
www.sherpa.org

‘Ze hebben echt  
 mijn hart gestolen’

Februari 2020, nummer 1

Zij-instromers  
succesvol met  
‘Goed voor Elkaar’

Bert is al 30 jaar  
welkom bij de  
familie Verboom

Unieke behandel-
methode voor mensen 
met hersenletsel



In dit nummer

Contact
Sherpa
Larenseweg 30 
1221 CN Hilversum
035 - 646 36 46
www.sherpa.org

www.facebook.com/SherpaZorg
@Sherpa_zorg
SherpaZorg

 linkedin.com/company/sherpa_3

Sherpa Zorgbemiddeling 
Larenseweg 30
035 - 646 37 52

Vertrouwenspersonen voor: 
Cliënten (en vertegenwoordigers):
Jan de Vries 06 - 41 82 95 86
Mariska Snieder a.i. 06 - 47 05 74 17

Medewerkers:
Annelies Hubers 06 - 41 88 75 72
Jolanda Spelten 06 - 29 04 38 13

Een goed idee? 
redactie@sherpa.org

Colofon
Deze uitgave van Sherpa ver-
schijnt twee keer per jaar. Het 
biedt cliënten, hun vertegenwoor-
digers, medewerkers, vrijwilligers 
en andere relaties de mogelijk-
heid om Sherpa van dichtbij mee 
te maken.

De redactieraad bestaat uit  
medewerkers, cliënten, verwanten 
en vrijwilligers van Sherpa. 
Hoofdredactie afdeling  
Communicatie Coördinatie en 
eindredactie Marloes Overmars en 
Janneke Houtstra

De redactie stelt redactionele  
inzendingen op prijs, maar heeft 
het recht teksten te redigeren en 
in te korten. De redactie is niet 
aansprakelijk voor uitspraken of 
meningen van geïnterviewden.

Redactieadres
Sherpa, afdeling Communicatie 
Postbus 1090, 1200 BB  Hilversum
035 - 646 42 96
redactie@sherpa.org

Grafisch ontwerp en opmaak
BADE creatieve communicatie
Oplage
5.000 exemplaren 
Druk
Practicum, Soest

Foto cover Sherpa Magazine:
Bettina Traas
Foto cover Topper:
Arthur de Mie

1

in

Voorwoord, contact, colofon 1

Zij-instromers succesvol met ‘Goed voor Elkaar’ 2

Familieverhaal: Bert is al 30 jaar welkom bij de familie Verboom 3, 4

Gezondheidscentrum Zandheuvelweg is er voor iedereen 5

Nieuw liedjesboek op De Boemerang: “Plezier staat voorop” 6

Unieke behandelmethode voor mensen met hersenletsel 7

“Ze hebben echt mijn hart gestolen” 8

Grand café Bij Jooz zorgt voor de buurt 9

De rugzak 10 en in Topper 

Agenda + fotoverhaal 11, 12 

Topper, het cliëntenblad alle overige pagina’s

En het is alweer 2020.  Wie kan zich niet herinneren dat we 
2000 binnenstapten? Waar blijft de tijd. En waar blijven de 
goede voornemens? Of zijn de eerste alweer achter de horizon 
verdwenen? 
Toch even terug naar 2019. Een mooie herinnering was  
1 december. Een ochtend voor alle leidinggevenden van Sherpa, 

waar we op indrukwekkende en positieve wijze elkaar lieten zien wat we doen  
en wat ons bezighoudt door middel van filmpjes, een interview, een lied en  
onderlinge ontmoeting. Iedereen was positief over deze ochtend.  
Geen navelstaren, geen oeverloos overleg maar lekker kort en creatief. Als dat 
intern kan, dan kan dat toch ook buiten? Dat is een goed voornemen voor dit jaar. 
De afgelopen maanden hebben we ook veel materiaal verzameld om naar de  
toekomst te kijken. Zo is onlangs het medewerkersonderzoek gepresenteerd, 
hebben we een programma van eisen gemaakt voor automatisering en bovenal 
werken we hard om nieuwe medewerkers hun weg te laten vinden naar Sherpa. 
Gelukkig hebben we veel leerlingen, veel meer dan gemiddeld. Voor 2020 is 
behoud dan ook een belangrijke factor. Gelukkig komt uit het medewerkersonder-
zoek een hoge score en zouden veel mensen Sherpa aanbevelen als werkgever. 
Mijn wens voor 2020 is dat jullie Sherpa daadwerkelijk aanbevelen bij familie, 
vrienden en bekenden. En doe dat te pas en te onpas: op het voetbalveld, in de kroeg 
en op een verjaardag. Laat van je horen: de cliënten zullen het zeker waarderen!  

Hartelijke groet, Gerard Born

Het nieuwe jaar is weer begonnen

Voorwoord

Sherpa Magazine



“De combinatie van werken en leren was voor mij een unieke kans om de switch van de horeca naar de zorg te  
maken”, vertelt Patrick Buijtenhek, leerling bij Sherpa, enthousiast. “Ik kan het echt iedereen aanraden! Het heeft 
mij niet alleen persoonlijke groei en voldoening gebracht, maar zelfs een hele nieuwe kijk op de maatschappij.”  
Patrick is een van de zij-instromers van de interne beroepsopleiding van Sherpa ‘Goed voor Elkaar’.

Tekst: Anneke Veening  Foto: Arthur de Mie

Zij-instromers succesvol met 
‘Goed voor Elkaar’

Elke woensdag stromen de speciaal 
gebouwde klaslokalen in het service-
gebouw aan de Zandheuvelweg vol 
met een gemêleerde groep leerlin-
gen. Gemotiveerde mannen en vrou-
wen, waarvan sommigen ooit riepen: 
“Ik ga nooit meer leren!”, gaan nu 
met veel plezier naar school. Jong en 
oud. Wat is het succes van ‘Goed voor 
Elkaar’? “Ik merk dat juist de combi-
natie werken en leren de meesten 
enorm aanspreekt”, deelt Marieke 
Linnebank, teamleider Leren en Ont-
wikkelen. “‘Goed voor Elkaar’ is een 
opleiding op maat, passend bij jouw 
talenten en vaardigheden. Daardoor 
ervaren leerlingen ook dat het le-
ren op een hele natuurlijke manier 
gaat. De leerling formuleert zelf zijn 
vragen of kwesties vanuit zijn werk-
praktijk en gaat deze vervolgens on-
derzoeken. 

“De laatste 15 jaar heb ik als barkeeper 
op Schiphol gewerkt”, vertelt Patrick. 
“Op een gegeven moment merkte ik 
dat ik niet alleen meer diepgang in 
mijn werk wilde, maar ook iets voor 
een ander wilde betekenen. Op een 
dag heb ik gewoon de stoute schoe-

nen aangetrokken en een open sol-
licitatie gestuurd naar Sherpa”, lacht 
Patrick. “Ik werd gelukkig aangeno-
men en kon vrijwel direct starten 
met werken en de opleiding.”
“Van iedere leerling die gaat starten 
nemen we een gedetailleerd talen-
tenassessment af”, vertelt Marieke. 
“Zo kunnen we tijdens de opleiding 
steeds kijken op welke manier deze 
specifieke talenten verder ontwik-
keld en ingezet kunnen worden. 
‘Goed voor Elkaar’ onderscheidt zich 
van andere opleidingen doordat we 
vraag- en praktijkgestuurd werken.”

“De zorg is echt helemaal nieuw voor 
mij”, vervolgt Patrick. “In het begin 
ben je druk bezig om alle dingen te 
leren. Nu is er ook ruimte om ont-
spannen te kunnen kijken naar cliën-
ten en leer ik de kleine nuances die ze 
laten zien te herkennen. Dat vind ik 
echt heel mooi. Ja, ik ben zo blij met 
deze keuze en haal zo veel voldoe-
ning uit dit werk! Alles is echt een 
leerproces. Soms loop ik wel eens te-
gen ethische dilemma’s op. Deze kan 
ik dan op school bespreken en maak 
ik er een reflectieverslag van. 

Doordat de opdrachten praktijkge-
stuurd zijn, kun je sommigen daarvan 
op je werk uitvoeren, zo blijft je dicht 
bij de bron.”

“Ik groei niet alleen als professional, 
maar ook als persoon”, deelt Patrick. 
”Dat vind ik heel positief aan de op-
leiding. Ik leer om niet alleen naar 
cliënten te kijken, maar ook naar mij-
zelf. Hoe sta ik eigenlijk in het leven? 
Hoe kijk ik naar anderen? Ik merk dat 
ik nu meer betrokken en begaan ben. 
En ik niet alleen, maar ook mijn gezin 
krijgt dat mee. Hoe mooi is dat!
Een opleiding waar-
door ik met een 
andere blik naar 
de wereld ben 
gaan kijken en 
waarvan het 
hele gezin 
meeprofi-
teert!”  
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Bert (66) is enthousiast als hij op zaterdagochtend de auto van Sjaak Verboom (85) in het oog krijgt.  
Sjaak is ruim 30 jaar bezoekvriend van Bert, samen met zijn vrouw Tits (80). Bert hoort ondertussen  
onlosmakelijk bij hun grote gezin en iedereen is gek op hem. Als Sjaak en Bert in de auto zitten,  
gaat Bert van enthousiasme bijna door het dak als Sjaak zegt: “Ga je mee naar Tits?”

Tekst: Henrique Staal  Foto’s: Jaco Klamer

“Op een gegeven moment 
zie je een mens  
achter een beperking”

Bert is al 30 jaar welkom 
bij de familie Verboom:

“Bert kan niet praten en heeft zorg 
nodig maar we genieten enorm 
van hem”, zeggen Sjaak en Tits Ver-
boom, die ook al 15 jaar Berts men-
tor is. Ze laten een mooie, grote 
foto zien met Bert, medebewoner  
Alie, die overleden is, en broer Nico, 
die ook een beperking heeft. Ze 
kwamen geregeld bij de familie  
Verboom. Ook de moeder van Bert, 
die hem door ouderdom niet meer 
kon bezoeken, werd samen met Bert 

opgehaald zodat ze elkaar konden 
blijven ontmoeten.

Mooie man
‘Weet u zeker dat u bezoekvriend 
van Bert wilt worden?’, vroeg een 
begeleider aan Tits toen ze met hem 
kennismaakte op de groep. Tits wilde 
graag bezoekvriend worden toen ze 
in 1989 een oproep van Sherpa las en 
had ervoor gebeden. “Bert werd mij 
door Sherpa aangewezen”, vertelt ze.  

“Een mooie man met gitzwart haar.”
Sjaak had nog wat voorzichtig ge-
reageerd op de plannen van Tits, 
ook omdat er nog kinderen thuis 
woonden. Maar Tits pakte door mét 
toestemming van Sjaak en de kin-
deren. “Toen Tits Bert op een dag 
meenam naar huis, was ik verkocht“, 
lacht Sjaak en zijn vrouw reageert 
voldaan: “Dat was de bedoeling. 
Ik dacht: dié man moeten ze thuis 
zien.”



Genieten van aandacht
‘Zal ik uitleggen hoe Bert in elkaar 
steekt’ vroeg zijn begeleider toen ze 
Bert overdroeg aan Tits. “Dat ontdek 
ik liever zelf”, had ze geantwoord. 

En ontdekken deed ze, inclusief alle 
gezichtsuitdrukkingen van Bert. Ze 
lacht erom: “Bert doet wat hij wil en 
als hij iemand niet mag, dan mag hij 
die persoon ook nooit”, weet ze. “We 
gaan tweemaal per jaar een mid-
week met Bert op vakantie”, vertelt 
Sjaak. “Als Bert onderweg het bord 
ziet van het restaurant waar we altijd 
wat drinken, wordt hij enthousiast.  
Ik zie hem graag genieten.”

De bijzondere bezoekvrienden zijn 
net terug van een vakantie met 
Bert. Ze weten ondertussen dat 
ze Bert geen plezier doen met een  
bezoek aan een dierentuin, maar 
dat hij geniet van aandacht, spelen 
met blokken of uitgaan naar een 
restaurant.

Magda wordt mentor
“Het contact met Bert past bij mij”, 
zegt Tits. “Bert is zo puur.” Ze geniet 
van mensen met een beperking en 
wil zichzelf graag aan hen ‘geven’. 
“Tits zingt en danst met hen, maar 
is minder van de verzorging”, weet 
Sjaak die daarom meestal de ver-
zorgende taken op zich neemt zoals 
het douchen en het verschonen. “We 
vullen elkaar aan”, lachen ze.
Toch moeten Sjaak en Tits onder ogen 
zien dat ze ouder worden en niet alles 
meer kunnen zoals vroeger. “Zolang 
het kan wil ik Bert blijven verzorgen”, 
zegt Sjaak vastberaden, maar Tits 
vindt dat ze realistisch moeten zijn. 
“Bert wordt ook ouder en stijver; we 
moeten oppassen dat hij niet valt en 
wat breekt”, vinden ze beiden. Geluk-
kig weten ze dat hun dochter Magda 
op termijn het mentorschap van Tits 
wil overnemen. “We hopen dat we 
nog lang van Bert kunnen genieten.”
En genieten doen ze, net als Bert. Zijn 
65e verjaardag werd met slingers en 
taart gevierd in een vakantiehuisje, 
mét zijn broer en pleegouders. Ook 
alle kinderen Verboom kwamen langs 
voor het verjaardagsdiner. Toen Sjaak 
en Tits onlangs 60 jaar getrouwd  
waren, was Bert ook van de partij.

Ogen geopend
“Het zou mooi zijn als méér mensen 
bezoekvriend worden want dat is 
hard nodig”, vindt Sjaak en hij vertelt 
dat zijn ogen zijn geopend voor men-
sen met een beperking. “We beseffen 
dat zij liefde en hulp nodig hebben. 
Mensen met een beperking mogen 
er zijn mét hun handicap.” Tits is het 
helemaal met hem eens: “Op een ge-
geven moment zie je geen handicap 
meer: dan zie je een mens achter een 
beperking.”  

“Het zou mooi  
zijn als méér 

mensen 
bezoekvriend 

worden”
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Als je het Gezondheidscentrum (GC) 
aan de Berkelstraat binnenkomt, vind 
je vrijwel direct aan de linkerkant  
het medisch secretariaat. De secreta-
resses coördineren de medische zorg 
en ondersteunen het GC op allerlei 
manieren. 
De artsen en verpleegkundigen van 
het GC bieden medische zorg op  
afspraak en natuurlijk bij spoed. Als 
het nodig is, gaan zij naar de woning 
toe. Ook de apotheken bezorgen bij 
de woningen. 
Kortgeleden is na een verbouwing  
de tandartspraktijk van het GC uitge-
breid. De behandelcapaciteit is hier-
door verdubbeld. De tandartspraktijk 
biedt mondzorg aan cliënten van 
Sherpa en Amerpoort, maar ook aan 
cliënten uit de regio. Twee keer per 
maand vinden er behandelingen on-
der narcose plaats, voor cliënten die 
dat nodig hebben. 

De verpleegkundigen 
en artsen
Het team van verpleegkundigen en 
artsen is groot. In de woonwijken 
Eemeroord en Nieuwenoord werken 
huisartsen en gespecialiseerde ver-
pleegkundigen. Elke woning heeft 
een eigen arts en verpleegkundige 

als eerste aanspreekpunt. De ver-
pleegkundigen zijn 24 uur per dag 
bereikbaar, voor medische vragen, 
overleg en advies. Zij hebben veel 
kennis en ervaring. Daarnaast geven 
zij verpleegkundige scholing aan 
medewerkers en nemen zij vaardig-
heidstoetsen af. 
Naast huisartsen werken er op het 
GC artsen verstandelijk gehandi-
capten (AVG). Deze gespecialiseerde  
artsen adviseren ook zorgverleners  
in de regio, zoals huisartsen en  
gedragsdeskundigen. Cliënten van 
buitenlocaties hebben hun eigen 
huisarts en aan elke buitenlocatie is 
een regioverpleegkundige verbon-
den. Deze helpt vooral bij ingewik-
kelde vragen, geeft verpleegkun-
dige scholing aan medewerkers en 
neemt toetsen af. De regioverpleeg-
kundige is een belangrijke schakel 
tussen huisarts, andere zorgverle-
ners in de wijk of regio, het GC en 
het begeleidersteam. Het is belang-
rijk dat zorgmedewerkers de weg 
vinden naar (regio)verpleegkundi-
gen en het GC. Zo kunnen ze, in het 
belang van de cliënt, gebruik maken 
van de specifieke kennis, waar de 
zorgverleners bij het GC over be-
schikken. 

Speciale zorg en advies
De medische zorg is gericht op acute 
zorg, langdurige zorg en het voor-
komen van gezondheidsproblemen. 
Aanvullend biedt het GC veel specia-
listische zorg en kennis. Bijvoorbeeld 
met de AVG’s, dermatoloog, neuro-
loog, psychiater, klinisch geneticus, 
thuiszorgwinkel, kwaliteitsmedewer-
kers medicatie en specialistisch oog- 
en ooronderzoek. 
Het GC heeft een belangrijke advies-
rol voor cliënten, begeleiders, mede-
werkers, familie, verwanten, externen 
en collega-medici. Natuurlijk wordt er 
ook samengewerkt met de collega’s 
van het Expertisecentrum: gedrags-
deskundigen, therapeuten en gespe-
cialiseerde teams, zoals het Slaap-, 
Senioren- en Eet- en drinkteam.

Lange termijn-verbeteringen
Het GC zet zich blijvend in om goede 
medische zorg te leveren, ook voor de 
lange termijn. Het is daarom belang-
rijk goed betrokken te zijn bij de dage-
lijkse cliëntenzorg. Elisabeth Laceulle, 
manager Gezondheidscentrum van 
het GC, geeft aan: “Als helder is wat je 
van elkaar kunt verwachten en waar 
iedereen mee bezig is, kun je samen 
goede (medische) zorg leveren.”  

Meer informatie over de zorg, specialismen en contactge-gevens van het Gezondheids-centrum Zandheuvelweg, 
is te vinden op de website www.sherpa.org/expertise/gezondheidscentrum.

Gezondheids-
centrum  
Zandheuvelweg  
is er voor iedereen
Goede medische zorg heeft 
goede samenwerking nodig

De collega’s van Gezondheidscentrum Zandheuvelweg leveren zorg aan de cliënten van Sherpa en 
Amerpoort. Daarnaast geven zij advies en informatie aan medewerkers, verwanten en externen. 
Primair verzorgt het Gezond heidscentrum medische zorg aan de cliënten in de beide woonwijken 
aan de Zandheuvelweg. Maar het Gezondheidscentrum biedt ook specialistische zorg in de regio, 
die niet bij iedereen bekend is. Daarom een nadere kennismaking met het ruime aanbod.

Tekst: Marijke Heijsman  Foto: Bettina Traas

Samenwerking
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“Muziek is een totaalervaring waar-
aan de meeste kinderen plezier  
beleven”, vertelt Joanne Lantink van 
het Sherpa Expertisecentrum. Joanne 
gelooft in de kracht van muziek voor 
het stimuleren van contact en com-
municatie. Dat geldt volgens haar 
nog sterker voor de kinderen van het 
kinderdagcentrum De Boemerang 
omdat ‘taal’ bij hen niet of minder 
makkelijk op gang komt. Ze geeft 
kinderen muziek op maat, zodat elk 
kind zich met behulp van muziek 
kan ontwikkelen in zijn of haar spe-
ciale situatie. “De meeste kinderen 
zijn enthousiast als we op een groep 
komen voor muziek en zang en geven 
ons een grote glimlach”, vertelt ze.  
“Plezier staat voorop.”

Rustig door muziek
“Muziek zorgt al voor binding met  
je ongeboren baby en maakt je  
kindje rustig”, weet zangpedagoog 
Mathilde Keij, moeder van Xavi (2). 
Xavi had een moeilijke start, maar 
Mathilde kan met muziek geborgen-
heid creëren voor haar ‘gehavende 
kindje’. Tweemaal daags moesten 
drie verpleegkundigen bij het pro-
testerende jochie hersenvocht af-
nemen, wat uren in beslag nam.  
Mathilde kreeg Xavi rustig met  
muziek, waardoor minder tijd en 
minder mankracht nodig was.

Hihihi, hahaha
Xavi liep door langdurig ziekenhuis-
bezoek een ontwikkelingsachter-
stand op en gaat daarom naar de 
Oranje groep van kinderdagcentrum 
De Boemerang in Hilversum. Xavi 
krijgt meteen het spiksplinternieuwe  
‘Zing maar mee liedjesboek’ mee naar 
huis met liedjes die overgangen on-

dersteunen, thema’s verduidelijken,  
communicatie bevorderen en ont-
wikkeling stimuleren. Zijn moeder 
Mathilde is al lang doordrongen van 
het belang van muziek en daarbij 
past het liedjesboek van Sherpa. Des-
kundigen van Sherpa organiseerden 
ook een piano voor Mathilde, zodat 
het doorpassen van attributen, zoals 
een loopfiets en een statafel, voor 
Xavi minder dramatisch verliep. “Mu-
ziek maakt Xavi meer ontspannen”, 
vertelt Mathilde. “Als Xavi overstuur 
is, maakt ‘Hallelujah’ van Lisa Loïs 
hem rustig; het is zijn favoriete num-
mer. Moeder Mathilde houdt van 
het liedje ‘Zag twee beren broodjes  
smeren’, uit het liedjesboek van  
Sherpa. Ze geniet als Xavi reageert  
op ‘hihihi, hahaha’.

Houvast
“We zingen de hele dag door”, vertelt 
begeleider Sanne Oosterhagen van de 
Boemerang. “We starten alle activitei-
ten met liedjes zoals het eten en drin-
ken, we ruimen zingend op én sluiten 
zingend af.” Sanne legt uit dat kinde-
ren met behulp van liedjes, muziek en 
gebaren de wereld beter begrijpen. 
“Zingen geeft houvast”, weet ze. “Een 
meisje ging gillen als ze niet begreep 
wat we gingen doen. Door het zingen 
van liedjes kan ze zonder spanning 
en stress meegaan in de activiteiten. 
Kinderen worden rustig en vrolijk van 
zingen: ze voelen zich happy.”  

‘Zingen is leuk’ vinden muziektherapeuten en begeleiders van het kinder-
dagcentrum De Boemerang van Sherpa. Ze maakten een nieuw liedjesboek 
met oude en nieuwe liedjes waarvan kinderen kunnen genieten en leren  
over zichzelf en hun omgeving. Ouders krijgen het liedboek mee naar huis, 
en kunnen de liedjes bekijken en beluisteren op YouTube. Muziektherapeut 
Joanne Lantink is enthousiast: “De liedjes zijn herkenbaar voor kinderen,  
ze geven structuur en prikkelen tot ontwikkeling.”

Tekst: Henrique Staal Foto’s: Jaco Klamer

Nieuw liedjesboek op De Boemerang
“Plezier staat voorop”

“Plezier staat 
voorop”

“Zingen geeft 
houvast”
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“Dat ik uit een zelfgemaakte vaas en een zelf-gekleide theepot zóveel voldoening haal”, lacht de 58-jarige  
Dennis Westercappél. Drie jaar geleden zat Dennis somber thuis na een hersenbloeding en twee herseninfarcten. 
Hij werd cliënt van activiteitencentrum Jan Ligthart in Bussum en startte deze zomer ook met Hersenz, een uniek 
behandel programma voor mensen met hersenletsel. “Ik leer omgaan met mijn veranderde mogelijkheden en  
situaties waarin ik verzeild raak”, vertelt Dennis enthousiast. “Het helpt me enorm.”

Tekst: Henrique Staal Foto: Jaco Klamer

“ Ik ga vooruit met 
Hersenz”

Terwijl zijn lotgenoten in het acti-
viteitencentrum Jan Ligthart een 
heerlijke bonensoep brouwen, ver-
telt Dennis dat hij moet leren leven 
met hersenletsel. Dat valt niet mee 
voor een energieke man die graag 
dienstbaar wil zijn. “Ik kon vroeger  
álles maar heb nu het gevoel dat ik 
een marathon ren als ik 100 meter 
wandel”, zegt hij. Langzaam dringt 
tot hem door dat hij geen betaalde 
baan meer kan vervullen, hooguit 
een paar uurtjes vrijwilligerswerk.

Op maat
“Na een medische behandeling kun-
nen mensen met hersenletsel starten 
met het multidisciplinair programma 
Hersenz om opnieuw balans te vin-

den in het leven”, zegt Jeroen Kelders,  
manager behandeling Hersenz van 
stichting Boogh. Manager zorg en 
ondersteuning Peter van Koten van 
Sherpa vertelt dat zorgorganisa-
ties stichting Boogh, Afasiecentrum  
Flevopolder, ´t Gooi e.o. en Sherpa 
hun krachten bundelen in het Jan  
Ligthartcentrum en elkaar verster-
ken. “Cliënten met hersenletsel 
krijgen een op maat gesneden pro-
gramma: ze combineren Hersenz 
met dagbesteding of toeleiding naar 
werk en kunnen met geheugen- en 
communicatieproblemen terecht bij 
de afasiegroep van Danien ten Berge, 
coördinator van het Afasiecentrum. 
“Mensen met geheugen- en com-
municatieproblemen vinden het las-
tig een brug te slaan tussen thuis en 
behandeling”, weet Jeroen Kelders. 
“In Hersenz worden groeps- en thuis-
behandelingen gecombineerd, met 
aantoonbaar positief effect. Cliënten 
en mensen in hun omgeving ervaren 
meer mogelijkheden en begrijpen 
zichzelf en elkaar beter.”

Omgaan met emoties
Psychologen, psychomotorisch the-
rapeuten, logopedisten en cognitief 
behandelaren van Hersenz behan-
delen mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel die na revalidatie nog 
last hebben van klachten als extreme 
vermoeidheid, prikkelgevoeligheid, 
geheugen- en spraakproblemen of 

moeite hebben met het begrijpen 
van taal.
“Ik leer met Hersenz omgaan met 
hersenletsel en een nieuwe balans 
vinden”, vertelt Dennis die deelneemt 
aan de eerste module ‘Omgaan met 
emoties’. Hij vindt het vervelend als 
mensen niet zien dat hij hersenletsel 
opliep, terwijl Dennis dagelijks be-
perkingen ervaart. Opmerkingen als 
‘wanneer ga je weer werken’ schoten 
hem steevast in het verkeerde keel-
gat. Met Hersenz leert hij ‘Stoppen, 
denken, doen’, en begrip kweken.  
Ook leert hij inzien dat gedachten en 
gedrag zijn gevoel bepalen. “Dat is 
een heel proces”, weet Dennis voor 
wie Hersenz een openbaring is: “Er 
wordt weer naar mij geluisterd.”
Dennis is ook blij met de loopop-
drachten bij de psychomotorische 
therapie die hij, om energie te sparen, 
stap voor stap en genietend leert uit-
voeren. “Cliënten van Hersenz stimu-
leren elkaar”, lacht Dennis. “Het is fijn 
dat ik word uitgedaagd.”

Dankbaar
Door deelname aan Hersenz ziet 
Dennis de toekomst met vertrouwen 
tegemoet. “Ik ben dankbaar voor mijn 
partner, kinderen, bonus- en klein-
kinderen en leuke vrienden”, lacht  
Dennis terwijl hij opstaat om de heer-
lijk geurende soep te gaan proeven. “Ik 
ga vooruit met Hersenz, heb zinvolle 
dagbesteding en tel weer mee.”  

Unieke behandelmethode voor mensen met hersenletsel:
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“Wij begeleiden veelal jongeren, die 
de diagnose autisme hebben ge-
kregen en (net) zelfstandig wonen,” 
deelt Nikki. “Toch zien we daarnaast 
ook steeds meer mensen die op la-
tere leeftijd de diagnose krijgen. In de 
ondersteuning richten wij ons voor-
namelijk op mensen met een gemid-
deld tot hoog IQ. Ook werken we veel 
samen met andere teams als het gaat 
om cliënten met een licht verstande-
lijke berking. Voor zowel jongeren 
als ouderen kan het krijgen van de 
diagnose autisme veel vragen oproe-
pen zoals wat houdt autisme precies 
in, hoe beïnvloedt dat mijn leven en 
hoe krijg ik er grip op? Een mooie me-
thode die wij hier gebruiken is Brain 
Blocks.” Het doel van Brain Blocks is 
om één beeld en één taal te creëren 
over autisme, wat zorgt voor meer 
begrip en inzicht. Hierdoor kan er 
gemakkelijker met een persoon met 
over autisme en de gevolgen daarvan 
in het dagelijkse functioneren, ge-
communiceerd worden. 

Kleur van de dag
Ook Sanne (25 jaar) heeft baat bij 

deze methode. “Soms kan ik niet 
goed vertellen wat er in een bepaal-
de situatie is gebeurd,” vertelt Sanne. 
“De Brain Blocksmethode helpt mij 
dan om er woorden aan te geven 
en alle verschillende blokjes in mijn 
hoofd aan elkaar te verbinden. Om-
dat er zo veel in mijn hoofd omgaat 
ben ik soms heel moe. Nu weet ik  
hoe dat komt.”
“We hebben de dagen op het plan-
bord in 3 stukken verdeeld en heb-
ben elk deel van de dag een kleur  
gegeven”, vertelt Nikki. “Ik merkte dat 
Sanne soms dichtklapte als ik vroeg 
hoe zij zich voelde die dag. Nu we de 
dagdelen een kleur hebben gegeven 
is het makkelijker voor haar om met 
behulp van een kleur aan te geven 
hoe zij zich voelt. Soms voelt het voor 
Sanne alsof ze een hele vervelende 
week heeft gehad. Maar dan kijken 
we op het planbord en dan blijkt dat 
haar week eigenlijk best wel goed 
was. Dat helpt Sanne.” 
Sanne vertelt dat ze blij is met de 
begeleiding die ze nu krijgt. En niet 
alleen Sanne, maar ook haar ouders 
valt het op dat ze blij is. Ze is het afge-

lopen jaar van dagbestedingsplek ge-
wisseld en woont sinds kort zelfstan-
dig in een mooi appartement van 
Lucent. “Ik werkte op een kinderboer-
derij, maar had geen aansluiting met 
collega’s”, deelt Sanne. “Nu ga ik naar 
Papageno, een dagbestedingsplek 
speciaal voor mensen met autisme. Ik 
kan er sporten en creatief bezig zijn. 
Mensen begrijpen mij hier beter. Ook 
heb ik hier iemand leren kennen die 
ook heel veel van paarden houdt, net 
als ik”, vertelt Sanne met een glim-
lach. Sanne werkt ook nog een paar 
dagen per week op een manege. 

“Ik vind het belangrijk om zo te be-
geleiden dat de ander zo prettig 
en gelukkig mogelijk in het leven 
kan staan”, deelt Nikki. “We passen 
als team ook zo veel mogelijk het 
werken in de Driehoek toe. Ik ben 
transparant en gebruik vaak humor 
in mijn werk. Mensen met autisme  
voelen vaak haarfijn aan of je op-
recht bent of niet. De verbinding, ook 
met ouders is heel belangrijk.” “Ja”,  
bevestigt Nikki, “deze doelgroep 
heeft echt mijn hart gestolen!”  

“Mensen begeleiden in alle facetten van het leven, dat vind ik mooi aan mijn werk”, vertelt Nikki van Gool,  
begeleider van het Autismeteam. “Ik kom elke keer weer in een nieuwe situatie. Of het nu gaat om het maken van 
een huishoudelijke planning, een gesprek bij de huisarts, een gesprek op het werk of het uitleggen van het begrip 
autisme aan de hand van Brain Blocks.”

Tekst: Anneke Veening Foto: Bettina Traas

Maak kennis met... het Autismeteam

“Ze hebben echt mijn hart gestolen”

Maak kennis met...
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“Het wijkcentrum is echt het hart 
van de buurt en wij van Bij Jooz zor-
gen ervoor dat de mensen lekker kun-
nen eten en drinken. Zo zijn er diverse 
hobbyclubjes, leuke markten, maar 
ook activiteiten van Versa Welzijn en 
Hilverzorg waar het wijkcentrum een 
ontmoetingsplek voor is. Wij verzor-
gen dan met de cliënten het eten en 
drinken, maar bezorgen ook weleens 
bij mensen die slecht ter been zijn 
het eten aan huis,” vertellen Isabel 
Duiveman en Melissa Buitink, bege-
leiders bij grand café Bij Jooz. Deze 
dagbestedingslocatie biedt dagelijks 
een mooie werkplek aan zo’n 12 ho-
recasterren en leert hen de kneepjes 
van het horecavak. “Cliënten starten 

met de basis: het aantrekken van 
werkkleding, jezelf voorstellen en 
de hygiënevoorschriften. Daarna le-
ren ze in een team te werken: in de 
keuken of in de bediening.” Lineke, al 
bijna 10 jaar cliënt bij het grand café, 
vertelt: “Ik heb geleerd om aan de bar 
te werken, kassa te tellen, gasten te 
bedienen en broodjes te maken. Bij 
het ROC heb ik geleerd om groenten 
te snijden.” Isabel legt uit: “Vanuit de 
gemeente hebben we in het verleden 
cursussen gekregen op niveau 1. Zo 
leerden cliënten bijvoorbeeld snij-
technieken en luxe hapjes maken, die 
nog steeds worden gemaakt voor on-
der andere de wekelijkse kaartclub. 
Nu doen we de hygiënecursussen en 

sociale vaardigheidstraining 
samen met Sherpa Acade-
mie. Onze collega Heidi leert 
hen snijtechnieken. Na die 
periode mogen ze op stage, 
bijvoorbeeld bij pannenkoe-
kenhuis de Wildenburg of 

mogelijk in de toekomst een andere 
mooi leerbedrijf.” 

Maar Bij Jooz wordt ook bijgestaan 
door onmisbare vrijwilligers. Zoals  
Berry Lam: vrijwilliger en vaste gast 
en een mooi voorbeeld hoe het grand 
café is verweven met de buurt. “Zo’n 
5 jaar geleden kon ik door gezond-
heidsklachten moeilijk zelf mijn eten 
bereiden. Vanaf toen kwam ik hier 
weleens eten en nu ben ik dagelijks 
hier. Op dinsdag help ik als vrijwil-
liger om cliënten te begeleiden” 
Daar zijn zowel cliënten als mede-
werkers blij mee. Lineke: “Met Berry 
doe ik altijd de kassa: het geld tellen 
en zo. Dat is heel leuk!” Berry: “Het 
mooiste vind ik hier de samenstel-
ling van bezoekers, het is hier altijd 
gezellig. Iedereen doet stinkend zijn 
best, ieder op zijn eigen niveau… 
En de soep is perfect hier!” Lineke:  
“Ik vind hier de samenwerking met 
collega’s en gasten het leukst!”  

Zodra je door de schuifdeuren van wijkcentrum St. Joseph in Hilversum-Oost komt, bruist het van de energie. In de gang 
wachten 2 dames op de les in het lokaal, de dame van de receptie helpt iemand bij het kopieerapparaat en in het hart 
van het gebouw, grand café Bij Jooz, zitten diverse groepjes. Een clubje dames van respectabele leeftijd, bewoners van 
naastgelegen wooncomplexen, komt bijeen voor hun wekelijkse praatje. De andere groep, gestart vanuit Versa Welzijn 
in een project tegen eenzaamheid, heeft hun wekelijkse koffiemoment en de derde groep zit al klaar voor de lunch.

Tekst: Marloes Overmars Foto: Arthur de Mie

Grand café  
Bij Jooz zorgt 
voor de buurt

Iedereen is welkom bij grand café Bij Jooz voor een 
lekkere lunch, een gezellig kopje koffie of praatje! 

Adres: Minckelersstraat 71 in Hilversum. 
Maandag - vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Actueel
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Vanaf januari zijn de 3 supermarkten in 
Hilversum, Baarn en Naarden zelfstandig. 
De supermarkten, voorheen Attent ge-
naamd, heten vanaf nu Super Speciaal. 
Ook al is de naam verandert, de ser-
vice en het aanbod blijft van dezelfde 
uitstekende kwaliteit. Bij Super  
Speciaal werken cliënten van Sherpa: 
zij verkopen er brood, vullen de  
vakken, staan achter de kassa, helpen  
de klanten met het inpakken van de 
boodschappen en doen de bestellingen. 

De goede sfeer en uitstekende service in 
de winkel hebben gezorgd voor een 

goede relatie met de omgeving. 
Natuurlijk moest deze naams-

verandering gevierd worden,  
dus op 16 januari werden de 

nieuwe vlaggen uitgehangen,  
waren er lekkere hapjes en  
drankjes en mocht ook de  

winnares van de prijsvraag voor  
de nieuwe naam haar bood-

schappenpakket in ontvangst nemen. 

Bij Super Speciaal winkel je met aandacht

Sherpa ontvangt keurmerk 
Beste werkgever 2019-2020
Afgelopen maanden heeft een groot deel van de medewerkers meegedaan aan het medewerkersonderzoek. Met de 
uitkomsten van het onderzoek scoort Sherpa boven het branche-gemiddelde en daardoor heeft Sherpa het keurmerk 
Beste Werkgever 2019-2020 gekregen. De belangrijkste uitkomsten zijn dat medewerkers Sherpa van harte aan bevelen 
als werkgever en dat zij veel ruimte ervaren voor eigen regie en ontwikkeling. Als verbeterpunten werden werkdruk, 
teamontwikkeling, communicatie en samenwerking genoemd. Voor deze punten zal door de teams en de organisatie 
worden gewerkt aan een actieplan.

Sinds januari is de Wet zorg en dwang in werking getreden. Deze wet regelt de rechten van cliënten bij onvrijwillige 
zorg of onvrijwillige opname (mensen met een verstandelijke beperking en/of mensen met een psychogeriatrische 
aandoening zoals dementie). Ook bij Sherpa wordt gewerkt aan de invoering van deze wet. Het jaar 2020 is een over-
gangsjaar waarin het beleid verder wordt uitgewerkt en trainingen worden gegeven om iedereen bekend te maken 
met de nieuwe wet en de werkwijze die daarbij hoort.

Wet zorg en dwang van kracht

Om nog langer te genieten van het jubileumjaar van Woonwijk Eemeroord is er van de  
tentoonstelling Woonwijk Eemeroord 50 jaar een boekje gemaakt. Dit geeft een mooi overzicht  
van de woonwijk door de jaren heen. Het boekje is met onderstaande bon gratis af te  
halen bij de recepties van het Servicegebouw (Zandheuvelweg 4, Baarn) of het kantoor aan  
de Larenseweg 30 in Hilversum. Wilt u het liever opgestuurd krijgen? 
Mail dan naar jubileum@sherpa.org.

Boekje Woonwijk Eemeroord 50 jaar
Gratis op te halen tegen inlevering van deze bon bij  
receptie Servicegebouw Zandheuvelweg 4, Baarn of Larenseweg 30, Hilversum

✁

Het begin 
tot nu

Van

1969 – 2019

naar

Woonwĳk Eemeroord

Woonwijk Eemeroord

Boekje Woonwijk Eemeroord 50 jaar

SPECIAAL VOOR U! Van

1969 – 2019

naar

Woonwĳk Eemeroord

De rugzak
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Personeelsvereniging
Voor medewerkers die lid zijn van de  
personeelsvereniging worden er veel leuke 
uitjes georganiseerd.
29 februari O’g3ne in ‘t Spant
18 & 24 maart Kookworkshop
16 april  Dips & Dots workshop
mei Bingo (datum volgt)
juni  High Wine Boat Tour  

(datum volgt)

Meer informatie of lid worden?
Neem contact op met 
personeelsvereniging@sherpa.org

Agenda

Een hele week feest!

Vrijdagavond - Muziekcafé
Kom gezellig wat drinken in het 
café. Elke vrijdagavond in ‘t Gein 
beneden - Diezelaan 1. Soms 
vinden thema-avonden plaats in ‘t Gein boven. 
Meer informatie volgt later per mail/post.

Carnaval
Verkleden, polonaise, dansen 
en zingen. Donderdag  
13 februari, 19.00 – 21.00 uur
’t Gein boven –  
Geinstraat 2 in Baarn.
Meer informatie volgt later per mail/post.

Bingo-avond
Ga jij met een mooie prijs naar huis?
Meer informatie volgt later per mail/post.

Beautydag
Laat je heerlijk verwennen! Kom onder andere 
genieten van massages, verse fruitsmoothies 
of laat je mooi op de foto zetten!
Zondag 29 maart, ’t Gein boven –  
Geinstraat 2 in Baarn.
Meer informatie volgt later per mail/post. 

Cityorkest
Kom kijken en luisteren naar het Cityorkest 
in ’t Gein boven.
Zondag 19 april, 15.00 – 16.30 uur.
Meer informatie volgt later per mail/post.

Egwel Spektakel
Egwel zal weer komen optreden in ’t Gein boven. 
Meer informatie volgt later per mail/post.

Koningsdag
’t Gein boven kleurt oranje op  
maandag 27 april, 12.00 – 15.00 uur.
Meer informatie volgt later per mail/post. 

Musical
Theatermusical vereniging Amersical komt 
weer terug in ’t Gein boven.
Meer informatie volgt later per mail/post.

Paardentocht
Kom meerijden door de prachtige natuur van  
’t Gooi en lunch mee op de manege. Verzame-
len bij ’t Gein beneden –  Diezelaan 1 in Baarn. 
Meer informatie volgt later per mail/post.

Vrienden van Sherpa Voorjaarskermis
Het leukste evenement op het veld  achter 
’t Gein. Zaterdag 6 juni, 11.00 – 17.00 uur.
Meer informatie volgt later per mail/post.

Verschillende workshops
Koken, knutselen, opmaken, dansen en meer. 
Op verschillende dagen, op verschillende  
locaties. Heb je een leuk idee voor een  
workshop? Laat het ons weten via  
evenementen@sherpa.org. Meer informatie 
volgt later per mail/post.

Wil je op de hoogte blijven of heb je leuke tips voor 
de evenementen? Neem contact op met Sherpa 
VrijeTijd: 06 10 13 93 24 of evenementen@sherpa.org

MaartFebruari April Mei JuniJanuari

Foto’s: 
Arthur de Mie

Clubwerk Lopes Dias
Elke maandagavond kan je deelnemen aan 
verschillende clubs bij Lopes Dias.
Workshops, computeren, koken, lees en  
schrijfcursus, eetcafé en nog veel meer.
Tussen 18.30 – 21.00 uur.
Het seizoen eindigt eind mei. Lopes Diaslaan 
213 in Hilversum. Mail voor meer informatie 
naar clubwerk@sherpa.org 

Clubwerk ’t Gein 
Elke woensdagavond kan je deelnemen aan 
verschillende clubs in ’t Gein. Schilderen,  
spelletjes, beauty, muziek en nog veel meer. 
18:30 – 19:30 uur of 19:30 – 20:30 uur.
Het seizoen eindigt eind mei.
’t Gein beneden – Diezelaan 1 in Baarn
Mail voor meer informatie naar  
clubwerk@sherpa.org

Fotoverhaal
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