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Camera’s oké, maar
niet voor eigen gebruik
Odile vindt de centrale cliëntenraad
(CCR) wel wat anders dan de gewone
cliëntenraad. Odile: “Leuk is dat de
onderwerpen veel groter zijn dan bij het
De wijzen uit het kerstspel tijdens het Cavent
Kerstfeest. Met een opkomst van ruim 250 mensen locatieoverleg. Ze gaan de hele stichting
aan. Dat vind ik leuk, maar soms ook
was het een zeer geslaagd feest.
lastig. Zo moeten we over veel onderwerpen advies geven waar we nog geen
weet van hebben. Daar moeten we nog
Met de schuur van Johan Kruijthoff hebben
in groeien.”
we de perfecte locatie gevonden met
voldoende parkeergelegenheid en in de
Onderdeel van de veranderingen in de
schuur genoeg ruimte. En van Johan mogen zorg is dat Cavent wil dat cliënten het
we dit jaar terugkomen voor een speciaal
beleid van Cavent meer en meer mede
jubileum kerstfeest.
bepalen. En dat is over en weer ook nog
leren. Odile: “Voor Stougjeshof hebben we

Kerst in een grote stal

een adviesaanvraag voorgelegd gekregen
die voor de meeste van ons te moeilijk was
geschreven. Nu krijgen we het vaak ook
uitgelegd met picto’s.” De CCR geeft advies
aan directeur-bestuurder Jan Windey.
Naast Stougjeshof bijvoorbeeld over het
camerabeleid en vakantiekosten. Voor wat
betreft dat laatste: cliënten moeten de
begeleiding gaan betalen als ze met elkaar
op vakantie willen. Odile: “Wat voor bedrag
moet dat dan zijn? Daar hebben we het
dan over.”
En dat camerabeleid?
“We praten dan over de wettelijke regels
die daaraan vastzitten en of we het u

u wel of niet willen. Voordeel is dat kan
worden gezien wie de brievenbussen bij
Cavent Grutto bekladt en hier de fietsen
in het fietsenhok sloopt. Ons advies is
geweest dat we het wel een goed idee
vinden, maar niet voor eigen gebruik. We
willen niet dat de leiding een opmerking
maakt als we het laat hebben gemaakt”.

Leer je er ook wat van?
“We hebben bij het LSR (landelijk steunpunt medezeggenschap, red.) een cursus
samenwerken met de directeur en teamleider gedaan. We hebben bijvoorbeeld
geleerd dat als een teamleider antwoord
op een vraag van ons met ‘Ik hoor wat je
zegt en neem het mee, maar kan nog niks

toezeggen’, we dan vragen kunnen stellen
als ‘hoe lang heb je nodig’ of ‘wanneer kan
je dan wel wat zeggen’. Daarmee hebben
we geleerd het gesprek open te houden en
niet gelijk te gaan boksen. En dat vind ik
leuke dingen om te leren. Als het tenminste niet te lang duurt. Dat is moeilijk voor
de concentratie.”

Geld met basisposter
Afgelopen oktober is er op een informatieavond bij Cavent Vlashof de
basisposter gebruikt om te komen tot
een gewenst resultaat: voldoende geld
om met héél de Vlashof op vakantie te
kunnen.

Arie en Els van der Eijk stoppen na veertig jaar vrijwilligerswerk

De leeftijd gaat een rol spelen

Vorig jaar zijn er al een aantal cliënten
op vakantie geweest op landgoed De
Biestheuvel in Hoogeloon. Dit was een
succes. De cliënten hebben daar erg van
genoten en nieuwe energie opgedaan.
Dit jaar willen ze weer en zijn er met
de basisposter acties bedacht om een
gedeelte van het benodigde geld binnen
te halen.
Een greep daaruit: fair met zelfgebakken
lekkers, bingo, filmavond, sieraden maken,
maandelijks diner voor gasten en bedrijvensponsoring.

Als jeugdouderling van de Hervormde
Kerk werd Arie in 1977 gevraagd of hij
niet iets met ‘onze jongens’ kon doen.
Hij heeft toen een zeskamp georganiseerd en zo is het vrijwilligerswerk van
Arie en Els bij de Oude Sluis begonnen.
Nu, na veertig jaar, stoppen ze..

zei: ‘Ik dood niet in zo’n gat’. En toen Cor
is overleden is die dan ook met de meeuwen meegevlogen en weggewaaid over
zee”. De catechisatie gebruikten Arie en
Els dan voor de nazorg. Els: “De woorden
‘De Here Jezus ziet in liefde naar je om. Je
bent nooit alleen’ met een knuffel of een
arm om hen heen, gaven dan troost.” Maar
Hun vrijwilligerswerk bij Cavent is voor Arie bovenal hebben ze veel gelachen: met de
en Els nooit een opgave geweest. Els: “We
spelletjes, het voorlezen en het winkelen
gingen met ze naar de tandarts, de dokter op vrijdagavond met de groep. Els: “Bij de
en kwamen op alle verjaardagen. We
slager was het dan altijd feest.”
maakten op die verjaardagen ook kennis
met familieleden en kregen zo informatie
Arie en Els missen het contact met de
over de achtergrond van een cliënt. We
cliënten, maar staan nog steeds achter
leerden ze dan echt kennen en waren gehun beslissing. Arie: “We missen het, maar
woon overal bij. We waren meer een vader- het voelt ook als een bevrijding. Neem de
en moederfiguur voor ze.”
busritten naar de vakantiebestemmingen
bijvoorbeeld. Ik werd onzeker en ging er
Vol vuur en met liefde voor de cliënten
tegenop zien. Ik werd bang dat er iets zou
rolt de ene na de andere anekdote over
gebeuren. Dus zei ik tegen mezelf: Arie, nu
tafel. Arie: “In al die jaren heb ik nog wel
is het tijd om te stoppen. Ik heb ook altijd
eens een grafrede moeten houden voor
gezegd dat ik stop als ik tachtig ben en dat
een overleden cliënt en ik zal die van
heb ik maar mooi gehaald.” Maar ze komen
Corrie Stop, in het begin van de jaren
er ook niet meer van los. Els: “Je geeft, maar
negentig, nooit vergeten. Toen ik op de
krijgt er zo veel voor terug. We zullen altijd
begraafplaats gesproken had naast het
bellen als er iets is en wippen nog wel eens
graf, kwam Cor Groeneveld naar me toe en aan.”

Duofiets voor Cavent Grutto
Hun nieuwe Fun2Go duofiets is mede
mogelijk gemaakt door bijdragen van de
zaalvoetbalverenigingen Dissidenten en
Lattentrappers, en Cavent. Dank aan Dissidenten en Lattentrappers!

Woensdag 1 februari heeft Jacob Hofman (76) zijn laatste kist met aardappelen en groente afgeleverd bij Cavent
Numansdorp. Al vanaf 1984 (Oude Sluis) is Jacob de vaste leverancier en hij vindt het nu welletjes. Teun en Ina
Doolaard nemen zijn rol over. Die woensdag stond Agnes klaar om Jacobs laatste kistje te ruilen voor een
bos bloemen.

Uniek in Nederland
Als je meer complexe zorg nodig hebt,
kunnen verschillende onderdelen van
je zorg onder verschillende regelingen
vallen (Wmo, Wlz, ZVW). En dan moet je
dat ook met alle bijbehorende instanties regelen. Daar gaat wat aan gedaan
worden.

op elkaar afstemt. De cliënt heeft dan met
één partij te maken en die komt gewoon
bij hem of haar thuis. Dit is uniek in Nederland. Nog nergens worden de verschillende soorten van zorg én indicaties vanuit
één hand gecoördineerd. De proef start
binnenkort met een aantal cliënten en dit
jaar worden de eerste resultaten verwacht.
In de gemeente Korendijk gaat een proef
De proef is voortgekomen uit een geschil
van start waarbij één zorgverlener alle hulp tussen de vier Hoeksche Waardse instellingen (Alerimus, Zorgwaard, Heemzicht,
Cavent) en het zorgkantoor CZ. Het geschil
ging over de bureaucratische eisen van CZ
enerzijds en het streven naar kwaliteit van
zorg van de instellingen anderzijds.
Door intensief contact is een gang naar
de rechter voorkomen. Dit contact heeft
juist tot goede samenwerking geleid. Met
als resultaat deze proef in de gemeente
Korendijk.

Inmiddels een traditie in Cavent Dichtbij:
de verjaardag van Cor op 30 januari. Cor
Verschoor is nu alweer 92 jaar en dat is
ouder dan prinses Beatrix die op dezelfde
dag jarig is. Dat vindt ze wel wat. Cor is
de koningin van de locatie en wethouder
Pieter Paans ging weer voor haar op de
knieën met een fles “koninginnennat”:
advocaat.

Marieke
gaat
en Petra
komt
Marieke is verhuisd naar een geheel
zelfstandige woning en Petra zal haar
intrek nemen in het vrijkomende appartement van Cavent Numansdorp.
Marieke vond de leiding best wel streng
en is blij dat ze nu zelf kan doen wat ze wil:
“Ik moest ‘s avonds altijd mijn telefoon,
iPad en afstandsbediening inleveren, omdat ik anders niet sliep, omdat ik de hele
nacht alles in de gaten hield.” Nu doet ze
dat niet meer, want ze woont samen met
haar nicht: “En dat gaat ook goed.” Haar
woning is ook nog eens vlakbij die van
haar oma: “Dat is makkelijk als ze hulp nodig heeft. Ik heb haar laatst nog geholpen
met een breiwerkje opzetten.”
Petra wacht nog op haar meubels. Begin
maart hoopt ze te verhuizen en ze vindt
het spannend: “Ik kom hier wel elke woensdag, maar nu ga ik echt zelfstandig wonen

Marieke (boven) en Petra
en moet ik zelf opstaan. Thuis werd ik nog
geroepen, maar nu ben ik afhankelijk van
de wekker.” Ze is ook blij voor haar ouders:

“Dat zal ze thuis meer rust geven.” Plannen
heeft Petra nog niet, maar fantasieën wel.
Op de vraag of ze die wil vertellen is haar
antwoord: “Nee.”

Drie ochtenden in de week staat Izaak
tegenwoordig aan de machine van
Verse Boerderij Friet in Goudswaard.
Zeventien kilometer op de fiets heen en
zeventien kilometer terug naar Numansdorp. Izaaks baan is weer een succes van Cavent Tuin en de filosofie van
Adriaan Veerman, samen met zijn broer
Pieter, de eigenaar van Verse Boerderij
Friet. Adriaan: “Ik wil niet alleen geld
verdienen, maar ook iets terugdoen
voor de samenleving.”

Stagiaire Sascha de Kok

De begeleiding vind ik fijn
Sascha (20) zit in het tweede jaar van
haar HBO-opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH). Een jaar
lang pendelt ze op donderdag tussen
Rotterdam en Numansdorp om bij Cavent de kneepjes van het vak te leren.

Naast de praktijkervaring die Sascha opdoet, is ze ook gevraagd een beweegplan
te maken. Sascha: “Met een beweeggroep
om iedereen in shape te houden en om
een beetje aan het gewicht te werken. En
daarnaast is het ook goed voor hun sociale

Donatie voor Cavent Buiten
Schoonheidssalon La Plus Belle uit Numansdorp heeft € 860,- gedoneerd aan
Cavent Buiten. Ze willen dit geld besteden aan een kettingzaag en opleidingen voor gebruik van zo’n gevaarlijk ding.

contacten en om wat te doen te hebben.”
Ze is nu bezig met het programma en het
bedenken van spelvormen. “En een beloning met stickers of iets dergelijks om de
cliënten te motiveren mee te doen.”
In de pan roeren
Daarnaast helpt ze met toneelles: “Ik heb
al een keer of drie alleen voor de groep
gestaan en daar leer ik veel van. Dat ik het
beeldend moet maken bijvoorbeeld. Een
kok heeft niet alleen tekst, maar staat ook
in een pan te roeren bijvoorbeeld. Dan zijn
ze het minder snel zat.”
Zelf kiezen
Ze vindt de persoonlijke begeleiding die
ze van Cavent krijgt fijn: “Heel opbouwend.
Ik word niet gelijk in het diepe gegooid en
mag zelf kiezen. Zo zit verpleging niet in
mijn opleiding, maar ik heb ervoor gekozen het wel te doen. Met alles ga ik hier
stapje voor stapje naar meer zelfstandigheid. Ik doe nu steeds meer.”

Dissidentenvoetbal
Op 20 januari was Cavent met 4 teams sterk
paraat met een hele schare van meer dan
veertig supporters. Het leeuwendeel van de
organisatie is deze keer door de bewoners
van de Lindehoeve gedaan. Die vonden het
weer eens tijd voor een potje voetbal. Ze
hebben veel moeite gedaan om medewerkers en cliënten mee te krijgen, waardoor
er veel spelers uit Strijen en Numansdorp
bij waren. De avond werd afgesloten met
een mooie verloting en een leuke opbrengst
voor Cavent.

Claudia Schipper wil naar Stougjeshof

‘Helpen wel, bemoeien niet’
Claudia (43) woont nog thuis bij haar
vader en heeft heel veel zin om naar
Stougjeshof te gaan: “Ik hou van mensen om me heen.”
Claudia is een gezellige prater en is niet
verlegen zoals ze zelf zegt. En actief is ze
ook: “EHBO heb ik, toneel en ik drum in de
CaventBand. Ik hou van mensen om me
heen. Dan gaat het beter met me. Dat heb
ik op de zaak ook.”

Verheug je je op Stougjeshof?
“Zo, jazeker. Ik kan niet wachten. Het lijkt
me leuk om nieuwe mensen te leren kennen. Ik zit al te denken wat voor een kleur
behang ik wil.”
Wat weet je van Stougeshof?
“Dat ik daar heen wil en ook anderen ga
helpen met boodschappen en zo. En als
andere mensen wat hebben, wil ik ook helpen, maar ik ga me niet met ze bemoeien.”

Selfie-winactie!
Ben jij iemand met een beperking
die een baan heeft en daar hartstikke
trots op is? Maak dan een selfie op
je werk en deel deze met Nederland
Onbeperkt. Je maakt kans op kaarten
voor de opnames van het RTL4-programma “It Takes 2” gepresenteerd
door Chantal Janzen en Gordon.
Hoe werkt het?
Maak een selfie op je werk. Like de
pagina Nederland Onbeperkt op Facebook en deel je selfie. Dat kan door een
reactie te plaatsen op Facebook onder
de oproep van de selfie-winactie. Je mag
je selfie ook mailen naar campagne@
nederlandonbeperkt.nl.

Cursussen
Onze cliënten volgen met enige
regelmaat cursussen bij Cavent. In de
volgende Cavent Dichtbij ruim aandacht hiervoor.
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Start bouw Stougjeshof in mei van dit jaar
De meest optimistische schatting voor de start van de bouw was ooit 2015. Dat werd
2016 en de voorlaatste schatting was maart 2017. Dat wordt nu dus mei 2017. Positief
is dat de periode tussen de schattingen steeds kleiner wordt. We mogen dus aannemen dat de schatting en werkelijke start dit jaar nog gaan samenvallen.
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