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In 2016 hebben we bij Maeykehiem alle voorbereidingen getroffen om dit jaar een grote stap 
te kunnen maken. Om de cliënt nog beter te ‘bedienen’, zoals dat heet. Iedere cliënt díé zorg 
en ondersteuning bieden die het best bij hem of haar past; daar draait het om. Dát willen we. 
Dat betekent in de praktijk slim organiseren en het geld wat per cliënt binnenkomt aan de 
juiste zaken besteden. Bijvoorbeeld minder aan leiding geven. Of minder aan begeleiding op 
de woning. En meer aan behandeling of aan nieuwe initiatieven voor de cliënten.  

Dat slimme organiseren willen we in grote mate overlaten aan de zelfstandige teams. 
Zorgteams, die op basis van bekwaamheid en betrokkenheid, de ruimte krijgen om de juiste 
keuzes te maken in het belang van de cliënt. Daarbij hebben we geïnvesteerd in deskundig 
personeel om de bedrijfsvoering te ondersteunen en in ICT. Zodat zorgteams nieuwe moge-
lijkheden voor cliënten kunnen creëren. 

In dit jaarbericht staan vier verhalen van cliënten centraal over wat Maeykehiem biedt op het 
terrein van gezondheid, welzijn & activiteiten. Hoe werken we met cliënten aan vitaliteit? Hoe 
werken ouders, begeleiders en bijvoorbeeld fysiotherapeuten of logopedisten samen? Wat 
bieden we mensen qua dagbesteding en hoe komen hun sterke kanten daarbij tot hun recht?

Tot slot blik ik in dit jaarbericht terug & vooruit met Piet Hoekstra, lid van de raad van toezicht 
en clustermanager Roos Lagendijk. Wat is er gebeurd in 2016 en waar leidt dat toe in 2017? 
U leest over prachtige initiatieven van ‘onderop’: initiatieven van onze onder nemende teams. 
Initiatieven waar onze cliënten blij van worden. 

Ik hoop dat u op uw beurt blij wordt van deze verhalen!

Jan Stelwagen, bestuurder

 

PS: Wilt u meer informatie over onze cliëntgroepen of bent u benieuwd naar de jaarcijfers 2016?  

Kijk dan op: www.jaarverslagenzorg.nl voor ons Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording.

VOORWOORD



6 klein is groots

“  
Annejet is een vrolijk mens. Dat is 
fijn, als je vrolijk in het leven staat. 
Dan heb je veel meer aansluiting.
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Annejet is van jongs af aan gek op bewegen. 
Bij haar ouders thuis in Workum – waar ze 
tot haar zestiende woonde – was ze niet 
anders gewend. Bijna elke dag ondernam 
het gezin wel een activiteit. Inmiddels is 
Annejet 20 jaar en woont ze alweer vier jaar 
bij Maeykehiem, op Bouwen 29. Ook hier is 
ze nog steeds heel actief. Regelmatig gaat ze 
zwemmen, paardrijden, fietsen of wandelen 
en om de zaterdag naar de gymnastiek in 
het dorp. Annejet is altijd in de weer.

Moeder Hittie vertelt: “We hebben altijd gepro-
beerd om Annejet de dingen te laten doen die 
ze kan. En als je niet zo goed kunt leren, maar 
wel kunt sporten, dan ga je toch sporten?! In 
het gezin was daarover nooit discussie. Het 
was altijd: hup, naar buiten! We hebben op 
een gegeven moment de keuze gemaakt om 
Annejet bij Maeykehiem te laten wonen. Ze was 
nog wel jong, maar dit was wel wat het gezin 
nodig had. Het bracht ons rust. De balans is 
weer terug, voor iedereen.”

Nooit stilzitten

De week begint al actief voor Annejet. Op 
maan dag en dinsdag werkt ze in de Werkwinkel 
in het dorp, een van de dagbestedingslocaties 
van Maeykehiem. Daar loopt ze sinds een aantal 
maanden zelfstandig naar toe. Na een paar 
keer oefenen met de begeleiding, kan ze het 
nu prima zelf. Op maandagavond gaat ze sinds 
kort naar de soos Myosotis in Heerenveen, een 
vrijetijdsclub voor mensen met een verstande-
lijke beperking. Het draait er vooral om gezellig-
heid. Niets moet, maar er mag heel veel! In de 
zomermaanden wandelt of fietst Annejet op de 
dinsdagavond vaak met een vrijwilliger. Hittie: 
“Daar zijn we erg blij mee.” Op woensdagoch-
tend zwemt ze, in het Bewegingscentrum van 
Maeykehiem. In het water is Annejet op haar 
best, ze lacht en geniet volop. In de weekenden 
dat ze thuis is, gaat ze op zondagochtend ook 
nog eens twintig baantjes zwemmen met haar 
moeder. “Eerder gaan wij het zwembad niet 
uit,” vertelt Hittie met een glimlach.

Moeder Hittie: “Een dag binnen zitten, daar doen wij niet aan!”

 Annejet van Tuinen

Op vrijdagmiddag rijdt ze paard bij Stal Breimer. 
Haar moeder vertelt trots: “Toen ze klein was 
heeft ze een aantal keren een-op-een les 
gekregen. Hierdoor heeft ze de basis goed 
geleerd en kan ze nu heel goed paardrijden. En 
dan gaat Annejet ook nog om de zaterdag naar 
gymnastiek in het dorp, naar een speciale groep 
voor mensen met een beperking. Er zitten meer 
cliënten van Maeykehiem bij. Juf Coby die les-
geeft, is een enorm enthousiaste vrouw. Ze gaat 
ontzettend goed om met de cliënten. Zij geeft 
ook volksdansen bij Maeykehiem.” 
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Eropuit met een vrijwilliger

Annejet vind het heerlijk om bezig te zijn. Zelf 
geeft ze aan dat ze behalve op sporten, ook 
gek is op uit eten gaan, feestjes en op vakantie 
gaan. Begeleidster Fenna Voorthuis vertelt: 
“Annejet is een echte dame. Als ze in het week-
end thuis een feestje heeft, vraagt ze iemand 
van de begeleiding voor het weekend al of wij 
haar haren willen invlechten. Ook is ze gek op 
mooie kleding. 

Eén keer in de maand gaat ze op koopavond 
met een groepje cliënten en een vrijwilliger 
winkelen in Joure. Vaak komt ze dan wel thuis 
met nagellak of make-up.” 

Hittie vertelt lachend: “Toen familie van ons 
ging trouwen in de zomer, wilde Annejet 
midden in de winter al een jurk uitzoeken. 
Toen onlangs de voorjaarszon weer begon te 
schijnen, moest en zou Annejet meteen haar 
sandalen aantrekken. De begeleiding van de 
woning had aangegeven dat het nog veel te fris 
was en dat ze er nog even mee moest wachten. 
Toen heeft ze de sandalen in haar handtas ver-
stopt en meegenomen naar de dag besteding. 
Als ze eenmaal iets in haar hoofd heeft … 
Annejet weet wel wat ze wil!”

iPad

Hittie: “Annejet heeft sinds haar 18e een iPad, 
daar is ze gek op. Ze kan niet lezen en schrijven 
en heeft moeite met spreken, maar met de iPad 
kan ze heel veel.” Via de iPad bekijkt ze filmpjes, 
luistert ze naar de radio, kijkt ze televisie en 
doet ze spelletjes. Nu ze op de Servicegroep zit,  
de dagbesteding waar Annejet naartoe gaat, 
ziet ze ook wat anderen voor spelletjes op hun 
iPad hebben staan. Dan komt ze thuis met een 
briefje met verschillende apps erop. Die wil ze 
dan ook graag. Ze leert er veel van.”

Logopedie

“Pictogrammen leren lezen, is op school niet 
gelukt. Wij communiceren vooral verbaal 
met haar. Op school ondersteunde ze haar 
gesprekken ook nog met gebaren. Nu ze niet 
meer op school zit, zakt dat weg. Als je ze 
niet regelmatig gebruikt, ben je de gebaren 
heel snel kwijt. Daarom wilden we graag dat 
Annejet weer logopedie zou krijgen. Daarbij 
krijg je ook oefeningen met gebaren. Andere 
ouders bleken dezelfde vraag te hebben. Dus 
zijn we om tafel gegaan met de logopediste, de 
cliënt-coördinatoren en de begeleiding om de 
mogelijkheden te onderzoeken. 

Logopedie en gebaren

Maeykehiem en stichting Triade werken samen en wis-
selen kennis uit op het gebied van behandeling. Zo ook 
op het gebied van logopedie. Elke cliënt communiceert 
op zijn eigen niveau en de logopedist kijkt altijd welke 
manier van communiceren het beste past bij de cliënt. 
Eén vorm van logopedie is het gebruik van (onder-
steunende) gebaren. De logopedist geeft er de voorkeur 
aan dat niet alleen de ouders, maar ook alle betrokkenen 
in de omgeving van de cliënt gebaren leren en toepas-
sen. Denk aan begeleiders, vrijwilligers en mantel-
zorgers. Op die manier wordt de cliënt uitgedaagd om 
gebaren te gebruiken. Zo blijft de kennis van de gebaren 
actueel, voor de omgeving én voor de cliënt.   



9volop in beweging

Ik zou graag zien dat logopediste Ineke de 
Noord één keer in de week langs de Service-
groep gaat, al was het maar bij het koffie 
drinken. Laat iedereen op de groep zijn of 
haar verhaal vertellen en ondersteunen met 
gebaren. En dan ook meteen de begeleiding 
hierin meenemen.”

Logopediste Ineke: “Ik heb Annejet één keer op 
consult gehad. Omdat Annejet moeite heeft 
met spreken, kan ze zichzelf beter uitdrukken 
met gebaren erbij. Ik heb haar oefeningen 
gegeven, die de begeleiding met haar kan 
oppakken. Het is goed om oefeningen te kop-
pelen aan alledaagse bezigheden. Bijvoorbeeld 
aan het tanden poetsen, of het ontbijt.” Tessa 
Paulides, cliënt coördinator vertelt: “Op Bouwen 
29, de woning van Annejet, zijn we gestart met 
een project om de communicatie te verbeteren. 
Ineke is betrokken om een goed beeld te krij-
gen van wat onze bewoners nodig hebben op 
het gebied van logopedie. Zij geeft de begelei-
ding een opfriscursus gebaren.”

Uitdaging

Hittie vertelt: “De werkwinkel is nog wel een 
uitdaging voor Annejet. Op de Servicegroep zit 
ze helemaal op haar plek. Sprekende mensen 

tegenkomen is goed voor haar spraakver-
mogen. Zij komt nu steeds vaker thuis met 
verhalen. Ze probeert steeds meer en eist vaker 
aandacht op, ook in grotere groepen. Dit deed 
ze eerst niet. Ze stelt ook wedervragen. Als 
mensen haar vragen of ze een leuk weekend 
heeft gehad, vraagt ze altijd: ‘jij ook?’ Annejet is 
een vrolijk mens. Dat is fijn, als je vrolijk in het 
leven staat. Hierdoor heeft ze aansluiting bij 
andere mensen.”

Zelfstandiger

“Sinds Annejet bij Maeykehiem woont, is ze 
zelfstandiger geworden. Al zie ik dat niet altijd, 
want dingen die ze bij Maeykehiem zelfstan-
dig doet, doet ze thuis niet altijd. Om een 
voorbeeld te noemen: thuis wacht ze tot ik 
haar help met aan- en uitkleden. Dan geef ik 
aan dat ze het zelf ook kan. En dan is het voor 
haar weer even van: ‘o ja, dat kan ik zelf ook.’ 
Soms probeer ik haar nieuwe dingen te leren, 
bijvoorbeeld haken. Dat lukte niet. Soms pakt 
ze dingen heel snel op en soms niet. Dat geeft 
niks. Annejet doet elke dag wat zij wél kan!”

Pilot werkgroep vitaliteit
 
Bewegen is goed voor iedereen, dus ook voor 
mensen met een beperking. De laatste jaren is 
er echter veel bezuinigd op dit gebied. Mensen 
met zowel een verstandelijke als een lichame-
lijke beperking kwamen daardoor minder aan 
bewegen toe. Zij zijn namelijk afhankelijk van 
professionals die hen daarbij helpen. En daarop 
was nu juist bezuinigd. Daarom is eind 2016 de 
werkgroep vitaliteit opgericht.

Er loopt nu een proef op Bouwen 23-25, waar 
mensen wonen die ernstig meervoudig beperkt 
zijn.  Het streven is dat zij minstens twee keer 
in de week aan de slag gaan met bewegen, 
bijvoorbeeld in het zwembad. De werkgroep 
die zich hiermee bezig houdt, bestaat uit twee 
bewegingsagogen, een fysiotherapeut en een 
cliëntcoördinator. Ze richten zich allereerst op 
deze cliënten, voor wie beweging noodzakelijk 
is (vanuit oogpunt van de behandeling).

Kwaliteit staat voorop in de proef, maar de 
werkgroep kijkt natuurlijk ook hoe er door slim 
organiseren zo min mogelijk extra personeel 
bij hoeft te komen. De resultaten zijn over een 
aantal maanden bekend, dan kunnen de ver-
volgstappen worden bekeken.
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Ziekteverzuim

Maeykehiem

in de branche

(zwangerschaps verlof niet meegerekend) 

5,4%

5,7%

Aantal medewerkers

Op 31 december 2016 was het aantal 
medewerkers 344 en het aantal FTE 187.

344

Aantal cliënten

Op 31 december 2016 ontvingen 
152 cliënten zorg en ondersteuning van 
Maeykehiem.

152

Feiten &
 cijfers

Maeykehiem heeft 2016 afgesloten met een 
positief resultaat van € 47.000. Het resultaat is 
lager dan verwacht. Dat komt omdat er onver-
wachts een groot bedrag weggezet moest wor-
den voor een mogelijke betalingsverplichting. 
Dit geldt voor alle zorginstellingen. 

De hele sector is verplicht om geld te reser-
veren voor een mogelijke nabetaling van de 
onregelmatigheidstoeslag. Er zijn landelijke 
rechtszaken geweest waarin is geëist dat deze 
toeslag ook in de vakanties doorbetaald had 
moeten worden. 

Afhankelijk van de uitkomst, moet ook Maeyke-
hiem dus mogelijk nabetalen. Vooruitlopend 
hierop is alvast een bedrag gereserveerd van 
circa € 155.000. De kwestie is momenteel nog 
onderwerp van cao-overleg. 

Verder is er in dit overgangsjaar geïnvesteerd in 
de inhaalslag op het gebied van procesverbete-
ring en ICT.  Deze slag draagt bij aan de verdere 
ontwikkeling van de zelfstandige teams met als 
doel; teams de ruimte te geven om op basis van 
vakbekwaamheid nóg beter te voldoen aan de 
behoeftes en wensen van onze cliënten. 

Op grond van de financiële resultaten en de 
ontwikkelingen, kan Maeykehiem de toekomst 
met vertrouwen tegemoet zien.



12 volop in beweging

“  
Ik geef Siemone zelf de kans om te 
ontdekken en uit te vinden. Immers wat je 
zelf doet en ondervindt, blijft beter hangen.
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Siemone woont nu twee jaar bij Maeykehiem 
op locatie Langweer C. Overdag gaat ze naar 
dagbesteding de Drifter in Sint Nicolaasga. 
“Ze begon het gezin te ontgroeien, kon 
steeds moeilijker met ons meekomen,” 
vertelt moeder Anna. “Ze kon niet alles meer 
volgen. Vooral het laatste jaar dat ze nog 
thuis woonde was pittig voor ons gezin.”

“Sinds Siemone bij Maeykehiem woont, is er bij 
ons thuis meer rust. En Siemone is veel zelfstan-
diger geworden. Dat merk ik aan kleine dingen, 
bij het aan- en uitkleden bijvoorbeeld. Ook haar 
spraakvermogen wordt gestimuleerd, ze vertelt 
steeds meer,” geeft Anna aan. Begeleiders 
maken regelmatig filmpjes met een tablet, van 
allerlei activiteiten. Ook Siemone wordt gefilmd. 
Zo kunnen haar ouders en zussen thuis ook zien 
wat zij meemaakt. Siemone vind het heel leuk 
om de filmpjes te laten zien en vertelt er dan 
ook over. Anna: “Siemone heeft bijvoorbeeld 
een keer meegedaan aan een proefles volks-
dansen. Daar is ook een filmpje van gemaakt. 
Dat is voor ons gezin geweldig om terug te 
zien.”

Op de tandem

Anna vertelt vrolijk: “Toen Siemone nog thuis 
woonde, stimuleerden wij haar altijd al om te 
bewegen. Siemone is gek op fietsen. Een aantal 
jaren geleden hebben wij via de gemeente een 
aanvraag gedaan voor een aangepaste tandem 
en dat is gelukt. Hierop fietst ze regelmatig met 
haar vader Pieter naar de stad. Siemone roept 
dan altijd vrolijk: ‘nei de sted ta’. Ze doen dan 
een rondje langs de bakker, de slager en de 
Primera. Iedereen kent haar bij ons in de buurt. 
Het is fijn dat we de tandem hebben. Daardoor 
zijn we mobiel en hebben we mogelijkheden 
om dingen te ondernemen. Ook spinning heeft 
ze een tijdje gedaan. Samen met onze andere 
dochter ben ik weleens meegegaan. Na tien 
minuten hielden wij het al niet meer vol, maar 
Siemone trapte vrolijk verder.”

Stimuleren

Siemone is op diverse vlakken actief. Overdag is 
ze te vinden op de Drifter, waar ze op de groep 
aan dagbesteding doet. 

Activiteitenbegeleidster Sietske: “Weer of geen weer, we gaan vaak even een frisse neus halen.” 

 Siemone Zuidema

Sietske Brandsma is activiteitenbegeleidster, 
maar heeft ook een opleiding als spelagoog 
afgerond. Ze benut die achtergrond graag bij 
het begeleiden van cliënten. Als ze bijvoorbeeld 
met Siemone was vouwt, maakt ze er een spel 
van. Door de handdoeken hardop te tellen, 
probeert ze Siemone te stimuleren om mee te 
doen. Na een paar keer oefenen gaat het goed 
en telt Siemone hardop mee. 
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delt of fietst er op de driewieler naartoe, onder 
begeleiding. Daar is ze gek op. We gaan zoveel 
mogelijk naar buiten met de groep. Weer of 
geen weer, we gaan vaak even een frisse neus 
halen. Al onze cliënten worden gemotiveerd om 
dingen zoveel mogelijk zelf te doen. Op deze 
manier blijven ze vitaal,” zegt Sietske.

Zelf kiezen

Dan is het tijd voor een kopje thee. Siemone 
komt daarmee tot rust én ze weet dat ze na 
de thee naar buiten gaat voor een wandeling. 
Communiceren gaat tegenwoordig met behulp 
van pictogrammen, dit gebeurde eerder nog 
niet. Samen met de begeleider vult Siemone 
per dagdeel in wat er gaat gebeuren. Op deze 
manier heeft ze de regie en overzicht. Daar-
naast communiceert ze ook via haar tablet. 
Vooraf heeft Sietske overlegd of Siemone 
vandaag wil wandelen of met de bal wil spelen. 
Siemone koos het pictogram voor wandelen. 
Tijdens de wandeling op het terrein, geniet 
Siemone volop van alles wat zij om zich heen 
ziet. Na de verfrissende wandeling is de dag 
om en vertrekt Siemone met een busje richting 
haar woning in Langweer.

Sietske wacht geduldig tot het was vouwen 
klaar is en vraagt Siemone dan om het schone 
wasgoed weg te brengen naar de andere groe-
pen, een van de taken van Siemone. “Ik loop 
niet mee, want dit kan ze prima zelfstandig. We 
geven cliënten graag de ruimte om zelf na te 
denken en initiatief te nemen, vertelt Sietske.”

Vitaliteit

Siemone houdt van dansen, feestjes, fietsen, 
muziek en zwemmen. Elke woensdag is ze 
te vinden in het zwembad op het terrein van 
Maeykehiem. Daar zwemt ze met een groepje 
cliënten, onder begeleiding van bewegings-
agogen Piet en Roos. 

Sietske vertelt: “Het uitgangspunt is het behoud 
van Siemone haar vaardigheden. Daarnaast sti-
muleren we haar om nieuwe vaardigheden aan 
te leren, door in te spelen op haar interesses. 
Daarbij houden we vitaliteit goed in het oog. 
Met vitaliteit bedoel ik je gezond en fit voelen, 
zowel geestelijk als lichamelijk. Voor Siemone 
zit het in het doen van dagelijkse dingen hier 
op de groep. Zo helpt ze bijvoorbeeld bij het 
in- en uitruimen van de vaatwasser en met 
boodschappen doen in de supermarkt. Ze wan-

“  
We geven 
cliënten graag 
de ruimte 
om zelf na te 
denken.
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Behandelaars

Aukje Antsje op de Hoek, begeleidster van 
woongroep Langweer C, vertelt: “Wij doen er 
alles aan om Siemone fit te houden, al merken 
wij wel dat de vergroeiing aan haar rug haar 
wel steeds meer beperkt in het bewegen. Het 
gooien met een bal bijvoorbeeld, wordt steeds 
lastiger. Dit houden we als begeleiding goed in 
de gaten.” Siemone krijgt ergotherapie en gaat 
soms ook naar de fysiotherapeut om oefenin-
gen te doen. Moeder Anna geeft aan: “Ondanks 
de beweging die Siemone kreeg, merkten wij 
op een gegeven moment dat ze aankwam. 
Gelukkig heeft elke cliënt jaarlijks recht op twee 
uren hulp van een diëtist. Daar is ze een aantal 
maanden geleden dan ook geweest en dat 
heeft wel geholpen. Ze is wat afgevallen. Als 
ouders vinden we het belangrijk dat ze actief 
is en op gewicht blijft. Gelukkig werkt Maeyke-
hiem hieraan mee.” 

Actie!

Aukje Antsje: “Twee avonden in de week fietsen 
we met Siemone op de duofiets. We laten het 
aan haar over of ze vaker mee wil. Meestal wil 

ze dat wel.” De begeleidster vertelt trots dat 
locatie Langweer een prachtige tuin heeft, 
die zich prima leent voor buitenactiviteiten. 
“Siemone is gek op spelletjes doen in de tuin: 
voetballen, schommelen en springen op de 
trampoline. Binnen beschikt de locatie over een 
fitnessruimte. Vooral in de winter is dat handig. 
Er is een roeiapparaat, een loopband en een WII 
(spelcomputer). Ook staat er een bak met attri-
buten, vol met ballen en badminton rackets.” 

Bikkels

Aukje Antsje vertelt: “Siemone heeft een zusje 
Janet van 13 jaar oud en een zus Elske van 
21 jaar oud. Haar zusje heeft meegedaan aan 
het tv-programma Bikkels. Elke aflevering staat 
er een kind centraal met een zieke of gehandi-
capte vader, moeder, broer of zus. De familie 
Zuidema is een paar maanden gefilmd. Ook de 
verhuizing naar Langweer is opgenomen. Aukje 
Antsje: “Siemone vind het ontzettend leuk om 
de aflevering terug te kijken. Het is mooi om te 
zien welke ontwikkeling ze heeft doorgemaakt. 
Ze is hier helemaal op haar plek. Elke dag is er 
weer één vol nieuwe energie. Ik zie dat Siemone 
gelukkig is!”

“  
Siemone is veel 
zelfstandiger 
geworden. 
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Ik zie Gertjan nog 
steeds groeien als 
persoon.



17volop in beweging

Gertjan de Jong zit niet graag stil. Hij is 
graag in de weer en werkt dan het liefst met 
zijn handen. “Ik heb ADHD, dus ik vind het 
fijn om bezig te zijn!” Gertjan kan tijde
lijk niet werken, vanwege problemen met 
zijn voet. Toch komt hij speciaal voor het 
interview naar Inducent, een van de dag
bestedings locaties van Maeykehiem. Er zijn 
vier groepen: houtbewerking, schilderen, 
kaarsen maken en de productiegroep. 

Eddie de Boer is een van de begeleiders van 
Inducent; hij stuurt de houtbewerkingsgroep 
aan. Hij vindt het jammer dat Gertjan even uit-
geschakeld is, want hij is toch iemand die heel 
wat in zijn mars heeft: “Wij nemen opdrachten 
aan voor klanten, we maken bijvoorbeeld 
vogelhuisjes op bestelling. Nu Gertjan er niet is, 
merk ik dat meteen. Sommige werkzaamheden 
blijven liggen.”

Van ver gekomen

Gertjan is 28 jaar oud en werkt inmiddels 
ruim zes jaar bij Inducent. Hij is begonnen bij 
de productiegroep. Hier worden producten 
gesorteerd, in- of uitgepakt. “Na een tijdje 
wilde ik graag iets anders. Eddie vroeg op een 
gegeven moment of ik iets voor hem kon doen 
op de houtwerkgroep. Ik ben er binnen gestapt 
en niet meer weggegaan. Iedereen is anders. 
Ik leer hier met veel verschillende mensen 
omgaan. Ik zit hier heel erg op mijn plek en ik 
heb zeker nog geen plannen om weg te gaan,” 
vertelt Gertjan lachend. 

Hij werkt bij Inducent wanneer het kan. Per dag 
kijkt hij hoe het gaat en of het hem lukt om te 
werken. Dit overlegt hij dan met de begeleiders. 
Vanwege zijn ADHD heeft hij structuur nodig. 
Het werken bij Inducent helpt hem hierbij. 
Gertjan: “Het houdt me van de straat. Op dit 
moment gaat het heel goed met mij en mijn 
vriendin. Wij zijn al een paar jaar samen. We zijn 
van ver gekomen, maar ik ben er trots op hoe 
het nu met ons gaat!” 

Begeleider Eddie de Boer: “Gertjan is enorm gegroeid in zijn zelfvertrouwen.” 

 Gertjan de Jong
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Ruimte om te leren

Gertjan komt ook met eigen ideeën. Zo heeft 
hij al eens een dienblad ontworpen en een 
tafel. “Eddie helpt mij bij het uitmeten. Als ik 
het zelf moet doen, dan wordt het een zooitje,” 
zegt hij lachend. Eddie vult aan: “Een van de 
eigenschappen van Gertjan is dat hij alles altijd 
meteen af wil hebben, hij wil altijd tien dingen 

tegelijk doen. Soms moet ik hem dan even 
afremmen en daarin sturen. Af en toe moet hij 
eerst iets aan het ontwerp aanpassen om de 
volgende stap te kunnen zetten. Dat is voor 
hem nog een leerpunt.“ 

Gertjan weet zelf ook nog een leerpunt: “Ik 
vraag nog steeds wel eens aan Eddie of ik de 
dingen goed doe. Dat hoef je niet te vragen, 
zegt Eddie dan.” Eddie: “In het begin was 
Gertjan heel onzeker over sommige dingen. Ik 
heb hem de afgelopen jaren ontzettend zien 
groeien. Hij is veel zelfverzekerder geworden. 
Hij is al zover dat hij zelfstandig allerlei dingen 
doet. Al moet ik natuurlijk nog wel steeds oplet-
ten, iedereen maakt fouten. Daar leer je weer 
van!” 

Gertjan is trots op zijn omgang met de andere 
cliënten. “Als Eddie druk is, roepen ze mij. Dan 
schiet ik te hulp waar het nodig is. Maar... het 
meeste werk laat ik toch écht aan hen zelf over. 
Ze roepen al heel snel: Gertjan! Terwijl ze het 
heel goed zelf kunnen. De cliënten vinden het 
wel makkelijk,” zegt hij lachend, “Voor mij is het 
heel leuk om met zoveel verschillende mensen 
hier te werken.” 

Kijken naar de toekomst

Momenteel woont Gertjan samen met zijn 
vriendin Claudia. Trots vertelt hij dat zijn vrien-
din aan het studeren is voor haar diploma voor 
verzorgende. “Ze werkt met ouderen. Ze haalt 
allemaal hoge cijfers, zelfs tienen. Ze gaat er 
helemaal voor. Ik heb van tevoren al tegen haar 
gezegd, dat komt helemaal goed! Mijn vriendin 
heeft ook bij Maeykehiem op de dagbesteding 
gezeten.”

Eddie vertelt glunderend: “We hebben haar er 
zo bovenop gekregen dat zij weer graag wilde 
gaan leren, zodat ze op eigen benen kan staan. 
Ik kan dat alleen maar stimuleren. Doel is dat 
alleen Gertjan straks nog dagbesteding krijgt 
van Maeykehiem en dat Claudia een baan heeft. 
We zijn al aardig op weg.” Gertjan, enthousiast: 
“Er is haar nu al werk aangeboden in het rust-
huis waar ze aan de slag is. Ze zijn super positief 
over haar.” Eddie: “En Gertjan, die blijft hier. Hij 
is hier helemaal op zijn plek!”
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Maeykehiem biedt verschillende vor-
men van dagbesteding aan, passend bij 
de mogelijkheden van de cliënten. Ze 
mogen zelf aangeven naar welke dag-
besteding hun voorkeur uitgaat. Samen 
met de begeleiding wordt er gezocht 
naar een geschikte werkplek. Voor de 
één is dagbesteding belevingsgericht. 
Het aanwezig zijn op de werkvloer en het 
contact met de andere cliënten, dáárdoor 
voelen ze zich gewaardeerd. Anderen 
voelen zich gewaardeerd door dingen te 
maken. Ook begeleid werken is mogelijk. 
Op deze manier maken de cliënten deel 
uit van het reguliere bedrijfsleven, daarbij 
begeleid door Maeykehiem. Er wordt 
altijd gekeken welke werkzaamheden bij 
de cliënt passen en niet andersom. Dát is 
de kracht van Maeykehiem. 

Om onze cliënten nu en in de toekomst 
voldoende keuze te kunnen bieden, ver-
nieuwen we het aanbod. In ontwikkeling 
zijn onder andere: werken in het restau-
rant, in de bibliotheek en werken in het 
groen, zoals tuinonderhoud en de aanleg 
en het onderhoud van een pluktuin.

Veranderende zorgvraag

Eddie werkt inmiddels zestien jaar bij Maeyke-
hiem en sinds tien jaar als begeleider bij Indu-
cent. Hij is door een samenloop van omstandig-
heden in het werkveld terecht gekomen. Eerder 
werkte hij in de bouw, maar vanwege gezond-
heidsproblemen kon dat niet langer. Dat hij op 
latere leeftijd bij Maeykehiem zou gaan werken, 
had hij eerder nooit kunnen bedenken. Nu hij 
hier eenmaal werkt, is hij trots op de rol die hij 
voor cliënten kan vervullen. Eddie: “Hoe Gertjan 
is binnengekomen een paar jaar geleden en 
hoe hij nu is, dat is voor mij wel iets om trots op 
te zijn, dáár doe ik het voor! Daar haal ik mijn 
voldoening uit.”

“Gertjan is een heel ander type cliënt dan ik 
gewend was bij Maeykehiem. Tot nu toe had ik 
alleen te maken met jongens en meiden met 
een verstandelijke beperking door verschil-
lende syndromen. Gertjan zijn beperking is niet 
meteen merkbaar. Toen Gertjan binnenkwam, 
was het dus wel even een omschakeling. Maar 
ik vind het heel uitdagend, ik krijg steeds 
meer een ander type cliënten op de groep. De 
zorgvraag is aan het veranderen. Ik heb net bij-

voorbeeld weer een nieuwe aanvraag binnen-
gekregen van een cliënt met autisme. Dat is 
voor mij ook weer even uitzoeken. Uiteindelijk 
maakt het niet uit wat je indicatie is. Wat ik het 
allerbelangrijkste vind, is dat mensen fluitend 
naar hun werk komen en ’s middags weer flui-
tend naar huis gaan!”
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“  
Nynke heeft wel humor. 
Do kinst mei har leitsje! 
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Met haar vrolijk gelakte nagels en mooie 
gele bloem in het haar, is zij een opvallende 
verschijning. Nynke is een cliënt van de 
Servicegroep, een van de dagbestedings
locaties van Maeykehiem. Moeder Els en 
begeleidster Roelie Bruinsma schuiven ook 
aan bij het gesprek. Nynke vindt het inter
view eerst wel een beetje spannend, maar 
als ze eenmaal enthousiast begint te vertel
len, valt de spanning al snel van haar af. 

Sokken sorteren, cupcakes bakken, boodschap-
pen doen, was vouwen, koffie & thee zetten: 
het werk bij de Servicegroep is heel divers. En 
dat is nou precies wat Nynke er zo leuk aan 
vindt; de afwisseling. Al had dat sorteren van de 
sokken er van haar niet bij gehoeven. Begeleid-
ster Roelie Bruinsma, lachend: “Dat vindt Nynke 
inderdaad minder leuk. Maar ook dat hoort 
erbij. En Nynke kan het zo goed, ze is altijd al 
vóór de koffie klaar!” De taken worden expres 
afgewisseld, zodat niet iedereen elke dag het-
zelfde hoeft te doen. Nynke werkt er vier dagen 
in de week.

Hoe het is begonnen

Roelie en Nynke kennen elkaar al heel lang, ze 
weten precies wat ze aan elkaar hebben. Nynke, 
30 jaar oud, vertelt: “Ik ben zo’n twaalf jaar 
geleden begonnen bij Maeykehiem. Ik liep toen 
vanuit school stage bij de Werkwinkel en de 
Wynfanger (vroeger een dagbestedingslocatie 
van Maeykehiem). Dit was niet echt mijn ding, ik 
voelde mij er niet thuis. Ik heb dat aangegeven 
bij de begeleiding en toen ben ik bij de Service-
groep terecht gekomen. Na het afronden van 
de stage ben ik op de groep aan het werk 
gegaan en nu werk ik hier nog steeds.” Roelie 
legt uit: “Als cliënt mag je hier zelf aangeven 
wat je leuk vindt. Dan wordt er gekeken of er 
plek is voor je. Voor Nynke was er meteen plek 
en sindsdien is zij hier aan het werk.” 

Roelie vervolgt: “Toen de Servicegroep begon, 
kregen we zo nu en dan een cliënt. Al snel bleek 
dat er veel interesse was. Zo is het langzaamaan 
een groep geworden. Onze vorige locatie werd 
op een gegeven moment verbouwd, toen zijn 
wij op zoek gegaan naar een andere locatie. 

Dat is uiteindelijk de Bouwen geworden, hier 
zitten we nog steeds. Wij zijn volop in ontwik-
keling. We krijgen steeds weer nieuwe aan-
meldingen, vooral via school. Mensen die hier 
stage lopen, willen vaak meteen blijven. Op dit 
moment hebben we meer cliënten dan we ooit 
hebben gehad. Het niveau is ook anders gewor-
den door de jaren heen, de cliënten zijn steeds 
meer zelfredzaam.” Els: “Ik vind het hartstikke 
mooi dat ze het hier zo naar haar zin heeft. Je 
wilt toch het beste voor je kind!” 

Duizendpoot

Nynke heeft nog extra taken naast het werk 
op de Servicegroep. “Omdat ik kan lezen en 
schrijven. Ik help Hilde Rinckes – zij is planner bij 
Maeykehiem – elke week met de administratie, 
ik doe typewerk voor haar. Dit vind ik heel leuk 
om te doen, want ik ben goed met computers. 
Soms help ik ook met het opbergen van docu-
menten in mappen. Er wordt regelmatig een 
soos georganiseerd door Maeykehiem. Daar 
maak ik weleens posters voor. Die hang ik dan 
ook op. 

Moeder Els: “Ik vind het hartstikke mooi dat Nynke het zo naar haar zin heeft!” 

 Nynke Romkes
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Soms doe ik werk samen, maar ik werk ook 
graag alleen. Lekker rustig!” zegt Nynke 
lachend. Roelie vult aan: “Omdat Nynke heel 
netjes kan schrijven, houdt zij ook de verjaar-
dagen en jubilea bij op het krijtbord in de 
gang.” 

Om de vrijdagochtend werkt Nynke op de 
Drifter, een van de andere dagbestedings-
locaties. “Daar zet ik koffie en thee, vouw ik de 
was op, help ik met het in- en uitruimen van de 
afwasmachine en vul ik het planbord in voor 
de hele maand,” vertelt Nynke. Ze geeft ook 
weleens een rondleiding aan leerlingen van 
scholen die Maeykehiem komen bezoeken. 
Daarin geeft zij uitleg over de Servicegroep. Els 
zegt trots: “Ontzettend knap dat ze dat durft! 
Nynke kan veel en is een echte duizendpoot.”

Ontwikkelingen

Er zijn ontwikkelingen bij de Servicegroep. Els 
weet er al van: “Ik doe zo nu en dan een bakje 
koffie hier. Daardoor weet ik wat er speelt.” 
Roelie legt uit: “Wij gaan de facilitaire dienst nog 
meer ondersteunen. Wij onderzoeken de moge-
lijkheden om cliënten aan de slag te laten gaan 
in ons bedrijfsrestaurant. Denk dan bijvoorbeeld 

aan het smeren van broodjes. De begeleiders 
kijken of de Servicegroep nog meer taken kan 
vervullen. Nynke roept enthousiast: “Dat vind 
ik leuk! Ik doe dit werk al heel lang. Ik hou van 
afwisseling en doe graag weer eens een keer 
iets anders.” Roelie geeft aan: “Dat kan ze ook! 
Nieuwe dingen zijn spannend, maar ook leuk. 
De werkzaamheden op de Drifter waren eerst 
ook spannend, ik moest haar daarheen brengen. 
Na een paar keer kon ze het prima zelf.” 

Rust

Omdat de Servicegroep in één ruimte is geves-
tigd, is het belangrijk om de rust te bewaren 
voor de cliënten. Naast de werkzaamheden is 
er is ook altijd wel even tijd om iets voor jezelf 
te doen. Nynke: “Als ik tijd over heb dan puzzel 
ik graag in een puzzelboek, of ik schrijf graag. 
Andere cliënten maken kaarten of versieren 
cupcakes. Dat laatste vind ik ook heel leuk om te 
doen.” Roelie vertelt: “Het klinkt misschien alsof 
het veel werk is, maar dat valt mee. De taken zijn 
heel duidelijk verdeeld. We werken met picto-
grammen. Elke dag krijgen de cliënten deze in 
een eigen bakje, zodat ze weten wat er op die 
dag van hen verwacht wordt. Nynke krijgt haar 
taken in tekst op een briefje, omdat zij kan lezen. 

“  
Ik doe zo nu 
en dan een 
bakje koffie hier. 
Daardoor weet 
ik wat er speelt.



23volop in beweging

Samenwerking met MindUp

Maeykehiem werkt samen met MindUp. 
MindUp begeleidt mensen met een 
psychische handicap of psycho-sociale 
problematiek die hen beperkt bij het 
wonen, werken en meedoen in de samen-
leving. MindUp zet deze mensen weer in 
hun kracht. 

Cliënten van MindUp onderhouden voor 
Maeykehiem het groen. Ze maaien het 
gras, snoeien de bomen, onderhouden de 
perken én gaan samen met cliënten van 
Maeykehiem een pluktuin onder houden. 
In deze tuin worden groentes, fruit en 
bloemen gekweekt. 

Deze manier van dagbesteding is nieuw 
voor de cliënten van beide partijen, 
maar begint zeker al ‘zijn vruchten af te 
werpen.’ 

Wij verdelen de taken, we doen hier alles in 
overleg.” 

Betrokken ouders

Els is vrijwilliger: “Iedere maandagavond wandel 
ik met een cliënt in een rolstoel. Van april tot 
september zo’n beetje, als het weer tenminste 
meewerkt. Doe ik al vier jaar, het is leuk om te 
doen! Martine Zijlstra, de vrijwilligerscoördina-
tor heeft het me destijds gevraagd. Prima idee 
van haar. En mijn man Cor zit in de cliëntenraad. 

Zo blijven we betrokken bij onze dochter én bij 
Maeykehiem.” 

Stilzitten, daar doen we niet aan! 

Roelie is blij met de inzet van Nynke en sluit het 
verhaal af: “De andere cliënten van de Service-
groep leren van Nynke. Nynke is altijd heel 
aardig voor iedereen. Mensen vragen haar vaak 
dingen, ze is heel geduldig. Maar soms zegt 
ze weleens: ik bin gjin begelieding!” Els vertelt 
trots: “Nynke komt zeker voor zichzelf op. Dat 
is een van de dingen die ze heeft geleerd sinds 
ze bij Maeykehiem woont en werkt. Nynke is 
enorm gegroeid.” 

Roelie vult aan: “Ook al komt Nynke voor 
zichzelf op, we moeten haar niet vergeten. 
Doordat zij rustig aan haar taken werkt, gaat 
de aandacht al snel naar andere mensen in 
de groep. Zij heeft net als iedereen aandacht 
nodig.” Nynke vertelt: “Roelie komt vaak wel 
even een praatje maken om te vragen hoe het 
gaat. Of ze komt speciaal even langs tijdens 
mijn computer uurtje.” Roelie sluit lachend af: 
“Stil sitte dêr dogge wy net oan. Al zou dat van 
mij soms best weleens mogen.”
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“  
Mensen hebben echt heel veel 
energie gestoken in de verandering 
die we hebben ingezet. 
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“In een paar jaar tijd zijn er veel grote stappen gezet.”

 Piet Hoekstra, Jan Stelwagen & Roos Lagedijk

Een rustige namiddag in april. Buiten staat 
de kersenboom in bloei. Zon en wolken wis
selen elkaar af, soms dreigt het te regenen. 
Binnen is de stemming optimistisch. Lid van 
de raad van toezicht Piet Hoekstra, bestuur
der Jan Stelwagen en clustermanager Roos 
Lagendijk blikken gezamenlijk terug op 
2016. Wat was het voor jaar, voor Maeyke
hiem?

“2016 was het jaar van de voorbereiding”, zegt 
Roos Lagendijk. “Een overgangsjaar”, vult Jan 
Stelwagen aan. En Piet Hoekstra: “Een jaar van 
investeren in de organisatie.” En dan doelt hij 
niet eens alleen op de financiën – hoewel dat 
zijn aandachtsgebied is in de raad. “Nee”, zegt 
Hoekstra, “er is ook veel energie geïnvesteerd.” 

Lagendijk valt hem bij: “Mensen hebben echt 
heel veel energie gestoken in de verandering 
die we hebben ingezet. Zodat we dit jaar de 
vruchten daarvan kunnen gaan plukken, in de 
zorg.” Hoekstra: “Want dáár draait het om; de 
cliënt en de ondersteuning die hij of zij nodig 
heeft!”

Eigen keuzes maken

Stelwagen zet de zaken op een rij: “We hebben 
alle randvoorwaarden ‘aan de achterkant’ op 
orde gebracht. Kijk, als je wil dat de teams zelf 
hun tijd indelen en bepalen waar het geld voor 
de cliënt het beste aan besteed kan worden, 
dan moet je zorgen dat ze de middelen daar-
voor hebben; een goed elektronisch cliënten-
dossier, budgetinformatie en een goed systeem 
voor de roostering. Dán kunnen teams hun 
eigen keuzes te maken. Eerder kon Maeyke-
hiem de software daarvoor niet betalen. Nu 
we bij Carante zitten wel. De ICT komt nu snel 
op orde.” 

Sterker, vertelt Lagendijk, Maeykehiem loopt 
op dit moment voorop. “We werken nu met 
Plancare 2, dat is de koploper in deze sector. We 
werken met het nieuwste van het nieuwste.” 
Dat is natuurlijk niet allemaal zonder slag of 
stoot gegaan. Integendeel. Iedereen moest 
immers eerst leren om met de nieuwe systemen 
om te gaan. Eerst is een kopgroep getraind, die 
heeft alle andere collega’s opgeleid. Iedereen is 

nu druk bezig het onder de knie te krijgen. Petje 
af voor alle inspanningen, vindt het gezelschap.

“Het moest er wel allemaal even ‘bij’, naast het 
gewone werk”, zegt Lagendijk, “Ik heb er echt 
respect voor hoe mensen dat hebben opge-
pakt. Stel het je maar voor, dat je om 07.00 uur 
op de groep komt, de pc aanzet om te lezen of 
er nog bijzonderheden zijn geweest met cliën-
ten en alles anders is dan je gewend was. Dan 
heb je wel een ‘oh, nee’-moment.” Hoekstra 
knikt instemmend; knap hoor. 

Grote stappen gezet

“Mensen hebben het echt voor de kiezen 
gehad”, vindt Stelwagen, “In een paar jaar 
tijd zijn er veel grote stappen gezet. Dat is 
een enorm tempo. En de voordelen van die 
stappen moesten nog komen. Dat heeft veel 
van mensen gevraagd; ze hadden wel last van 
alle veranderingen, maar zagen er nog geen 
resultaten van. Die beginnen nu pas een beetje 
zichtbaar te worden.”
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“Het plezier van al die veranderingen moet nog 
komen”, weet ook Lagendijk, “2017 wordt het 
jaar van het oogsten. In 2016 zijn de zaadjes 
geplant, nu zien we alles opkomen.” Haar ogen 
gaan twinkelen en ze gebaart enthousiast: “Veel 
teams zijn zó ondernemend nu. Ze pakken de 
mogelijkheden die ze nu hebben volop aan. 
Dat is echt de meerwaarde van wat we heb-
ben gedaan. Als je ziet wat er allemaal aan 
initiatieven los komt… geweldig!”

Nieuwe plannen

Ze somt zomaar een handgreep uit die initiatie-
ven op: het plan van de Drifter voor de Pluktuin, 
het project ‘de digitale huiskamer’ – waarbij 
cliënten via de iPad het thuisfront laten zien wat 
ze dagelijks beleven – , nieuwe plannen bij de 
dagbesteding zoals de bieb (waarover straks 
meer) en ideeën op het gebied van vitaliteit 
zoals het zwemmen. 

In het verleden is regelmatig zwemmen met 
cliënten afgeschaft vanwege geldgebrek. Er is 
nu een werkgroep opgericht om te kijken hoe je 
dat zodanig slim kan organiseren, dat het geen 
extra personele inzet vergt. “Mooi, hè?” vraagt 
Stelwagen aan Hoekstra. 

“  
Als je ziet wat 
er allemaal 
aan initiatieven 
los komt… 
geweldig!
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En of, zegt die: “We moeten echt bedenken 
hoe we al deze initiatieven in de kijker kunnen 
spelen, wanneer ze tot wasdom komen. Het is 
toch prachtig?!”

“Dat is het mooie van deze omslag”, gaat 
Hoekstra verder, “Iedereen zat lang in de hou-
ding ‘we kunnen niks nieuws, want er is nergens 
geld voor’.  Nu de continuïteit niet direct meer 
in gevaar is, de bedrijfsvoering op orde is 
gekomen en de teams de touwtjes in handen 
hebben gekregen, zie je van alles ontstaan.” 

De teams bepalen

Stelwagen is er trots op. Zichtbaar. Ook bij 
hem lichtjes in de ogen als het gaat over hoe 
de teams hun nieuwe taken oppakken en 
kansen aangrijpen. “Als je de portemonnee 
aan de teams geeft, dan komt het goed. Heb 

ik altijd gezegd en dat zie je nu. Echt waar. In 
het primaire proces, daar moet het gebeuren. 
En dat komt nu goed op gang. Dan moet je 
beslist niet van bovenaf op willen leggen wat ze 
moeten doen en hoe ze het moeten aanpakken. 
De teams bepalen, binnen de kaders, hoe tijd 
en geld het beste ingezet kunnen worden voor 
de cliënten.”

Initiatieven van onderop

Hij vervolgt: “Daar hoef je niet bovenop te zit-
ten om in de gaten te houden of ze niet te veel 
geld uitgeven. Sterker: je moet eerder oppassen 
dat ze niet doorslaan en geld overhouden, of 
te drastische maatregelen nemen om binnen 
budget te blijven. Serieus.” Hij heeft het pas nog 
bij de hand gehad. Maar liever praat hij, praat 
ook het gezelschap, over de vele initiatieven 
van onderop. 

En dan komt natuurlijk het plan met de biblio-
theek aan de orde: de plaatselijke bibliotheek 
zou sluiten per 1 juni van dit jaar. Bezuiniging. 
Stelwagen: “Dat kwam ter ore van medewerkers 
van ons die in het dorp wonen. En die dachten 
‘Waarom springen wij daar niet in? Wíj kunnen 
de bieb toch wel draaiende houden?’ Dus dat 
gaan we doen.”

De bestuurder vindt het fantastisch dat Sint 
Nyk en Maeykehiem dit samen en voor elkaar 
doen. De verwevenheid tussen dorp en 
instelling wordt er nog eens mee versterkt. 
“En we voeren er niet eens beleid op. Het is 
gewoon vanzelfsprekend. Heel bijzonder”, stelt 
Hoekstra tevreden vast. Lagendijk reageert: 
“Op sommige dingen hoef je geen beleid te 
voeren, beter van niet zelfs.” Stelwagen vult 
aan: “Behalve dan dat je wel je lokale leveran-
ciers in ere moet houden, als het enigszins kan. 
Want de verbondenheid van Maeykehiem met 
Sint Nyk is uniek.” 

Genoeg ruimte voor nog meer initiatieven? Het 
drietal aan tafel lacht. Kom maar op, plannen 
zijn welkom. Zij zien de toekomst van Maeyke-
hiem zonnig in.
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