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     Marian gaat naar Londen. 
Zij bedacht de naam 
Spotlight.

Het vuur is ontstaan 
Vorig jaar hebben we met elkaar 
de koers bepaald voor de komende 
drie jaar. Onder de naam Brandend 

vuur, werken aan cliëntperspectief, 
hebben we het meerjarenbeleidsplan 
vastgesteld. Inmiddels zijn we aan de 
slag en is na de fusie met het OCB 
de nieuwe organisatie ontstaan. Drie 
merknamen met daarachter vele 
honderden medewerkers vormen 
het gezicht (en de handen) van de 
Amarant Groep. 

De komende jaren gaan we de 
schouders eronder zetten. Veel komt 
er op ons af. Maar eerst vieren we 
Kerst en Oud & Nieuw. Momenten 
om terug te blikken op een mooi jaar, 
waarin door iedereen, maar dan ook 
door iedereen hard is gewerkt aan 
goede zorg. Dank voor de inzet van 
jullie allemaal. Heel fijne feestdagen 
gewenst.
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Blik op 
de toekomst
Op 29 oktober werd het regeerakkoord van VVD en PvdA bekend
gemaakt. “Bruggen slaan” naar de toekomst om Nederland sterker uit 
de economische en financiële crisis te laten komen. 
Op verschillende terreinen zijn grote hervormingen nodig, er moet 
anders en tegen minder kosten gewerkt worden. Zo ook in de zorg.

Wij wisten al dat delen van de AWBZ naar de Wmo overgeheveld 
zouden worden. Het regeerakkoord gaat verder dan wij hadden gedacht.
Persoonlijke verzorging, begeleiding en dagbesteding gaan in 2014 / 2015 
over naar gemeenten. Ook cliënten met een verblijfsindicatie 
(ZZP 1 tot en met ZZP 4) zullen, als de plannen worden doorgezet, afhanke-
lijk worden van door gemeenten gefinancierde begeleiding. Daarnaast zullen 
deze cliënten zelf de huur moeten gaan betalen.
Bij alle zorg- en begeleidingsvormen die naar gemeenten overgaan, wordt 
een korting van 25 procent op het budget toegepast. Ook gaat alle jeugdzorg 
(dus ook jLVG) in 2015 naar de gemeenten.

Wat betekent dit voor de Amarant Groep?
Met elkaar zullen we ons zo goed mogelijk voorbereiden op anders werken in 
de wijk en tegen lagere kosten. Onze sterke positie, onze traditie en kennis 
komen daarbij goed van pas.
Voor een belangrijk deel van onze bekostiging worden we afhankelijk van 
meerdere gemeenten. Wij zullen onze werkwijze, onze toegevoegde waarde, 
onze competenties bekend moeten maken en investeren in lokale netwerken. 
We zullen medewerkers en cliënten goed moeten voorbereiden op deze 
veranderingen. 
Zo lang het nog kan, zullen we invloed uitoefenen om de politieke besluit-
vorming een betere kant op te laten gaan, met name voor cliënten die nu bij 
ons in verblijf zijn.

Er zal nog heel veel gesproken worden over consequenties van het regeerak-
koord, ook binnen de Amarant Groep. Soms zullen veranderingen ons uitda-
gen, soms zullen ombuigingen ons zwaar vallen. Onze competenties en onze 
ondernemingskracht geven vertrouwen voor de toekomst. Samen zullen we 
de bruggen slaan waarover de cliënten die aan onze verantwoordelijkheid 
zijn toevertrouwd, een toekomst tegemoet gaan.

raad van bestuur amarant groep
ronald helder
erik-Jan borgmeiJer
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Hoera! 
De Servicedesk helpt
Als medewerker bij de Amarant Groep zie je soms door de bomen het bos niet meer. Je hebt een 

praktische vraag, je zoekt een formulier of je wilt ondersteuning bij het een of ander. Maar bij wie moet je zijn en 
wie pakt nu jouw vraag of verzoek op? De Servicedesk moet duidelijkheid en service gaan bieden.

Uit onder meer rondetafelgesprekken is gebleken dat het voor medewerkers regelmatig onduidelijk is 
wat de ondersteunende afdelingen doen en bij wie men een vraag of verzoek kan neerleggen. Mede hierdoor is 

het ontwikkelen van ‘one-stop-shopping’ een belangrijk onderwerp geworden binnen de ondersteunende afdelingen. 
One-stop-shopping betekent dat elke medewerker voor alle vragen op een bepaald terrein terecht kan bij één 
persoon en niet steeds doorgestuurd wordt. Het doel is om de medewerkers van Amarant Groep bij te staan 
of te ontlasten. Ofwel: als medewerker hoef je minder tijd en energie te steken in het zoeken naar de juiste 

ondersteunende collega, het antwoord op een vraag of de oplossing van een probleem. 
Om de uitvoering van one-stop-shopping meer vorm te geven, is er behoefte aan een Servicedesk. 

De Servicedesk wordt hét eerste aanspreekpunt voor alle medewerkers die iets wensen van de ondersteunende 
afdelingen. Ieder kan er zijn/haar vraag kwijt, om vervolgens geholpen te worden door een medewerker van 

een ondersteunende afdeling die de juiste oplossing kan bieden. One-stop-shopping staat 
daarmee ook voor het verhogen van het dienstverleningsniveau van de ondersteunende 

diensten. Klantgericht werken staat hierin voorop.

Onderzoek
Tot en met december van dit jaar loopt een onderzoek naar knelpunten en wensen: hoe gaat 

het nu en hoe kan het beter? Dit onderzoek is uitgezet onder klanten (de medewerkers in de Amarant Groep breed) 
en onder de medewerkers van ondersteunende afdelingen. Wanneer de  knelpunten en wensen bekend zijn, 

wordt de Servicedesk verder ingericht. Na het onderzoek zal (o.a.) bekend zijn welke ondersteunende 
afdelingen producten en diensten gaan leveren via de Servicedesk. Wij houden u 

op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Project Servicedesk is onderdeel van de afdeling Woondiensten van Vastgoed & Services 
Amarant Groep. Tips, vragen en opmerkingen omtrent het project zijn van harte welkom! 

Stuur een mail naar projectleider Servicedesk Susanne Krijnen. 
T: 013 516 70 20. E: s.krijnen@amarantgroep.nl

Projectleider Susanne 
Krijnen houdt van 
het contact en het 
communiceren met 
verschillende mensen, 
op alle niveaus binnen de 
organisatie. Susanne heeft 
de opleidingen Facility 
Management & MSc 
Business and Management 
succesvol voltooid. Haar 
kennismaking met 
het vakgebied Facility 
Management was bij het 
Revalidatiecentrum in Breda. 
Ook deed zij tijdens haar 
opleiding ervaring op als 
projectleider Servicedesk 
bij een gemeente.
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Marian Konings (58) bedacht de naam Spotlight en mag binnenkort 
een weekend naar Londen. Ze is er nog nooit geweest, maar heeft er 

veel zin in. “Ik ga samen met mijn man”, zegt ze, “we zijn bijna veertig
 jaar samen. Een weekendje Londen met z’n tweeën, dat redden we wel!”

Marian werkt sinds een jaar of zes bij Bijzonder, een ouderinitiatief 
in Etten-Leur. In 1999 begon ze bij Amarant, als gastvrouw bij een 

woonvoorziening in Rijsbergen. Ruim vijf jaar werkte zij op de 
centrumlocatie. In die jaren verzorgde Marian ook de gehandicapte 

zoon van haar broer en toen zijn verzorging intensiever werd, stopte 
Marian bij Amarant. Haar neef overleed. Na een poosje wilde Marian 

weer werken en zo kwam ze als gastvrouw bij Bijzonder terecht.

Pubers
Voor de vijf pubers die bij Bijzonder wonen is Marian het anker in huis. 

Iedere ochtend is zij aanwezig. Marian spreekt met warmte en betrokkenheid 
over de vijf jonge mensen die zij ziet opgroeien. Zij helpt de tieners bij het 

opstaan, aankleden, samen ontbijten en naar school gaan. “Het houdt 
me jong”, zegt Marian lachend. “Ik ga altijd met plezier naar mijn werk.” 

Als de jeugd naar school is, maakt Marian de slaapkamers aan kant, net als de 
huiskamer en de keuken. Ze doet ook de voorbereidingen voor de avondmaal-

tijd. “Dat is een beetje afhankelijk van wat er op het menu staat en van de 
ingrediënten die in huis zijn. De ouders van de kinderen doen de boodschap-

pen en dat gaat in goed overleg.”

Nieuwe dingen
Marian geniet van haar werk. “Ik heb vrijheid en verantwoordelijkheid”, 

vertelt ze, “en ik werk met plezier in het ouderinitiatief. Ik vind het belangrijk 
om ouders de rol te gunnen die hen toekomt.” Zonder kouwe drukte 

beschrijft Marian wat mensen aan haar hebben. “Ik ben sociaal en 
betrokken, een zorgzaam mens en heel open. Je kunt alles met me bespreken. 

Maar ik kan ook zwijgen als het moet.” Vol enthousiasme neemt Marian 
deel aan elke cursus die haar via Amarant aangeboden wordt. “Er zijn 

altijd nieuwe dingen te leren”, zegt ze. “Als het aan mij ligt, blijf ik 
tot aan mijn pensioen aan het werk bij Bijzonder!” 

Spotlight
Winnares Marian Konings vertelt hoe ze 

op de naam Spotlight kwam: “Het was een 
spontane inval. Ik las het blad en bepaalde 

artikelen vielen me op. Toen ben ik gaan 
‘spotten’: bladeren en zoeken naar interes-

sante wetenswaardigheden. Iets wat je in 
the spotlight zet, laat je zien aan een ander. 

Want aan jouw kennis of ervaring, daar 
heeft een ander ook wat aan.”

Marian gaat
naar Londen

>>
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  And the winner is: Spotlight 

Juryberaad: “Honderd inzendingen! Dat is enorm veel.”

Begin december kwam de jury bijeen om de titel te kiezen voor dit nieuwe 
personeelsmagazine. Het was geen gemakkelijke taak, want de jury moest 
een keuze maken uit zo’n honderd inzendingen. “Dat is veel, enorm veel”, 
liet een van de juryleden zich ontvallen.  Het grote aantal inzendingen 
toont de betrokkenheid van de medewerkers bij de eigen organisatie. Die 
komt ook tot uitdrukking in de ingezonden namen. Veel inzendingen 
verwoorden waarden als verbinding, openheid, respect, kracht en ontwik-
keling. Uiteindelijk koos de jury unaniem voor de naam Spotlight.  Jurylid 
Henk Kuijpers: “Spotlight klopt bij de Amarant Groep. Van introvert zijn 
we steeds meer extravert aan het worden. We mógen in de spotlight. En 
we spelen onszelf ook in de kijker omdat we ons onderscheiden.”

Spotlight voldoet aan een aantal belangrijke criteria. Het bekt lekker, de 
naam is tijdloos en grafisch goed bruikbaar.  Grafisch vormgever Joost 
Beelenkamp: “Bovendien is de naam nog zonder al te veel inhoudelijke 
associaties. Dat is goed. Vergelijk het maar met het  kiezen van een naam 
voor je kind. Bij die naam wil je niet meteen aan anderen denken. Het 
gevoel en de lading bij de naam Spotlight moeten gaandeweg ontstaan.” 
En dat is deels in handen van de lezer, van jou als medewerker dus.  
Spotlight is een blad voor en door alle medewerkers en vrijwilligers.  

Met dank aan de juryleden: 
Elly van Dorst, senior begeleider ‘t Hooge Veer, Amarant;
Harm van Rijsewijk, aanmeldfunctionaris Dr. Leo Kannerhuis Brabant;
Henk Kuijpers, manager Facilitaire Zaken Amarant Groep; 
Pascaline van Nijnatten, management assistente Idris;
Juriaan Kos, projectmanager Werk & Dagbesteding;
Joost Beelenkamp, Beelenkamp Ontwerpers en maker van het magazine;
Ilse van Dongen, communicatieadviseur Amarant Groep en 
eindredacteur van het magazine.

Lo
go

pe
di

e

Vervolg pagina 7 Cor Etman woont aan de Spaarnwoude-
laan in Tilburg. Cor is slechthorend en 

stilaan gaat zij steeds slechter zien. Het 
intrainen van andere aanpassingen is 

altijd moeizaam verlopen of gewoon niet 
gelukt. Als Cor haar hoortoestel ook zal 
weigeren, is zij over enige tijd volledig 

afgesloten van de buitenwereld. 

Reden voor logopedist Greet Hesemans 
en persoonlijk begeleider Daniëlle 

Haans om het toch nog eens te probe-
ren. Samen hebben zij met behulp van 
‘het stappenplan hoortoestelproef’ een 
aanpak ontwikkeld die werkt voor Cor. 

’s Ochtends, ’s middags en ’s avonds bij 
de eetmomenten heeft Cor in ieder geval 
haar hoortoestel in. Cor geniet namelijk 

van de geluiden van het samen eten. Een 
poosje na het eten doet Cor het toestel 
uit. Letterlijk, uit de oren. Begeleiding 

zou kunnen zeggen: Cor, doe je hoortoe-

stel in! Maar die aanpak werkt averechts 
bij Cor. Haar begeleiders accepteren 
dat Cor op dat moment zelf de stilte 

verkiest. Cor is tevreden en schaterlacht 
tijdens het eten. Met kleine stappen in 
de hoortoestelproef zal bij Cor worden 

gekeken of en hoe de momenten uit-
gebreid gaan worden. In een sfeer van 

gemoedelijkheid checkt de begeleiding 
met regelmaat wat Cor wil: hoortoestel 

in of niet…      

Het signaleren van gehoorproblemen 
bij cliënten, begeleiding bij de aanschaf 

van een hoortoestel en het bieden van 
goede nazorg (gebruik) is een vak apart. 
Logopedist Greet Hesemans heeft zich 

hierin gespecialiseerd en haar ogen gaan 
twinkelen als je haar vraagt waarom 

horen zo belangrijk is. “Als je hoort, sta 
je in verbinding met de mensen en de 

 Hoor 
je mij?

wereld om je heen,” aldus Greet. “Toch worden gehoorproblemen niet altijd opgemerkt bij cliënten. 
Het is niet het eerste waar we aan denken. We zeggen dan: deze cliënt begrijpt ons niet. Waarna la-
ter blijkt dat deze cliënt ons gewoon niet hóórt. Met alle misverstanden vandien. Elke cliënt die weer 
prettiger functioneert dankzij een hoortoestel is er één.”  

Verandering per 2013 
Greet en haar collega-logopedisten fungeerden totnogtoe tevens als intermediair bij de aanvraag 
van een hoortoestel en de financiële afhandeling. Komend jaar verandert daarin het een en ander. 
Met ingang van 1 januari 2013 worden hoortoestellen niet meer vergoed uit de AWBZ maar door 
de zorgverzekeraar. Ook moeten cliënten een eigen bijdrage gaan betalen. Greet: “Samen met mijn 
collega-logopedisten (specialistische centra ’t Hooge Veer en Daniël de Brouwerpark) werken we aan 
stappenplannen die bruikbaar zijn in de nieuwe situatie: hoe verloopt de aanvraag van een hooron-
derzoek bij een cliënt en de aanschaf van een hoortoestel? Daartoe werken we samen met externe 
partijen zoals het Audiologisch Centrum en Beter Horen. Intern zijn de AVG en de gedragskundige 
betrokken. De stappenplannen gaan we binnenkort publiceren op intranet. Zodat begeleiders 
weten waar ze moeten zijn. Als logopedisten blijven we betrokken als adviseur en coach 
bij het gebruik van hoortoestellen. Collega’s zijn van harte welkom met vragen.”  
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Het liefst ga je iedere dag met plezier 
naar je werk. Vol energie doe je de dingen 
die horen bij je baan. Je bent trots op je 
werk en je voelt je goed bij Amarant, Idris 
of het Dr. Leo Kannerhuis. Als je daarna 
thuiskomt, kun je redelijk vlot schakelen. 
Privédingen vragen je aandacht en mor-
gen ga je weer fluitend naar je werk. Je job 
is je op het lijf geschreven. Goed voor jou, 

maar ook goed voor je naaste 
collega’s en voor je baas. 
Immers, mensen die ple-
zier hebben in hun werk 

leveren betere presta-
ties en zijn minder 

vaak ziek. Dat is 
gebleken uit on-
derzoek.  
Herkenbaar 

verhaal, zul je zeg-
gen. Want allemaal 

hebben we werkdagen 
waarin alles op rolletjes 

loopt. Maar die andere 
dagen zijn er óók. Met de 

momenten waarop je je moe, 
uitgeblust en bijna onverschillig 

voelt. Laat maar…  Slaat de balans vaak 
door naar dit laatste, dan heb je een pro-
bleem. Je loopt kans om ongelukkig en 
ziek te worden. Heel vervelend voor jou, 
maar óók voor je collega’s en je werkgever. 
Verzuim moet opgevangen worden 
en kost geld. 

Pilots
Hoe blijf je enthousiast, energiek en 
bevlogen in je werk? Ofwel: hoe blijven 
medewerkers duurzaam inzetbaar en hoe 
voorkomen we uitval en ziekteverzuim? 
Met deze vragen gaat de Amarant Groep 
komend jaar aan de slag. Om te beginnen 
in twee pilots, bij Amarant specialistische 

H
oe bevlogenben jij?

zorg Rijsbergen en bij Idris. De Amarant 
Groep wordt daarin ondersteund en begeleid door 
de mensen van 365/Zin. Dit bureau heeft veel expertise 
op het vlak van HR, arbeid en organisatie. Maar bovenal
 zijn zij specialisten in bevlogenheid. 

Oefenen 
Prof. Dr. Willem van Rhenen is een van de drijvende krachten 
van 365/Zin en hij is geen onbekende voor de Amarant Groep. 
In januari van dit jaar vertelde hij een inspirerend verhaal tij-
dens het symposium voor medewerkers (Zo ben ik nu eenmaal, 
26-01-2012). Bevlogenheid kun je oefenen en trainen, aldus 
Van Rhenen: “Als individu bijvoorbeeld door je zegeningen 
te tellen, optimistisch te zijn en te genieten van het leven. Je 
kunt ook gedragsmatig aan de slag, door vaker vriendelijk-
heid en dankbaarheid te uiten. Ook door het nastreven van 
persoonlijke doelen en het versterken van je weerbaarheid 
neemt je bevlogenheid toe. Op organisatieniveau is de rol van 
leidinggevenden belangrijk. Zij moeten goed kijken naar wat 
mensen nodig hebben en of de juiste mensen op de juiste 
plek zitten. Het gaat om stijl van leidinggeven, maar ook om 
opleiding en training en job (re)design. En verder is een visie 
op duurzame inzetbaarheid van medewerkers van essentieel 
belang. De Raad van Bestuur heeft ons gevraagd om onder-
steuning bij het maken van beleid. Samen met de Amarant 
Groep gaan we aan de slag met al deze aspecten. Met 
als doel: meer bevlogen mensen bij de 
Amarant Groep. “

In de volgende Spotlight lees 
je meer over de pilots. 
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              Debbie’s 
              verhaal
        Ik ben Debbie Snoeren. Sinds 2006 werk ik bij Amarant 
       als persoonlijk begeleider op het Boksdoornerf in Tilburg. 
               Ik werk tevens als clusterroosteraar. Dit is mijn verhaal.

Op het Boksdoornerf begeleiden we jong-
volwassen tot volwassen cliënten met een licht 
verstandelijke beperking. Onze cliënten willen 

volwaardig deelnemen aan de maatschappij, maar dit 
gaat niet vanzelf. Veel van hen kampen met geldpro-

blemen, schulden, problemen op het werk, alcohol en/
of middelengebruik, willen een relatie en samenwonen 
of trouwen (kinderwens!), met alle wisselende emoties 

vandien. Als begeleider ben je vaak de veilige persoon in 
het leven van de cliënt. Daarmee krijg je ook te maken 
met emoties die soms dicht bij je eigen leven komen.  

Op een gegeven moment merkte ik dat ik uitgeblust 
raakte. Ik kampte met een chronisch gebrek aan ener-

gie, mede vanwege een turbulente periode in mijn eigen 
leven. Het werd moeilijk om scherp en alert te blijven 

in mijn handelen naar en voor de cliënt. Ik liep met een 
continu gevoel van stress. Alsof ik rondliep met watten 

in mijn hoofd.  Er moest iets veranderen.

Via mijn partner kwam ik in aanraking met Aloë Vera. 
Ik was sceptisch, maar wilde ervaren wat deze plant kon 

betekenen voor mijn gezondheid. Sinds vijf maanden 
gebruik ik de 100% natuurlijke en pure Aloë Vera gel 

die wordt gewonnen uit Aloë Vera Barbadensis, ook 
wel ‘natuurlijke genezer’ genoemd. De plant bezit ei-

genschappen die je gezondheid ten goede komen. Meer 
weerstand, een sterker immuunsysteem, betere nacht-

rust en minder stressgevoeligheid. Ik gebruik de gel 
op eigen initiatief en niet onder medische begeleiding. 

Voor mij zijn de resultaten zeer positief. Ik voel me 
energieker, gezonder en fitter. Mijn stresslevel is naar 

beneden gegaan en dat betekent dat ik weer kan 

handelen als een cliënt daarom vraagt. 
Ik kan emoties van me af laten glijden en 
neem in gedachten geen werk meer mee naar 
huis en mijn nachtrust is prima. Dit komt de 
zorg voor de cliënt én voor mezelf alleen maar 
ten goede. Graag deel ik mijn ervaring met mijn 
collega’s en hoe kan dat beter dan via ons nieu-
we personeelsmagazine! 

Hoe blijf jij bevlogen in je werk? Wat geeft jou 
energie en inspiratie? Stuur een mail naar eind-
redacteur i.v.dongen@amarantgroep.nl

“Begonnen na een enorme 
vloedgolf die de hele wereld op 
zijn kop zette, zo is Prithipura in 
mijn leven gekomen. Daarna is 
Prithi als een zon blijven schij-
nen in mij. Lachende gezichten, 
tevreden kinderen en akka’s 
(begeleidsters) en dat door hele 
kleine dingen. Een klein bruin 
handje in jouw grote witte hand, 
een knuffel en een vrolijke lach. 
Maar ook een blik van een kind 

dat niet met woorden kan zeggen wat hij wil. Gelukkig is deze taal internationaal.
Zien dat zelfredzaamheid van mensen met een beperking op Prithi groter is dan van de 
meeste cliënten bij ons thuis. Ook wij kunnen van hen leren! De kinderen van Prithi 
leerden mij om anders in mijn leven en werk te staan en blij te zijn met de kleine din-
gen. Nog meer te kijken naar wat ik heb en niet jaloers te zijn op wat anderen hebben. 
Twee benen op de grond, een glimlach in mijn hart en een groot gevoel van zelfwaarde-
ring. Voor altijd heeft Prithipura een plaatsje in mijn hart veroverd.”
Corine van Dongen, groepsbehandelaar Dr. Leo Kannerhuis Brabant

In 2005 las Corine van Dongen bij Amarant op intranet over Prithipura Communities. 
Er werden vrijwilligers gezocht om mee te werken na de tsunami. Met medewerking 
van collega’s lukte het Corine om drie maanden te gaan. “Drie maanden van keihard 
werken”, aldus Corine. “Halverwege vroeg ik me af wat er leuk aan was. Stel me nu 
de vraag en je moet me remmen in mijn enthousiasme.  In februari ga ik voor de 
negende keer terug naar Sri Lanka met een nieuw doel: een driedaagse trip met 
veertig pubers met een licht verstandelijke beperking. De jongeren helpen vaak 
bij de kinderen met een ernstig meervoudige beperking. Die inzet 
mag beloond worden! Ik probeer hier in Nederland geld 
in te zamelen zodat we die jongeren een welverdiende 
vakantie kunnen bieden.”

Kijk op  www.watdoeik.waarbenjij.nu voor meer 
informatie over de actie van Corine.

Een plaatsje  
  in mijn hartH

oe bevlogen ben jij?

Foto: debbie snoeren (rechts) in gesprek met een cliënt.
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 een glimlach
voor elke dag

 in
 2013!

W
ij w

ensen je 
Begin maar

 vast! Ik ben

 even naar

 een client.   

Social media
zie pagina 16

Ticket to Londen
zie pagina 6

Beef Willington
Lees hoe je dit kerstrecept maakt op pagina 26



Informatie
Anne Willems is programmamanager Transitie jeugdzorg. “Ik gebruik Twitter vooral om 

snel betrouwbare informatie te verzamelen. Ik volg interessante twitteraars in mijn vakge-
bied, zoals het ministerie van VWS en de VGN. Zij publiceren nieuws en links naar achter-

grondinformatie. Dat bespaart me veel tijd, anders moest ik die websites steeds afzonderlijk 
scrollen. Verder gebruik ik Twitter om kennis te delen en om interne en externe contacten te 

onderhouden, bijvoorbeeld met gemeentelijke beleidsambtenaren.”

Cliëntbegeleiding
Conny van den Heuvel was onlangs betrokken bij de themamiddag van de 

districtscliëntenraad Breda over dit onderwerp. Ze vertelt: “Het werd 

duidelijk dat er bij cliëntvertegenwoordigers wel eens terughoudendheid is, soms vanwege 
angst voor beïnvloeding door reclames, of daten met onbekenden. Dat is heel begrijpelijk, maar je 
kunt de sociale media niet negeren; cliënten komen er toch wel mee in aanraking. Dus is het zaak het 
goed te begeleiden, door zelf open te staan voor de nieuwe mogelijkheden. Cliënten kunnen bijvoorbeeld 
makkelijk contact hebben met familie aan de andere kant van het land, ze kunnen spelletjes doen. Hun 
wereld wordt er echt groter door.”

Laagdrempelig
Anique Verhallen is persoonlijk begeleider bij het Ouder-kind project in Eindhoven. “Wij hebben sinds kort 
een Facebook-pagina. Veel van onze cliënten zitten ook op Facebook dus het is voor ons een goede manier 
om aansluiting te vinden. En voor onze cliënten, die elkaar soms live ontmoeten, is Facebook een laagdrem-
pelige manier om het contact te onderhouden.” 

      Doe je voordeel 
met sociale
  media Een enthousiaste 

gebruiker: “Dankzij 
Twitter bespaar 

ik tijd.”

Ook al zou je willen; je kunt niet om de sociale 
media heen. Je zus nodigt je uit als vriend op 

Facebook, je buurman vertelt over zijn tweets en je 
collega van een andere voorziening wil connecten 

via LinkedIn. Ook zakelijk gezien kun je je 
voordeel doen met de sociale media, zo blijkt 
uit een kleine rondgang langs enthousiaste 

collega-gebruikers.

Sociale media in een notedop
Facebook is een dienst waarmee gebruikers een sociaal netwerk 

kunnen creëren en onderhouden, door het aanmaken van een profiel 

dat gekoppeld kan worden aan de profielen van anderen. Wereldwijd zijn 

er bijna een miljard gebruikers.

LinkedIn is gericht op professionals. Geregistreerden kunnen gebruik 

maken van elkaars (zakelijke) netwerk, voor het vinden van een baan 

of het plaatsen van een vacature of andere zakelijke kansen.

Twitter is een internetdienst waarmee gebruikers korte berichtjes van 

maximaal 140 tekens (microblog) kunnen publiceren. Een hashtag is een 

woord of meerdere woorden met een # ervoor: #jeugdzorg, #durftevragen. 

Via twitter kun je op deze hashtags zoeken. Trending topics: woorden of 

hashtags waar het meest over gesproken wordt op een bepaald moment. 

Yammer is net als Twitter een microblogging webdienst. Yammer richt zich op 

bedrijven. Medewerkers kunnen via post-updates hun status met elkaar delen, 

bijvoorbeeld over aanwezigheid of de voortgang van een werkproject. 

Youtube: platform voor uitwisseling van filmpjes. 

www.youtube.com/watch?v=NTvV-6RCWEo toont een filmpje van een man 

die door zijn broer via Skype begeleid wordt op de pc en sociale media.

Bron: Wikipedia

Richtlijnen
Via de sociale media kun je laten weten wat je allemaal doet als organisatie. John van Kuijk, manager 
sector Werk- en Dagbesteding: “We treden als Amarant Groep steeds vaker naar buiten. In feite is elke 
medewerker van Amarant Groep een ambassadeur van de organisatie. Het is dus altijd belangrijk 
om goed te beseffen wat je publiceert.” Binnenkort verschijnen er richtlijnen bij het gebruik 
van sociale media voor alle medewerkers van Amarant Groep, als hulpmiddel om de 
sociale media optimaal en verantwoord te benutten.
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 Ondernemingsraad

Janneke van de Laak
Moeder van drie jonge kinderen (5, 3 en 1 jaar) 
Enthousiaste tennisspeelster
Bouwkundig manager Vastgoed & Services

Opgegroeid in een ‘Amarant’ 
familie: vader, echtgenoot, ooms, 
tante werk(t)en bij Amarant

Dick de Kort
Hardloper, loopt twee 
marathons per jaar 
Jobcoach in de regio Breda

Allergisch 
voor onrecht

Linda Meijer
Fanatiek volleybalster

Begeleider bij Idris 18-, Zeer intensieve 
behandelgroep (Zibos) in Best

Enthousiast mens

Jacques Matheeuwsen
In opleiding als keramist aan de Gemeentelijke 
Academie voor Schone Kunsten van Arendonk

Begeleider bij Idris 18+, ernstig verstandelijk beperkte 
cliënten met complexe problematiek Daniël de Brouwerpark

Betrokken vakbondsman

 Hoe bevlogen ben jij? 

>>
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         Waar denk je 
aan tijdens het 
                   hardlopen? 

  De ondernemingsraad van de Amarant Groep heeft een 
intensief jaar achter de rug. Onder meer de volgende pun-
ten hebben de volle aandacht gevraagd van de OR-leden: 

•	 	functiebeschrijvingen	en	de	positionering	van	de	ambu-
lante werkers van Amarant Wijkzorg, met daarbij meege-
nomen de complexiteit van cliëntproblematiek en de hoge 
eisen die dit stelt aan ambulant werkers; 

•	 	het	gebruik	van	‘blackboxes’	in	bedrijfsauto’s	van	Amarant	
Groep (monitoren reistijden e.a.); 

•	 		het	strategisch	kader	Amarant	Groep;
•	 	de	fusie	met	het	OCB	en	de	verwelkoming	van	Linda	

Meijer (OR OCB) in de OR Amarant Groep;
•	 		de	benoeming	van	Ronald	Helder	tot	voorzitter	van	

de Raad van Bestuur en de selectieprocedure voor een 
nieuwe bestuurder (bestuurder Erik-Jan Borgmeijer zal in 
2013 afscheid nemen van de Amarant Groep);

•	 		verzuimbeleid	en	het	zoeken	naar	een	nieuwe	visie	op	
(voorkomen van) verzuim. Alle procedures zijn in orde 
en desondanks blijft het verzuim op een aantal plaatsen 
te hoog. De OR zoekt naar een frisse kijk op duurzame 
inzetbaarheid en omgaan met verzuim. De nu gekozen in-
steek van bevlogenheid (zie elders in dit magazine) biedt 
nieuwe perspectieven; 

•	 		De	veranderingen	in	de	AWBZ,	de	Wmo	en	de	gevolgen	
daarvan voor de Amarant Groep.  

 
 Leden ondernemingsraad
 Ineke van Witsen, OC 6 en voorzitter
 Karin Büscher, OC 1
 Piet Theeuwes, OC 2            
 Cees van de Wouw, OC 3
 Margriet Palm, OC 4                          
 Dick de Kort, OC 4 
 Jacques Matheeuwsen, OC 5; Idris 18+
 Linda Meijer, OC Idris 18-      
 Joris van Deudekom, OC 7 
 Martha Schenk, OC 8
 Alex Beune, OC 9 
 Janneke van de Laak, OC OA
                         
 Adriënne Volbeda, ambtelijk secretaris
                         
 OC = onderdeelcommissie
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   Dit is een persoonlijk 
            getinte vraag die mij eigenlijk
         nooit gesteld is; terwijl ik toch 
     al ruim zeven jaar de hardloop-
sport beoefen. Het antwoord kan 
sterk afhangen van waar je loopt en 
met wie. Ook maakt het verschil of 
het denken geschiedt tijdens een 
hardloopevenement of ‘slechts’ gedu-
rende een trainingsloop.  

Bij een wedstrijdje poog ik mij als 
snelle loper relatief scherp bezig te 
houden met tactische en praktische 
zaken zoals: in cadans de ideale 
binnenbocht lopen of op een lange, 
rechte weg kort naast de stippellijn 
blijven lopen. Ik neem namelijk 
aan dat dit je coördinatievermogen 
energie bespaart. Het is ook slim om 
regenplassen en putdeksels te ont-
wijken, de ademhaling te blijven re-
guleren en opzettelijk met lange pas 
krachtig af te zetten op neerwaartse 
verkeersdrempels en bruggen. Ook 
houd ik rekening met de lopers om 
mij heen, met als einddoel eerder 
over de finishlijn te geraken dan zij… 
Het zou mij overigens niet verbazen 
indien het hardlopende vrouwenvolk 
veel minder geneigd is om mee te 
doen aan al dit competitieve focusge-

doe. Dames staan te boek als de meer sociale en gezellige 
lopers. Niet voor niets komen zij dikwijls samen over de eindstreep. 

Tegenwoordig luisteren velen naar muziek uit oordopjes tijdens het jog-
gen. Ik doe dat niet. Te onnatuurlijk, jezelf misschien wel te veel afsluiten 
voor je omgeving. Luister je nu vooral naar muziek of hardloop je toch 
liever? Heb je muziek nodig als motivatie? Dergelijke vragen komen op 
dat moment aan de oppervlakte van mijn denkraam. Wellicht past het 
lopen met muziek in de huidige tijdgeest van het (te) druk hebben en dus 
maar lukraak proberen meerdere dingen tegelijk te doen. Zelfs als je in 
alle rust in de natuur loopt.
Toegegeven: tijdens een lager tempo, bijvoorbeeld wandelen, denk ik veel 
meer en vooral dieper na dan wanneer ik echt aan hardlopen doe. Echter: 
dit wil geheel niet zeggen dat ik tijdens het hardlopen niet aan zinnige 
gedachten toekom. Zo denk ik na over boeken die ik absoluut nog wil 
lezen alsook wat ik vanavond ga eten. Wie weet, werkt lopen wel 
verhelderend, meer dan veel niet-lopers denken… En mijn levens-
spreuk heb ik ook bedacht op hardloopschoeisel: het leven is 
een doorlopende aaneenrijging van leermomenten.

Niklas van Cassel

niklas woont in een woonvoorziening voor mensen met 
autisme (normaal begaaFd) aan de ringbaan oost. 
hiJ werkt biJ oFFice assist aan de van limburg 
stirumlaan in tilburg. op 25 november Jongstleden
 liep niklas mee met het amarantteam 
(medewerkers en cliënten) in de 
tilburgse warandeloop.

H
oe bevlogen ben jij?
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Leercentrum maakt het 
leuker en gemakkelijker
Het Leercentrum is volop in beweging. Zo hebben de cursussen 
en communicatiemiddelen van het Leercentrum een nieuwe look, 
maken we steeds  meer gebruik van internet en sociale media en 
ontwikkelen we nieuwe methodieken. Maar onze pijlers blijven 
“leren” en “informeren”, waarbij de leervraag van de cliënt altijd 
leidend is. 

Trots
De maatschappelijke ontwikkelingen, zoals die van de Wmo, vor-
men een uitdaging om ons in te zetten voor het versterken van de 
eigen kracht van de cliënt. We zijn trots op de online bibliotheek 
die via intranet 24/7 te raadplegen is en een grote hoeveelheid 
materiaal op cliëntniveau bevat zoals cliëntinformatie, cursussen, 
dvd’s, spellen, visualisaties, links naar websites et cetera. 

Cruciaal
Al het materiaal van het Leercentrum is tegenwoordig gerelateerd 
aan één van de domeinen uit het Persoonlijk Plan. Per domein wor-
den er leerpakketten ontwikkeld. De persoonlijk begeleider speelt 
een cruciale rol bij het aanbieden van de cursussen. Het Leercen-
trum adviseert de persoonlijk begeleider hier graag bij.

    Het afgelopen jaar heb-
ben er vanuit de Ama-
rant Academie meer

  dan 1200 maatwerk- en kalenderscholin-
gen plaatsgevonden voor duizenden me-
dewerkers. Nagenoeg alle medewerkers 
hebben zich ingeschreven via de Acade-
mie portal.

 Certificaat
  Zo’n honderd medewerkers hebben met 

goed gevolg een doelgroepgerichte leer-
gang doorlopen en het officiële SOEC cer-
tificaat ontvangen. Het was mooi om te 
zien dat er veel familie, vrienden en colle-
ga’s aanwezig waren bij de uitreiking. 

  Inmiddels hebben ook de eerste deel-
nemers aan de functiegerichte leergang 
Senior begeleider een certificaat in ont-
vangst genomen. Een pittig traject, dat 
voor alle partijen zeer waardevol en leer-
zaam is geweest. Deelnemers aan deze 
eerste leergang staan nu klaar om de 
nieuwe groep cursisten mee te begelei-

        Dynamisch 
                jaar  
               voor
           Amarant 
  Academie

den.

 Hoogwaardig
  Dankzij de nieuwe integrale en multi-

disciplinaire aanpak bij het werven en 
selecteren van studenten, is de uitval van 
onder andere BBL’ers significant vermin-
derd.

  Nieuw in 2012 was de Introduct ie en 
Autorisatie training voor nieuwe mede-
werkers. Elke nieuwe medewerker maakt 
tijdens een tweedaagse training kennis 
met de visie van de organisatie, Wet & 
Regelgeving, medicatie en omgaan met 
agressie. Op deze manier zijn nieuwe 
medewerkers toegerust om kwalitatief 
hoogwaardige zorg te leveren.

Sociale media
Ook cliënten gebruiken steeds vaker 
verschillende sociale media. Het leer-
centrum ziet hier voor zichzelf een 
voortrekkersrol. We zijn zelf actief ge-
bruiker van sociale media en we geven 
voorlichting over een veilig 
en verantwoord gebruik.

Leercentrum@Amarant.nl 

 Agenda 2013:
Evaluatie cursus Mindfulness; waarschijnlijk volgt voortzetting in 2013.

Doorlopen, afronden en evalueren Management development traject.

 Voor Idris: de leergang LVB 18- , die is opgebouwd uit modulen, 
wordt de komende jaren stapsgewijs uitgerold.

De scholing Emotiemanagement vindt plaats in aangepaste vorm.
Voortaan is het een tweedaagse scholing, en daarna kan de 

tweedaagse scholing Mentaliseren gevolgd worden.

Uitbreiding van de cursus Islam.

Doorontwikkeling van de differentiatie Palliatieve zorg, in samenspraak 
met de beleidscommissie en de consulenten palliatieve zorg.

Start van twee pilotgroepen leergang Wijkgerichte zorg, die in 
samenwerking met de stuurgroep Wmo is ontwikkeld.

Ondersteuning van de stuurgroep Familiezorg, bij de training 
en verdere uitrol van Familiezorg over meerdere RVE’s. 
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Op 22 november hield de EMB beleidscommissie een studiemiddag in 
Gilze-Rijen. De middag stond in het teken van de methode Vlaskamp. 

De Raad van Bestuur heeft besloten dat Vlaskamp gebruikt gaat worden 
in alle voorzieningen voor ernstig meervoudig beperkte cliënten bij Amarant.

Commissievoorzitter Jos de Koster vertelde over het implementatietraject van de 
methode Vlaskamp. Vervolgens gaf mevrouw Schellekens, een zus van een ernstig 

meervoudig beperkte cliënt van ‘t Hooge Veer, een indrukwekkende presentatie. 
Haar zus heeft sinds de pilotfase in 2009 te maken met de methode en ze heeft er 

veel baat bij. Het zit hem in de kleine stappen die een groot effect kunnen hebben. 
Zoals het vergroten van de wereld, door het aanbieden van activiteiten in kleine 

stapjes: eerst eens een kwartiertje naar een muziekactiviteit, en als dat een periode 
goed gaat nog eens tien minuten extra. Of het voorbeeld van een boswandeling: 

“Wij volgen gewoon een route. Maar mijn zus moet van paaltje naar paaltje bege-
leid worden. Doordat alles goed was vastgelegd in het Persoonlijk Plan, heeft mijn 

zus haar verhuizing goed doorstaan.”

Collegetour
Het panel dat tijdens de collegetour met vragen bestookt kon worden, bestond uit 

vier ervaringsdeskundigen: Mieke Verlaat, psycholoog van het Dijkje; Tialda Hoed, 
eerstverantwoordelijke op het Dijkje; Jos de Koster, voorzitter beleidscommissie 

EMB en Lia de Laat, clustermanager. Een van de vragen uit de zaal was wat de 
gevolgen zijn voor het team. “In het begin moet je erin investeren. Maar als het 

eenmaal goed geborgd is, heb je er alleen maar plezier van. Je merkt als begeleider 
dat de doelstellingen voor cliënten gehaald worden, ook al zijn de stapjes klein. 

Dat is heel bevredigend.”

Workshops
Later op de middag konden de deelnemers een of twee workshops kiezen uit het 
aanbod van vier. Marie-Louise Lotz en Wanda Davids-van Ingen gaven een work-

shop Basale Stimulatie;  Helma de Schipper gaf Shantalla Massage. Lia koos voor 
De Kracht van Eenvoud, door Brenda Oosterwaal en Astrid Cornelissen en voor de 
workshop Bewegen, die werd gegeven door Monique van Hooft en Macha Jansen.

     Kleine stapjes, 

groot effect

Intensief
De Kracht van de Eenvoud toonde 
dat je met simpele materialen veel 

effect kunt hebben. Zoals een aan de 
grond verankerd elastiek, dat de cliënt 

met een handvat kan vasthouden zodat 
die zelf armbewegingen kan maken. De 

workshop Bewegen onderstreepte dat 
bewegen voor een cliënt heel intensief 

is. We staan er vaak niet bij stil hoeveel 
energie het de cliënt kost om uit bed 

getild te worden, aangekleed 
te worden et cetera. 

Integraal
Een van de conclusies van de middag is dat de 
methode Vlaskamp aansluit bij de integrale zorg waar 
we binnen enkele woonvoorzieningen mee gestart zijn. 
Het werken in kleine stapjes en het meebewegen met de 
cliënt hoort ook bij integraal werken. Voorheen was het ’s 
ochtends altijd alleen maar hard werken om de cliënt op 
tijd klaar te hebben voor de dagbesteding. Nu groeit het 
besef dat hetgeen sowieso moet gebeuren, ook tot activiteit 
kan worden verheven. Neem het in bad gaan, dat kan met 
aandacht gebeuren. Je kunt met bewuste aanrakingen 
laten merken dat je er bent voor de cliënt. Al met al een 
inspirerende middag, die vraagt om een vervolg.

Hierboven in beeld: Esther Cornelissen is 
persoonlijk begeleider van ernstig meervoudig 
beperkte cliënten. Zij werkt in woonvoorziening 
Winkellaan 5a op het Daniël de Brouwerpark. Tijdens 
de studiemiddag volgde Esther de workshop Bewegen. 
‘Wij hebben het altijd over hoe belangrijk sport en be-
wegen is. Voor onze cliënten is het al sporten om 
in bad te gaan, zo moeten we dat eigenlijk zien.’

Verslag studiemiddag EMB door clustermanager Lia de Laat
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In het 
volgende 
nummer
Het volgende nummer verschijnt in februari 2013. 
Artikelen die op stapel staan: 

 Suggesties?
 Ilse van Dongen
 i.v.dongen@amarantgroep.nl

Colofon

Dit is een uitgave voor alle mede-
werkers en vrijwilligers van de 
Amarant Groep. Dit blad ver-
schijnt vier tot zes keer per jaar. 

Teksten
Tea Keijl
Ilse van Dongen 

Eindredactie en contact
Ilse van Dongen
PR & Communicatie 
Amarant Groep
i.v.dongen@amarantgroep.nl 
013 - 578 4512  06 - 304 08 772
Postbus 715, 5000 AS Tilburg 

Vormgeving en ontwerp
Beelenkamp Ontwerpers Tilburg 

Druk
Drukkerij Groels 

Foto’s
Joyce van Belkom
Dicky Boele
Peter van de Kerkhof

Illustraties
Hank Beelenkamp
Beelenkamp Ontwerpers

Disclaimer
Niets uit deze uitgave mag wor-
den overgenomen, vermenigvul-
digd of gereproduceerd zonder 

voorafgaande toestemming van 
de redactie/eindredacteur. 
De Amarant Groep kan geen aan-
sprakelijkheid aanvaarden voor 
onjuistheid en onvolledigheid van 
de inhoud van deze uitgave. 

 Beef Wellington
  kerstklassieker, vernoemd naar arthur wellesley, 
 duke of wellington.  hoofdgerecht (4 personen) 
 (voorbereiden ± 45 min. / bereiden ± 50 min. / 
 rusten ± 10 min.)

 ingrediënten 
 600 g ossenhaas, aan 1 stuk van gelijke dikte
 100 g sjalotten, fijngesneden 1 eierdooier, losgeklopt
 250 g champignons, fijngehakt 200 g cantharellen, fijngehakt
 2 cm gemberwortel geraspt 1 tl tijmblaadjes
 6 plakjes diepvriesbladerdeeg, ontdooid 25 g boter 
 100 g rauwe ham, in dunne plakken 1 el olie

 voorbereiden: (kan 1 dag van tevoren) 
•  dep het vlees droog met keukenpapier en bestrooi het rondom met zout 

en peper. verhit de olie en boter in een pan en bak het vlees in ± 3 min. 
aan alle kanten bruin. neem het vlees uit de pan en laat afkoelen op 
kamertemperatuur.

•   draai het vuur lager en bak de sjalot, champignon en cantharel zachtjes 
in het braadvocht. voeg de gember en tijm toe en bak alles tot al het 
vocht verdampt is. breng op smaak met zout en peper, schep het mengsel 
in een kom en laat afkoelen. 

  leg de plakjes bladerdeeg op elkaar en rol ze met een deegroller uit tot 
een plak van ± 20×30 cm. leg daarna een stuk plasticfolie op het aanrecht 
en leg het deeg erop. 

•   bedek het deeg met plakken ham tot dezelfde breedte als het stuk 
ossenhaas en lang genoeg om rondom het stuk vlees te wikkelen. 

•   bedek de ham met de vulling en leg de ossenhaas in het midden (zie 
foto). wikkel het deeg, de vulling en ham m.b.v. het plastic rond de 
ossenhaas en druk goed aan. verwijder daarna de folie. 

•   bestrijk de uiteinden van het deeg met eierdooier en sla het deeg rond de 
vleesrol. plak de uiteinden van het deeg goed aan elkaar zodat het vlees 
helemaal in bladerdeeg is verpakt. 

•   leg de rol met de naad naar beneden op een ingevette bakplaat en 
bestrijk het deeg met eierdooier (tip: versier het evt. met vormpjes van 
bladerdeeg (blaadjes, sterretjes, etc.). maak bovenop een gaatje in het 
deeg, zo kan de waterdamp die tijdens het garen ontstaat ontsnappen.

 als dat niet kan, bolt het deeg en kan het knappen.
•   bewaar de beef wellington in de koelkast en haal hem ± 1 uur voor het 

braden eruit om op kamertemperatuur te komen.

 bereiden 
  tip: zet de wellington in de oven terwijl je het voorgerecht serveert.
1 verwarm de oven voor op 180ºc. 
2  bak de wellington iets onder het midden in de oven in ± 40 min. 
 gaar en bruin. 
3 laat ± 10 min. rusten en snijd de wellington aan. 

Onze ondernemingskracht geeft vertrouwen voor de toekomst.

ReceptKort nieuws

 Aanrader
  “Ik ben Marijn”, een aangrijpend boek dat de 

Wageningse Dineke van der Meer schreef als 
eerbetoon aan het leven en sterven van haar 
dochter met een ernstige meervoudige beper-
king. Daarnaast wil Dineke met dit boek de 
mensen die haar dochter verzorgd hebben in 
het zonnetje zetten. “Want het zou mooi zijn als 
professionals die werken met mensen met een 
ernstige meervoudige beperking meer aandacht 
en erkenning voor hun werk krijgen”, zegt ze. 
www.ikbenmarijn.com

 Nieuws uit Ghana
  In 2011 kregen alle medewerkers voor het eerst  

de mogelijkheid om de financiële waarde van 
de eindejaarsattentie te schenken aan Amarant 
helpt Ghana. Namens de kinderen van de New 
Horizon School in Ghana willen we velen van 
jullie bedanken voor je gebaar. Er is € 1080,- 

  geschonken en dit geld wordt rechtstreeks door 
ons overgemaakt naar de New Horizon School. 
Jullie donaties dragen bij aan een salaris voor 
de docenten, waardoor de school kan blijven 
bestaan. 

  Voor vragen over de New Horizon School of 
Amarant helpt Ghana kun je contact opnemen 
met Arno Toonen via a.toonen@amarant.nl 

 of 013-4693306.

  Sociale media 
   Die gebruik je op verschillende manieren 
 en om verschillende redenen:
- om een netwerk op te bouwen;
-  om informatie te vergaren en kennis te delen;
-  ter bevordering van communicatie en discussie;
-  om de organisatie positief onder de aandacht 
 te brengen;
-  in de ondersteuning van cliënten naar 
 meer zelfstandigheid.

Participatie in Prinsenbeek. 
Verslag van een clubje 
enthousiaste begeleiders.

Hallo Zeeland! Onze zorg 
in Noordoost-Brabant.
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 Collier met 
dikke kralen
                   JobDone
        Kasterleestraat 85
                   4826 GH Breda
                                     06 51861537

 

 

Prijs: 0,45 per stuk

Houten bank
In diverse uitvoeringen

Alles is gelijmd en 
geschroefd, kleur 

kun je zelf bepalen
Van Hout

Minervum 7344
4817 ZD Breda

Prijs vanaf : 100,-

Beschilderde 
kinderstoelen

Kringloper
Westelijke Havendijk 6a

4703 NZ Roosendaal
06 51861601

                          
 Prijs: 4,50
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     Uil-hanger
       Klein Verschil
       Pastoor Doensstraat 1b
    4854 CP Bavel
0161 434308

kom eens kijken in 
de winkels van de 
amarant groep. 

deze keer in de regio 
west-brabant. 

Prijs: 12,95

Prijs: 5,50

Overheerlijke 
    krentenbol
              Taart en Zo
                  Lambertusstraat 3a
                   4872 XA Breda
                    076 5034705



Need to know
Wat verandert er in je arbeids-
voorwaarden per 2013?
1. CAO wijzigingen die in 2013 ingaan
Eindejaarsuitkering
De eindejaaruitkering 2012 is 6,5% en wordt uitbetaald met het salaris in december 2012. 

De eindejaarsuitkering 2013 wordt structureel verhoogd naar 6,75% en uitbetaald met het 

salaris in december 2013. Nieuw is verder dat vanaf 2013 alle werknemers naar rato de einde-

jaarsuitkering krijgen, ook als zij niet op 31 december van enig jaar in dienst zijn. Dit houdt in 

dat medewerkers die voor 31 december 2013 uitdienst treden, nu wel een eindejaarsuitkering 

krijgen. 

Salarisschaal 35 wordt verlengd
Per 1 januari 2013 wordt de functionele schaal van FWG 35 verlengd met een tiende periodiek, 

te weten inpassingnummer 22. Medewerkers die langer dan 1 jaar in het maximum van schaal 

35 zitten, krijgen per 1 januari 2013 deze 10e periodiek. De overige medewerkers krijgen deze 

periodiek in hun gebruikelijke periodiekmaand.

Aanloopschalen vervallen
De huidige aanloopschalen in de CAO gaan verdwijnen. Voor medewerkers die geen erva-

ring hebben, is dit een verbetering. Die blijven niet in de aanloopschalen zitten, maar komen 

direct in de functionele schaal. Medewerkers die op 31 december 2012 zijn ingedeeld in de 

aanloopschaal worden per 1 januari 2013 horizontaal overgeschaald naar de van toepassing 

zijnde functionele schaal. Je salaris wijzigt hierdoor niet; je behoudt als medewerker namelijk 

hetzelfde inpassingnummer in de functionele schaal. Als het bruto bedrag niet voorkomt in de 

functionele schaal, wordt de medewerker ingeschaald in het naast hogere bruto salaris. Als het 

bovenstaande op jou van toepassing is, kun je dit terugvinden op je salarisstrook van januari 

2013. Je ontvangt hierover geen wijzigingsaanhangsel op je arbeidsovereenkomst. 

Stagevergoeding
De stagevergoeding wordt verhoogd van € 305 naar € 310 per maand.  

Aantal PBL uren gaat omhoog
De huidige PBL (Persoonlijk Budget Levensfase) blijft bestaan. Het totaal aantal PBL-uren 

wordt met 5 uur verhoogd naar 57 uur in 2013. De bovenwettelijke vakantie-uren (= 22) en de 
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deze periode (fors) lager zijn. Op de website www.pfzw.nl tref je onder het kopje ‘Stoppen met 

werken’ meer informatie aan over de situaties die het meest voorkomen.

Lichte stijging pensioenpremie
PFZW heeft besloten per 1 januari 2013 de premie voor het ouderdomspensioen met 0,6 % te 

verhogen naar 24,4 %. De reden hiervoor is niet de financiële crisis, maar de stijging van de 

gemiddelde leeftijd van deelnemers die pensioen opbouwen bij PZFW. 

In de gehandicaptenzorg betalen werkgever en werknemer ieder de helft van de pensioenpre-

mie. Dit betekent dat werkgever en werknemer in 2013 ieder 12,2 % gaan betalen. 

De premie voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen wijzigt niet en blijft 0,4%.

Hoogte pensioenopbouw
Vanaf 1 januari 2013 gaat het pensioen-opbouwpercentage omlaag met 0,4% en wordt de pen-

sioen-richtleeftijd verhoogd. Dit heeft gevolgen voor de pensioenopbouw van alle werknemers 

die na 1 januari 2013 pensioneren. Werknemers die met pensioen gaan tussen 2013 en 2020 

moeten iets langer doorwerken (halve maand tot 4,5 maand).

 Toch doorwerkbonus voor oudere medewerkers
Er komt toch een doorwerkbonus voor werknemers van 61 tot 65 jaar. De bonus geldt alleen bij 

een inkomen tussen 90% en 175% van het wettelijk minimumloon (inclusief vakantiebijslag). 

Hoe hoog is deze doorwerkbonus precies? Vanaf 90% van het minimumloon loopt de bonus 

op van 0 tot 1100. Bij een inkomen van 100 tot 175% van het minimumloon is de bonus 1100. 

Bij een inkomen dat hoger is dan 175% van het minimumloon is de bonus 0. Let op! De door-

werkbonus wordt via de inkomstenbelasting uitbetaald aan de werknemer. De van toepassing 

zijnde leeftijden worden de komende jaren niet aangepast aan de eerder toegelichte verhoging 

van de pensioengerechtigde leeftijd.

 Veranderingen in de WW
De maximale WW-duur wordt beperkt tot 24 maanden. Het eerste jaar wordt de uitkering 

gerelateerd aan het laatstverdiende loon (tot aan het maximum). In het tweede jaar bedraagt de 

vervolguitkering 70% van het minimumloon.

Ook de opbouw van het arbeidsverleden wordt aangepast: de eerste tien jaar één maand WW 

per dienstjaar, daarna een halve maand per dienstjaar. Het arbeidsverleden tot 2014 wordt 

gerespecteerd.

Vragen?
Heb je vragen over CAO wijzingingen en/of wetswijzigingen? Neem dan contact op met 

de medewerker P&O van jouw RVE.
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PBL-uren (=35) worden samengevoegd en vormen één budget. Bij een contract van minder 

dan 36 uur zijn de vakantie-uren en PBL-uren naar rato.

2. Belangrijkste wetswijzigingen die 2013 ingaan
Hierna tref je informatie aan over de overheidplannen die voor jou als medewerker relevant

kunnen zijn. Veel van de voorstellen worden in de toekomst door de overheid nog verder

uitgewerkt. Je wordt op de hoogte gehouden als er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn. 

Vrijstelling voor reiskosten blijft
Het op Prinsjesdag ingediende wetsvoorstel waarmee reiskostenvergoedingen (woon-werk-

verkeer en leaseauto) voortaan belast zouden zijn, is weer ingetrokken. De huidige regelingen 

blijven ongewijzigd.

Minder kinderopvangtoeslag en hogere eigen bijdrage
In 2013 gaan ouders meer kinderopvangtoeslag betalen en gaat een hogere eigen bijdrage 

gelden.

Hogere eigen bijdrage
De kinderopvangtoeslag gaat omlaag voor het 1e kind. Onder eerste kind wordt verstaan het 

kind met het hoogste aantal opvanguren. Als je gezamenlijk inkomen € 17.230 of lager is 

gaat de toeslag voor het eerste kind niet omlaag. Ouders met een gezamenlijk inkomen van 

€ 118.189 of hoger krijgen geen kinderopvangtoeslag meer voor het eerste kind. Voor het twee-

de en volgende kinderen krijgen deze ouders wel kinderopvangtoeslag en zijn de vergoedings-

percentages gelijk aan 2012.

Maximum uurprijzen gaan omhoog
De maximum uurprijzen waarvoor ouders een vergoeding kunnen worden voor 2013 ver-

hoogd. Voor de dagopvang wordt een maximum uurprijs € 6,46. Voor de buitenschoolse 

opvang wordt dit € 6,02 en voor gastouderopvang € 5,17. 

Zelf proefberekening maken
Op  www.toeslagen.nl kun je als ouder zelf een proefberekening maken en nagaan wat er pre-

cies verandert vanaf 2013.

Aanpassing overgangsregeling levensloop en afkoopmogelijkheid saldo in 2013
Werknemers die op 31 december 2011 een levensloopregeling hadden met een waarde hoger 

dan € 3.000,- kunnen blijven opbouwen in de levensloopregeling. Zij bouwen alleen geen le-

vensloopverlofkorting meer op. Met ingang van 2013 is het mogelijk om het levensloop tegoed 

bestedingsvrij op te nemen. Dat wil zeggen, je mag het saldo gebruiken voor wat je maar wilt. 

Daarnaast wordt het saldo bij opname in 2013 gunstig belast. 

Need to know
Vitaliteitssparen gaat niet door
Eerder had de overheid plannen om per 2013 het vitaliteitssparen in te voeren. Maar vanwege 

de handhaving van de vrijstelling voor reiskosten wordt om budgettaire redenen deze spaar-

regeling door de overheid niet ingevoerd. 

Versnelde Verhoging AOW-leeftijd
De overheid heeft eerder dit jaar een verhoging van de AOW leeftijd aangekondigd naar 66 in 

2019 en 67 in 2023. Deze verhoging wordt nu sneller ingevoerd: de AOW leeftijd wordt 66 jaar 

in 2018 en 67 jaar in 2021. Per januari 2013 gaat de verhoging van de AOW-leeftijd van start. 

Word je bijvoorbeeld op 18 februari 2013 65 jaar, dan heb je recht op AOW vanaf 18 maart 

2013. Zoals je hierna verder kunt lezen gaat na 2013 de AOW stapsgewijs verder omhoog. 

Stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd
De stappen in de verhoging zijn nu als volgt vastgesteld:

• In 2013, 2014 en 2015 gaat de AOW-leeftijd steeds met één maand per jaar omhoog.

• In 2016, 2017 en 2018 gaat de AOW-leeftijd steeds met drie maanden per jaar omhoog.

• In 2019 tot en met 2021 gaat de AOW-leeftijd met vier maanden per jaar omhoog.

Ingang Ouderdomspensioen
Het ouderdomspensioen gaat (als het niet vervroegd wordt opgenomen) in op de eerste dag 

van de maand waarin iemand 65 jaar wordt. De ingangsdatum van het Ouderdomspensioen 

verandert voorlopig niet, ondanks de nieuwe ingangsdatum van de AOW. Het Pensioenfonds 

Zorg & Welzijn (PFZW) werkt op dit moment aan een nieuwe regeling, maar er verandert op 

zijn vroegst pas iets op 1 januari 2014.

De overheid laat de sociale uitkeringen (Anw, WIA, WW) vanaf 2013 doorlopen tot aan de nieu-

we ingangsdatum van de AOW. De opbouw van het pensioen van PFZW loopt onveranderd 

door tot de eerste dag van de maand waarop iemand 65 jaar wordt (als je werkt of in aanmer-

king komt voor premievrije opbouw van pensioen i.v.m. arbeidsongeschiktheid). Arbeidsonge-

schiktheidspensioen, OBU, FLEX-pensioen stoppen op de eerste dag van de maand waarin je 

65 jaar wordt. Het Ouderdomspensioen gaat dan in, maar de AOW nog niet.

Wat betekent dit voor jou?
Als je op of na 1 januari 2013 65 jaar heeft de wetswijziging gevolgen voor je inkomen in de 

maand waarin je 65 jaar wordt, heeft en misschien ook de maand erna. Je inkomen kan in 

>> Vervolg bij de volgende Need to know pagina. Need to know 2-2012  - 3Need to know 2-2012  - 2
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