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Inleiding
Daar is ie dan: het eerste BELEEF. 
magazine van Wonen & Dagbesteding 
Noord-Nederland. Waarom een magazine? 
Een magazine is tastbaar. Het valt letterlijk 
op je deurmat. Verder is de houdbaarheid van 
een magazine anders. Zo kan het ook gebruikt 
worden om (ouders van) potentiële cliënten een 
beeld te geven van wie we zijn. Dit magazine is 
dan ook niet een papieren versie van de voormalige 
nieuwsbrief. U zult zien dat we vooral met beelden 
vertellen waar we trots op zijn; we delen op deze 
manier mooie verhalen over de onderscheidende 
zorg die we verlenen aan onze bijzondere doelgroep. 

Een goed leven voor de cliënt! 
Waar medewerkers met plezier werken en  
waar we onderscheidende zorg verlenen.

Met een eerste nummer in december ontkomen 
we niet aan een terugblik op dit bijzondere jaar 
2021. Het ligt voor de hand om dan te beginnen met 
corona, maar dat deel slaan we over. 2021 was voor 
ons het jaar van een goed leven voor onze cliënt, 
een goed leven waarin ze zichzelf kunnen zijn. 
Dit goede leven loopt als een rode draad door dit 
magazine.

Beleeflocatie
Ook onze nieuwe 
beleeflocatie DigiDoen 
draagt bij aan een 
goed leven voor onze 
cliënten. Afgelopen 
voorjaar ontving u 
een uitgebreide krant 
over alles wat met 
Zorg & Technologie te 
maken heeft.

Tip

Qr-code scannen
Staat er ergens een qr-code? Deze vierkante 
zwart-witte barcode kunt u met de camera van 
uw smartphone scannen. Via een tik op een 
verschenen link opent dan direct de bijbehorende 
informatie.

LACCS
De waarden van LACCS vormen de basis 
voor de uitwerking van de visie op een 
goed leven voor onze cliënten, een goed 
leven waarin ze zichzelf kunnen zijn. 
Maar, wat betekent dat in de praktijk, 
wanneer gaan we volgens LACCS werken 
of doen we dat al en hoe past deze visie 
in de strategie wendbaar? 

Van dagbesteding naar 
cliëntactiviteiten 

Wat de waarden van LACCS betekenen voor
dagbesteding en activiteiten voor onze cliënten 
zijn we, zoals u weet, aan het onderzoeken. 
Regelmatig ontvangt u hierover een update 
via de mail. Op 10 januari 2022 starten we met 
de nieuwe cliëntactiviteiten. 

Heeft u vragen over dit onderwerp? 
Stel ze via de mail aan dacdesk@visio.org 
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Oud en nieuw

Rick en Jordi
Dit zijn Rick (24 jaar) en Jordi (21 jaar). Rick werkt als 
automonteur en woont nog thuis. Jordi woont sinds 
september van dit jaar niet meer thuis en woont op  
Legakker 22 bij De Brink.

“Het leukste 
om samen te doen, 
is een dagje uit“

Wat vind je leuk om met je broer te doen?
Het leukste om samen te doen, is een dagje 
uit, zoals laatst op 18 september, toen 
deden we mee aan de vijfde editie van de 
toeter-toertocht Beilen. Het is een optocht 
van vijftig vrachtwagens door de gemeente 
Midden-Drenthe voor mensen met een 
lichamelijke of verstandelijke handicap of 
met een lastige thuissituatie. Jordi mocht 
meerijden in de truck van een van mijn 
vrienden. Mijn vrienden vinden het ook leuk 
om met Jordi op pad te gaan.

Hoe was jullie jeugd?
Onze jeugd was heel gewoon. We ouwe-
hoerden, stoeiden, gingen naar de speeltuin. 
Natuurlijk ging er veel aandacht naar Jordi, 
maar ik ben niks tekort gekomen. Ik vond 
het ook leuk om met Jordi mee naar school 
te gaan, om daar eens mee te kijken. Sinds 
september is Jordi het huis uit. 

Sommige vrienden vonden het lastig om  
met Jordi om te gaan, maar de meesten 
maken altijd graag een praatje met hem of 
klieren even met hem.

Vroeger paste ik wel op Jordi als mijn ouders 
een avondje weg waren. Mijn vrienden 
kwamen dan ook langs om een biertje te 
drinken. Jordi vond dit heel gezellig, hij 
zat dan tussen ons in op de bank met een 
glaasje ranja.

In Haren werd elk jaar een brussendag ge-
organiseerd. Dat mis ik nog wel op De Brink. 
Het zou fijn zijn a s dat bij De Brink ook 
komt, dan kun je een dagje meekijken en  
andere brussen spreken.

Beschrijf Jordi in drie woorden
Vrolijk, gezellig en grappig

De Toeter-Toertocht in Beilen, meerijden in de truck, | 2021.

Op de trekker | 2002.

Op de step | 2008.
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Dit zijn Peter, Cas, Jordi, Marlies, Jennifer en Silke. Sinds 3 september wonen zij op Legakker 22. 
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Op kamers

Op kamers wonen
Het was wel even wennen om samen te wonen. De 
meesten kwamen vanuit huis. Sommigen kenden 
elkaar al van dagbesteding of van de school in Haren.

Ze wonen nu op kamers bij ons in Vries. Zo zien onze 
cliënten dit ook: op kamers wonen met een beetje 
aanpassingen. Er wordt veel gelachen; Peter, Cas, 
Jordi, Marlies, Jennifer en Silke snappen elkaar goed 
en vullen elkaar mooi aan.

De hobby
Peter, Cas, Jordi, Marlies, Jennifer en Silke delen ge-
zamenlijk een grote hobby en dat is de iPad: muziek 
luisteren en tekenfilms kij en. Wifi is heel belangrijk
voor onze cliënten, o wee als de wifi het niet doet.

Vrije tijd
Peter, Cas, Jordi, Marlies, Jennifer en Silke gaan in 
hun vrije tijd zwemmen, naar de speeltuin, knutselen, 
sjoelen en ook doen ze graag een spelletje. Wat voor 
ons als begeleiding toch wel nieuw is, is dat een aan-
tal van hen kan lezen. Dit levert leuke momenten op.

Marjon en Wendy werken op Legakker 22 en  
vertellen over het werken op deze nieuwe groep:
“Het is een leuke club om mee te werken, en er zijn 
veel uitdagingen. We vinden het fijn dat eter, Cas, 
Jordi, Marlies, Jennifer en Silke goed hun grenzen 
kunnen aangeven. Daarnaast proberen we hun wereld 
te vergroten door hen te begeleiden bij het opbou-
wen van vriendschappen. Ook vinden wij het fijn om
intensief contact te hebben met familie.”

Silke (20)
Zij houdt van rust, 
ze kan heel goed 
meezingen en 
dansen op 
Hollandse muziek.

Marlies 
(22) Zij is gek van
Bon Jovi. Ze heeft
een lichte voorkeur
voor mannen. Ze
geeft iedereen een
eigen naam.

Jordi (21)
Houdt van jaren 
80 muziek, en 
kabouter Plop 
op de iPad 
en chillen.

Jennifer (17)
Onze heerlijke 
puber houdt van huis-
houdelijke klussen. 
Samen spelletjes 
spelen. Maar ze heeft 
ook een sterke eigen wil.

Cas (20)
Stoere rustige 
jongen, kan gevat 
uit de hoek komen. 
En heeft altijd 
een mop paraat.

Peter (20)
Is onze dj en 
voetbalfanaat, 
en grote vriend 
van Patrick.

Onthulling naam 
beleeflocatie ries
In de krant Zorg & Technologie deden we een 
oproep om een naam te bedenken voor onze 
beleeflocatie in ries. Het team van nachtzorg 
kwam met de winnende naam: 

Beleeflocatie DigiDoen

Zij kregen daarom een Damson Cisor, de vervanger 
van de VSoundBox, overhandigd.

Donateur worden?
Bent u nog geen donateur van Stichting Vrienden 
van De Brink en overweegt u vriend te worden? 
Scan de QR-code voor meer informatie:

Of surf naar:
www.vriendenvandebrink.nl/word-donateur/

www.vriendenvandebrink.nl/word-donateur/
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Naam Monique Veenema  Leeftijd 54 jaar
Achtergrond qua opleiding Medisch pedicure en tandartsassistente en mz-4

Naam Janiek Bakker  Leeftijd 24 jaar
Achtergrond qua opleiding Maatschappelijke zorg (persoonlijk begeleider specifie e 
doelgroepen) + Verpleegkunde

In januari 2020 is het 
Expertise College Zorg & 
Welzijn in Vries geopend. 
Het college is een mooie 
samenwerking tussen het 
Drenthe College en Visio 
De Brink. Het is een uniek 
onderwijsconcept, waar 
stage en school op een 
plek worden aangeboden.

Expertise College 
Zorg & Welzijn: 
levenslang leren

  Beschrijf jezelf in drie woorden: enthousiast, 
leergierig, multifunctioneel

  Waarom heb je gekozen voor deze opleiding? 
Waarom in de gehandicaptenzorg? Ik wil graag 
een bredere kennis hebben en die kunnen toepassen 
in het werkveld. De zorgvraag, vind ik, wordt 
namelijk steeds complexer. Ik vind de doelgroepen 
van de gehandicaptenzorg elke dag een bijzondere 
ervaring om mee te maken.

  Wat vind je het mooiste aan werken bij ons? 

Ik vind de diversiteit en verscheidenheid aan doel- 
groepen fijn. Daarnaast heeft Visio mooie facili- 
teiten, een eigen expertise en biedt het kansen.

  Wat maakt onze zorg onderscheidend? Visio blijft 
zichzelf continu door ontwikkelen, bijvoorbeeld 
met nieuwe technieken en technologie. Daarnaast 
denkt Visio altijd mee om voor iedereen maatwerk 
te leveren.

  Waar zie je jezelf werken over vijf jaar? Met 
pensioen, haha, grapje. Het lijkt mij leuk om namens 
Visio De Brink, aan jonge talenten en krachten, 
cursussen en workshops te geven om ze te laten 
zien en ervaren wat er mogelijk is binnen Visio. Ik 
zie mijzelf over vijf jaar het liefst op een werkplek, 
waar ik breed inzetbaar ben, zoals bij de medische 
dienst in Vries of ergens ander bij Visio.

  Wat doe je graag in je vrije tijd? Ik houd van 
wandelen, bloemschikken, weekendjes weg met de 
camper, puzzelen, schilderen, tuinieren en mezelf 
blijven door ontwikkelen.

  Beschrijf jezelf in drie woorden: actief, 
enthousiast en leergierig

  Waarom heb je gekozen voor deze opleiding? 
Waarom in de gehandicaptenzorg? Sinds 2016 
werk ik bij Visio De Brink. Destijds haalde ik door 
middel van twee stages binnen Visio mijn diploma 
Maatschappelijke zorg (persoonlijk begeleider 
specifie e doelgroepen) en kon ik hierna gelijk aan 
de slag. Door de voldoening die ik uit mijn werk 
haal en de groeiende mate van interesse, heb 
ik in september 2020 besloten om mij verder te 
gaan ontwikkelen. Binnen het Expertise College 
Zorg & Welzijn ben ik gestart met de opleiding 
Verpleegkunde. 

  Wat vind je het mooiste aan werken bij ons? 
Omdat ik naast de opleiding Verpleegkunde nog 
steeds werkzaam ben op de groep, kan ik mijn 
nieuw opgedane kennis direct toepassen in mijn 
dagelijkse werkzaamheden. Ik kan hiermee gelijk 
iets voor onze cliënten betekenen!

  Wat maakt onze zorg onderscheidend? 
De (meeste) cliënten zijn zowel visueel als 
verstandelijk beperkt, dat houdt voor ons als 
begeleiders in dat wij veel voor onze cliënten 
betekenen. Als aanstaand verpleegkundige hoop 
ik dan ook om mijn rol als begeleider nog beter te 
maken. Het is zo’n dankbaar beroep, de emoties en 
liefde die je voor het werk terug krijgt van zowel 
cliënt, collega, ouder en werkgever.  

  Waar zie je jezelf werken over vijf jaar? In de 
toekomst kijken kan niemand, maar na het afronden 
van deze opleiding zou ik mij graag nog willen 
specialiseren. Want ook binnen de verpleging zijn er 
ontzettend veel verschillende richtingen!  

  Wat doe je graag in je vrije tijd? Ik ben een 
geboren en getogen Eeldenaar. Op zondagen ben ik 
vaak te vinden bij de plaatselijke voetbalvereniging 
v.v. Actief. Daarnaast breng ik mijn vrije tijd graag 
door met vrienden of ben ik te vinden in het lokale 
café van mijn moeder, G&A Boelens.  

Een goed leven voor de cliënt! Waar medewerkers met plezier werken en waar we onderscheidende zorg verlenen.

“Na het afronden 
van de opleiding

Verpleegkunde zou ik 
mij graag nog willen 

specialiseren.“

“ Het lijkt mij 
leuk om aan jonge 
talenten cursussen 
en workshops 
te geven.”
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Gedicht Janiek 

Werken in de zorg, dat doe je met gevoel,

jij weet als geen ander, precies wat ik bedoel.

Alles voor de bewoners, je staat altijd voor ze klaar,

het geeft zoveel voldoening, ook al is het soms best zwaar.

De uren die we moeten maken,

en daarbij ook nog het omgaan met alle moeilijke zaken.

Met veel geduld en zorgzaamheid, 

werk jij hier al een hele tijd.

Jij bent degene die mij positief heeft versterkt,

bedankt voor wie je bent, en dat ik nog lang samen met je werk.

Want ook dat maakt werken in de zorg zo fijn

ik mag en kan immers bij jou altijd mezelf zijn.

En al lijkt het simpel wat je schenkt,

toch is het meer waard dan je denkt! 

Geschreven door Janiek Bakker, bbl-student,
 februari 2021 verpleegkunde leerjaar 3 
werkzaam bij Legakker 10/12

Theater met audiodescriptie 
door blindentolken
Met een visuele beperking naar het theater, festival of evenement? Dat kan! Komt 
het Zien! maakt theaterbeleving live mogelijk voor mensen die blind of slechtziend 
zijn. Dankzij de live audiodescriptie en speciale meet & feel inleiding kun je alles 
volgen. Via een koptelefoon hoor je de audiobeschrijving van onze blindentolken en 
mis je niets. Zo is theater leuk voor iedereen, óók als je minder of niets ziet.

Kun of wil je niet naar het theater? Dan geniet je online van 
theater met audiodescriptie bij Komt het Zien! THUIS. 

Meer weten? Scan de qr-code naar de website komthetzien.nl

Tip

Groeten uit… Burgum

Kerst op Rietwal 26 
(2004)

Groeten van Jelle, Gini, Carina, Willy, Wendy, Sandra (staand van links naar rechts), Sjoerd, Lorien, Dennis en Sjoerd (op rolstoel 
van links naar rechts).

11.

Uit de 
oude 
doos

https://www.komthetzien.nl/
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Een goede geduldige kok

Gerrit lust bijna alles
Gerrit eet graag en hij lust bijna alles. Ook helpt hij altijd bij het koken. 
Daarbij maakt het niet uit hoelang hij bezig is. Zo kostte het snijden van alle 
wortels en aardappels driekwartier. Gerrit is een goede kok; hij ruikt aan de 
kruiden, heeft geduld en kijkt regelmatig onder de deksel. 
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Stacy is gek op kerst

Een goed leven voor de cliënt! Waar medewerkers met plezier werken en waar we onderscheidende zorg verlenen.Een goed leven voor de cliënt! Waar medewerkers met plezier werken en waar we onderscheidende zorg verlenen.

Dit is Stacy. Stacy is gek op kerst! 
De boom kan niet vroeg genoeg in huis, en Stacy geniet van de gezelligheid thuis...  

... en op haar werk.
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Begeleid werker in beeld

Clarine de Bruin
Dit is Clarine; ze stelt zich graag voor en vertelt u  
over haar werk bij een middelbare school. Clarine wordt 
hierbij vanuit Visio begeleid door jobcoach Janny.

Clarine: “Ik ben Clarine de Bruin en ik werk 
bij het Harens Lyceum als assistent-
conciërge in de horeca van de school. Dit is 
een hele leuke begeleid-werkenplek. Janny 
komt regelmatig even bij mij op school of 
thuis langs om te horen hoe het met mij 
gaat. En we appen ook. Janny kan mij helpen 
wanneer ik een vraag over het werk heb. 

In de nieuwsbrief voor ouders van juni 2019 
heb ik ook al eens een stukje over mijn 
begeleid-werkenplek geschreven. En Janny 
heeft mij nu weer gevraagd om een stukje 
over mijn werk te schrijven voor dit nieuwe 
magazine. En dat doe ik graag!

Ik werk alweer elf jaar op school en ik heb 
het er nog steeds erg naar mijn zin.  
Ik heb ook leuke collega’s. Ik ben gek op deze
periode van het jaar, vanwege Sinterklaas 
en kerst, al is het qua licht een lastigere 
periode voor mij, op de fiets. Ik heb meer tijd
nodig om goed te kijken.

Met Sinterklaas zet ik altijd bakjes met 
pepernoten en speculaas op alle tafels in de 
lerarenkamer. Iedereen mag dan pepernoten 
pakken tijdens de pauzes. En ik help mijn 
collega’s mee om voor elke klas een krat 
met chocolademelk en speculaaskoeken 
klaar te zetten. Ik mag daarna ook altijd 

meehelpen met het opruimen van heel veel 
sinterklaaspapier, achtergelaten door de 
leerlingen, haha.

Met kerst wordt er altijd een mooie versierde 
kerstboom in de hal gezet en we kunnen 
dan lekker van de kerstkransjes snoepen. 
En ik hoop dat we dit jaar ook weer een 
kerstontbijt met alle collega’s krijgen; dat is 
erg gezellig. En van school krijg ik altijd een 
kerstpakket. Vorig jaar kreeg ik chocolaatjes 
en een cadeaubon. Janny en ik geven ook 
ieder jaar mijn collega’s en meneer Smolders 
een kerstattentie van Visio, om hen te 
bedanken voor de fijne samenwerking. Wat 
ik ook leuk vind, is dat ik altijd twee weken 
kerstvakantie heb. Ik ga dan vaak een paar 
dagen naar mijn familie en doe leuke dingen 
met mijn vriend. 

Ik hoop dat we straks in het nieuwe jaar 
ook weer een nieuwjaarsreceptie voor het 
personeel krijgen met lekkere hapjes en zo. 
Ik vind het altijd leuk om na de kerstvakantie 
weer te beginnen, want dan zie ik al mijn 
collega’s en vertellen we wat we allemaal 
beleefd hebben.” - Clarine’s collega vult aan: 
“En wij zijn dan weer blij dat Clarine er is; ze 
is altijd vrolijk!”

Janny Pepping, 
jobcoach Arbeid & Dagbesteding
T   088 585 75 04
M 06 52 67 97 34
E jannypepping@visio.org

Aanwezig: dinsdag, donderdag en 
vrijdagochtend

Een goed leven voor de cliënt! Waar medewerkers met plezier werken en waar we onderscheidende zorg verlenen.Een goed leven voor de cliënt! Waar medewerkers met plezier werken en waar we onderscheidende zorg verlenen.

“ Ik werk alweer 
elf jaar op school 
en ik heb het 
nog steeds erg 
naar mijn zin.“
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Het kindercentrum in beeld

Een goed leven voor de cliënt! Waar medewerkers met plezier werken en waar we onderscheidende zorg verlenen.Een goed leven voor de cliënt! Waar medewerkers met plezier werken en waar we onderscheidende zorg verlenen.

Wilma (spelmedewerker) en Sander,

achter Sander zit Tygo en op de  

achtergrond zit Hicham

Merano
Isa

Speeltuin

BryanSterre
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Verbonden door het Licht

Column Jannie Slingerland

“Waar zou zij
 over dromen?”

Kerst met Maria
Jannie Slingerland is de moeder van Maria. Maria gaat naar de dagbesteding bij 
De Brink in Vries.

Hoe hard en hoe mooi wij ook zingen over de 
vrede op aarde en de stille heilige nacht, onze 
dochter hoort de woorden niet en als ze de 
woorden wel zou horen, zou ze niet weten wat 
ze betekenen. Misschien zouden de klanken en 
het ritme wat bij haar kunnen doen, maar ook  
de klanken en het ritme bereiken haar stille 
wereld niet.

Kerstfeest vieren zonder de betekenis van woorden 
te kennen is moeilijk. Dat er een kindje is geboren 
voor ons allemaal, en dat dat kindje ook geboren is 
voor haar, glijdt helemaal aan haar voorbij. De licht-
jes in de bomen en alles wat glittert, zeggen haar 
ook niet veel, want het glittert al vele dagen en dat 
spul is al maanden te koop in de winkel. Wij nemen 
haar mee de winkels in, want wat houdt ze van 
lichtjes. In de andere jaargetijden wil ze de winkels in 
om naar de lichtjes in de plafonds te kijken, maar nu 
komen de lichtjes heel dichtbij. Ze mag ze aanraken, 
maar dan zijn ze voor haar toch te dichtbij. Ze duwt 
de lichtjes weg, ze moeten op afstand blijven. Ze 
heeft gelijk: op afstand zijn de lichtjes het mooist en 
is er ruimte om een beetje te dromen.

Waar zou zij over dromen? Bijna zeker weten we dat 
ze niet droomt over kalkoenen, versieringen, kerst-
kleding en waar wij allemaal naar toe op bezoek 
moeten. De dromen van onze dochter zijn kleiner. 
Met de kerst komen mama en papa haar halen, maar 
dat heeft voor haar niets met de kerst te maken, 
want papa en mama halen haar vaker op. Dat de 
koelkast vol staat met lekkere dingen hoort zo, want 
dat is altijd zo als ze daar thuis komt. Thuis zijn er 
met de kerst ook meer lichtjes, maar als er echte 
kaarsen of waxinelichtjes branden, verandert er wel 
wat. Ze houdt veel van kaarsvet en als wij even niet 
opletten grijpt ze haar kans. Haar traagheid veran-
dert in een mum van tijd in een snelheid, waar wij 
nog steeds van onder de indruk kunnen komen, om 
vervolgens een flin e slok kaarsvet te nemen, maar 
verder gaat haar belangstelling duidelijk uit naar 
haar vastigheden. Die vastigheden zijn voor haar 
belangrijk. Op haar dagplanbord moet staan dat wij 

gaan wandelen, snoezelen en een ritje met de auto 
maken om ergens naar toe te gaan waar een biertje te 
krijgen is. 

Jouw dromen, bijzondere dochter van ons, wijs je aan 
in je communicatieklapper, en wij hopen maar dat je 
droom niet groter is dan de foto’s die daar in staan. 
Als je dromen groter zijn, komt de onbegrepenheid een 
grote plek innemen. Wij weten dan vaak niet wat je be-
doelt en wat je wilt. Je mooie glimlach verdwijnt en er 
komen sombere geluiden tevoorschijn. Wat bedoel je, 
wat wil je? Jouw kleine wereld, maar ook onze wereld, 
heeft scherpe randen, de randen van de onbegrepen-
heid. Bij kerst willen wij even geen scherpe randen en 
zingen wij het overbekende lied wat de engelen zongen 
in de nacht van Jezus’ geboorte.

Ere zij God,
vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.

Lieve dochter,
dat kindje Jezus is geboren voor ons, voor iedereen en 
ook voor jou.
Dat troost ons.
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23.22. Een goed leven voor de cliënt! Waar medewerkers met plezier werken en waar we onderscheidende zorg verlenen.Een goed leven voor de cliënt! Waar medewerkers met plezier werken en waar we onderscheidende zorg verlenen.

Weekend thuis: 
wie gelooft heeft wat
Maak kennis met Alrik Oosterhuis. Een keer per 
twee weken gaat hij naar huis en bezoekt dan 
regelmatig de kerk, waar zijn vader organist is. 
Zijn vader speelt dan alleen voor Arik op het orgel.

Puzzelen

Woordzoeker
In dit letterdiagram zijn de woorden in het lijstje eronder verstopt, van links naar rechts en van boven naar 
beneden. De bedoeling is dat je de woorden zoekt in het letterdiagram en deze omcirkelt. De letters mogen 
meer dan één keer gebruikt worden.
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dennenboom
kerstman
sneeuwpop
cadeautjes
kerstnacht
lichtjes
stal
geboorte

Zoek de volgende woorden:

piek
noordpool
ballen
ster
winter
engelenhaar
kerstkaart
familie

liedjes
kransjes
arrenslee
maaltijd
vakantie
hulst
december
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24. Een goed leven voor de cliënt! Waar medewerkers met plezier werken en waar we onderscheidende zorg verlenen.

Uw 
mening... ...stellen wij 

zeer op prijs!

Uw mening telt!
Gedeelde ervaringen helpen anderen met kiezen 
in de zorg. Hebt u al een waardering geschreven 
op de site van Zorgkaart Nederland? Wat vindt u 
van ons als zorgverlener? Bent u goed geholpen? 
Of zijn er nog verbeteringen mogelijk? Uw ervaringen 
met de zorg van Visio kunt u delen op Zorgkaart 
Nederland (www.zorgkaartnederland.nl), een 
onafhankelijke website van Patiëntenfederatie 
Nederland. Hoe meer mensen een ervaring delen, 
hoe duidelijker het beeld van de zorg in Nederland 
wordt. Scan de QR-codes voor de ervaringen met 
Visio De Brink en Visio De Heukelom en schrijf 
een waardering. Uw mening telt!

Visio 
De Brink

Visio 
De Heukelom

Colofon

BELEEF. is een uitgave van Wonen & Dagbesteding  

Noord-Nederland, verschijnt twee keer per jaar en is 

bestemd voor ouders en wettelijk vertegenwoordigers 

van cliënten van Wonen & Dagbesteding Noord- 

Nederland. BELEEF. wordt eveneens ter informatie 

toegestuurd aan de donateurs van de stichting  

Vrienden van De Brink en aan de vrijwilligers van 

Wonen & Dagbesteding Noord-Nederland, en kan 

gebruikt worden om uit te reiken aan zich oriënterende 

vertegenwoordigers van potentiële nieuwe cliënten.

Redactie 
Nicole Bijen, Kristel Dallinga en Danielle Louwes

Eindredactie
Nicole Bijen en Danielle Louwes

Fotografi
Fotostel, Groningen (Kristel Dallinga)

Vormgeving
Makes Sense reclame & vormgeving

Redactieadres
Redactie BELEEF. | Veenweg 20 | 9481 TJ Vries 

T (088) 58 61 335 | 

E daniellelouwes@visio.org 

Volg ons op social media
Op de hoogte blijven van de mooie verhalen van Visio? 

Volg Visio De Brink op social media!

                                    @VisioDeBrink

Een nieuw jaar, nieuwe
cliëntactiviteiten

https://www.zorgkaartnederland.nl/



