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Brief gelezen? 
Hoe blijf je gezond aan het werk en hoe 
voorkom je uitval en verzuim? Wat doe je 
zelf en wat kan de Amarant Groep doen? 
Goed om even bij stil te staan: ben je weer 
fit na je zomervakantie? Kun je weer met 
energie en bevlogenheid aan de slag? Een 
belangrijke vraag. Want er staat best wat 
te gebeuren de komende tijd. De Wmo, 
de nieuwe Jeugdwet én de aangekondigde 
bezuinigingen zullen impact hebben. 
Het budget van zorginstellingen, en dus 
ook van de Amarant Groep, zal de komende 
jaren kleiner worden. Je hebt daarover 
kunnen lezen in de brief van de Raad van 
Bestuur van 27 juni. Mocht je de brief 
gemist hebben: je vindt ‘m terug in deze 
Spotlight. We wijzen er extra op. Want 
het is belangrijk dat je weet wat er speelt. 
Zorgorganisaties zullen de komende jaren 
te maken krijgen met veranderingen. 
Ook de Amarant Groep. Elke verandering 
biedt kansen. Maar verandering vergt ook 
energie. Gezond en fit is daarbij voor ieder 
van ons een aandachtspunt. De nieuwe 
visie op duurzame inzetbaarheid geeft 
richting en inspiratie. Lees er meer over in 
deze Spotlight. Wordt vervolgd!  
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05

10
Een gezonde leefstijl 

voor iedereen.

28

Verder in dit nummer

Verzilver je goud ___________________________________________04
Hercertificaat HKZ   _______________________________________ 06
Met BCA naar de film ______________________________________ 09
Film over familiezorg  _______________________________________ 12
Een gezond rooster  _________________________________________ 14
Brief van de Raad van Bestuur ________________________________ 16
Compliment  ______________________________________________ 19
Bevlogen  _________________________________________________20
Personeelsvereniging Tilburg _________________________________ 21
Collega’s in the spotlight  ____________________________________22
Cliënten in Wmo-panel ______________________________________24
De OR en verkiezingen  _____________________________________26
Medewerkersonderzoek  _____________________________________27

Inhoud

  Duurzame inzetbaarheid

en wat je zelf kunt doen.

Afstoffen van 
je talenten.

Lezersfoto 
De bezige bij in beeld. Want bijen doen 
belangrijk werk. Denk aan het bestuiven van 
planten en de productie van honing; gezond 
voor ons als mens. Bijen spelen een belangrij-
ke rol in de keten van al het menselijk voedsel 
(land- en tuinbouwgewassen). De bij ook in 
beeld omdat bijenvolken het moeilijk hebben; 
zij sterven uit door het gebruik van biocides 
(verzamelterm voor alle ontsmettings-, be-
strijdings- en andere chemische middelen die 
wij gebruiken).
Theo van Os - webmaster
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Verzilver
 je Goud

Stel, je bent 45 jaar of ouder en je werkt al heel wat jaren in de zorg. Je hebt
veel ervaring en je hart ligt bij je werk. Maar toch knaagt er iets. Steeds meer jonge collega’s 

in je team. Je ervaring die niet altijd gezien wordt. Opnieuw een verandering die voorbij komt. 
Je voelt onrust en misschien ook wel twijfel. Hoe ga je op een prettige manier je 

pensioen halen? Verzilver je Goud biedt uitkomst.

Verzilver je Goud is een vitaliteitstraject voor zorgmedewerkers van 45 jaar en ouder*. In dit traject ga je zelf 
op zoek naar een hernieuwd perspectief in je eigen functie. Dit in nauwe samenspraak met jouw omgeving (werk 

en privé). Je werkt aan een toekomstperspectief dat blijvend voldoening, motivatie en maximale inzet van jouw 
mogelijkheden en talenten oplevert. Zodat je energiek kunt blijven werken tot aan je pensioen. Goed voor jou 

en goed voor de Amarant Groep. Je ervaring blijft immers behouden voor de organisatie. 
Tot nu toe hebben 36 zorgmedewerkers van de Amarant Groep meegedaan aan Verzilver je Goud. De resultaten 

zijn positief: deelnemers hebben na afloop van het traject meer inzicht in hun persoonlijke kwaliteiten, talenten en 
kracht. Ook zien zij zichzelf als waardevoller voor de organisatie. Deelnemers nemen na het traject zelf het initiatief 
om hun loopbaan vorm te geven en weten hoe zij de rest van hun werkzame leven willen indelen. Daarnaast zien we 

een sterke daling in het aantal verzuimdagen van deelnemers; de afname varieert tussen de 30 en 40 procent. 
Het traject betaalt zichzelf dus letterlijk terug.

Verzilver je Goud bestaat uit vier groepsbijeenkomsten en vier individuele coachgesprekken, inclusief 
huiswerkopdrachten. Het traject loopt ongeveer veertien weken en kost €1.735,- per deelnemer, vrij van BTW. Overleg 

met je leidinggevende of je kunt meedoen aan het traject en of de Amarant Groep de kosten wil vergoeden. Als de 
werkgever de kosten draagt, is het de bedoeling dat je (minimaal) de individuele coachgesprekken en 

het huiswerk in je eigen tijd doet.

Interesse?
Heb jij belangstelling voor Verzilver je Goud? Meld je dan uiterlijk donderdag 15 augustus aan voor de informatie-

bijeenkomst op dinsdag 27 augustus van 14:00 tot 15:00 uur in Tilburg (precieze locatie volgt). Zowel medewerkers 
als hun leidinggevenden zijn van harte welkom. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar d.castricum@ama-

rantgroep.nl onder vermelding van je voor- en achternaam, geboortedatum, functie en e-mailadres.

Het vitaliteitstraject start op dinsdag 17 september 2013 om 09:00 uur met de eerste groepsbijeenkomst in Tilburg. 
De andere drie groepsbijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 12 november 2013, dinsdag 14 januari 2014 en dinsdag 

13 mei 2014. De individuele gesprekken worden gepland vóór aanvang van het traject.

*Verzilver je Goud is niet bedoeld voor medewerkers die reeds zijn vastgelopen in hun werk of in een burn-out situatie verkeren.
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 Aan het woord is Peter Struijs. Jarenlang werkte hij als 
begeleider en persoonlijk begeleider van cliënten met een 
ernstig verstandelijke beperking. “Met veel plezier”, aldus 
Peter, “maar na 35 jaar kwamen er sleetse plekken. 
Ik werd een van de ouderen in het team. 
De jonkies die net kwamen kijken, 
wisten mijn ervaring niet altijd 
op waarde te schatten. Dat 
stak. Sluipenderwijs 
voelde ik minder 
verbinding met het 
team. Dat voelde 
helemaal niet 
goed en ik vroeg 
mezelf af: 
waarom blijf je 
hier? Precies in 
die periode 
kwam Verzilver 
je Goud voorbij. 
Ik ben direct naar 
mijn cluster-
manager gegaan 
met de vraag of ik 
kon meedoen.”

Loslaten
In Verzilver je Goud had Peter 
honderd procent de ruimte om stil te 
staan bij wie hij is en wat hij Amarant te bieden 
heeft. “De groepsgesprekken, de coaching en de huis-
werkopdrachten waren allemaal gericht op jou en je 
persoonlijke ontwikkeling”, zegt Peter. “Afstoffen van 
waar je goed in bent. Herontdekken van dingen waar je 
energie van krijgt. Maar ook scherper zien wat je niet 
meer wilt of kunt. En dat dan loslaten, inclusief eventuele 

negativiteit. Lelijk praten over je werk lucht misschien 
op. Voor even… Uiteindelijk wil je simpelweg met zin 
blijven werken.”    

                Kritisch kijken
      De oefeningen in het traject waren 
    heel concreet en dat hielp. 
         “Ik maakte een lijstje van   
                mijn beste kwaliteiten”, 
     zegt Peter, “onder 
          meer in de oefe-
             ning Levenspano-
              rama. Per levens-
                fase gaf ik 
                 mezelf rapport-
                 cijfers.
                              Daarmee had 
                 ik een duidelijk
                overzicht: op 
               welk momenten
              zat ik lekker in 
            mijn vel en wan-
          neer niet?” Ook het 
       up to date maken 
    van het eigen CV was 
            verhelderend. “Waar zit 
        ik nu, wat wil ik de komende 
       jaren en wat ga ik eraan doen?” 
                              aldus Peter. “Het traject dwong me ook 
               om kritisch te kijken: wie is er eigenlijk ver-
antwoordelijk voor mijn loopbaan? Mijn werkgever? Of 
ikzelf? Ruim een jaar geleden heb ik Verzilver je Goud 
afgesloten. Ik werk momenteel bij het Planbureau waar 
we de roosters maken voor de zorgteams. Ik bespreek sa-
men met mijn manager de mogelijkheden om weer van 
start te gaan in een zorgteam. Dat is mijn eigen keuze en 
het voelt goed. Op mijn 53e fris én ervaren!”

Afstoffen van je 
talenten “Wie ben je? Wat heb je Amarant te bieden? 

Verzilver je Goud kwam precies op tijd. Ik wilde niet 
veranderen in een middelbare brombeer.”
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Hercertificaat HKZ 
Gehandicaptenzorg, 
Jeugdzorg en GGZ
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De Amarant Groep is HKZ-gecertificeerd. In beleid en in de praktijk voldoen we 
aantoonbaar aan de kwaliteitsnormen van het ministerie van VWS, de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg, de zorgverzekeraars, de landelijke cliëntenorganisaties en 
de VGN (de koepel van zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg). Een HKZ-certifi-
caat is nog steeds verplicht bij de zorgverzekeraars. 

Wil je als zorgaanbieder je certificaat behouden, dan moet je daar iets voor doen. Elk jaar is er een audit (onderzoek en 
controle) en eens in de drie jaar doe je mee aan een hercertificering. Afgelopen april was het zover voor de Amarant 
Groep. Vijf externe auditoren (DNV) voerden een week lang audits uit. Voor het eerst werd  het dr. Leo Kannerhuis 
Brabant geaudit op de HKZ-norm GGZ. Van Idris werden ook de polikliniek en De Verbinding getoetst. Als on-
dersteunende diensten zijn HRM, Vastgoed en Services, Cliëntservice Amarant en Amarant Academie geaudit. De 
auditoren hebben in totaal twintig locaties bezocht waar zij gesprekken voerden met RVE-managers, clustermanagers, 
behandelaren en senior- en persoonlijk begeleiders. Centrale vraag was: voeren medewerkers het kwaliteits- en veilig-
heidsbeleid van de Amarant Groep effectief uit in de dagelijkse praktijk? 

Resultaten
De Amarant Groep is gehercertificeerd voor de HKZ-norm Gehandicaptenzorg. De ambulante tak van Idris 18- is 
gecertificeerd voor de norm Jeugdzorg en het Dr. Leo Kannerhuis Brabant is voor het eerst gecertificeerd voor de 
norm GGZ. 
De inhoudelijke resultaten van de volledige audit zijn zeer positief. De auditoren hebben meer dan twintig sterke 
punten geconstateerd. De leadauditor meldde dat de Amarant Groep, wat hen betreft, koploper is in de VG sector. Dat 
zegt wel iets. De auditoren van DNV behoren tot de meest ingehuurde certificeerders in onze sector.  

Compliment
Belangrijk aandachtspunt in de audit was het gewijzigde beleid voor vrijheidsbeperking. De auditoren hebben getoetst 
of dit beleid effectief is ‘geland’ op de werkvloer. Uitkomst: iedereen werkt volgens de nieuwe lijn en er is overdui-
delijk een cultuurverandering gaande. Dat is een compliment waard. Wat verder opviel was dat er -in vergelijking 
tot enkele jaren geleden- nauwelijks voorbereiding nodig was. Er is veel verbeterd in het structureel en systematisch 
borgen van het kwaliteitsbeleid. Dit zegt iets over de taakvolwassenheid van de teams en het sturende vermogen van 
het management. En ook dit verdient een compliment. 

Wel kritisch blijven
Het nut van certificering staat regelmatig ter discussie. Landelijk, maar ook in de Amarant Groep. Certificering en 
de audits kosten geld en soms wordt er wel erg op details getoetst (ijken van thermometers). Maar als de auditoren 
echt focussen op het (zorg)proces op de werkvloer, dan kan een audit heel zinvol zijn. Het zet alles en iedereen 
in de organisatie weer even op scherp. Bovendien levert de blik van een expert van buiten altijd nuttige 
verbetertips op. Het verdiende certificaat is daarbij mooi meegenomen.

Met dank aan John Voets, coördinator kwaliteitszorg Amarant Groep >>
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Verbetercultuur
“Een auditor op bezoek... wat 
moet ik me daarbij voorstel-
len? Een strenge meneer die 
afkeurend de veegjes op de 
muur checkt? 
Die met zijn vinger over 
plinten gaat en nee schud-
dend aantekeningen maakt? 
Het idee maakte me toch wat 
nerveus”, bekent Stephan van 
de Pol, persoonlijk begeleider 
Daniël de Brouwerstraat 3b in 
Tilburg.

Gelukkig was dat nergens voor 
nodig. Stephan: “De auditor 
bleek een vriendelijke man. 
Het contact verliep vlot en on-
gedwongen. We hebben onder 
meer het persoonlijk plan, en 
de toekomstige vereenvoudi-
ging daarvan, doorgenomen. 
Verder heb ik de overgang 
naar ons nieuwe medicatiesysteem toegelicht 
en is de afbouw van BOPZ-zaken aan bod gekomen.” 
Stephan kon de auditor helaas niet uitnodigen op de af-
deling. “Het was vroeg in de ochtend, tijdens het ontbijt. 
Niet het moment om te storen. Structuur is belangrijk in 
onze groep. Erg jammer dat hij niet heeft meegekregen 
welke sfeer er in de huiskamer hangt en hoe wij daar met 
onze cliënten omgaan. Dat vind ik eigenlijk veel 
belangrijker dan al die papiertjes.” 

Het eindresultaat is er niet minder om. “De score maakt 
me trots. De Amarant Groep kent een verbetercultuur; 
zelfsturende teams hebben de ruimte om verbeteringen 
door te voeren. Het naleven van alle regels en protocollen 
blijft wel een tijdrovende klus. Soms staat dit het ‘gewo-
ne’ werk in de weg. Toch vind ik het prettig om volgens 
richtlijnen te werken. Het geeft houvast en omkadert de 
zorg die we aanbieden.”

Doorzetters
“Ik durf mijn hand ervoor in 
het vuur te steken dat wij goed 
werk afleveren”, aldus Patricia 
Zoontjens, persoonlijk begelei-
der Slot Loevesteinstraat 52 in 
Tilburg. “En als iets beter kan, 
horen we het graag. 

De controle verliep prettig. 
De auditor was absoluut niet 
nors, zoals ik van tevoren had 
bedacht. We spraken elkaar 
aan met ‘je en jij’. Heel 
informeel, daar hou ik van.”
De auditor heeft na een 
rondleiding twee dossiers, de 
medicatiemap, het inwerkplan, 
de werkmap en een aantal 
ondersteuningsvragen van 
cliënten bekeken. Patricia: “Hij 
heeft gezien dat we volgens 
schema’s werken en taken 
goed verdelen. Zijn verbetertip 

was dat we de ondersteuningsvragen iets meer SMART 
mogen formuleren.” 

Patricia vindt werken volgens de richtlijnen nuttig. 
“Zolang ik de vrijheid heb om er flexibel en creatief mee 
om te gaan. Ik volg de protocollen, maar blijf ook mijn 
eigen gezonde verstand gebruiken. We mogen verse 
producten bijvoorbeeld niet lang bewaren. Een pak melk 
dat vandaag opengaat, moeten we officieel overmorgen 
al weggooien. Maar dan komen we niet rond met ons 
voedingsbudget. Wij stickeren de producten zorgvuldig 
en houden ons aan de houdbaarheidsdatum. En die ver-
antwoordelijkheid neemt het hele team. Ik denk dat we 
daardoor zo hoog scoren. We werken met enthousiasme, 
weten van aanpakken en zijn doorzetters. Ook als we iets 
nieuws moeten leren, hoor je ons niet klagen. Het maakt 
niet uit of iets veel tijd, moeite en geduld kost, als het 
voor een goed doel is gaan we ervoor.”

Vervolg 

P. 07

 RVE’S DIE GEAuDIt ZIJN:
• Rijsbergen-Zundert 
• Werk & Dagbesteding 
• ’t Hooge Veer-Daniël de Brouwerpark 
• Amarant Wijkzorg Tilburg-Waalwijk
• Idris 18- en Dr. Leo Kannerhuis Brabant 
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Met BCA 
bespaar je geld 
op tickets
 tot 60% korting op musicals, entertainment en meer

Amarant biedt jou, als medewerker, het Bedrijfs Cultureel Abonnement (BCA) aan. Via BCA 
ontvang je per jaar ruim 750 aanbiedingen voor musicals, films, hotels, cabaret, shows, restau-
rants, concerten, festivals, musea en nog véél meer. De aanbiedingen kunnen oplopen tot wel 
60% korting. Je kunt tot 8 kaarten per reservering met boeken, dus iedereen in jouw omgeving 
kan meegenieten. Profiteer snel van het uitgebreide aanbod! Kijk snel op www.MIJNBCA.nl en 
log in met onderstaande gegevens om gebruik te kunnen maken van de aanbiedingen.

 gebruikersnaam amarant

 wachtwoord zorg

Pathé Film E-voucher

Korting tot 34% 
Geniet nu nog eenvoudiger van het leukste avondje uit in het donker! 
BCA presenteert de Pathé Film E-voucher. Hierbij kun je op elke dag van de week naar 
één van de 22 Pathé theaters in Nederland om jouw favoriete film te bekijken. Onder 
meer in Breda, Eindhoven, Helmond en Tilburg. Geldig t/m dinsdag 31 december 2013.

Normale prijs: vanaf € 9,50 t/m € 11,50 (prijs verschilt per Pathé bioscoop)
BCA prijs: € 7,60 per Pathé Film E- voucher (voor 3D en IMAX voorstellingen 
geldt een maximale toeslag van € 5,- per voucher)
Reserveren: ga naar www.MIJNBCA.nl om direct online vouchers te bestellen.
Algemene voorwaarden: zie  www.MIJNBCA.nl
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 Inzichten 
• Een stabiel team heeft meer energie 
  Is het team in balans, ook gekeken naar vaardigheden en competenties, dan 
 pakt dit positief uit voor alle teamleden. Het is dus nuttig om zorgvuldig te 
 (blijven) kijken naar teamsamenstelling.

• Planmatig werken geeft plezier
  Doelen genereren focus en tevredenheid als het doel behaald is. Zonder doelen 

weet je eigenlijk niet of je wel goed werk hebt geleverd. Het is nodig om de 
 strategische doelen van Brandend Vuur concreet te ‘vertalen’ naar teamdoelen 
 en deze op te nemen in jaarplannen.

• Aandacht voor eigen perspectief en profiel is nodig
  Medewerkers hebben veelal bewust gekozen voor de zorg. Maar vaak is dat jaren 

geleden. En de VG-sector is enorm in beweging. Het is zinvol om regelmatig na 
 te denken over je loopbaan. Zit je nog steeds op de goede plek?  

• Vier aspecten van support: allemaal belangrijk
  Medewerkers ervaren –bijvoorbeeld bij een crisis- veelal goede emotionele 
  (nazorg) en instrumentele steun (afspraken en protocollen) in het werk. 
 Maar waardering (schouderklopje) en informatie (wat speelt er in de 
 organisatie en wat draag ik bij?) zijn net zo belangrijk. Op deze 
 twee aspecten kan de Amarant Groep verbeteren.

Duurzame inzetbaarheid
en wat je zelf kunt doen

  Verder is gebleken dat er 
grote verschillen zijn tussen 
locaties. Die verschillen zijn 
eigenlijk niet terug te voeren 
op cliëntgroepen. Begeleiders 
van EVG-cliënten verzuimen 
ongeveer even veel (of weinig) 
als begeleiders van LVG-cliën-
ten. En begeleiders van 18+ 
cliënten verzuimen even veel 
(of weinig) als begeleiders 

 van 18- cliënten. Wat verder
  opmerkelijk is: de eerste drie 
 jaar in dienst, verzuimen 
 mensen nauwelijks. 
 Na drie jaar veran-
 dert dat.  

 

  Hoe blijf je gezond aan het werk en hoe voorkom je uitval en ziekteverzuim? Wat doe je zelf en wat kan de werk-
gever doen? Op sommige plaatsen in de Amarant Groep is het verzuim al jarenlang hoog (rond de 8%). Dat moet 
omlaag en de Amarant Groep zoekt de oplossing niet (alleen maar) in het wegnemen van stress. Inzetten op de 
dingen waar mensen energie van krijgen, is namelijk veel effectiever. In twee pilots, bij Amarant specialistische 
zorg in Rijsbergen en bij Idris, is de afgelopen maanden onderzocht hoe het nu zit met het (hoge) verzuim. Ruim 
800 medewerkers vulden een energiemeter in, meer dan 40 mensen werden geïnterviewd en op 11 voorzieningen 
werd een dag meegelopen in de praktijk. De pilots zijn eind juni afgerond; ze hebben waardevolle inzichten opge-
leverd. Tegelijkertijd is gewerkt aan een visie op duurzame inzetbaarheid en het voorkomen van verzuim. Pilots en 
visie moeten resulteren in een concreet actieplan (vertaald in verzuimbeleid). Hierover wordt nog volop nagedacht 
en gesproken, onder meer met de ondernemingsraad. Ondertussen zal de visie op duurzame inzetbaarheid breed 
verspreid en besproken worden. Het gaat ons immers allemaal aan. 

Hoe bevlogen
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Nieuwe visie
Duurzame inzetbaarheid – voor mensen die 

zorgen – voor mensen met een beperking
De nieuwe visie is opgeschreven en binnenkort

 kun je die helemaal lezen op intranet. 
We geven hieronder vast een voorproefje. 

 

Willen werken 
Heeft alles te maken met motivatie. En die haal je uit je 

energiebronnen. Zoals zelfstandigheid, inspraak bij beslissingen, 
steun van collega’s en leidinggevende, groeikansen en reactie op 

de resultaten van je werk. Je energiebronnen werken motive-
rend en maken dat je het werk prima kunt volhouden. 

Kunnen werken
Heeft alles te maken met capaciteiten. Als je kunt werken, ben 

je fit en zorg je voor je eigen (goede) gezondheid. 
Je hebt de juiste competenties en je vakkennis is op peil. 

Je kunt het werk fysiek aan, maar je houdt 
ook je emotionele fitheid in de gaten. 

Juiste werkomgeving
Heeft alles te maken met randvoorwaarden en rolverdeling. 

Als je weet welke regels er zijn en wat jouw speelveld is, dan 
geeft dat duidelijkheid. Je collega’s én je leidinggevende zijn 

daarin je gesprekspartner, gids en inspiratiebron. 

Duurzame inzetbaarheid en wat jij kunt doen:  
Ga uit van wat er kan

Stimuleer zaken die energie geven
Neem je verantwoordelijkheid

Denk in mogelijkheden
In dialoog

 

Hoe bevlogen
be

n 
jij

?
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De kunst van het 
ontmoeten
Samenwerking met cliënten en hun familie is de sleutel 
tot excellente zorg. Dat wisten we altijd al. Maar die samen-
werking had niet altijd de hoogste prioriteit. De landelijke 
ontwikkelingen van de Wmo - die uitgaat van de eigen 
kracht van mensen - en ook de bezuinigingen, dwingen ons 
tot kritisch kijken en heroverwegen. 

Hoe werken we samen met familie van onze cliënten? Kan 
dat beter? Zijn we werkelijk partners in zorg en is dat ook 
zichtbaar en voelbaar in onze dagelijkse praktijk? Durven 
we familie de ruimte te geven? Onderkennen we dat cliën-
ten altijd bij hun familie blijven horen; ook al is er jaren 
geen contact? Of staan onze eigen opvattingen voorop? En 
blijven we hangen in ‘wij werken al zo’… 

De Amarant Groep kiest voor familiezorg. Omdat er straks 
minder geld is en we familie van cliënten nodig hebben.. 
Maar vooral omdat we geloven in samenwerking en wer-
kelijk contact. Excellente zorg begint bij de kunst van het 
ontmoeten: oprechte belangstelling voor de cliënt en zijn 
familie. Open communicatie, niet in taal en theorie, maar 
in doen en ervaren. Waardenvrij kijken en de bal spelen, in 
plaats van de man. Denk jij mee? Doe jij mee?

Familiezorg staat centraal 

tijdens een mini-symposium 

op 26 september. Het mini-

symposium staat tevens in 

het teken van het 40-jarig 

jubileum van Ad Vermeulen, 

manager Amarant Wijkzorg 

Tilburg – Waalwijk
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Clustermanager Lonneke Hobbelen, tevens projectleider Familiezorg, RVE-manager Wijkzorg Ad 
Vermeulen en samenwerkingspartner Klaartje van Montfort, directeur van het Expertisecentrum 
Familiezorg in Brabant, werken aan een spannend project. “We laten een film maken over familiezorg”, 
aldus Lonneke. “Geen instructiefilm en ook geen reclamefilm, maar een eerlijke documentaire over 
de plussen en minnen van familiezorg. Goede voorbeelden, maar ook dilemma’s, moeilijkheden 
en (soms) de worsteling van begeleiders en familieleden van cliënten komen in beeld. Want 
samenwerking, ofwel de kunst van het ontmoeten, is niet altijd gemakkelijk! Op dit moment worden 
er cliënten, families en begeleiders gecast. Dit najaar zal er gefilmd worden en eind 2013 moet de film 
klaar zijn. We zullen de film op veel plekken gaan gebruiken. In gesprek met collega-begeleiders in de 
Amarant Groep, maar ook bij bijeenkomsten voor ouders en familieleden van cliënten.”

Fa
m

ili
ez

or
g

 “We maken 
 een film 
 over familiezorg”

Familiezorg is de gewoonste zaak van de wereld voor de ouders en broer en zus van Niels Berendsen. Niels woont in Waalwijk 
in een woonvoorziening van Amarant. Zijn ouders en broer en zus wonen om de hoek. Samen vormen zij een hecht gezin.
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Werken in de zorg vraagt veel van je. Je hebt te maken met wisselende werktijden. Een gezond werkrooster is 
daarbij heel belangrijk. Dit is een rooster waarbij de Arbeidstijdenwet (AtW), het Arbeidstijdenbesluit (AtB), 
de CAO en het roosterstatuut van de Amarant Groep nageleefd worden. 

Een gezond rooster

 Dit betekent bijvoorbeeld dat je:
• diensten van maximaal 10 uur draait;
• dagelijks 11 uur per 24 uur onafgebroken 
 rust neemt;
•  alleen bij uitzondering (éénmaal per periode 
 van 7x24 uur) direct een vroege na een late 
 dienst draait, met inachtneming van 
 een minimale onafgebroken dagelijkse 
 rust van 8 uur;
• in ieder geval 22 vrije 
 weekends per jaar hebt;
•  maximaal 52 nachtaan-
 wezigheidsdiensten per 
 26 weken werkt;
•  per dienst die langer dan 
 5½ uur duurt, minimaal een 
 half uur pauze neemt.

 De Arbeidstijdenwet, het Arbeidstijden-
 besluit, de CAO en het roosterstatuut bevatten 
 nog veel meer regels over arbeids- en rusttijden 
 én uitzonderingen op die regels. Zo kan er op jouw 
 verzoek afgeweken worden van de regel ‘in ieder geval 
 22 vrije weekends per jaar’. Het doel van al deze 
 regels is om jouw veiligheid, gezondheid en welzijn
 te waarborgen bij het verrichten van arbeid. 
 De Amarant Groep neemt hierin zijn verantwoorde-
 lijkheid als werkgever en verwacht van jou als 
 werknemer dat je de heersende regels naleeft.

 Verantwoordelijkheid werkgever
 De roosteraar stelt een rooster samen dat voldoet aan de wet- 
 en regelgeving omtrent arbeids- en rusttijden; je clustermanager 
 is eindverantwoordelijk voor het tijdig vaststellen van dit gezonde
 rooster. Daarnaast registreren we de daadwerkelijk gewerkte 
 arbeidstijden. Zo kan de Arbeidsinspectie toezicht 
 houden op naleving van de Arbeidstijdenwet.
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Verantwoordelijkheid werknemer
Nadat het gezonde rooster is uitgegaan, komt het voor dat er diensten geruild moeten worden. Bijvoorbeeld 
omdat er aan de kant van de werkgever iets wijzigt (aanpassing zorg cliënt, ziekte van een collega) maar ook door 
privéomstandigheden van jou als werknemer. In dit laatste geval is het belangrijk dat je alleen ruilt met toestemming 
van jouw clustermanager. Zo kan hij/zij ervoor zorgen dat je gezonde werktijden houdt en dat de regels nageleefd worden.

Gevolgen ongezond rooster
Natuurlijk zijn er mensen die tijdelijk kunnen 
 werken volgens een ongezond rooster. Maar
  op de langere termijn komt je gezondheid in
   gevaar. Ongezonde werktijden kunnen resul-
         teren in slaapgebrek en geheugen-
       problemen. Ook hoofdpijn, maag-darm-
  klachten en verkeersongevallen komen voor. 

Voor de Amarant Groep leiden ongezonde werk-
tijden tot een hoger ziekteverzuim en fikse boetes 
van de arbeidsinspectie. Gezonde roosters zijn dus 

in ons gezamenlijk belang.

Heb je – naast je werk bij de Amarant Groep – nog ander werk (bij een 
andere organisatie of als zelfstandige)? Meld dit bij je leidinggevende! 
Opnieuw om te zorgen dat je een gezond rooster houdt.Afspraken bij 
zzp-werkzaamheden en/of een tweede dienstverband elders:
•   een medewerker van de Amarant Groep mag als zelfstandige, naast zijn 

of haar dienstverband, geen zorg of begeleiding aanbieden aan cliënten 
van de Amarant Groep;

•   er kunnen medewerkers zijn met een eigen bedrijf (bv. kapper, schoon-
heidsspecialiste) die hun diensten aanbieden aan cliënten van de 
Amarant Groep. Dan kan er belangenverstrengeling ontstaan. Van de 
medewerker wordt verwacht dat hij/zij dit laat toetsen door de cluster-
manager. Die bepaalt of er geen sprake is van belangenverstrengeling en 
er voldoende keuzevrijheid is voor de cliënt.

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft een 
brochure gemaakt over arbeidstijden. Je vindt deze 
brochure (zoek op ‘arbeidstijden’) en het 
roosterstatuut op intranet.
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Medewerkers Amarant Groep
  

Uw kenmerk : 
Ons kenmerk : 13.276/RvB/CvR
Onderwerp : stelselwijzigingen en bezuinigingen
Datum : augustus 2013

Beste medewerkers,

Op 27 juni stuurden we jullie een brief. De brief gaat over alle bezuinigingsmaatregelen en stelselwijzigingen die zijn 
voorgesteld door het Kabinet. En de gevolgen daarvan voor de Amarant Groep. Voor zover we die nu kennen, want alle 
maatregelen moeten nog worden aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Desondanks is de financiële impact 
redelijk goed in te schatten. Met die impact zullen we allemaal te maken krijgen. 

Het budget van zorginstellingen, dus ook van de Amarant Groep, zal de komende jaren kleiner worden. We schatten 
in dat ons totaalbudget (250 miljoen euro) over een periode van vier jaar met meer dan 10% zal krimpen. Dit vanwege 
de bezuinigingen vanuit het Rijk. Daarnaast weten we nog niet wat de zorgkantoren en gemeenten gaan doen. 
Eventuele effecten van minder zorginkoop kunnen ons budget verder negatief beïnvloeden.

Alle RVE’s zullen geconfronteerd worden met een voelbare korting van het budget. In 2014 en 2015 zal de 
extramurale zorg binnen Amarant Wijkzorg en bij de sector Werk en Dagbesteding geconfronteerd worden met 
budgetingrepen. Vanaf 2015 krijgen (vooral) Idris 18- en het Dr. Leo Kannerhuis Brabant te maken met kortingen 
vanuit de nieuwe Jeugdwet. In 2016 en 2017 zullen ook de RVE’s met zwaardere zorg in de kern-AWBZ te maken 
krijgen met kortingen.

De Raad van Bestuur gaat in gesprek met het management, de medezeggenschap en de Raad van Toezicht. 
Vervolgens zal Raad van Bestuur antwoorden formuleren op de inhoudelijke en financiële taakstellingen. Het 
Strategisch Kader Brandend Vuur blijft daarbij leidraad. De belangrijke pijlers van Brandend Vuur blijven overeind 
en kunnen uitgevoerd worden. Ook bouwen we voort op onze sturingsprincipes. Maar in de ordening en organisatie 
zullen we keuzes moeten maken. ‘Kaasschaven’ gaat niet meer. Vanwege de bezuinigingen en de stelselwijzigingen 
(Wmo en jeugdwet) zullen we anders gaan organiseren en anders werken. Niet gemakkelijk, maar we hebben wel 
vertrouwen. Immers, onze organisatie kenmerkt zich door ondernemerschap, slagkracht en passie van medewerkers.

De komende jaren zullen we belangrijke beslissingen moeten nemen. Verantwoorde kwaliteit van zorg en goede 
arbeid/werkomstandigheden blijven daarbij voorop staan. We zullen zo goed mogelijk sturen op het behoud van 
werkgelegenheid bij een krimpend budget. En daarbij zullen we zo goed mogelijk gebruik maken van het natuurlijk 
verloop en de flexibele schil. Met de ondernemingsraad hebben we spelregels opgesteld voor het afsluiten van 
tijdelijke arbeidscontracten. Maar ook zullen we, met de beperkte groeiruimte, nieuwe zorgprojecten indienen die 
nieuwe werkgelegenheid met zich mee kunnen brengen. We blijven ondernemend!

Raad van Bestuur

Bredaseweg 412

Postbus 715

5000 AS  Tilburg

tel:  013-462 4030

fax: 013-462 4035

raad.van.bestuur@amarantgroep.nl

KvK  Tilburg 41096992
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De Amarant Groep is een sterke organisatie. Met elkaar doen we ons werk goed; in goede dialoog nemen we 
(ook moeilijke) beslissingen. De komende jaren zullen we het beste uit onszelf moeten halen. In september 
gaan we vol aan de slag. We gaan met elkaar in gesprek over de transitie: hoe gaan we om met de financiële 
taakstellingen? En we praten met elkaar over de transformatie: hoe gaan we anders werken en anders 
organiseren? Er is veel werk te doen!!!

In september zullen we jullie nader informeren. Je kunt van ons verwachten:
• themanummer Spotlight over de transitie en transformatie;
• bijeenkomsten voor medewerkers rond half september;
•  een brief voor medewerkers met nadere informatie over de betekenis van deze stelselwijzigingen en  

landelijke bezuinigingen voor de Amarant Groep en de RVE’s;
• een soortgelijke brief voor cliënten(vertegenwoordigers).

Met vriendelijke groet,

Raad van Bestuur,

Ronald Helder       Marc Bindels

Raad van Bestuur

Bredaseweg 412

Postbus 715

5000 AS  Tilburg

tel:  013-462 4030

fax: 013-462 4035

raad.van.bestuur@amarantgroep.nl

KvK  Tilburg 41096992
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25 jaar naschoolse 
dagbehandeling
Op 2 mei 1988 opende de toenmalige 
Schorsmolen* in Breda de deuren van Op 
Stelten, de allereerste naschoolse dagbe-
handeling voor jeugd met een licht ver-
standelijke beperking in Nederland. Met de 
dagbehandeling wilden we uithuisplaatsing 
van kinderen voorkomen. Samenwerking 
met ouders vonden we noodzakelijk. Vanaf 
het begin werkten we systeemgericht. Sinds 
1988 is er veel veranderd, maar ook weer 
niet. Systeemgericht werken is actueel, 
maar 25 jaar geleden is hiervoor al de basis 
gelegd. Competentiegericht werken, deden 
we destijds ook al. En nog steeds bieden 
we jeugdigen en ouders behandeling/bege-
leiding zodat thuis wonen (vaak) mogelijk 
blijft. Dit najaar vieren alle NSD’s van 
Idris – van Helmond tot Bergen op 
Zoom- een jubileumfeestje. Met taart!

Besluit formeel onderzoek NSWAC
Onlangs maakten de Raad van Bestuur Amarant Groep en NSWAC be-
kend dat de mogelijkheden van een niet-vrijblijvende samenwerking tus-
sen NSWAC en de Amarant Groep verkend zijn. De verkenning maakt 
duidelijk dat samenwerking meerwaarde heeft. Een volgende stap is het 
starten van een formeel onderzoek. Inmiddels zijn de positieve adviezen 
van de ondernemingsraden en centrale cliëntenraden van beide orga-
nisaties binnen. Ook de beide betrokken Raden van toezicht hebben 
goedkeuring gegeven aan een besluit tot onderzoek. Een formeel onder-
zoek naar niet-vrijblijvende samenwerking kan nu starten. uiterlijk 15 
september zal het onderzoek zijn afgerond. 

De Raden van Bestuur van de Amarant Groep en NSWAC (circa 160 
fte) hebben dit voorjaar een verkenning uitgevoerd naar een mogelij-
ke niet-vrijblijvende samenwerking tussen NSWAC en de Amarant 
Groep. Belangrijk bij deze eerste verkenning was de vraag of een 
niet-vrijblijvende samenwerking meerwaarde kan opleveren voor 
cliënten en medewerkers van beide organisaties. Ook is op hoofd-
lijnen gekeken naar het financiële en huisvestingsbeleid van beide 
organisaties. 

Uit deze eerste verkenning is naar voren gekomen dat de doelgroep 
van NSWAC goed aansluit op de doelgroepen van de Amarant Groep. 
NSWAC begeleidt mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) 
en mensen met een lichamelijke beperking. Zorginhoudelijk zijn 
er kansen om elkaar te versterken. Door een verbreding van doel-
groepen en een betere verdeling van het aanbod over de provincie 
Noord-Brabant kunnen we gezamenlijk risico’s spreiden en ontwik-
kelkansen vergroten. We kunnen beter inspelen op de komst van de 
Wmo, bijvoorbeeld omdat we een vollediger en vernieuwend aanbod 
kunnen ontwikkelen voor gemeenten in alle regio’s van Noord-Bra-
bant. We kunnen daarbij gebruik maken van elkaars kennis, naams-
bekendheid en voorzieningen. Daarnaast kan door de betere sprei-
ding en innovatie van zorg de continuïteit in werkgelegenheid beter 
worden gewaarborgd. Belangrijk daarbij is ook dat NSWAC niet lan-
ger extern ondersteunend personeel hoeft in te huren, maar gebruik 
kan maken van de bestaande 
ondersteunende diensten van de Amarant Groep. 

Beide Raden van Bestuur hebben dan ook besloten om een formeel 
onderzoek te starten. Dit onderzoek richt zich op ‘een structurele, 
niet-vrijblijvende en exclusieve samenwerking tussen de Amarant 
Groep en NSWAC’. De Raden van Bestuur spreken daarbij de ambi-
tie uit om – bij positieve besluitvorming- te komen tot één organisa-
tie per 1 januari 2014.

Kort nieuws

uniek 
In de maand augus-
tus hebben we twee 
medewerkers die 
40 jaar in dienst zijn 
bij de Amarant Groep. 
Deze medewerkers 
hebben exact dezelfde 
naam en voorletters. Nooit eerder vertoond 
binnen onze organisatie! C.A.M Wouters en 
C.A.M. Wouters… van harte gefeliciteerd met 
dit mooie jubileum!
 
C.A.M. Wouters (Cees), tuinman/
hovenier (Vastgoed & Services). 
In dienst op 6 augustus 1973.
 
C.A.M. Wouters (Cees), persoonlijk 
begeleider complexe zorg RVE 6.
In dienst op 1 augustus 1973.

*Later onderdeel van het OCB, dat 
in 2012 fuseerde met Amarant 
waarna Idris ontstond.
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Duidelijker en stelliger zul je het een vrijwilliger niet vaak horen uitleg-
gen. Maar voor Jop Havekes (19) is het nu eenmaal zo simpel. Sinds hij 
als vijftienjarige zijn maatschappelijke stage volbracht op een voorzie-
ning van Amarant, weet hij het zeker; hij wil als beroepskracht aan de 
slag met mensen met een verstandelijke beperking. ‘Op de BBL-oplei-
ding vonden ze me nog wat te jong en daarom ga ik voorlopig eerst nog 
reizen, werken en misschien een opleiding bij defensie volgen. Maar 
mijn droom is en blijft om een betaalde baan te hebben in deze sector. 
En tot het zover is werk ik als vrijwilliger.’ 

1000 appelfappen
Jop doet het werk met veel enthousiasme en betrokkenheid. Vol trots 
geeft hij een rondleiding door het nieuwe pand van de Smaakmakers in 
Goirle, ondertussen links en rechts een praatje makend met de cliënten. 
Hij werkt er ongeveer vanaf het begin, vorig najaar. De Smaakmakers is 
banketbakkerij, minisupermarkt, chocolaterie en traiteur in één. Voor de 
cliënten is het een leerwerkplaats, voor de buurtbewoners een uitkomst 
en voor het regionale bedrijfsleven een mooie manier om uitdrukking te 
geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid. ‘We zijn nog maar een 
half jaar in bedrijf, maar ze weten ons al goed te vinden. Zo hebben we 
al eens 1000 appelflappen gemaakt voor een klant.’ 

Niet stilzitten
Tussen de bonbons, in de ondersteunende begeleiding van de cliënten, 
komt alles samen voor Jop. ‘Het fijne van een dagactiviteit vind ik dat 
we lekker praktisch bezig kunnen zijn. De cliënten komen hier om te 
werken, en zelf kan ik ook niet zo goed stilzitten, dus dat komt mooi uit. 
Bovendien heb ik verschillende bijbanen in de horeca, en ben ik coach 
van een rugbyteam. Dus dat wat ik hier doe, klopt helemaal voor mij.’

   Jop Havekes

“ Dat is wat ik wil, en 
daarom doe ik het.”
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Joke Claussen bezocht onlangs in Indonesië twee instel-
lingen voor kinderen met een verstandelijke beperking. Ze 
werd zo gegrepen door wat ze daar op Bali zag, dat ze meteen 
na haar thuiskomst een aanvraag indiende bij Stichting Klei-
nood. Dat is het fonds van Amarant dat initiatieven steunt die 
zich inzetten voor mensen met een beperking in Oost-Europa 
en ontwikkelingslanden. 

‘Het geeft zo’n fijn gevoel dat ik hier mijn best kan doen voor 
de kinderen daar. De instellingen die ik bezocht zijn ontstaan 
uit een initiatief van een Nederlandse man, die zelf Indisch 
bloed heeft en een dochter met Down. Ze worden met slui-
ting bedreigd vanwege geldgebrek. Als de kinderen niet meer 
naar de instelling kunnen, zijn ze terug bij af en zitten ze 
weer thuis, alleen maar te wachten van maaltijd tot maaltijd, 
letterlijk. Dankzij de instelling kunnen ze in de toekomst hun 
dagen zinvol besteden, bijvoorbeeld door begeleid te werken 
in een winkel.’
Joke was diep onder de indruk van de bevlogenheid van de 
mensen daar. ‘Het personeel is bijna allemaal ongeschoold. 
Het raakte me om te zien hoe leuk en goed ze met de kin-
deren omgaan. Het was amateuristisch, maar dan niet in 
de zin van onprofessioneel, meer in de betekenis van echte 
liefhebbers. Er was veel discipline. De duidelijkheid die dat 
meebracht, werkte goed bij de kinderen. Daar zouden we in 
Nederland nog wel wat van kunnen leren, van die discipline.’ 

Meer over de instelling op Bali: www.sjakitarius.nl
Meer over Stichting Kleinood op intranet

 

H
oe bevlogen

ben jij?

JoKE’s AAnvrAAG is inMiDDEls GEHonorEErD 
BiJ stiCHtinG KlEinooD. 

JoKE ClAussEn WErKt in DonGEn Als BEGElEiDEr 
oP EEn ACtivitEitEnCEntruM.
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Aan enthousiasme geen gebrek, binnen het bestuur van de personeelsvereniging regio tilburg. 
Bestuurslid Patricia Delvers somt op wat er zoal te doen is voor de leden. ‘Elke maand behalve in de zomer-
maanden hebben we een activiteit. Dat is heel gevarieerd: de ene keer doen we een workshop, dan maken 
we een solextocht, en de volgende keer bezoeken we een bierbrouwerij. De leden dragen zelf ideeën aan 

voor hetgeen we gaan doen. Verder hebben we nog de vaste dingen als het sinterklaasfeest voor de 
kinderen.’ Voor het geld hoef je het niet te laten, want het lidmaatschap kost twee euro per maand. 

Over het ledenaantal is Patricia dan ook best te spreken, evenals over de opkomst.

Toch grijpt Patricia de kans aan om in deze Spotlight een oproep te doen aan de leden: 
‘Kom naar de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 10 september. We willen een aantal zaken 

veranderen, waaronder een eigen website lanceren. Maar dan moeten eerst de statuten veranderd worden. 
En dat kan alleen als er voldoende voorstemmers zijn op de ALV. Als we de communicatie slagvaardiger 
aan kunnen pakken, dan wordt het makkelijker om de activiteiten onder de aandacht van alle leden te 
krijgen. Zo kunnen we er voor zorgen dat je geen activiteit meer mist. De personeelsvereniging moet 

blijven, maar we moeten wel met onze tijd meekunnen. Kom daarom dus naar de ALV!’

 WAt ALV personeelsvereniging regio tilburg
 WANNEER 10 september
 WAAR Plaza | Bredaseweg 570, tilburg
 MEER WEtEN? pv@amarant.nl

We willen een aantal 
zaken veranderen.“ ”
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Vertel eens over het moment waardoor je wist dat 
je in de gehandicaptenzorg wilde werken.
Voorheen heb ik heel lang in de bankensector ge-
werkt en dat kende ik wel op een gegeven moment. 
Toen ben ik bewust op zoek gegaan naar een baan in 
de wereld van de zorg.
Wat viel je op de eerste dag bij OCB?
De gemoedelijke sfeer, en het warme welkom. Bij 
Idris zie ik nu een verzakelijking optreden, maar dat 
was ook nodig. Het té softe gaat er van af.
Wat heb je het liefste voor lunch?
Ciabatta met gerookte zalm, met een lekker wit wijn-
tje erbij.
Wat vind je het leukst aan je werk?
Het regelen en organiseren. Vooral in hectische 
tijden als je steeds moet schakelen tussen verschil-
lende taken.
Hoe zorg je ervoor dat je het naar je zin blijft hou-
den?
Door de balans tussen werk en privé goed in de ga-
ten te houden. En door in gedachten te houden waar 
ik het voor doe: lekker op vakantie kunnen, uit eten, 
fotograferen.

Heb je een eigenschap die handig is voor je 
werk en privé?
Het regelen en organiseren. Ik zit nu midden in een 
verhuisperiode en het regelwerk daarbij gaat eigen-
lijk allemaal automatisch, zonder nadenken. Verder 
ook het perfectionistische, en dan vooral dat ik heb 
geleerd tijdig op de rem te trappen. Bijvoorbeeld bij 
het fotograferen; als ik te lang bezig ben met instel-
len voor de perfecte foto, dan is de vogel gevlogen.
Wat is je lijfspreuk?
Geniet en stel niet uit tot later, je weet niet wat de 
toekomst je brengt.
Wat is je  favoriete film?
Intouchables, vanwege de combinatie van humor 
en het aangrijpende verhaal van de ernstig beperkte 
man.
Noem eens je top 3 vakantiebestemmingen
Dalyan, een stukje landinwaarts in het Zuid-Westen 
van Turkije.
Italië, cultuur, natuur en heerlijk eten en drinken.
Afrika, vanwege de wildparken.
Wat doe je het liefst in je vrije tijd?
Wandelen met mijn partner. Ik met mijn spiegelre-
flexcamera, hij met zijn gps-ontvanger. We doen 
aan geocachen; aan de hand van coördinaten op 
zoek naar een schat. We hebben zelf onder andere 
ook een leuke multicache gemaakt op de Galderse 
Heide.

In the spotlight
Pascaline van Nijnatten

In dienst sinds: December 2007

Functie:  Ik ben begonnen als secretaresse 

 Raad van Bestuur bij het toenmalige 

 OCB, nu werk ik als management 

 assistent bij Idris.
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Waardoor  wist je dat je in de gehandicaptenzorg 
wilde werken?
Voorheen werkte ik in het ouderenwerk, ik was be-
heerder van een wijkcentrum. Toen werkte ik al veel 
samen met Amarant. In het contact met de cliënten 
van Amarant zag ik mooie dingen gebeuren. Dus 
was het voor mij eigenlijk een logische stap.
Wat viel je op de eerste dag bij Amarant?
Ik dacht dat iedereen elkaar wel zou kennen. Maar 
Amarant is zo groot, zo divers en de collega’s van 
verschillende voorzieningen kennen elkaar lang niet 
allemaal.
Wat heb je het liefste voor lunch?
Soep
Wat vind je het leukst aan je werk?
De kanteling (nieuwe manier van werken in de 
Wmo) vind ik een mooie uitdaging, om daarbinnen 
te pionieren, om de eigen kracht van mensen en 
hun netwerk te vinden en versterken. Via het Wan-
del & Match project breng ik mensen bij elkaar die 
iets voor elkaar kunnen betekenen en werf ik ook 
nieuwe vrijwilligers, heel erg leuk is dat.
Wat vind je het minst leuk aan je werk?
Te veel overleggen.
Welk boek heb je als laatste gelezen?
De verademing van Bram Bakker. Over het belang 
van goed ademhalen. Geweldig, dat zou iedereen 
moeten lezen en uitproberen. 

Hoe zorg je ervoor dat je het naar je zin blijft 
houden?
Ik probeer dingen te doen die ik goed kan, en die 
steeds beter te doen. Dus ik zoek altijd naar de gren-
zen, zodat de uitdaging blijft.
Is er een link tussen je werk en privé? 
Ik ben mentor van mijn broer, die ook begeleiding 
nodig heeft in het dagelijks leven, zij het om een 
andere reden dan de cliënten van Amarant. Daarbij 
herken ik de zoektocht naar hoe ver je kunt gaan 
qua belasting die je vraagt, zodat cliënten een zin-
volle dagbesteding hebben.
Heb je een idool/rolmodel en waarom?
John Beckers, de directeur van WIJ (welzijnsorga-
nisatie in Breda). Hij is mijn vorige werkgever; een 
inspirerende man met visie.
Wat is je  favoriete film?
Brokeback mountain. Die gaat over een liefdesre-
latie tussen twee mannen. Mijn vriend en ik zijn 
al twintig jaar samen, maar in sommige kringen 
merken we nog steeds dat mensen vinden dat ik een 
‘slecht mens’ ben. “Hoe kun je dat weten, als je me 
niet kent?” vraag ik me dan altijd af.

In the spotlight
Pascaline van Nijnatten

In dienst sinds: December 2007

Functie:  Ik ben begonnen als secretaresse 

 Raad van Bestuur bij het toenmalige 

 OCB, nu werk ik als management 

 assistent bij Idris.

In dienst sinds: Juli 2012

Functie:  Ik ben vrijwilligers-

 coördinator bij 

 Amarant Wijkzorg, 

 district RVE 1, 

 van Breda tot Bergen op Zoom.
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De Wmo is ‘trending topic’* in de Ama-

rant Groep. RVE-managers en cluster-

managers werken aan het versterken 

van de contacten in de gemeenten waar 

Amarant Wijkzorg actief is. Maar wie 

praat er met cliënten over de Wmo? 

En is dat dan zinvol? 

In Breda namen functionaris medezeggenschap Anja 
Hendrickx, projectmedewerker Wmo An van Baardewijk 
en RVE-manager Sacha Hoogkamer de proef op de som. 
Met als vertrekpunt de medezeggenschap van cliënten. 
Sacha Hoogkamer: “”Wat vinden cliënten van de Wmo? 
Voor onze cliënten is meedoen in de lokale Wmo-raad 
vaak te hoog gegrepen. Hoe kunnen zij dan hun stem 
laten horen? We zijn gestart met een Wmo-panel van 
cliënten die al meedoen in onze districtscliëntenraad. 
Op dit moment doen er vier cliënten uit Breda mee. We 
willen het panel graag uitbreiden met cliënten die wonen 
in omliggende gemeenten.”

Het panel komt sinds een half jaar bij elkaar en An van 
Baardewijk geeft hen steeds de actuele informatie over 
de Wmo-plannen van de West-Brabantse gemeenten. 
Regelmatig sluit Sacha Hoogkamer aan; adviezen van 
het panel gaan mee in de gesprekken met de gemeenten. 
Anja Hendrickx coacht het panel en zij is positief. “Deze 
mensen hebben nu ambulante begeleiding via Amarant. 
De Wmo is ook voor hen een proces van bewustwording. 
Meer zelf doen. Dat willen mensen best wel. Maar hoe 
dan en wat dan? Krijg je misschien minder uren begelei-
ding? En hoe val je terug op familie als er al twintig jaar 
geen contact meer is? Of als er steeds ruzie ontstaat? Een 
aantal van onze cliënten komt uit families met een roeri-
ge geschiedenis. Mantelzorg en familiezorg zijn dan niet

de meest populaire woorden. Daarover maken de panel-
leden zich best zorgen. En ze zien ook wel dat er cliënten 
zijn die nooit uit zichzelf naar het Wmo- of zorgloket zul-
len gaan. Hoe moet dat straks met die zorgmijders? En 
hoe maak je duidelijk dat je echt een beperking hebt? Je 
ziet er immers heel gewoon uit…Daarover wordt gepraat 
en er komen ideeën. Gelukkig willen de gemeenten in 
West-Brabant wel kennismaken en luisteren.” 

Het panel kan uitgroeien naar een volwaardige gespreks-
partner voor de gemeente Breda en de samenwerkende 

Meer zelf doen. 
Maar hoe dan

ClIëNTEN IN WMO-PANEl

 ?

PAnEllEDEn José riKKEn, BEn vAn rossuM (voorZittEr) 
En BEGElEiDEr AnJA HEnDriCKx tiJDEns EEn MEDEZEGGEn-
sCHAPsDAG in BrEDA. PAnEllEDEn Ariën vAn BErs En AnDré 
vAn loon stAAn HElAAs niEt oP DE Foto.
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gemeenten Etten-Leur, Roosendaal, Moerdijk, Rucphen, 
Zundert en Halderberge. Anja: “We denken aan een re-
gionale Wmo-raad voor mensen met een beperking. Een 
eerste succes hebben we al geboekt. Het Bredaas Plat-
form Gehandicapten –met cliënten van Amarant, GGZ 
en het Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid- sluit aan 
bij ons Wmo-panel. Samen inventariseren, bespreken en 
adviseren. We hopen dat meer cliënten willen meedoen 
in ons Wmo-panel. Ken je als begeleider cliënten die daar 
wel oren naar hebben en wil je meer informatie? Bel of 
mail gerust!” 

*Een trending topic is een veel besproken onderwerp 

via social media, met name twitter. 

Kort nieuws

Topcoach Jacco 
verhaeren geeft trai-
ning bij Aquamarant

Op donderdag 20 juni werd de Aquafit groep 
in het zwembad in Rijsbergen verrast met een 
bijzondere training. Jacco Verhaeren, coach 
van onder meer Pieter van den Hoogenband en 
Ranomi Kromowidjodo, kwam naar Aquamarant 
om een training te geven. Een aantal mensen 
van de Aquafit groep doet op 8 september mee 
aan de Amsterdam City Swim. Jacco weet hier 
alles van. Vorig jaar gaf hij Koningin Maxima 
zwemtraining voor de City Swim en zelf deed hij 
ook mee.  De deelnemers van de Aquafit waren 
blij met de training van topcoach Jacco. Het was 
hard werken tijdens de les. Techniek en conditie-
training kwamen aan bod. Maar er werd ook veel 
gelachen. Kort samengevat: het was erg gaaf om 
dit een keer mee te maken. 

De Amsterdam City Swim zamelt jaarlijks geld 
in voor onderzoek naar onderbelichte ziektes. 
In 2013 wordt weer gezwommen voor ALS. 
Een aantal zwemmers van Aquamarant doet 
mee. Wilt u hen steunen in hun actie om zoveel 
mogelijk geld binnen te halen voor de stichting 
ALS? u kunt geld doneren op bankrekening-
nummer NL72RABO0112126782. 
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In de aanloop naar de ondernemingsraadverkiezingen op 

22 oktober, vertelt  OR-voorzitter Ineke van Witsen over nut 

en noodzaak van de OR. “Als je vanuit het perspectief van 

medewerkers naar de plannen van het management kijkt, roept 

dat vaak vragen op die leiden tot bijstelling van het beleid.”

  “De ondernemingsraad
     voorkomt slechte  
                   regelingen”

                      OR-voorzitter Ineke van Witsen: 

Ineke is een drukbezette vrouw. Ze combineert het 
voorzitterschap van de OR onder andere met een baan 
als fysiotherapeut voor RVE 6 en 5 en een functie als 
haptotherapeut  voor de polikliniek  van Idris. “Ik maak 
een vrij strikte scheiding tussen de tijd die ik beschikbaar 
ben voor mijn gewone baan en de tijd die er voor de OR 
is. Als therapeut werk ik strak op schema. Maar het voor-
zitterschap legt ook regelmatig beslag op mijn privétijd.  
Daar ligt wel een uitdaging voor me”, erkent ze.

Positief kritisch
Ineke is al zo’n tien jaar actief in de OR. “Eerlijk gezegd 
had ik voor die tijd niet zulke concrete ideeën over mede-
zeggenschap. Ik vond het wel belangrijk, maar ik voelde 
me niet geroepen. Inmiddels zie ik 
medezeggenschap als een verworvenheid. Medewerkers 
hebben ook wettelijke handvatten om mee te mogen 
denken, te adviseren of al dan niet in te stemmen 
met beleid van de Amarant Groep. 
De OR wordt vaak in stelling gebracht door mede-
werkers als men zich onjuist behandeld voelt. Dat mag 
gerust, maar het meeste werk ligt daar vóór.  De OR 
probeert juist te voorkomen dat medewerkers door 
onduidelijke of slechte regelingen en beleid  in de knel 
komen door actief en positief kritisch te reageren 
op beleidsvoorstellen vanuit de Raad 
van Bestuur.”

Dynamiek 
Er zit soms spanning tussen het 
management dat in actie wil komen en aan de 
slag wil, en de medezeggenschap die vanuit een ander 
perspectief ook het beste voor de medewerker en organi-
satie wil. “Mijn ervaring is dat er met respect voor ieders 
plek in de organisatie het beste gecommuniceerd kan 
worden, ook over lastige onderwerpen. Je ziet nu een 
grote dynamiek ontstaan in het hele bedrijf, die nodig is 
om te reageren op de komende externe ontwikkelingen. 
Ik vind dat de OR daarin een verbindende taak moet 
hebben. Het is belangrijk dat de OR namens alle 
medewerkers een sparringpartner is voor 
de Raad van Bestuur en de 
districtsmanagers.” 
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Medewerkers-
onderzoek
Hoe houd jij het vuur brandend?
Medewerkers bepalen het succes van de Amarant 
Groep. Zonder jullie geen goede zorg voor onze 
cliënten. Plezier in je werk is daarbij erg belangrijk. 
Doe mee aan het medewerkersonderzoek en geef 
je mening! 
Het onderzoek moet duidelijk maken wat er goed gaat in je werk 
en waar verbetering mogelijk is. Er worden bijvoorbeeld vragen 
gesteld over je werkzaamheden, arbeidsomstandigheden, ontwikke-
lingsmogelijkheden enzovoort. Ook is er ruimte voor opmerkingen 
en suggesties ter verbetering. Je kunt aangeven hoe je jouw steentje 
bijdraagt en wat je doet om het vuur van de Amarant Groep bran-
dend te houden. Na afloop van het onderzoek wordt iedereen geïn-
formeerd over de belangrijkste resultaten. Vervolgens stellen we een 
actieplan op om de verbeterpunten aan te pakken op het niveau van 
jouw afdeling of team. Met jouw input draag je bij aan een optimale 
werkomgeving. 

Anonimiteit gewaarborgd
Om de anonimiteit van het onderzoek te waarborgen, hebben we 
een extern bureau (Effectory) ingeschakeld voor de uitvoering van 
het onderzoek. Effectory verstrekt ons alleen de gemiddelde resul-
taten. Je kunt de vragenlijst anoniem en in alle vrijheid invullen; de 
Amarant Groep kan niet achterhalen wie welke antwoorden heeft 
gegeven. Doe mee en laat je stem niet verloren gaan. Hoe meer  me-
dewerkers hun mening geven, des te meer informatie er boven komt. 

Start onderzoek
Het onderzoek start op 21 augustus. Op of rond deze datum krijg 
je alle informatie thuisgestuurd. 

Voor meer informatie over het medewerkersonderzoek kun je terecht 
bij je leidinggevende.

Verkiezingen
 “Hopelijk herkennen veel mede-

werkers dat belang en zien we dat 
terug in de kandidaatstelling en de 

opkomst bij de verkiezingen van de 
medezeggenschap op 22 oktober. 

Via de medezeggenschap kun je als 
vertegenwoordiger van jouw kieskring 

je stem laten horen. We hopen de 
medewerkers van de hele Amarant 

Groep aan te spreken. Een van de uit-
dagingen die ik voor de OR zie is om 

echt als OR van de Amarant Groep 
te blijven functioneren. De belangen 
van de verschillende onderdelen van 

de Amarant Groep, Amarant, Idris en 
het Dr. Leo Kannerhuis Brabant, ko-

men in de medezeggenschap allemaal 
       bij elkaar in de OR. Soms lijken         

            de ontwikkelingen en plannen
            van het management com-
             plex. Maar als je ze met 
            gezond boerenverstand be-
           kijkt, komen er geregeld 
        vragen boven die leiden tot 

     bijstelling of aanscherping van 
het beleid. Zo ben je dus echt van 

betekenis als OR.”
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Gezond  
Op zaterdag 22 juni was de eerste Lifestyle 
dag Gezond voor cliënten, ouders en bege-
leiders van Idris 18-. De dag was een groot 
succes. Zo’n tachtig kinderen en jongeren 
waren naar het Daniël de Brouwerpark in 
Tilburg gekomen en deden vol enthousias-
me mee aan sportieve en creatieve work-
shops. Van klimmen, klauteren en gezon-
de hapjes maken, tot workshops rap en 
beatbox. Coördinator bewegen Frank van de 
Wielen, tevens organisator van de dag: “Der-
tien van de achttien woongroepen van Idris 
18- waren aanwezig. Kinderen, jongeren en 
hun begeleiders. Ook veel vrijwilligers van 
Amarant deden mee. Via de groepen had-
den we ook ouders uitgenodigd en enkele 
moeders waren gekomen. Mooi! We gaan 
dit evenement volgend jaar weer organise-
ren. Een aandachtspunt is de betrokkenheid 
van ouders. Daar kunnen we meer uithalen 
en dat gaan we zeker doen! 

“door hem 
heb ik mijn 
spierballen 
gekregen”
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Een gezonde leefstijl 
voor iedereen
Frank van der Wielen is coördinator bewegen 
bij Idris (18-). Sinds een half jaar loopt daar het project 
‘gezonde leefstijl’ en Frank is de kartrekker. “Uit de statistieken 
blijkt dat onze doelgroep - kinderen en jongeren met een licht ver-
standelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek - structureel 
minder beweegt dan gemiddeld. Ook zijn de kinderen en jongeren 
gevoeliger voor overgewicht en slechte leefgewoonten als roken 
en drinken. Daar willen we wat aan doen.”

twee pijlers
Het programma ‘gezonde leefstijl begeleiding’ rust op 
twee pijlers. Frank: “De eerste pijler is sport. Al onze cliënten 
sporten nu gemiddeld twee keer per week, structureel, bij ons 
op de sportvoorziening aan de Leuvenaarstraat in Breda. Er is 
speciaal een busje aangeschaft voor het vervoer van de woonvoor-
zieningen in de regio. De kinderen en jongeren krijgen profes-
sionele begeleiding. Zeven collega’s die al werkten bij Idris zijn 
aanvullend opgeleid als sportinstructeur.” 
De tweede pijler is het integreren van een gezonde leefstijl in het 
behandelprogramma. “Alle jongeren krijgen een nulmeting, ook 
op het vlak van de fysieke conditie en leefgewoonten. Elk half jaar 
meten we opnieuw. Er zijn diëtisten betrokken bij de behandeling, 
en gespecialiseerde verpleegkundigen. Ook de ‘kookmoeders’ 
(gastvrouwen/huishoudelijk medewerkers op de woonvoorzienin-
gen) doen mee. In twee workshops zijn zij aan de slag gegaan met 
gezond en gevarieerd eten bereiden.” Het programma dankt het 
succes volgens Frank aan de multidisciplinaire samenwerking van 
de werkgroep Gezonde Leefstijl. “Maar ook aan de betrokkenheid 
van veel begeleiders”, aldus Frank. “Collega’s willen hier echt mee 
aan de slag en durven elkaar ook scherp te houden.” 

Frank weet uit eigen ervaring hoeveel een gezonde leefstijl toe-
voegt. “Ik sport bijna elke dag. Ik vind het ontspannend om puur 
fysiek bezig te zijn, zodat je mentaal weer wordt opgeladen. En 
het is heel mooi om van cliënten terug te krijgen dat ze zich 
goed voelen door het sporten. Laatst stelde een jongen me aan 
zijn ouders voor als ‘dat is nou Frank, door hem heb ik mijn 
spierballen gekregen’ en een meisje vertelde me dat ze 
zich door het sporten mooier en gelukkiger voelt. Dat 
zijn de voorbeelden waar je het allemaal voor doet.”
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  lauwwarme 
aardappelsalade met 
makreel en waterkers

   
   
   
 

 

 Voor deze zomer stelt Puur Culinair een heerlijke salade van 
het seizoen voor, met alleen maar gezonde ingrediënten!

 InGReDIënTen (4 personen):
• 700 gr krielaardappeltjes 
• 4 gerookte makreelfilets (totaal ongeveer 500 gr) 
• 100 gr wortelreepjes julienne
• 100 gr waterkers 

 DRessInG 
• 200 ml creme fraiche 
• 2 tl mierikswortel (uit potje) 
• sap van 2 citroenen 
• Peper 

 WeRKWIJZe
1. Kook de krielaardappeltjes gaar in een pan met gezout water. 
2.  Meng ondertussen de crème fraiche, met de mierikswortel en 

het citroensap in een grote kom door elkaar. 
3. Breng op smaak met peper. 
4. Ontvel de makreel (indien nodig) en snijd in stukjes. 
5.  Giet de aardappelen af, snijd ze door midden en laat voor een 

paar minuutjes afkoelen. 
6.  Dip in de dressing en meng totdat alle aardappeltjes bedekt 

zijn met de dressing. 
7.  Voeg de makreel, wortelreepjes en de waterkers erbij en schud 

zachtjes door elkaar. 

 seRVeeRTIP
 serveer direct, als het nog warm is, eventueel met
 een pittig gekruide focaccia.

ReceptKort nieuws

Sinds 1 juli 2013: verplicht gebruik meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling
Als hulpverlener/begeleider kun je te maken krijgen met 
(vermoedens van) kindermishandeling of huiselijk geweld. 
Met ingang van 1 juli 2013 zijn hulpverleners en andere 
beroepskrachten (o.a. huisartsen, leerkrachten, begeleiders 
in de jeugdzorg en zorg voor mensen met een beperking) 
verplicht een meldcode te gebruiken bij signalen van ge-
weld. De meldcode beschrijft in 5 stappen wat te doen bij 
vermoedens van geweld. 
Verplicht gebruik van een meldcode is iets anders dan een 
meldplicht. Bij een meldplicht moet de professional zijn 
vermoeden van geweld melden bij een andere instantie. Die 
verplichting bestaat niet bij een meldcode. De beslissing 
om vermoedens wel of niet te melden wordt genomen door 
de clustermanager, met inbreng van de gedragskundige en 
de avg. Het stappenplan biedt houvast bij het maken van 
deze afweging.

Meer informatie over het stappenplan vind je op 
intranet. Meer informatie over de meldcode: 
www.vooreenveiligthuis.nl

tIP: Hoe ga je om met cliënten die 
‘vrienden’ willen worden op Facebook?
“Ik werk met cliënten met een licht verstandelijke beperking en 

deze mensen zijn zeer actief op Facebook. Regelmatig krijg ik 

een uitnodiging om ‘vrienden’ te worden. Ik weiger dit conse-

quent. Toen ik dit voor het eerst deed, had ik er wel een gevoel 

bij van ‘als ik ze zie, zullen ze wel gepikeerd zijn’. Ik verwachte 

reacties als ‘ben ik minder dan jouw vrienden dan?’ Als ik 

bij deze cliënten kwam, begon ik er zelf over. Dat ik het leuk 

vond dat ze me hadden uitgenodigd. Maar dat ik werk en privé 

graag gescheiden wilde houden. Van jong tot oud (-er) deed hier 

niemand moeilijk over. Begreep het en accepteerde het meteen. 

Ik vond en vind dat heel prettig. Via anderen kunnen cliënten 

niet bij mijn Facebook omdat ik alles heb ingesteld ‘alleen voor 

vrienden’. 

Vriendelijke groet!

Hannie van Rooij, eerste deskundige begeleid zelfstandig 

wonen, Amarant Wijkzorg Oisterwijk
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In het 
volgende 
nummer
In september verschijnt er een Spotlight Special.
Deze zal helemaal in het teken staan van de transitie 
en transformatie:  hoe gaan we om met de financiële
 taakstellingen en hoe gaan we anders werken en 
anders organiseren?

Colofon

 Dit is een uit-
 gave voor alle 
medewerkers en vrijwilligers van 
de Amarant Groep. Dit blad ver-
schijnt vier tot zes keer per jaar. 

Teksten
Tea Keijl
Ilse van Dongen 
Sara de Kort

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, ontwerp
Beelenkamp Ontwerpers 

Handgetekende illustraties
Hank Beelenkamp

Druk
Drukkerij Groels 

Foto’s
Flitzdezign
Linn de Kort
Erald van der Aa
Jim Korsten

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. 

  In de vorige uitgave 
zijn we Gerdien 
Wolthaus vergeten 
te vermelden, zij fo-
tografeerde Erik-Jan 
Borgmeijer.

Verzilver je Goud!

 
Suggesties?
 
Ilse van Dongen 
i.v.dongen@amarantgroep.nl
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          tuinkaars terracotta
                                                   Vleugel
                    Schiphollaan 26, Tilburg
                             Tel. 013 463 41 13

        Prijs per stuk: 2,25
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kom eens kijken in 
de winkels van de 
amarant groep. 

deze keer in de regio 
Breda/Tilburg.

         Diverse kussens         
           ‘t Klein Verschil
              Pastoor Doensstraat 1B, Bavel
                Tel. 0161 434 308

                     Prijs vanaf: 14,95

Vogelkooitje
     ’t klein Verschil
          Wilhelminapark 74
                5041 EE, Tilburg
                      Tel. 013 545 15 81

            Prijs: 13,95

         Viltenslinger        
                      ‘t Klein Verschil
              Pastoor Doensstraat 1B, Bavel
                             Tel. 0161 434 308

                      Prijs: 12,95

   Herenfiets      
Job Done
 Kasterleestraat 85, Breda
  Tel. 06 518 615 37

                            Prijs: 125-
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