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Lang leve de lente 
Als deze Spotlight op de mat valt, is de 
lente echt begonnen. In ieder geval 
volgens de kalender. Een nieuwe lente, 
een nieuw geluid en dat geldt ook voor 
de Amarant Groep. Na bijna acht jaar 
neemt Erik-Jan Borgmeijer van de Raad 
van Bestuur afscheid van de organisatie. 
Marc Bindels wordt de nieuwe 
bestuurder naast voorzitter Raad van 
Bestuur Ronald Helder. Zowel 
Erik-Jan Borgmeijer als Marc Bindels 
komen aan het woord in deze Spotlight. 

Tip: kijk even naar links naar het 
beeld van de veer. Erg toepasselijk in een 
jaargetijde waarin de veren in het rond 
vliegen! Wil je werkelijk met aandacht 
naar veertjes kijken? Werp dan ook eens 
een blik op www.beleefdelente.nl van 
Vogelbescherming Nederland. Hoe 
meer lente wil je hebben? 

de redactie

04

06
Eilandcultuur, 

of samen sterk?

22

Verder in dit nummer

Symposium FIT __________________________________________ 05
Meedoen: vooral doen!  ____________________________________ 08
Kennismaking met Marc Bindels  ____________________________ 10
Compliment  _____________________________________________ 12
Stichting Kleinood  ________________________________________ 13
Idris, de ontmoeting  _______________________________________ 14
In de beperking toont zich de meester  ________________________ 16
Topteam Flitz _____________________________________________ 18
Eerst kijken, dan klikken  ___________________________________ 19
Wmo voor dummies  _______________________________________20
Hallo Zeeland! ____________________________________________24
Vereenvoudigd persoonlijk plan ______________________________27
Social media  _____________________________________________28

Inhoud

Lezersfoto 
Heb je wel eens met aandacht naar een veer 
gekeken? En zie je dan de verschillende 
eigenschappen?
Een veer voegt zich naar de omgeving en blijft 
tegelijkertijd een veer. Veerkracht! 

Foto van anJa van seggelen, senior opleidings-
Functionaris amarant academie

Jouw foto hier? 
Stuur dan je mooiste foto in hoge resolutie 
naar i.v.dongen@amarantgroep.nl

Keuzes maken, 

leidt tot 

meesterschap

Zwemmen 
  voor geld
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Zwemmen 
in het           geld

Wie dacht dat de Amsterdam City Swing 
– bekend van prinses Maxima die de Amster-
damse gracht in dook – een primeur was, 

heeft het mis. Bij Aquamarant in 
Rijsbergen zwemmen ze al een paar 

jaar voor het goede doel. 

In het Rijsbergse zwembad zwemmen 
veel cliënten van de Amarant Groep, maar 

het is ook toegankelijk voor andere inwo-
ners uit de omgeving. Menig Rijsbergenaar 

trekt er wekelijks zijn baantjes. In maart de-
den ze dat met een extra motivatie, vanwege 
de actie “2000 meter zwemmen: wie durft?” 

Peter Kools van Aquamarant zag het enthou-
siasme groeien. ‘Je zag dat ze elkaar aan gingen 

steken, steeds meer vaste banentrekkers deden mee. 
Ik denk dat de fanatiekste zwemmer zo’n tien 

kilometer gezwommen heeft.’

Elke volgezwommen 2000 meter leverde een bedrag 
op voor de stichting ALS. Deze zeer ernstige en progressieve 

aandoening aan het centraal zenuwstelsel leidt ertoe 
dat spiergroep na spiergroep uitvalt, met 

uiteindelijk de dood tot gevolg. Nederland 
telt zo’n 1.500 mensen met ALS.

Op zondag 8 september doet een aantal zwemmers 
van Aquamarant mee aan de Amsterdam City Swim 

2013. Net als in Rijsbergen wordt er in de Amster-
damse grachten geld bij elkaar gezwommen voor de 

stichting ALS. 

4  sp  tlight
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     Symposium
          FIT                                                                 Op donderdag 14 maart 

waren bijna 200 medewerkers actief tot zeer 
actief aanwezig bij het symposium FIT. Bewegen 

is gezond, voor medewerkers én voor cliënten! Tijdens het 
symposium werd er gesproken over het nut van bewegen. Maar 
mensen werden vooral uitgedaagd om letterlijk in beweging te 

komen. In de workshops yoga, fitness, spinning, zumba, aikido, 
badminton, volleybal en EMB activiteit werd enthousiast 

meegedaan. Het symposium was tevens de offi-
ciële aftrap voor het programma FIT. Sinds enige tijd kunnen 

cliënten van Idris, onder meer aan het Daniël de Brouwerpark in 
Tilburg, meedoen aan hun eigen fitness- en sportprogramma.
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Keuzes maken, leidt 
tot meesterschap
Verantwoordelijkheid nemen voor mensen met de meest 
complexe problematiek. Mensen met een verstandelijke 
beperking, autisme, of andere beperkingen. Dat deed Amarant 
en dat doet de Amarant Groep. Het triggerde Erik-Jan 
Borgmeijer om in 2005 naar Amarant te komen. Op 11 april 
aanstaande, na bijna acht jaar als voorzitter van de Raad van 
Bestuur, neemt Erik-Jan afscheid van de Amarant Groep. 
Hij laat een gezonde en ondernemende organisatie achter.

6  sp  tlight
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Ruim acht jaar geleden zag de wereld er nog heel anders uit. De Wmo was 
enkel bekend als plan aan de bestuurstafel en van drie merken in de Amarant 
Groep was nog geen sprake. Er was een voornemen tot fusie met thuiszorgor-
ganisatie Thebe. Dat ging niet door, maar er was genoeg te doen voor de Raad 
van Bestuur en dit leidde tot een nieuw strategisch kader. Het besturings-
model ging op de schop met als doel: meer autonomie en vooral ook meer 
ondernemingszin bij de managers en de zorgverleners. Erik-Jan: “Innovatief 
denken en ondernemingszin zijn immers niet voorbehouden aan de Raad van 
Bestuur. Het geeft dynamiek in alle lagen van de organisatie. Managers, maar 
ook andere medewerkers zijn uitgenodigd om aan de slag te gaan met de 
vraagstukken die er echt toe doen. Wat bieden we cliënten met (complexe) ge-
dragsproblematiek? En wat werkt wel of niet in de praktijk? Durven we ‘buiten 
de lijntjes’ te denken? Zo is het Dr. Leo Kannerhuis Brabant ontstaan, maar 
ook de poli LVG. Nu, een paar jaar verder, hebben we Idris. En ook Amarant 
Wijkzorg, als antwoord op de Wmo en de nieuwe rol van de gemeenten. 
Onze ondernemingszin heeft gefungeerd als ‘motor’ voor verandering en 
vernieuwing. Dat is essentieel voor een organisatie. En in de huidige tijd 
heeft de Amarant Groep die ‘motor’ ook hard nodig. De essentie is: een 
vraagstuk altijd tegemoet treden en onder ogen zien.”  

Het doelgroepenbeleid was motor nr. twee in de afgelopen jaren. Erik-Jan: 
“Met elkaar hebben we de klant als vertrekpunt genomen. Niet meer ‘dit
 is ons aanbod en kijk maar of het past bij jouw hulpvraag’. Maar veel meer: 
‘wat is jouw vraag? Wat heb jij nodig? En wat is dan ons antwoord?’. Dit heeft 
geresulteerd in de merken Amarant (en Amarant Wijkzorg), Idris en Dr. Leo 
Kannerhuis Brabant. Herkenbaar voor klanten, met een duidelijk aanbod. 
Daarmee is overigens het verhaal niet af. Met name in Amarant Wijkzorg zul-
len opnieuw slagen gemaakt worden in het denken van klant naar aanbod.”

Bij alle veranderingen hebben Erik-Jan Borgmeijer en Ronald Helder steeds 
geïnvesteerd in een goede relatie met het managementoverleg, maar ook 
met de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad. “Elkaar serieus 
nemen is de sleutel”, vindt Erik-Jan. “Als Raad van Bestuur overleg je 
uiteraard met de managers. >>

  sp  tlight  7
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      Meedoen:  
vooral 

doen
In Prinsenbeek zijn drie woonvoorzieningen 

van Amarant: de Valdijk, de Eglantier en 
Straatweide. Eerlijk gezegd zijn er vier; colle-
ga-organisatie Prisma heeft ook een voorzie-

ning in het dorp. Toos van Dongen werkt aan 
de Valdijk en Bart Kokx op de Straatweide. 
Zij zien het als hun opdracht om in Prin-

senbeek de weg vrij te maken voor mensen 
met een beperking. Contacten leggen, zo-

dat cliënten gewoon mee kunnen doen. In 
de carnavalsvereniging, bij de sportclub of 
als vrijwilliger in het wijkcentrum. Er zijn 

mogelijkheden, maar het gaat niet vanzelf.  
“Op alle fronten is een mentaliteitsverande-

ring nodig”, zegt Toos. “Bij onze teams en bij 
omwonenden, maar ook bij cliënten zelf.”

Anderhalf jaar geleden startten Toos van Dongen en 
Bart Kokx in Prinsenbeek met een werkgroepje parti-

cipatie. Toentertijd was collega Els Romers ook van de 
partij (Els werkt nu via het flexbureau). Aanleiding

Maar gesprek met de medezeggenschap is 
even hard nodig. Je werkt echt samen. De 
ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad 
bestaan uit gedreven mensen. Ook die kracht 
wil je benutten. En dat is kennelijk gelukt. 
Anders hadden alle veranderingen niet kun-
nen plaatsvinden. Gezamenlijkheid ontstaat 
als ieder in zijn kracht (rol) komt en dat van 
elkaar respecteert. Die ervaring heb ik vooral 
opgedaan hier in de Amarant Groep en dat is 
waardevol. Elkaar vinden en versterken, geeft 
veel energie.” 

Ongeveer een jaar geleden vroeg Erik-Jan 
Borgmeijer zich af of hij moest stoppen bij 
de Amarant Groep. “Ik begon hier acht jaar 
geleden als een tamelijk beheersmatig bestuur-
der. Dat was toen nodig”, aldus Erik-Jan. “Maar 
mijn doel was de dialoog en besturen vanuit 
die dialoog. Hoe maak ik dat mensen zélf in 
beweging blijven en zo hun werk goed doen? 
Hoe kan ik niet zozeer macht, maar vooral de 
vraag inzetten: wat kunnen we bereiken met 
elkaar en hoe kan ik je daar bij helpen? Zonder 
daarbij overigens verantwoordelijkheden uit de 
weg te gaan. Ik heb het gevoel dat die dialoog 
ontstaan is binnen de Amarant Groep. Er zijn 
vele medewerkers die stáán voor hun werk 
en hun bijzondere expertise. Dat voelt 
voor mij als ‘de klus geklaard’. Er is 
de behoefte om weer andere 
dingen te gaan doen.”

Vervolg 

P. 07

Erik-Jan Borgmeijer woont (20 jaar) 
samen met Marijke Kroon. De vier kin-

deren (21 tot 36 jaar) zijn het huis uit en 
daarmee is de weg vrij, onder meer voor 
reizen. Naar Australië of Nieuw Zeeland 

bijvoorbeeld. Of voor een verbouwing 
van het huis. Of voor een vernieuwde 

kennismaking met de Flamenco en het 
gebied in Zuid Spanje waar deze 

dans ontstaan is. Of….    
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 Tips uit Prinsenbeek
• Kijk verder dan je eigen woonvoorziening
• Maak jezelf bekend in de buurt
• Wees creatief in het leggen van contacten
•  Ga ook in gesprek met medewerkers van collega-zorg-

aanbieders
• Heb niet al te hooggespannen verwachtingen
•  Help elkaar in het team (heeft je collega geregeld dat 

een cliënt naar een activiteit kan in het dorp, dan moet 
jij wel zorgen dat hij/zij gaat!)

•  Enthousiasmeer cliënten, ook als zij het niet meteen 
zien zitten (alle nieuwe dingen zijn ‘moeilijk’)

• Geef kartrekkers in het team de ruimte
• Vraag om steun (en faciliteiten) bij je clustermanager
•  Benoem successen en houd een lijstje bij van con-

tacten die er zijn met verenigingen, ondernemers, 
scholen of andere clubs…

•  Betrek familie en vrienden van cliënten 
 bij je plannen en acties 

was een onderzoek van studenten SPH die dorpsge-
noten hadden bevraagd: staan jullie open voor contact 
met mensen met een beperking? “Wat bleek?”, aldus 
Bart, “vrijwel niemand kende onze woonvoorzienin-
gen. Dat was wel een eye-opener. Meedoen wordt 
moeilijk als je onzichtbaar bent voor de buurt.”
De werkgroep ondernam actie. Teams zochten elkaar 
op en er kwamen plannen voor contact met ‘buiten’. 
Om te beginnen met de carnavalsvereniging. En 
met succes. Dit voorjaar kwamen zeker 75 mensen 
naar het bal voor mensen met en zonder beperking. 
Misschien nog niet enorm veel, maar het begin is 
gemaakt. “Het is nu aan de carnavalsvereniging om 
dit mee door te zetten”, aldus Toos. “Dan kunnen wij 
op andere plekken aan de slag. Een van onze cliënten 
speelt fantastisch accordeon. Hij wil graag spelen op 
de jaarlijkse vrijmarkt.” Bart: “Die cliënt legt dat con-
tact zelf niet, en het vrijmarkt comité nodigt hem ook 
niet uit. Simpelweg omdat ze niet weten dat hij er is 
en wat hij kan. Wij als begeleiders kunnen de verbin-
ding maken. Dat moeten we dus wel doen!”
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       Maak kennis 
         met...                                               Marc Bindels 

woont sinds drie jaar met 
zijn vrouw en drie jonge kinderen 

(11, 10 en 6 jaar) in Breda. En dat bevalt heel 
goed. “Mijn jongste van 6 praat al 

honderd procent Brabants”, aldus Marc.
Geboren en getogen in Sittard, werkte Marc na 

zijn studie Bedrijfseconomie (UvT) op 
verschillende plaatsen in Nederland, in loondienst 

en als zelfstandig ondernemer van een advies- 
en interimmanagement bureau. 

Momenteel is hij werkzaam als bestuurder 
bij collega zorgorganisatie S&L Zorg 
in Roosendaal. Marc Bindels begint 

per 1 mei als bestuurder bij de
Amarant Groep.

10  sp  tlight
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       Maak kennis 
         met... 

Het valt nog te bezien of Marc Bindels zich vanaf 
1 mei kan houden aan de afspraak met zijn jongste 
zoon. Dagelijks wordt de kleine ‘Brabo’ Bindels door 
papa naar school gebracht. “Ik zet me maximaal in 
voor de organisatie waar ik werk”, aldus Marc, “en 
dat betekent vaak lange dagen maken. Een kind naar 
school brengen, neem ik daarin mee. Het is een 
kwestie van organiseren.”
Marc werd begin dit jaar gepolst voor de functie van 
bestuurder bij de Amarant Groep. Dat triggerde direct. 
“De organisatie heeft een goede naam in Brabant”, 
zegt Marc. “De gesprekken met de Raad van Toezicht, 
Ronald Helder, een aantal RVE-managers en vertegen-
woordigers van de ondernemingsraad en de centrale 
cliëntenraad verliepen heel positief. In de Amarant 
Groep is veel ruimte voor eigen initiatief en ik proef 
een gezonde ondernemingszin. De lijnen waarlangs 
leiding wordt gegeven, zijn duidelijk. En managers 
dragen zelf verantwoordelijkheid voor de kosten en 
de baten. Het is de kunst om deze drie aspecten goed 
in balans te hebben. Ik heb de indruk dat de Amarant 
Groep daarin al forse slagen heeft gemaakt.” 

Opgeleid als bedrijfseconoom, is Marc Bindels goed 
in het cijferwerk. “De balans en verlies- en winstre-
kening moet op orde zijn”, zegt Marc, “en vanwege 
mijn achtergrond heb ik daar snel en scherp zicht 
op. Maar mijn hart ligt bij het strategisch manage-
ment en de ondernemende organisatie. Welk punt 
zetten we aan de horizon en hoe bereiken we ons 
doel? Ik hecht sterk aan de drie V’s: vertrouwen, ver-
binding en verantwoordelijkheid. Vertrouwen geef 
je elkaar, verbinding zoek je op en verantwoordelijk-
heid neem je. Uiteraard binnen je functie, maar óók 
naar wat de situatie op dat moment verlangt. Daar-
voor is een vierde v noodzakelijk: veiligheid. Ik werk 
graag in een ‘blame free’ organisatiecultuur. Waarbij 
we verantwoordelijkheid durven nemen, zonder 
dat de zwarte piet wordt rondgespeeld. In zo’n 
setting creëer je met elkaar de continu lerende 
organisatie. Die is nodig om de best ervaren 
en betaalbare zorg te kunnen blijven 
leveren voor de cliënten. En dat 
verdienen zij!”   

met ingang van i mei 
vormt voorzitter ronald 
helder (links op de Foto) 
samen met marc Bindels 
de raad van Bestuur van 
de amarant groep.
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Het is inmiddels bijna twintig jaar geleden dat vrijwilliger 
Jac van de Kreeke voor het eerst de drempel van een 
voorziening van Amarant over stapte. “Ik was net met 
de VUT, toen er hier in Rijsbergen een woonvoorziening 
gebouwd werd. Ze waren in die tijd gewend om 
helemaal niets te ondernemen. Gaandeweg zijn we 
van alles met de cliënten gaan doen. We doen aan 
ontspanning, draaien mee in het verenigingsleven, 
vieren kerst in het dorpshuis. En het is traditie dat we 
carnaval vieren bij de militairen in Gilze-Rijen.”

Jac wordt altijd uitgenodigd op de verjaardagen op de 
twee woongroepen waar hij vrijwilliger is. Ook bij de 
dieptepunten in het leven is er contact.  “Vanaf het begin 
deed ik het vrijwilligerswerk samen met mijn vrouw. Maar 
zij is eind 2011 overleden, na een zware periode met 
Alzheimer. Bij de afscheidsdienst waren wel dertig mensen 
van Amarant; allemaal cliënten en begeleiders. Dat zijn wel 
de dingen die je bijblijven. Je hoort echt bij die mensen, en 
die mensen horen echt bij ons.”

Het meest speciaal vindt Jac zijn wekelijkse bezoek aan het 
zwembad. “Dat doe ik al tien jaar, met een meisje dat ernstig 
spastisch is. Op het moment dat ze het water ingaat opent ze 
haar ogen en slaakt ze een zucht van verlichting, letterlijk. 
Dat is zo dankbaar.” 

Jac van de Kreeke werd in 2012 door 

de gemeente Zundert bekroond met 

de titel Vrijwilliger van het jaar.

   Jac van de Kreeke: 

“Ik hoor bij 
 deze mensen”

12  sp  tlight
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Maak jij 
het verschil?

het Bestuur van stichting klei-
nood heeFt voorBeelden te over. 
penningmeester Joop meiJsen: 
“een kruiwagen van 75 euro, voor 
een gezin waarvan de vader is 
overleden. de 19-Jarige dochter 
kan er spullen mee naar de 
markt Brengen en zo geld 
verdienen voor het gezin. 
oF een Bedrag van 300 euro, 
waarmee dreigende Blindheid is 
voorkomen. een oogoperatie en 
een Bril BliJken het toegangs-
kaartJe tot gewoon meedoen 
op school.”

Je herkent het vast: je hoort een verhaal van een collega die zich inzet voor 
een project in Oost-Europa. Of je wordt geraakt door een initiatief in een 
derdewereldland; een kleine actie die verlichting brengt in een schrijnende 
situatie. Misschien wil je zelf ook je steentje bijdragen, maar weet je niet hoe. 
Dan kun je een aanvraag indienen bij Stichting Kleinood. De stichting staat 
open voor aanvragen van alle medewerkers en vrijwilligers van de Amarant 
Groep. Elk jaar heeft Kleinood een bedrag te besteden en er is nog ruimte in 
het budget voor 2013, zo zegt voorzitter Ans van Beerendonk. “Misschien 
denken mensen dat het indienen van een aanvraag veel tijd kost. Maar dat 
valt erg mee. De communicatie gaat veelal via e-mail.”
Ineke Schilders is enthousiast over Kleinood. Haar aanvraag voor een zwem-
bad bij stichting High5Rehab voor kinderen met een spasme werd gehono-
reerd. “Je bent tussenpersoon tussen Kleinood en jouw project. 

Het resultaat maakt de tijd die je 
erin steekt meer dan goed! Met een 
relatief klein bedrag kun je echt een 
verschil maken. Dus kom je tijdens 
je vakantie of andere reis een 
schrijnende situatie tegen, 
schroom niet om Stichting 
Kleinood te benaderen.”

wil Je weten hoe Je een aanvraag 
kunt indienen? kiJk op intranet voor 
de procedure. Je aanvraag kun Je 
indienen BiJ secretaris ellen van 
gestel: e.v.gestel@amarant.nl
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Begin dit jaar kwamen 
ongeveer 50 collega’s van Idris 

(ambulante werkers 18-
en 18+, werkers van de poli en

enkele behandelaren) bij elkaar 
om uit te wisselen en kennis te 

delen. Heel wat thema’s werden 
besproken. Bijvoorbeeld: hoe 

realiseren we een (voor cliënten) 
naadloze aansluiting tussen de 
zorgmodules 18- en 18+? Hoe 

kunnen we expertise uitwisselen, 
van kennis over opvoeden tot 

schuldhulpverlening? 
Wat is eigenlijk de eigen kracht 

van cliënten? Waar bieden 
we stut en steun en waar 

laten we het los? 
Kicky Schuuring: “Mijn cluster 

Hulp aan huis 18- bestaat uit on-
geveer 30 collega’s en het cluster 

AST (ambulant specialistisch 
team) 18+ van Mimount Saoui 

heeft 25 medewerkers. Vanwege 
de Wmo en de transitie jeugdzorg 

moeten we aan de bak de ko-
mende tijd. We zullen glashelder 

moeten hebben wat we wel en 
niet doen, hoe we daarin samen-
werken met  andere partijen en 

hoe we onszelf presenteren
/noemen. 

   Idris 
De ontmoeting

Er is over de hele linie straks in de gemeenten minder geld en we zullen zo 
scherp mogelijk moeten laten zien wat we voor elkaar krijgen met onze hulp. 
Ik denk overigens dat we daar heel goed toe in staat zijn. Deze noodgedwongen 
innovatie biedt kansen.”

Start FACT-teams 18+ en 18-
Dit voorjaar starten de ambulante teams van Idris met het werken volgens de 
FACT-methode. Twee FACT-teams voor volwassenen starten in Midden- en 
West-Brabant. In Zuidoost start een FACT-team voor jeugd en volwassenen. 
In de regio’s Midden- en West zal ook gewerkt worden aan de start van teams 
voor jeugd. FACT is ontwikkeld door GGZ Noord-Noord-Holland. FACT is een 
effectieve manier van behandeling/ondersteuning aan huis voor mensen met 
complexe problematiek die langdurig zorg nodig hebben. De werkwijze vindt 
landelijk en ook internationaal navolging. Belangrijke kenmerken van FACT 
zijn: gericht op meedoen in de samenleving, aansluiten op wensen/doelen van 
de cliënt, behandeling/begeleiding en praktische ondersteuning op maat, mul-
tidisciplinaire aanpak met aandacht voor alle leefgebieden, wijkgerichte aanpak 
samen met andere professionals (wijkagent, huisarts, huismeester e.a.) en 
zo de cliënt helpen bij het bouwen aan een sociaal steunsysteem, direct 
intensiveren van zorg bij dreigende crisis en altijd continuïteit 
van zorg bieden: cliënten vinden en binden. 
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Astrid: “Bij 18- noemen we onze 
dienstverlening hulp aan huis. Dat klinkt simpel, maar dat 
is het niet. Vaak is er van alles aan de hand in een gezin. 
Dan moet je eerst de kluwen van problemen ontwarren. Pas 
daarna kun je echt aan de slag met de hulpvraag van het 
kind. Daar word je tenslotte voor ingehuurd. Opvoeding is 
ons sleutelwoord. Ten gunste van het kind helpen we ouders 
bij het (opnieuw) opbouwen van een stabiele gezinssituatie. 
Ik doe mijn werk heel graag. Soms denk ik wel: oh beste ou-
ders, zoek wat minder problemen op! Maar het is zoals het 
is en het geeft veel voldoening als je ouders weer mee op de 
rit kunt helpen. We werken altijd vanuit de dingen die goed 
gaan. Positiviteit. Dat waarderen ouders zeer.”

Astrid van Lier werkt 32 uur per week en zij komt 
wekelijks in zo’n tien tot twaalf gezinnen in de regio Mid-
den-Brabant. Astrid is altijd op pad en haar rapportages en 
ander computerwerk doet zij thuis. Tijdens De ontmoeting 
sprak Astrid met de collega’s ambulante hulp 18+ (AST) 
en zij was lichtelijk jaloers. De werkers van ambulant 
18+ hebben meer begeleidingsuren per 
cliënt/gezin. Bijvoorbeeld vijf 
cliënten/gezinnen per week, 
in plaats van tien. 

Hoe bevlogen
ben jij

?

vlnr, de driJvende krachten achter de ontmoeting: 
anne willems, kicky schuuring en mimount saoui
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Luc Bosch: Vogelhuis no 501 / hout / 40 x 35 x 85 cm. / 2010

10

26

de blik vliegt heen en weer tussen voorbeeld en doek. Hier is iemand aan het werk die geen 

detail wil missen . Leo Janssen (1963) is als geen ander in staat om de werkelijkheid te zien in kleine 

compartimenten, blokjes . Bij een vaststaand gegeven als een gebouw levert dat een realistische 

voorstelling op . Maar de natuur eromheen, dat is een ander verhaal . Leo vertaalt de kleurnuances 

van boomtoppen die heen en weer gaan in de wind naar abstracte vormen . Het is zijn manier om 

de chaotische wereld te ordenen . Zo is niet alleen zijn manier van schilderen, zo is zijn hele wezen . 

Met deze manier van leven houdt hij controle en redt hij het om zelfstandig te wonen, zonder enige 

begeleiding .

rust, reinheid en regelmaat. Leo heeft de regels van huis uit meegekregen en zich tot in de fines-

ses eigen gemaakt . Thuis in zijn eentje is het heerlijk rustig, zonder andere mensen met wie je reke-

ning moet houden . Je hoeft er niet met twee woorden te spreken, niet altijd maar vriendelijk te zijn . 

Dat kost zo’n hoop energie . Als Leo op atelier is en de vragen worden te persoonlijk of te ingewikkeld, 

dan draait hij zijn rug naar de gesprekspartner en is die weg . Dan is er weer rust . De kwastjes en 

spatels moeten meteen weer schoon; een groot deel van de tijd gaat op aan afvegen . Eerst het doekje, 

dan de witte schildersjas . De handen moeten altijd schoon zijn, ze worden soms tot bloedens toe 

gewassen . Elke dag, elke week heeft zijn vaste regelmaat, zijn vaste orde . De koffiepauze is om elf 

uur afgelopen, om één over elf zit Leo weer achter zijn schilderij . Dat vindt hij prettig .

Leo Janssen

27

Mariëlle Lenaerts: Lieve vrouw / acrylverf-doek / 100 x 100 cm. / 2007

51

Mariëlle Lenaerts: Lieve vrouw / acrylverf-doek / 100 x 100 cm. / 2007

51

Guus Mentzij: Hand met gat erin / serpentijnsteen / 6,5 x 18 x 19 cm. / 2007

57

16  sp  tlight

AMGRO003 SPOTLIGHT 1 2013.indd   16 18-03-13   14:57



Luc Bosch: Vogelhuis no 501 / hout / 40 x 35 x 85 cm. / 2010

10

op 11 april neemt erik-Jan BorgmeiJer aFscheid van de amarant groep.  BiJ gelegen-
heid van ziJn vertrek organiseert de amarant groep een mini-symposium met 
als titel ‘less is more’. tiJdens het symposium vindt de presentatie plaats van het 
Boek ‘in de Berperking toont zich de meester’. het Boek geeFt een Fraai Beeld van 
viJFtien kunstenaars van de ateliers artenzo en artiBaBo. BiJ het Boek hoort een 
reizende expositie langs diverse BraBantse gemeenten die start op 16 april in het 
stadskantoor in tilBurg. 

Mariëlle Lenaerts: Lieve vrouw / acrylverf-doek / 100 x 100 cm. / 2007

51

Guus Mentzij: Hand met gat erin / serpentijnsteen / 6,5 x 18 x 19 cm. / 2007

57

Wiet Eijgenraam: Raadhuis Tilburg / gemengde techniek / 50 x 65 cm. / 2011

18

Kristian van Miechem: Thuis zitten / zeefdruk / 50 x 50 cm. / 2003 / (opdracht UWV)

77

vanaF halF april is het Boek te koop BiJ atelier artenzo. het Boek kost e15,-.
van 11 april tot 11 mei kan elke medewerker één gratis exemplaar Bestellen 
BiJ atelier artenzo in tilBurg. email:  kunstBoek@amarant.nl 
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Topteam 
Flitzdezign

Wist je dat de mensen van de sector Werk & Dagbesteding 
de selectie maken van al het moois op de achterpagina van 

Spotlight? En wist je dat ook de fotografie van de producten ‘in 
eigen huis’ gebeurt? Namelijk bij Flitzdezign in Breda. 

Naomi, Margriet en Robin vormen samen het team productfo-
tografie. Samen met begeleider Simone en vrijwilliger Sander 

zijn zij vaak te vinden in de professionele studio bij Flitzde-
zign. Om te werken in opdracht, maar ook om te leren. Want 

technisch komt er heel wat kijken bij fotografie. 

“Diafragma en zorgen dat producten geen schaduw hebben op 
de foto… da’s nog niet zo simpel,” zegt Margriet Fitzverploegh. 

“Maar het lukt wel! Thuis fotografeer ik ook. Mijn mooiste 
foto’s heb ik gemaakt in Canada. Ik ben daar geboren, maar 

ben er niet blijven wonen. Samen met mijn broer ben ik terug-
gegaan naar Canada en dat was de reis van mijn leven.”    

Naomi Schouten heeft lang gespaard voor een fotocamera. Ze 
kocht de camera die ze ook bij Flitzdezign gebruiken. “Kan ik 

thuis ook oefenen”, zegt Naomi. “Het liefst fotografeer ik mijn 
hondje Danger. Dat is een Jack Russell. Soms is ie wild en 

scheurt hij alle post kapot.” Naomi werkt ook met Photoshop 
en zij heeft al een keer geëxperimenteerd met professioneel 

grafisch programma InDesign. “Moeilijk hoor!”, aldus 
Naomi, “maar wel leuk.”  

Robin Ceuleers maakt graag ‘selfies’ ofwel zelfportretjes 
die hij op Facebook plaatst. “Mijn mooiste selfie is een 

foto die ik gemaakt heb op het strand”, zegt Robin. 
“De foto is genomen precies op het moment 

dat ik sprong, met twee benen de lucht in. 
Ik heb het wel duizend keer over 

moeten doen!” 

www.Flitzdezign.nl

BiJ multimediawerkplaats Flitzdezign kun Je 
terecht voor productFotograFie, graFische 
vormgeving en Film/montage. ook zetten de 
werkers van Flitzdezign al Je oude videoBanden, 
Films, dia’s en Foto’s voor Je op dvd.
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 Meedoen in Oisterwijk 

Eerst kijken, 
dan pas klikken

“Dat lijkt me leuk om te doen”, dacht vakfotograaf 
Jan van Welt toen hij de oproep voor een vrijwilliger 
voor Amarant zag hangen, op zijn fotoclub in 
Oisterwijk. Dat was vlak na de zomer van 2012 en 
sindsdien neemt Jan zijn vier leerlingen elke maand 
op sleeptouw met de camera. “De doelgroep was 
helemaal nieuw voor me, maar ik vond het meteen 
geweldig leuk. We gaan altijd meteen aan de slag, 
als het kan naar buiten. Ik probeer ze elke keer 
ergens anders mee naar toe te nemen. Het bos, een 
flat in de sneeuw, stoommachines, de sinterklaas 
intocht. ‘Altijd eerst heel goed kijken, nooit zomaar 
klikken’, zeg ik altijd. Je ziet gaandeweg best wat 
ontwikkeling. Jeroen zoomde voorheen bijvoorbeeld 
altijd meteen in, dat doet hij nu niet meer. Na de 
opdracht drinken we samen koffie en bekijken we 
elkaars foto’s, ook die van mij. De mooiste selecte-
ren we en daar maak ik printjes van. Die hangen we 
op in de woonkamer van de cliënten. Daar zijn ze 
heel trots op. Dat is het belangrijkste, de voldoening 
die ze er door krijgen, ze genieten ervan. En daar 
geniet ik dan ook weer van.”

Foto Bovenaan: 
vlnr FotograaF: Jan ven welt
cursisten: Jeroen van diJk en ad rokven
cursist: magda van der pligt maakte de Foto

Foto onderaan:
Foto gemaakt door Jeroen van diJk. voorheen zoomde
 Jeroen meteen in, nu kiJkt hiJ eerst goed en gaat 
soms wat dichter BiJ ziJn onderwerp staan.
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De stand van zaken  
Het Kabinet Rutte II houdt vast aan de Wmo-uitgangspun-
ten van eigen kracht en meedoen voor iedereen in de sa-
menleving. Vanaf 2015 worden de gemeenten opdrachtge-
ver voor zorgaanbieders in de wijk, dus ook voor Amarant 
Wijkzorg. Maar er wordt stevig bezuinigd. Er zijn kor-
tingen aangekondigd van 30 tot 40 procent. Gemeenten 
beraden zich: hoe verder? Er is straks fors minder geld te 
verdelen via het plaatselijke Wmo-loket. Met andere woor-
den: zelf doen, met hulp van mantelzorgers en vrijwilli-
gers wordt voor meer mensen geen keus, maar noodzaak. 
Slim samenwerken en zoeken naar efficiënte oplossingen 
zijn eveneens een must.

Brabantse gemeenten
Een groot deel van de Brabantse gemeenten heeft be-
sluiten genomen over de lokale uitvoering van de Wmo. 
Neem de gemeente Tilburg. Daar is een ‘spoorboekje’ 
gemaakt aan de hand van enkele belangrijke thema’s: 
de toegang tot zorg in de wijk, de samenwerking tussen 
zorgaanbieders in de wijk, de financiering en de budget-
ten, en de afspraken over (regelarme) verantwoording 
(resultaten). Aan de hand hiervan gaat de gemeente in 
gesprek met aanbieders van zorg en welzijn: wat bied je 
en hoe werk je samen met anderen? Ben je flexibel en in 
staat tot creatieve oplossingen, gezien de bezuinigingen? 
In de loop van 2013 en 2014 zullen alle gemeenten keuzes 
maken, waarbij de keuzes van Tilburg (al dan niet aange-
past) bij veel gemeenten terug zullen keren. 

Zorgconcepten van Amarant Wijkzorg
Amarant Wijkzorg heeft een goed verhaal te vertellen! 
Het managementteam Amarant Wijkzorg kiest, samen 
met de Raad van Bestuur, voor vier onderscheidende 
zorgconcepten, te weten: 

Elk zorgconcept biedt, vanuit een duidelijke visie, 
een reeks van producten en diensten. Daarbij gaan we uit 
van de klant: daar gaat het uiteindelijk om! Vier ontwerp-
teams werken aan het uitschrijven van de zorgconcepten 
en voor de zomer is informatie- en presentatiemateriaal 
gereed. Vervolgens nodigen de clustermanagers Wijk-
zorg de gemeentelijke beslissers uit op locatie. Actief en 
gastvrij. Ook om in gesprek te gaan met cliënten. We laten 
in de praktijk zien wie we zijn, wat we bieden en waar we 
voor staan. Na de zomer gaan we verder in dialoog met 
de gemeenten en toetsen we of ons aanbod een antwoord 
geeft op hun vragen. Zo nodig passen we ons aanbod aan.   

Leergang Wijkzorg 
Het is erg belangrijk dat de ambulante werkers in Ama-
rant Wijkzorg vertrouwd raken met het gedachtegoed van 
de Wmo. Hoe geef je handen en voeten aan eigen kracht 
voor cliënten, samenwerking met familie van cliënten en/
of vrijwilligers? Wat betekent meedoen in de samenleving 
voor jouw cliënt? Hoe kun je daarin faciliteren als bege-
leider en hoe zoek je samenwerking met andere zorgpro-
fessionals in de wijk? Deze en andere vragen komen aan 
bod in de Leergang Wijkzorg (4 modules) die ultrasnel is 
ontwikkeld door de Amarant Academie. Momenteel wordt 
in twee pilots ervaring opgedaan met de Leergang. Dit na-
jaar gaat de Leergang echt starten voor alle 160 ambulante 
werkers in Amarant Wijkzorg.
Voor de collega’s van Werk & Dagbesteding komt er een 
eigen Leergang. In de sector speelt niet alleen de Wmo, 
maar ook de Participatiewet een rol. Deze wet, die in 2014 
moet ingaan, is een samenvoeging van de Wet werk en 
Bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van 
de Wajong. De voorwaarden voor een plaats in de sociale 
werkvoorziening veranderen en gemeenten krijgen meer 
regie over het creëren van ‘beschutte werkplekken’. Hoe-

wel het Regeerakkoord op pun-
ten nog onduidelijk is, denkt de 
sector Werk & Dagbesteding al 
wel na over kansen en moge-
lijkheden. 

Wat programmamanager 
Lex Schoonen weet over de Wmo

Integrale wijkteams  >   autonome wijkteams met een groot oplossend vermogen
Wonen in de wijk  >   een eigen huis voor kwetsbare mensen (24-uurs zorg)
Kind & gezin >   keuze voor één gezin, één plan, één regisseur
Werk & Dagbesteding >   meedoen in de samenleving via werk en/of dagbesteding

1

2

3

4
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      Eilandcultuur 
of samen sterk?

De collega’s van Amarant Wijkzorg in West-Brabant zijn er wel uit: samenwerken in de 
wijk is nuttig. Eind januari waren alle teams van woonvoorzieningen in Etten-Leur en in Breda 

bij elkaar. Ze vertelden over ‘hun voorziening’ en wat daar zoal te halen is. Clustermanager Frans 
Van der Jonckheyd: “Dat varieert van een fun to go duo-fiets tot de specialistische kennis van een 

collega die voorheen bij Kentron verslavingszorg werkte.”
Van der Jonckheyd werkte ruim tien jaar bij Amarant als (persoonlijk) begeleider. “In die tijd ervoer 
ik dat we als voorziening erg op een eilandje werkten. Een onderzoek tijdens mijn management-op-

leiding toonde aan dat dit Amarantbreed gebeurde. Zonde! Ik geloof in samenwerking en ervaar heel 
sterk dat je veel aan elkaar kunt hebben.” Inmiddels heeft Van der Jonckheyd een samenwerkings-
structuur opgezet waarin vertegenwoordigers van verschillende teams die met dezelfde doelgroep 

werken, elkaar op regelmatige basis en met een vastgestelde gespreksagenda treffen. Ook worden er 
samenwerkingsverbanden gesmeed op basis van nabijheid. “Zo verbindt je niet alleen de eilandjes 

van Amarant,” aldus Frans, “maar je knoopt ook meteen de netwerken van die voorzieningen eraan 
vast. Neem het voorbeeld van een groepje cliënten met een licht verstandelijke beperking. Zij zochten 
nuttig vrijwilligerswerk en vonden dat bij de woonvoorziening een paar honderd meter verderop. Bin-

nenkort gaan zij wandelen met hun buurtgenoten: ernstig beperkte cliënten in een rolstoel. ”

Wmo
Vanwege de Wmo wordt inzet op de eigen kracht van de cliënt en diens netwerk, plus goed 

samenwerken, extra belangrijk. An van Baardewijk, projectleider Wmo in RVE Breda-
Roosendaal, weet er alles van. “We zullen met z’n allen opener en pro-actiever 

moeten worden. Als begeleiders van Amarant onderling, maar begeleiders 
mogen en moeten ook de ruimte nemen om op andere professionals af te stappen. 

Het management zal dat moeten faciliteren. In Etten-Leur is er sinds kort een 
uitwisseling tussen de wijkverpleegkundige van de welzijnsorganisatie 

en de verpleegkundigen van Amarant. In geval van nood
 springen ze over en weer bij.” 
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      Eilandcultuur 
of samen sterk?

Ambassadeurs
Een ander mooi voorbeeld van het benutten van elkaars 
expertise is het onlangs gestarte inloopspreekuur van Amarant 
Wijkzorg in Breda. An: “Begeleiders kunnen hierdoor de ambulante begeleiding 
afbouwen van bijvoorbeeld twee keer per week naar een keer. Als er tussendoor 
vragen zijn, kan de cliënt terecht op het inloopspreekuur. Bijkomend voordeel is dat de 
cliënt meer zelf de verantwoordelijkheid krijgt.” An vindt dat begeleiders ook vaker een 
beroep mogen doen op de familie en het overige netwerk van de cliënt. “Met het enige 
familielid dat in Groningen woont, hoeft de kous niet af te zijn. Misschien kan de cliënt 

aansluiten bij een vereniging, of gaan wandelen met een buurvrouw. Of kan een cliënt op 
de koffie bij een cliënt in een nabijgelegen woonvoorziening.” An van Baardewijk benadrukt 
tot slot het belang van het ambassadeurschap. “We moeten allemaal laten zien en 
vertellen wat we doen. Niet om aan te tonen hoe geweldig we zijn, maar 
gewoon feitelijk: dit doen we allemaal. Daarmee kunnen we 
de verbinding maken met andere organisaties.”
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De fraaie woonvoorziening Hellebaardenlaan in Zeeland is nu ruim een half 
jaar bewoond. De samenwerking tussen cliënt, begeleiding en familie van cliënten 

gaat goed. En tegelijkertijd: open uitwisseling en ook opbouwen van vertrouwen kosten tijd 
en soms kruim. Bij begeleiders en bij ouders. Caroline Mallisse, moeder van Sander: 

“Vertrouwen zit soms in kleine dingen. Kort na de verhuizing was Sander jarig. 
Thuis hadden we altijd een speciaal ontbijt. Maar hier….? Ik had mezelf voorgenomen 

om het los te laten. Op Sanders verjaardag kwam ik hier en toen vertelde hij meteen: 
vanochtend kreeg ik feestontbijt op bed! YES, dacht ik. 

Een stukje van thuis gaat zonder gedoe gewoon door. Dat maakte me erg blij.” 
Janny Akkermans, moeder van Daan, begrijpt precies wat Caroline bedoelt: ”Als je kind bij 

Amarant gaat wonen, is dat een grote verandering. Graag houd je als ouders nog vast aan de 
vertrouwde rituelen van thuis. Het is heel fijn als begeleiders daar oog voor hebben. Totdat je 
zoon of dochter eigen rituelen heeft ontwikkeld, die horen bij het wonen op de nieuwe plek.” 

Angela vult aan: “En ouders maken gewoon deel uit van die nieuwe plek. Janny en 
Caroline koken hier bijvoorbeeld regelmatig samen met hun zoon.”

Andere betrokkenheid
De jonge mensen van de Hellebaardenlaan wonen hier niet voor niks; de professionele 

inbreng van de begeleiders is nodig. Angela: “Familiezorg is ook: ruimte voor een andere 
blik. Doen wij ons werk goed, dan kunnen we redelijk waardenvrij kijken naar gedrag van 
cliënten. Ofwel: het team kan zoeken naar oplossingen die thuis minder in beeld komen. 

Dat geeft soms verrassende uitkomsten. Ook onze andere betrokkenheid kan 
positief werken.Dat hebben we bijvoorbeeld bij Daan meegemaakt.” 
Moeder Janny: “Daan worstelt soms met zijn toekomst-perspectief. 

Hij wil het liefst een relatie en ‘huisje, boompje, beestje’. 

           Familiezorg 
in de praktijk

Hallo 
Zeeland!

>>

It’s simple, but not easy: familiezorg. 
Angela van Rosmalen, clustermanager: 

“Als zorgprofessionals moeten we ons niet af en toe, 
maar altijd afvragen of we ouders en andere familieleden 

van cliënten voldoende betrekken bij onze zorg.” 
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vlnr caroline mallisse, 
angela van rosmalen, 
marlieke van hout, Janny 
akkersmans 
en saskia wiJnen.

Aan de Hellebaarden-
laan wonen mensen 
met een licht tot matig 
verstandelijke beper-
king. Marlieke van 
Hout is een van hen. 
Zij woonde eerst bij 
haar ouders in Mill. 
Vorig jaar, op 17 okto-
ber, verhuisde zij naar 
haar eigen appartement. 
Marlieke werkt bij 
Albert Heyn in Uden en 
dagelijks rijdt zij met 
haar eigen auto naar 
haar werk. Marlieke kan 
heel veel zelf, maar zij is 
ook kwetsbaar. Marlie-
ke: “Ik wilde graag op 
mezelf gaan wonen. 
Het gaat goed, maar 
het is ook wel wennen. 
Bij mijn ouders was er 
altijd iemand thuis 
en mijn ouders en mijn 
vriend zijn erg belang-
rijk voor me. We kijken 
samen hoe het gaat, nu 
ik hier woon.” 

>>
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Voor hem, maar zeker ook voor ons als ouders, is 
het een pijnlijk inzicht dat dit misschien niet haal-

baar is. Juist de familieband maakt een gesprek 
hierover emotioneel. Begeleiders bespreken zoiets 

gemakkelijker. Dat is waardevol.” 

Begeleid worden door een team van (veelal part-
time) begeleiders kent ook nadelen. Begeleider 

Saskia Wijnen: “Is er iets met een cliënt, dan wil 
je dat collega’s meekijken. Maar iedereen werkt 

in wisselende diensten. En elke collega heeft weer 
een eigen interpretatie van gedrag. Het kost tijd 

voordat alle neuzen dezelfde kant op staan. Zeker 
in het begin, als je cliënten nog leert kennen. 

Daan wil bijvoorbeeld eindeloos praten en dis-
cussiëren als hij stress heeft. Het duurde even 

voordat we als team wisten dat we hem dan rede-
lijk rigoureus moeten afkappen.” Angela: “Kan 

knap lastig zijn voor ouders. Die zien vaak al op 
een kilometer afstand wat er speelt. In het geval 
van Daan vertelden de ouders het ons wel, maar 

kennelijk moesten we het toch eerst 
zelf ervaren. Ook dat aspect

 mag benoemd worden.” 

Vervolg 
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Kort nieuws

Amarant sponsort promotie-
onderzoek Familiezorg
We willen graag weten of familiezorg echt effect heeft 
en wat de resultaten zijn van de trainingen Familie-
zorg. Daarom sponsort Amarant het promotietraject 
van Tim Choy. Tim is onderzoeker bij Kiwa fluent en 
als buiten-promovendus verbonden aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen. In zijn onderzoek vergelijkt 
Tim een groep Amarant-medewerkers die de training 
heeft gevolgd, met medewerkers die de training nog 
niet hebben gevolgd. Ook vergelijkt hij de ervaringen 
van cliënten en hun families die door beide groepen 
bediend worden. Tevens brengt hij de stand van zaken 
voor en na de training in kaart. Zo krijgen we meer 
inzicht in de effectiviteit van de training en aanwijzin-
gen hoe familiezorg verder te verbeteren.

Ga naar www.mijnbca.nl

De Raad van Bestuur heeft besloten het BCA abonne-
ment voor alle medewerkers met een jaar te verlen-
gen. Kijk voor alle aanbiedingen op www.mijnbca.nl
Via BCA kun je met korting kaarten boeken voor mu-
sicals, concerten, cabaret, film, festivals, toneel, dans, 
musea enzovoort. Jaarlijks biedt BCA wel 750 aanbie-
dingen, landelijk verspreid, met kortingen oplopend 
tot 60 procent. Je kunt tot 8 kaarten per reservering 
met korting boeken, dus iedereen in jouw omgeving 
kan meegenieten. 

Ga naar www.mijnbca.nl en log rechts bovenaan op de 
homepage in met: Gebruikersnaam: Amarant
Wachtwoord: Zorg  

Veel plezier met al het voordeel!
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Eind 2010 vroeg Amarant aan In voor zorg! of ze kon-
den helpen bij het vereenvoudigen van het Persoonlijk 
plan. Resultaat: het Vereenvoudigd Persoonlijk Plan 
(VPP), inclusief een beknopte handleiding voor cliënten 
en medewerkers.

Debby Loonen werkt als ambulant persoonlijk begelei-
der in Tilburg en was betrokken bij de ontwikkeling van 
het VPP. Ze ziet duidelijke voordelen voor medewer-
kers: ‘Je vult het VPP heel bondig in, zonder in alge-
meenheden te blijven hangen. Je kunt veel sneller echt 
op de inhoud ingaan. Doordat veel dingen puntsgewijs 
ingevuld worden, is het veel overzichtelijker.’ 

Een bondig 
persoonlijk plan

Ook de cliënt gaat er volgens Loonen op vooruit 
dankzij het VPP. ‘De cliënt is vanaf het begin betrok-
ken, hij vult zijn eigen versie in voor wat betreft de 
ondersteuningsvraag. Je ziet dan meteen of er een ver-
schil is met je eigen visie daarop. In dat geval ga je in 
gesprek met de cliënt, totdat je een plan hebt dat voor 
beiden werkbaar is.’ 

Loonen raadt medewerkers die voor het eerst gaan 
werken met een VPP aan, vooral gebruik te maken 
van de handreiking die op intranet te vinden is. ‘Dat is 
een handig handvat, het voorkomt dat je steeds heen 
en weer aan het bladeren bent. Wij hebben als team 
samen een voorbeeld VPP ingevuld, die je er ook bij 
kunt houden als leidraad.’

VPP in het kort:
• Zeer compact; slechts enkele A4’tjes
• 10% tijdwinst bij het invullen (blijkt uit onderzoek)
• Alleen specifieke en relevant informatie
• Zeer compleet; alle zorgaspecten komen aan bod
•  Doorlooptijd opstellen van zes maanden naar zes 

weken
• Geautomatiseerde digitale ondersteuning
•  Wonen, dagbesteding en logeren stellen het            

gezamenlijk op
• Cliëntperspectief staat centraal
• Beter begrijpelijk voor cliënten
• Vroegtijdige betrokkenheid van cliënten
• Handvat voor dialoog met cliënt
• Goede evaluatiemogelijkheden

 Persoonlijk
plan
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Kort nieuws

Start Leergang 
Autisme VG
In september 2013 start er weer een leergang autisme. 
De leergang is helemaal gericht op autisme bij mensen 
met een verstandelijke beperking. Heb je interesse? Kijk 
dan op het academie portaal of bel/mail met opleidings-
functionaris Esther Goseling.

”Ik kan deze leergang van harte aanbevelen. Sterker nog: 
werk je met cliënten met ASS, dan is de kennis uit de leer-
gang noodzakelijk. Je leert om gedrag te ‘vertalen’ en niet 
te zien als agressief. Eigenlijk doe je je cliënten tekort als je 
deze ‘vertalingen’ niet kunt maken.” 
Hennie van Vugt, begeleider dagbesteding bij 3Pak in Tilburg

“In de leergang ga je aan de slag met je eigen competen-
ties. En je werkomgeving is tegelijkertijd je leeromgeving. 
Zo kun je eigen doelen toespitsen op je cliënten en kijk 
je (weer) met een frisse blik naar zaken die je eerder voor 
waar aannam.” 
Wouter Titulaer, begeleider wonen op Boerderijstraat 14, 

Tilburg

 “Door de leergang kan ik me beter inleven in de mens 
met autisme. Ik kan cliënten met meer begrip en geduld 
begeleiden. Daardoor kunnen de cliënten rustiger en netter 
hun werk doen en brengen ze dit vaak tot een beter eind!”
Jimmy van Dun, begeleider Amaranthus plantenkas, Tilburg

Pensioenbijeenkomsten 
2013
In samenwerking met het pensioenfonds PZFW organi-
seert P&O ook dit jaar voorlichtingsbijeenkomsten over 
pensioen. De bijeenkomsten voor medewerkers tot 55 jaar 
worden gehouden op donderdag 11 april aanstaande.
Vanwege de verbouwing van het Dorpshuis in Rijsbergen 
zijn er dit jaar alleen bijeenkomsten in Tilburg (Ontmoe-
tingscentrum, Daniël de Brouwerpark). Meer informatie 
vind je op intranet!

Yammer is een online platform. Op Yammer kunnen mede-
werkers nieuws plaatsen, werkervaringen delen of vragen 
stellen. Een beetje alsof je bij de koffieautomaat staat. Een 

aantal collega’s is een Amarant.nl op Yammer gestart. 
Momenteel zijn ongeveer 200 medewerkers aangesloten.  

Wil je uitgenodigd worden? Stuur een mail naar Amarant 
Academie, deze medewerkers zijn erg actief op Yammer.  

jij mee?
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Verstandig 
 je voordeel doen 
 met sociale media
   Richtlijnen e-mail, internet en sociale media

Nog niet iedereen heeft Facebook, Twitter, Yammer of LinkedIn ont-
dekt. Maar er zijn genoeg collega’s die wel actief zijn op sociale media. 
De sociale media bieden immers kansen. Kansen om uit te wisselen 
met vrienden, vakgenoten en zeker ook met collega’s. De naam en het 
logo van Amarant of de Amarant Groep duiken steeds vaker op. Colle-
ga’s profileren zichzelf als ambassadeur van de Amarant Groep en dat 
is positief. Het gebruik van sociale media heeft veel voordelen. 
Maar er zijn ook vragen. Wat zeg je wel en wat niet over je werk? Waar 
ligt de scheiding tussen privé en zakelijk gebruik? Wie is er eigenlijk 
verantwoordelijk voor het gebruik van het logo van Amarant, Idris of 
de Amarant Groep? En hoe ga je om met een cliënt die ‘vrienden’ met 
je wil worden op Facebook? 

Om duidelijkheid te geven, wil de Raad van Bestuur richtlijnen opstel-
len, samen met de ondernemingsraad. De richtlijnen (voor iedereen 
die werkt bij of gelieerd is aan de Amarant Groep) zijn bedoeld als een 
hulpmiddel om sociale media goed te gebruiken. Uitgangspunt daarbij 
is: ieder neemt zijn of haar verantwoordelijkheid en gaat verstandig 
om met de eigen ‘goede naam’ en met die van de Amarant Groep. Zo 
voorkomen we met elkaar miskleunen of minder prettige ervaringen. 

Hoe ga je om met een 
cliënt die ‘vrienden’ 
met je wil worden 
op Facebook? 

Stuur jouw antwoord 
naar Sophie Bastijn 
s.bastijn@amarantgroep.nl 

We kunnen jouw ervaringen en 
mening goed gebruiken bij de 
te ontwikkelen richtlijnen.
In de komende uitgave van 
Spotlight komen we 
hier op terug. 

jij mee?
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  Roerbakschotel met 
gamba’s en verse 
lentegroenten

 

 het is lente! hoog tijd voor een heerlijke maaltijd met verse 
lentegroenten. lekker licht en snel op tafel.

 ingrediënten 
 1 el zonnebloemolie
 200 g rauwe, gepelde gamba’s, staart er nog aan
 ½ el sesamolie
 ½ rode peper, zaad verwijderd, fijngesneden
 verse gember (stukje van ± 3 cm),  geschild en fijngesneden
 2 lente-uitjes, in schuine stukken van ± 3 cm
 250 gram paksoi, fijngesneden
 ½ teen knoflook, fijngesneden
 200 g taugé
 10 g verse koriander, fijngesneden
 1 el sesamzaad, licht geroosterd in een droge koekenpan

 werkwiJze 
• verhit een wok of wat diepere koekenpan goed heet. 
• voeg de zonnebloemolie toe en direct erna de gamba’s. 
• roerbak ze in 2-3 min. gaar en net roze van kleur. 
• voeg in de laatste min. de knoflook toe.
  haal de gamba’s uit de pan en leg afgedekt met 

aluminiumfolie tot gebruik op een bord. draai voor de 
taugé het vuur iets lager, voeg de sesamolie, rode peper, 
gember, lente-ui en knoflook toe en roerbak 1-2 min. 

• voeg dan de taugé toe en roerbak kort mee.
  meng het knapperige taugémengsel met de gamba’s op een 

ruime schaal en bestrooi met koriander en sesamzaad.

 Bereiden ± 20 min

ReceptKort nieuws

Vacature cliëntenvertrouwenspersoon 

Ken jij de ‘geboren’ CVP’er?
Een cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) biedt cliënten 
en/of –vertegenwoordigers de mogelijkheid om op 
een laagdrempelige manier te praten over onvrede 
en klachten over de dienstverlening van de Amarant 
Groep. Soms is het voor cliënten en vertegenwoordi-
gers te moeilijk om dit binnen de lijnorganisatie te 
doen. 
Binnenkort stopt een van de CVP’ers met de werk-
zaamheden en we zoeken een opvolger. Medewerkers 
van de Amarant Groep komen niet in aanmerking. 
Maar wie weet, ken jij een ‘geboren CVP-er’  in jouw 
omgeving!  Kijk op intranet voor een beschrijving van 
taken en functie-eisen.  Of bel/mail met Vincent van 
Heck, senior beleidsmedewerker stafafdeling Kennis, 
Kwaliteit & Beleid.  
v.v.heck@amarantgroep.nl 
013-4624038 of 06-51398631

Wijkzorg in Oosterhout
Rob Hoorn werkt voor Amarant Wijkzorg, begeleid 
zelfstandig wonen (BZW) in Oosterhout. Hij is een 
zeer actief netwerker. “Waar de wijkbewoners komen, 
daar moeten wij zijn”, aldus Rob. In Oosterhout loopt 
een proef met sociale wijkteams waar Amarant bij be-
trokken is. Het wijkteam, bestaande uit de wijkagent, 
professionals van MEE, GGZ, Surplus en een aantal 
wijkbewoners, is op vaste tijden te vinden in de buurt-
centra. Ook Rob doet mee in het wijkteam. Samen met 
collega’s van Prisma kijkt hij of er gezamenlijk afspra-
ken gemaakt kunnen worden. Rob: “De samenwerking 
met Prisma is bewust gezocht; alle buurtbewoners met 
een beperking moeten tijdens het spreekuur terecht 
kunnen met hun hulpvraag, of zij nu cliënt zijn bij 
Amarant of bij Prisma.”
Kijk op www.sociaalwijkteam.nl voor meer informatie 
over Sociaal Wijkteam Oosterhout.
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In het 
volgende 
nummer
Het volgende nummer verschijnt in juni 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, ontwerp en illustraties
Beelenkamp Ontwerpers 

Handgetekende illustraties
Hank Beelenkamp

Druk
Drukkerij Groels 

Foto’s
Flitzdezign
Linn de Kort
Erald van der Aa
Chrissie Smolders

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. 

FIT bij de Amarant Groep

Vier zorgconcepten 
voor Amarant
Wijkzorg

Over de richtlijnen
sociale media
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        Kippen

      Prijs: 7,50
per stuk

 

 

         Prijs: 9,95
Voorjaarsboeket
                  Prijs vanaf : 15,-
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    Blauwe druifjes 
in potje       

 Narcissen 
in pot

                          
 Prijs: 3,- 

per stuk

kom eens kijken in 
de winkels van de 
amarant groep. 

deze keer bij: 
amaranthus
Bredaseweg 570 
tilburg
tel. 013 464 54 86

       Prijs: 2,70
    per stuk

6 puntsvaasje
   met bloemen
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