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BELEEF.
Inhoud

Inleiding
Daar is ie dan: het derde BELEEF. magazine van  
Wonen & Dagbesteding Noord-Nederland. Ook in dit 
nummer vertellen we vooral met beelden waar we trots 
op zijn; we delen op deze manier mooie verhalen over 
de onderscheidende zorg die we verlenen aan onze 
bijzondere doelgroep. Ons motto is 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.

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

Voor dit nummer schreven Hannah van Leeuwen en
Hèlen Puper een voorwoord: 

LACCS
Als coördinerend cliëntbegeleiders hebben wij afgelopen 
juli onze post-hbo LACCS afgerond. Tijdens deze opleiding 
hebben wij aan de hand van toepassingsopdrachten rond 
onze rode draad cliënt nieuwe inzichten gekregen als het 
gaat om een goed leven voor al onze cliënten. Waar wij soms 
een hyperfocus hadden op een bepaald LACCS-gebied is ons 
beeld nu verbreed en weten wij dat het op orde zijn van alle 
vijf de LACCS-gebieden bijdraagt aan het centraal stellen 
van goed leven. Ook kregen wij weer bevestigd dat het in de 
driehoek samenwerken met ouders heel belangrijk is voor 
een stevige basis. Dat wij aandacht moeten hebben voor de 
ouders (verwanten), dat er geen ouders lastig zijn wanneer  
je je verdiept in hun verhaal. 

Daarnaast heeft het gebracht dat wij een jaarevaluatie in de 
vorm van een ‘goed leven’-gesprek gaan voeren. Een gesprek 
waar alle betrokkenen rond de cliënt samen komen, waar alle 
LACCS-gebieden aan de hand van LACCS-waarden besproken 
worden en waar samen doelen geformuleerd worden voor het 
komende jaar. 

Werken volgens het LACCS-programma is niet iets wat wij 
alleen bij onze locaties in Burgum, Haren en Vries doen. Er 
wordt nu gewerkt aan een landelijk implementatieplan om 
het goede leven volgens LACCS voor alle cliënten van Visio 
centraal te stellen.

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.

De vijf gebieden
Een goed leven volgens LACCS betekent 
dat het goed voor elkaar is op de vijf 
gebieden: lichamelijk welzijn; alertheid; 
contact; communicatie en stimulerende 
tijdsbesteding.

Lichamelijk  
welzijn

Alertheid

Communicatie Contact

Stimulerende
tijdsbesteding

Tip
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Brussen

Lorien, Arjen en Arjenne
Dit zijn Lorien (56 jaar) en haar broer Arjen (51 jaar) en 
zus Arjenne (54 jaar). Arjen woont in Noordlaren, heeft 
de studie vliegtuigbouw afgerond en heeft nu een eigen 
bedrijf als interieurontwerper en -maker. Arjenne woont in 
Zwolle, is afgestudeerd als kinderoefentherapeut en werkt 
op scholen, waar ze kinderen met sensomotorische en 
sociaal-emotionele hulpvragen begeleidt. Lorien woont  
sinds 2003 bij Visio in Burgum.

“Lorien heeft  
  ons leven verrijkt 
  door gewoon te zijn 
  wie ze is“
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Wat vinden jullie leuk om met je zus te doen?
Arjen: “Wandelen, muziek maken (ze is vooral gek  
op valse noten) en lekkere dingen eten.”
Arjenne: “Ik vind het leuk om samen met Lorien te 
spelen met haar speelgoed of gewoon dicht naast 
haar te zitten en de verbinding te voelen en echt 
contact te maken. Ook genieten we ervan om samen 
even Burgum in te gaan en lekker patatjes en een 
kroketje te eten. Graag nemen we dan ook tante 
Matty mee of gaan even bij haar langs voor extra 
gezelligheid.”

Hoe zouden jullie Lorien omschrijven?
Vrolijk, lief, tevreden, sterk, humoristisch

Hoe was jullie jeugd? 
Arjen: “Wij denken terug aan vroeger met een goed 
gevoel. Natuurlijk had Lorien veel aandacht nodig, 
maar ik heb nooit het gevoel gehad dat we aandacht 
te kort kwamen. Echt een warm nest waar heit en 
mem beide hun eigen bijdrage in leverden. We zijn 
altijd heel blij geweest met Lorien als zus, ze heeft 
ons leven verrijkt door gewoon te zijn wie ze is.

Vriendjes en vriendinnetjes kwamen graag over 
de vloer. Lorien had namelijk heel veel speelgoed. 
Voor ons was al dat (baby)speelgoed met allemaal 
vrolijke geluidjes normaal. Onze vriendjes vonden 
het een paradijs! En elk jaar kwam er meer bij, 
want de dingen, die Lorien leuk vond om te krijgen, 
veranderden niet.”

Arjenne: “Onze jeugd met Lorien was fijn. Heerlijk 
met z’n allen op vakantie naar Ameland en us heit als 
trekpaard voor de bolderwagen, waar voor ons alle 
drie een plekje was. Ook in de jaren dat Lorien veel 
ziek was, lukte het heit en mem om met ons allemaal 
op vakantie te gaan door ook onze oppas mee te 
nemen, die er dan overdag voor Lorien was.

Wij hebben onze thuissituatie volgens mij altijd 
wel als normaal ervaren. Dankzij Lorien hebben 
we veel geleerd over aanvoelen van de ander 
en de waardevolle betekenis van non-verbale 
communicatie. Ons leven samen met Lorien als 
oudste zus heeft ons gevormd tot wie we zijn en 
heeft altijd voor veel onderlinge verbinding gezorgd. 
Nog steeds is Lorien een verbindende factor en van 
haar leren we om in tempo terug te schakelen en 
mindfull te genieten in het nu zonder zorgen voor de 
toekomst of teveel focus op het verleden.”

Lorien, Arjen en Arjenne
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V.l.n.r. op de foto: Ilona, Peter, Annika, Gerrit, Lisa, Johan, Janke, Arjen en Marijke

Kunstig clubje
Dit zijn Ilona, Peter, Gerrit, Lisa, Johan, Arjen, Marijke en hun begeleiders Janke en Annika. 
Maak kennis met de kunstenaars van ons atelier Kwast in Vries.

Hoe is het om te begeleiden op deze groep?
Het team van atelier Kwast vertelt over hun werk: 
“In juni zijn we op een nieuwe locatie gestart met 
het atelier. We zitten nu in het Diggelhoes in een 
mooie ruimte. We hebben extra ruimtes voor als 
iemand graag in alle rust wil werken. Iedereen heeft 
inmiddels zijn plekje gevonden en we zijn blij dat we 
weer creatief aan de slag mogen. We werken veel 
met papier-maché, maar er wordt ook geschilderd 
en gebruik gemaakt van andere materialen. Er zijn 

cliënten die veel aan de producten werken, maar we 
hebben ook ‘professionele scheurders’ in ons midden, 
zij voorzien iedereen van gescheurd papier. 

We maken nog steeds de gebruikelijke artikelen als 
spaarvarkens, schalen, breipotten en lieveheers-
beestjes. Ook maken we producten op bestelling. 
Sommige cliënten vinden het erg leuk om elke keer 
weer iets nieuws te bedenken om te maken en dit 
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dan uit te voeren. Zo hebben we de afgelopen tijd al 
een luchtballon, een beer en een dikke dame  
gemaakt en wordt er nu hard gewerkt aan een stuk 
kaas waar ook nog muisjes op komen. Als begeleiding 
gaan we vooral af op wat de cliënten graag willen 
maken en hier proberen wij vorm aan te geven. 

Onze cliënten werken zo zelfstandig mogelijk aan 
hun eigen werktafel. Deze wordt aan het einde van 
de dag weer netjes opgeruimd. Alles wat ze nodig 
hebben, staat op een vaste plek in de kast.  
Zo kunnen de cliënten zelfstandig hun spullen  
pakken en opruimen. We hebben briefjes waarop we 
bijhouden met welke laag papier we bezig zijn. 

In de Kubbing hebben we een galerie, hier staan onze 
producten uitgestald voor de verkoop. Je kan altijd 
een kijkje nemen. Als je zeker wilt weten dat er ook 
iemand van het atelier aanwezig is, maak dan even 
een afspraak. 

Het is ontzettend leuk om de eigenwaarde van de  
cliënten te zien groeien wanneer ze complimenten 
krijgen over hun werk. Ook zijn ze ontzettend trots 
als ze iets op bestelling mogen maken. Producten 
bestellen kan via atelierkwast@visio.org of tussen 
09.30-16.00 op telefoonnummer (06) 29 69 38 46.  
Bel of mail gerust voor de mogelijkheden.”

Onze bewoners
Ilona (36) 
Ik vind het fijn om creatief  
bezig te zijn binnen het  
atelier.

Peter (60) Tijdens het 
werken vind ik het heerlijk  
om te luisteren naar de Dire 
Straits of the Golden Earring.

Gerrit (53) 
Ik houd enorm van heel hard 
werken en vind het leuk om 
producten op bestelling te 
maken.

Lisa (45) 
Ik mag graag papier 
scheuren en creatief bezig zijn 
met thema’s van het seizoen.

Johan (50)  
Als je op het atelier komt en 
je ziet de vloer bezaaid met 
papier, dan zit ik daar 
waarschijnlijk midden in.

Arjen (60) 
Ik verzorg altijd de bood-
schappen voor de lunch.

Marijke (39) 
Ik vind alles leuk wat we 
doen en maken in het 
atelier, maar vooral het  
plakken van papier-maché.

mailto:atelierkwast%40visio.org?subject=
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Leren bij Visio: pilot Drentse GHZ klas
In september ging de pilot ‘Drentse GHZ klas’ van start. In deze pilot werken instellingen 
voor gehandicaptenzorg in Drenthe en de mbo-scholen in Drenthe en Groningen nauw samen. 
Zeven studenten, die in het derde leerjaar zitten van de opleiding VZ-IG, MZ of VZ-MZ,  
vormen de klas.  

Waarom deze pilot?
Irene Kornet, coördinator opleidingen en stages 
Wonen & Dagbesteding Noord-Nederland, vertelt: 
“Vanuit een gemeenschappelijke belang willen  
instellingen en scholen meer en beter opleiden  
voor de gehandicaptenzorg in de provincie  
Drenthe. Dit gaan we in eerste instantie doen via  
de praktijkleerroute gehandicaptenzorg voor 
laatstejaars BOL-studenten van Alfa College,  
Drenthe College, Noorderpoort, die in de loop van 
leerjaar 2 een bewuste keuze hebben gemaakt voor 
deze branche en hiervoor dan al gaan warmlopen. 

Ze komen in leerjaar 3 in een gezamen
groep, waarin ze op de branche gerich
krijgen (op een van de scholen in com
met in de praktijk en online) en gelijk
het hele jaar stage lopen bij een van d
locaties van Visio De Brink, De Trans o
Vanboeijen. Zo kunnen we recht doen
de keuze van studenten die kiezen vo
de gehandicaptenzorg en verwachten
we meer en beter te kunnen opleiden
de gehandicaptenzorg. Door de krach
van drie scholen en drie instellingen t
bundelen kunnen we bouwen aan een
nieuwe, dynamische onderwijsomgev
vanuit activerende leerprincipes door

zelfregulerende en collectief verantwoordelijke 
leergemeenschap van docenten, praktijkopleiders 
en studenten.”

Deelnemers:
 Drenthe College 
 Noorderpoort College
 Alfa College
De Trans
 Vanboeijen
 Visio De Brink

We zijn trots op deze mooie samenwerking!

“ BOL-studenten lopen het 
hele jaar stage bij een van  
de locaties van Visio De Brink, 
De Trans of Vanboeije

lijke GHZ-
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e  
f  
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Kerst op Rietwal 26 
(2004)

TZA Drenthe 
aanwezig op 
Techniek 
Tastbaar 
beurs

Op vrijdag 14 oktober waren we 
aanwezig op de Techniek Tastbaar 
beurs in Assen. Deze jaarlijks 
terugkerende beurs brengt jongeren 
in contact met de zeven werelden 
van techniek. Zo ontdekken ze of 
techniek iets voor hen is. Ook vanuit 
de zorg vinden we het belangrijk dat 
we ons hier laten zien. Dit hebben 
we gedaan vanuit de Technologie en 
Zorg Academie (TZA Drenthe), waar 
wij onderdeel van zijn. 

Collega’s Mark Lanting, Paul Op 
Het Veld, Barbera Wolting en twee 
studenten waren er namens Visio bij. 
Paul vertelt: “Bezoekers kregen een 
stempelkaart met vier opdrachten, 
elk voor een andere sector 
(gehandicaptenzorg, ziekenhuiszorg, 
thuiszorg en ouderenzorg). 

Bij elke sector konden ze een 
opdracht uitvoeren. Samen met 
collega-instelling Vanboeijen 
vertegenwoordigden wij de sector 
gehandicaptenzorg. We hadden 
onder andere de Pillo spelcomputer 
mee, het Bhaptic trilvest en VR 
brillen waarmee de bezoekers 
konden ervaren hoe het is om een 
visuele beperking te hebben. We 
hebben vier leerlingen gesproken die 
zelf een visuele beperking hebben en 
ook bekend zijn met Visio. Zij vonden 
het erg leuk om hun klasgenoten te 
laten ervaren wat zij zelf zien.”

We kijken terug op een mooie dag, 
waar we met ruim 2300 bezoekers 
onze collega’s van de toekomst 
hebben gesproken!

Kijk op 
techniektastbaar.nl 
of scan de QR-code

https://techniektastbaar.nl
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Gerts bord staat op een verhoging met daarop een pan met het bord. De vergroeiing van 
Gerts nekwervels neemt namelijk toe, vandaar deze slimme oplossing. 

p
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Favoriete maaltijd

Het lievelingseten van Gert Meijering
Gert is een jonge man die houdt van winterse kost. Hij helpt dan ook graag mee met koken. 
Zijn begeleider Johanna vertelt: “Vanavond eten we stamppot boerenkool, of zoals Gert het 
zelf zegt: stamppot mous. Gert helpt dan mee met de aardappels schillen. De boerenkool is 
al gesneden, maar dit doet hij dan voor mij in de pan. De spekjes erbij. Die mag hij graag door 
roeren en daar natuurlijk even stiekem van snoepen. Uiteraard mag van Gert de rookworst 
dan niet ontbreken.”

Gert’s recept voor
stamppot boerenkool
Benodigdheden voor 7 personen
 2 kilo aardappels
 1 kilo boerenkool
 2x 250 gram spekjes
 2 rookworsten 

Bereidingswijze
1. Snijd de aardappels in kleine  
 stukjes en doe deze in een pan.  
 Zout naar smaak toevoegen en  
 ruim water erop.
2. De boerenkool fijn snijden en in  
 een pan met ruim water doen.
 (Je kan er ook voor kiezen om de  
 boerenkool op de aardappels te 
 doen, als je niet voor veel   
 personen hoeft te koken).
3.  Kook de aardappels en de 

boerenkool gaar.
4.  Bak ondertussen de spekjes 

goudbruin.
5.  De rookworsten in een pan heet 

water opzetten (water niet laten 
koken).

6.  Als de aardappels en de  
boerenkool gaar zijn, alles in een 
pan doen. De spekjes toevoegen 
en alles stampen tot een mooie 
stamppot (eventueel met een 
mixer als stampen lastig is voor 
de cliënt).

7. Snijd de worst in mooie plakjes.  

Tip: serveer augurkjes of 
zilveruitjes bij de stamppot.

Eet smakelijk!
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Groeten uit… 
het logeerhuis in Haren
In september zijn we gestart met logeren in Haren voor jongvolwassenen,  
die voorheen op Holtveen 18 in Vries logeerden.

Meer weten over logeren?
Neem dan contact op met onze 
adviseurs zorgbemiddeling: 

Marjan Pierie
marjanpierie@visio.org 
(06) 41 34 84 64
Aanwezig: ma, di, wo en do

Astrid Oortwijn
astridoortwijn@visio.org 
(06) 547 639 61
Aanwezig: ma tot 14.00 uur,  
di, do en vr

Oproep
We hebben nog geen 
naam voor het logeerhuis. 
Er zijn al mooie suggesties 
vanuit het team voorbij 
gekomen, maar we willen 
graag nog wat meer opties 
ontvangen, zodat we  
straks uit een volle pot  
met namen een keus 
kunnen maken. Reacties 
ontvangen we graag via 
mariannebouma@visio.org.

12. Een goed leven voor de cliënt! Waar medewerkers met plezier werken en waar we onderscheidende zorg verlenen.
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Groeten uit… 
het logeerhuis in Haren

Zorg & Technologie: musicball
We zijn heel blij met het cadeau dat we van Heijmans kregen voor in onze toegankelijke 
speeltuin. Dinsdagmiddag 13 september werd een gele MusicBall feestelijk onthuld in bijzijn 
van cliënten, medewerkers en een delegatie van Heijmans. 

Onze cliënten kunnen de MusicBall zelf bedienen: je draait aan de hendel van de MusicBall en er begint een 
liedje te spelen. Stop je met draaien, dan stopt het liedje. Begin je weer met draaien, dan begint er een ander 
liedje. Onze cliënten zijn er super blij mee!

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

Erop uit met de huifkar
Op een mooie nazomerdag trok het team van de Kiep erop uit met de huifkar. 
Onder de bomen in het centrum van Yde was er wat te smikkelen en werd er  
genoten van een bekertje ranja, waarna we weer in een rustig drafje 
huiswaarts gingen.        



Een goed leven voor de cliënt! Waar medewerkers met plezier werken en waar we onderscheidende zorg verlenen. 15.



3

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

De vrije dag van Thijs Arends 
Dit is Thijs Arends. Thijs is 26 jaar, woont op Legakker 10/12 en is al jaren super 
schaatsfan. Op een mooie maandagmiddag in oktober ging hij samen met Elly en Janiek 
naar de training van team Zaanlander in Thialf Heerenveen. Gelukkig hangen er in 
Thialf genoeg foto’s van Thijs’ held Ireen Wüst; hij miste geen wedstrijd van haar op tv. 
En wat was het leuk om Irene Schouten, Sanne in ‘t Hof en Jildert Anema te ontmoeten.  
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De vrije dag van Thijs Arends 
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Rietwal 6 geniet van zwem-4 -daagse
Arjan, Daniël, David en Raymond van Rietwal 6 hebben 
een gezamenlijke hobby: zwemmen. Na twee jaar werd 
er afgelopen september weer een zwem-4-daagse 
georganiseerd in zwembad Plons in Vries. Arjan, Daniël, 
David en Raymond waren van de partij, samen met 
hun begeleiders Amy, Bram, Janine en Henny. Het werd 
een heerlijke week. Geniet na met deze fantastische 
fotoreportage.
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Rietwal 6 geniet van zwem-4 -daagse
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Vrijwilligers aan het woord Jitske en Jan Liest

Naam: Jitske en Jan Liest | Leeftijd: allebei 72 jaar

Hoe zijn jullie vrijwilliger geworden?
Jitske werd in 1989 aangenomen bij De Brink in Vries  
op een woongroep. Jitske: “Tijdens bewonersvakanties 
en de kerstdagen kwamen Jan en onze kinderen, 
Manon en Alco, vaak langs. Ze namen dan het 
gourmetstel en het vlees en zo mee naar De Brink. 
Het was voor iedereen een feestje.”

Toen de cliënten elke dag naar de dagbesteding 
gingen, maakte Jitske de overstap naar dagbesteding; 
ze ging werken op een sfeergroep. Inmiddels werkte 
ook dochter Manon bij De Brink, als coördinator 
recreatie en vrijwilligers, de functie die Saskia en 
Menko nu uitoefenen. Jan: “Manon kwam al snel met 

de vraag: “Pa, Geert van muziek maakt elk kwartaal 
de krant en daarvoor moet hij elke keer plusminus 
honderd cd’s kopiëren. Wil jij hem daarbij helpen?” 
Je eigen kind kun je niet weigeren, dus dat heb ik 
toegezegd.”

Wat houdt jullie vrijwilligerswerk in?
Het duurde niet lang of er dienden zich meer vrij-
willigerswerkzaamheden aan, zoals het rolstoel duwen 
bij uitjes van De Brink of van de groep, het meelopen 
met de wandel-4-daagse, meehelpen met het 
voorbereiden van de jaarlijkse feesten en de Blind Tour 
met cabrio’s, maar ook het bemannen van kraampjes, 
poffertjes bakken en zingen in een kerstkoortje.
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Jitske en Jan Liest
Jan: “Nu Jitske ook met pensioen 
is (sinds 2015), doen wij allebei 
vrijwilligerswerk voor De Brink. Jitske 
heeft nog vijf jaar met een cliënt 
gezwommen. Wij lopen mee met 
de wandel-4-daagse en sinds jaren 
reiken wij samen op de laatste avond 
van de zwem-4-daagse de diploma’s 
en medailles uit met wat lekkers 
erbij voor de deelnemers.  
In de afgelopen coronaperiode is 
het vrijwilligerswerk een beetje op 
een laag pitje komen te staan, maar 
zodra Saskia en Menko ons weer 
kunnen gebruiken, zullen we ons 
zeker weer melden.”

Een mooie ervaring
Jan: “Toen Jitske 25 jaar in dienst 
was, heeft ze samen met Elly (ook 
25 jaar in dienst) een feest voor de 
cliënten aangeboden. Ze hebben 
daarbij het Eelder Bloemenkoor (waar 
we beiden inzitten) uitgenodigd voor 
een optreden. Dit was een groot 
succes. De cliënten reageerden 
erg enthousiast en zongen mee. 
Ook de leden van het koor hebben 
erg genoten. Af en toe horen we 
bij de repetities hier nog steeds 
enthousiaste reacties over.”

Wat vragen wij onze 
vrijwilligers?

Behalve tijd vragen we affiniteit 
met onze doelgroep. Dit zijn 
hoofdzakelijk meervoudig beperkte 
kinderen en volwassenen.

Interesse? Neem dan contact  
op met onze coördinator recreatie 
en vrijwilligerswerk Saskia  
via saskiadijkstra@visio.org.

Stiltetuin is vernieuwd
In 2013 werd de stiltetuin/herinneringstuin op het terrein van  
De Brink aangelegd; een mooie, groene plek waar je dierbaren 
kunt gedenken en even tot rust kunt komen. Onlangs zijn de 
paden in de tuin vernieuwd en zijn er perkjes aangelegd onder  
de metalen bomen. De tuin ligt er weer prachtig bij! 

Een stukje geschiedenis
Voor 2013 was er geen speciaal plekje op het terrein van  
De Brink waar je bijvoorbeeld op de sterfdag van een geliefde 
naartoe kon gaan. Vanuit deze vraag is toen de werkgroep 
stiltetuin opgericht. De werkgroep heeft nagedacht over de 
vorm, de plaats op het terrein, de kosten en de financiering. 
Het resultaat: een stiltetuin aan de noordkant van het terrein, 
net buiten de rondweg, ter hoogte van de Spinde.

De aanleg van de tuin is mogelijk gemaakt door stichting 
Vrienden van De Brink en een deel van de nalatenschap van  
Joop van Leusden. Joop woonde op Holtveen 2 en overleed op  
30 juni 2010. Op zaterdag 22 juni 2013 is de herinneringstuin 
officieel geopend.

Betekenis van de herinneringstuin
Een aarden wal in een hoefijzervorm verbeeldt de beschutting 
en de afzondering. De Drentse keien staan voor de verbinding 
met het verleden (hunebed). In de drie zuilen bevinden zich 
kokers waar je een tekst of tekening kunt insteken. Tenslotte 
duiden de metalen bomen op de verbinding met de natuur. Aan 
de takken van deze bomen kun je een herinnering, bijvoorbeeld 
een briefje, tekening op foto, ophangen.

mailto:saskiadijkstra%40visio.org?subject=
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Happy Halloween in Vries
 
Maandag 31 oktober waren kinderen tot ongeveer veertien jaar uit Vries en omgeving van 
harte welkom om bij ons Halloween te vieren. Het accent van dit feest ligt op gezellig en 
samen. We versieren onze huizen en zorgen voor een lekkere traktatie of een leuke plagerij.
 

We roepen elk jaar een winnaar uit voor 
de origineelste woning en de origineelste 
traktatie. De jury bestond deze keer uit 
kinderen uit het dorp Vries. Zij verkozen 
Holtveen 2/4 tot origineelste woning. 
Zij hadden een heel spannend spookhuis 
gemaakt. Je kon daar voelen, proeven en 
ervaren. De origineelste traktatie was voor 
Rietwal 6 en Legakker 8. Legakker 8 had 
in een grabbelton vleermuisjes verstopt. 
Verder was de jury erg enthousiast over 
de spinnen, heksjes en pompoentjes van 
Rietwal 6. 
 
Naar schatting kwamen zo’n 120-150 
mensen naar ons feestje, familie, cliënten, 
schoolkinderen, collega’s, opa’s en oma’s, 
noem maar op! We kijken terug op een 
geweldige Halloween-avond; graag tot 
volgend jaar!

Rietwal 6 winnaar tractaties:
spinnen, heksjes en pompoentjes...

Legakker 8 winnaar tractaties:
grabbelton met vleermuisjes...

Holtveen 2/4 origineelste woning: 
een heel spannend spookhuis...
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Happy Halloween in Vries
 

Legakker 8 winnaar tractaties:
grabbelton met vleermuisjes...
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Tot volgend jaar!
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Peuterrevalidatie Haren

Verschillende afdelingen binnen Visio werken 
samen, zo ook Wonen & Dagbesteding en 
Revalidatie & Advies. Een mooi voorbeeld is  
de peuterrevalidatie in Haren. Ook vanuit het 
kindercentrum gaan enkele kinderen hiernaar toe.
 
Visio biedt een revalidatieprogramma voor slechtziende 
en blinde peuters vanaf twee jaar voor twee dagdelen 
per week. De peuterrevalidatie is een onderdeel van het 
begeleidingspakket van ontwikkelingstherapeuten als totaal, 
naast thuisbegeleiding en ouderprogramma’s, en heeft als 
doel het bevorderen van de totale ontwikkeling van peuters 
met een visuele beperking. Peuterrevalidatie bevordert de 
ontwikkeling op een speelse manier. Het is dus vooral een 
leuke, gezellige activiteit waar ook veel geleerd wordt. Er 
wordt veel aandacht besteed aan kijk- en tasttraining, sociale 
emotionele ontwikkeling, zintuiglijke ontwikkeling, bewegen 
en oriënteren in de ruimte, contact maken en spel.
 
Wilt u meer weten over peuterrevalidatie? 
Scan de qr-code of neem contact op met  
Anca Hartman via ancahartkamp@visio.org.

mailto:ancahartkamp%40visio.org?subject=
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Teamwerk

Medezeggenschap doe je samen! 
Medezeggenschap betekent teamwerk. Dat je dingen met 
elkaar moet doen. Want je bent allemaal met hetzelfde 
belang bezig: de kwaliteit van zowel de instelling als de 
kwaliteit van de zorg. 

Op de foto: Hilda Brouwer en Wybren Jorritsma.

In de medezeggenschap ligt een  
belangrijke sleutel om de zorg  
maximaal aan te laten sluiten bij 
wat mensen nodig hebben.  
De cliëntenraad is de vertegen-
woordiger van de mensen die zorg  
ontvangen. 
Zij kunnen bestuurders, managers 
en zorgverleners scherp houden;  
vertellen hoe de zorg in de praktijk  
uitpakt. Juist de praktijkverhalen 
maken inzichtelijk wat de meer- 
waarde van de zorgorganisatie is.  
Wat goed gaat en wat beter kan.
  
Een actieve cliëntenraad is 
onmisbaar bij het verbeteren van 
de zorg. Graag stellen wij onze 
cliëntenraad aan jullie voor:
  Hilda Brouwer, haar zoon Dennis 
woont in Burgum

  Wybren Jorritsma, zijn 
dochter Suze gaat naar het 
kindercentrum in Haren

  Ellen van der Veen, haar zoon 
Pim woont in Vries

  Marjan Bergsma, haar zoon Arjen 
woont in Vries

  Jur Wester, zijn dochter Mariska 
gaat naar dagbesteding in Vries 

  Eric Tack, zijn broer Arian woont 
in Vries

Het is een leuke en eervolle taak 
om over de toekomst van Visio 
mee te denken. Laat alsjeblieft 
weten wat voor jou belangrijk is, 
zodat we namens zoveel mogelijk 
cliënten onze inbreng kunnen 
geven. Jullie kunnen ons bereiken 
via clientenraaddebrink@visio.org. 

Graag tot ziens!

mailto:?subject=
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Column Jannie Slingerland
Jannie Slingerland is de moeder van Maria. Maria gaat naar de dagbesteding  
bij De Brink in Vries.

Verleden en heden 
raken elkaar
Vroeger was onze zorg voor onze dochter een zorg voor dag en 
nacht. Wij konden het niet alleen en hadden mensen nodig en 
gelukkig waren die mensen er.

Buren, die op onze kinderen hebben gepast. 
Stagiaires, die stages gelopen hebben in ons gezin.
Leerling timmermannen, die een bed hebben 
gemaakt, waar ze niet uit kon klimmen.
Dames, die hansoppen voor haar hebben genaaid, 
zodat onze dochter niet bij haar luier kon komen om 
die helemaal uit te pluizen.
Creatieve mensen, die mooie wandschilderingen 
maakten, omdat alles wat aan de muur hing eraf 
getrokken werd.
Mensen, die met haar gewandeld hebben en gereden 
hebben naar de plek waar wij heen moesten.                                                                      
Mensen, die er voor gekozen hebben om van haar 
te houden.

Wij hadden mensen nodig, die zich durfden te laten 
wegduwen, maar telkens en telkens terug kwamen, 
totdat ze niet meer weggeduwd werden.
Wij hadden mensen nodig, die de waarde van haar 
glimlach zagen en met ons dankbaar waren voor elke 
kleine ontwikkeling, die voor haar groot bleek te zijn.
Wij hadden mensen nodig, die ons bemoedigden, 
maar ook met ons teleurgesteld en verdrietig waren 
bij tegenslagen.
Wij hadden mensen nodig, die de waarde van haar 
leven zagen en een stukje van haar levensweg mee 
wilden lopen.
Wij hadden toen mensen nodig en wij hebben nu nog 
steeds mensen nodig.

Wij hebben mensen nodig, die de handen en voeten 
van onze kinderen met hun handicaps willen zijn.
Wij hebben mensen nodig met gouden harten.

Wij hebben mensen nodig, die blij zijn met elke 
glimlach.
Wij hebben mensen nodig, die de waarde en de winst 
van onze kinderen zien.
Wij hebben mensen nodig, die de wereld van onze 
kinderen iets groter willen maken.
Wij hebben mensen nodig, die het tempo van onze 
kinderen volgen.
Wij hebben mensen nodig, die drie talen spreken. De 
taal van het hart, de taal van het lichaam en de taal 
van het woord.
Wij hebben mensen nodig, die zelf gelukkig worden, 
omdat ze onze kinderen gelukkig kunnen maken.
Wij hebben mensen nodig...

‘Geef mij bescherming waar nodig, 
ruimte waar kan’
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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

Kijken: Beleef De Heukelom
Met trots presenteren we onze nieuwe film Beleef  

De Heukelom. We gaan de film inzetten voor meerdere 

doeleinden: werven van nieuwe 

cliënten, medewerkers en vrijwilligers, 

maar ook voor relaties. Ambassadeurs 

kunnen de film ook inzetten bij hun 

activiteiten. Scan de qr-code: 

Beleef De Heukelom

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/

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 
Kristel Dallinga en Danielle Louwes

Eindredactie
Danielle Louwes

Fotografie
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

Uw 
mening... ...stellen wij

zeer op prijs!



https://www.zorgkaartnederland.nl/
mailto:daniellelouwes%40visio.org?subject=
www.vriendenvandebrink.nl/word-donateur/
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