opties:

• Jeugdwet: AKJ (Advies- en Klachten- 

bureau Jeugdzorg). Telefoonnummer  

088 555 10 00 of e-mailadres: info@akj.nl

• Wmo en Wlz: Vertrouwenspersoon  

NBEC, vertrouwenspersoon@nbec.nl

PRACHT–WAT EEN

KLACHT!

Zijn wij altijd blij met een klacht? Welnee, natuurlijk niet. Eigenlijk zijn we 
nooit blij met een klacht. We zetten dan ook alles op alles om een klacht te 
voorkomen. Maar we zijn wél blij dat jij je klacht meldt! Want dan kunnen 
we er tenminste iets mee doen. Zo snel mogelijk naar ieders tevredenheid 
afhandelen, bijvoorbeeld.
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