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In 2015 zijn er bij Maeykehiem grote stappen gezet. De nieuwe werkwijze heeft z’n beslag 
gekregen, natuurlijk altijd met het belang van de cliënten voorop. Nieuw aangestelde 
cliëntcoördinatoren bewaken dagelijks dit proces. Het nieuwe functiehuis is ingevoerd en de  
zorgteams bepalen in belangrijke mate, afgestemd op de zorgvraag van de cliënt, de inzet 
van het budget. 

In dit jaarbericht geven we onze medewerkers, cliënten en vrijwilligers een podium. 
Maeykehiem is er voor alle mensen met een beperking. We helpen mensen met een 
verstandelijke beperking om zo zelfstandig mogelijk te leven en we zijn er ook voor mensen 
die intensieve zorg nodig hebben. Cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag, cliënten die 
bijzondere epilepsiezorg behoeven en cliënten met ernstige meervoudige beperkingen. We 
helpen iedereen zo normaal mogelijk te leven. Daarover leest u ook in het interview met de 
nieuwe voorzitter van de raad van toezicht en mijzelf. 

Eerst in dit jaarbericht aandacht voor vier bijzondere zorgverhalen.  
Ik wens u veel leesplezier!

Jan Stelwagen 

PS: Wilt u meer informatie over onze cliëntgroepen of bent u benieuwd naar de jaarcijfers 2015?  

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

VOORWOORD
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“Willem, wêr bisto?” Het is op deze mooie 
dag in mei niet eenvoudig om Willem bij de 
les te houden. De verleidingen zijn groot. 
Zon, wind, dwarrelende blaadjes en duplo-
blokjes. 

Vandaag verzorgt Willem de was. Zakken met 
vieze was van hem en zijn medebewoners 
worden op een kar geladen. Onder het toeziend 
oog van begeleider Christien de Groot volgt 
een wandelingetje naar de linnenkamer over 
het mooie terrein van Maeykehiem in Sint Nyk. 
Willem trekt al hummend de waskar met ferme 
passen voort. Halverwege laat hij de kar staan 
en loopt het grasveld op. “Willem kom, niet 
daarheen.” Christien wijst naar een paar grote 
duploblokken bij een schommel. “Kijk, daar wil 
hij naartoe.” 

Willem woont sinds 1983 in Maeykehiem. Hij is 
36 jaar en heeft ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’. 
Christien legt uit: “Willem is verstandelijk niet 
ouder dan één jaar en kan niet duidelijk maken 
wat hij wil. Dat frustreert hem soms en dan 
wordt hij agressief. 

Dan gooit hij met borden, slaat om zich heen 
en werpt tafels en stoelen omver. We laten hem 
dan maar even uitrazen.”

Christien begeleidt Willem al meer dan 10 jaar 
en ze kan hem inmiddels heel goed lezen. Het 
gehum van Willem klinkt in het gehoor van een 
leek altijd hetzelfde, maar Christien weet pre
cies of het een blije of een boze hum is. Willem 
en Christien hebben een band met elkaar. “Hij 
vertrouwt volledig op mij. Ik kan dus geen 
onzekerheid tonen, want dan wordt hij agres
sief. Zelfs als ik echt niet weet wat hij wil, laat ik 
dat niet merken.”

Op de tandem

Christien pakt de kar met de schone was. “Deze 
neem ik altijd mee, want Willem heeft nogal 
eens de neiging om de kar om te kieperen.” 
De weg terug naar Bouwen 35 loopt langs een 
kinderdagverblijf. Christien vertelt lachend: 
“Hier hebben we Willem ook al een paar keer 
weg moeten halen. Als je hem even uit het oog 
verliest, grijpt hij zijn kans en gaat ervandoor. 

Begeleider Christien de Groot: “Willem vertrouwt volledig op mij.”

 Willem Elgersma

“  
Ons gemotiveerde 
team kan de 
uitdaging aan.
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Meestal wil hij dan naar het kinderdag verblijf, 
want daar hebben ze duploblokjes en dat weet 
hij!”

De verzorging van de was is onderdeel van 
Willem zijn dagbesteding. Dagelijks wordt de 
post opgehaald en weggebracht en één keer 
per week brengt Willem glas naar de glasbak 
in het dorp. Dat gebeurt altijd onder begelei
ding, want Willem heeft 24 uur per dag toezicht 
nodig. Tijd voor ontspanning is er natuurlijk 
ook. Eén keer per week wordt er gezwommen 
in het bad op het terrein van Maeykehiem. Als 
het kan, gaan Willem en Christien op de tandem 
een eindje fietsen. “Dat kan alleen als er niet te 
veel wind staat, want hij trapt nauwelijks mee 
en dan is het te zwaar.” Willem brengt ook tijd 
door met zijn medebewoners. Samen thee
drinken, wandelen of voorgelezen worden. 
“Straks krijgt Willem muziek. Dan komt Wietse 
langs met zijn gitaar of blokfluit. Dat vindt 
Willem echt helemaal geweldig.”

Regie in handen van zorgteams

Terug in Bouwen 35 wordt de schone was 
verdeeld en is er tijd voor koffie en thee. “Kijk, 
nu is hij blij.” Willem zit in een comfortabele 

stoel met de benen over de leuning rustig te 
hummen. Tot voor kort kreeg Willem eenop
een begeleiding en verzorging, maar dat is niet 
altijd meer haalbaar. Bij Maeykehiem is het afge
lopen jaar veel veranderd. Onder druk van de 
financiële positie werden de kosten per woning 
tegen het licht gehouden. De zorgteams heb
ben vervolgens gekeken hoe het beschikbare 
geld het best kan worden ingezet. De teams en 
de behandelaren hebben de regie gehad over 
de nieuwe werkwijze. Maeykehiem heeft cliënt
coördinatoren aangesteld die de zorgvraag 
van de cliënt centraal stellen en voortdurend 
kijken hoe die zorg beter en slimmer kan. Zo 
is er bijvoorbeeld een aantal dagprogramma’s 
omgegooid, waardoor ze prettiger zijn voor de 
cliënt en minder belastend voor de begeleiders. 
Ook voor Willem is er met de nieuwe manier 
van werken veel veranderd. Hij is minder geïso
leerd geraakt.

Willem woont tegenwoordig samen met andere 
cliënten. “Dat was heel spannend. We hebben 
ons grote zorgen gemaakt of dat wel goed 
zou gaan. Een nieuw team, nieuwe bewoners 
en een nieuwe locatie. We waren bang dat al 
dat nieuwe te veel voor Willem zou zijn en dat 
hij agressief zou worden, maar het is eigenlijk 

De cliënt centraal

In 2015 zijn de zorgteams zelfstandig 
geworden. De twee belangrijkste 
uitgangspunten voor dit proces waren: 
teams moeten meer te zeggen krijgen 
over budget en werkwijze en de zorg
vraag van de cliënt komt centraal te 
staan. De zorgteams zijn uitgebreid met 
cliënt coördinatoren. De nieuwe teams 
bepalen hoe het beschikbare budget 
wordt ingezet, waarbij de zorgvraag van 
cliënten altijd leidend is.

Aantal medewerkers

Op 31 december 2015 was het aantal 
medewerkers 345 en het aantal FTE 201.

345
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heel goed gegaan”, vertelt Christien trots. De 
medewerkers van Bouwen 35 zijn volgens de 
directie van Maeykehiem een toonbeeld. Ze 
hebben de verantwoordelijkheid genomen en 
meegedacht. Voor Willem en de andere cliënten 
en ook voor het team heeft dat goed uitgepakt. 
“Er staat nu een gemotiveerd team dat de uit
daging aankan”, aldus Christien.

Heel veel kracht

Willem staat op en legt een boekje met foto’s 
voor Christien op tafel. Op de foto’s staan een 
bed, een bord met eten, een wc en foto’s van 
zijn vader en moeder. “We hadden gehoopt dat 
Willem aan de hand van de foto’s duidelijk kon 
maken wat hij wil, maar dat lukt niet. Meestal is 
het boekje gesloten en moeten we maar raden 
wat hij wil. Ik heb nu wel een idee.” Ze staat op 
en loopt met Willem naar een kast aan de muur. 
Als ze de kast een stukje naar voren schuift, 
vallen er heel veel duploblokjes naar beneden. 
Willem raapt ze op en stopt ze in een mandje. 
Gaat hij nu iets bouwen? “Nee, hij drukt ze tus
sen zijn handpalmen kapot.” Ze laat het mandje 
zien. Er liggen zo’n 25 duploblokjes in, waarvan 
meer dan de helft kapot is gedrukt. Dat vergt 
heel veel kracht. 

Ben je wel eens bang? “Nee, nooit”, zegt 
Christien resoluut.“ Je kunt hier ook geen angst 
hebben, want bewoners voelen dat en daar 
worden ze onrustig van. Ik kan Willem en de 
anderen heel goed lezen. Onze diensten begin
nen om zeven uur. Willem zit dan vaak al op ons 
te wachten. Meestal verschoon ik hem alleen. 
Heel soms merk ik iets aan zijn gedrag en dan 
vraag ik een collega om hulp.” Na een kort stilte 
zegt ze nogmaals: “Nee, je moet hier geen angst 
hebben.”

Samenwerken met Carante en Triade
 
Kan het kleine Maeykehiem zelfstandig blijven? 
Dat was een van de eerste vragen die de vorig 
jaar aangetreden bestuurder Jan Stelwagen 
kreeg. Zijn reactie: Ja dat kunnen we, als we 
gaan samenwerken. Die samenwerking wordt 
volop gezocht. Twee overeenkomsten die we 
willen belichten, zijn die met de Carante Groep 
en Triade. 

De Carante Groep bestaat uit 12 zelfstan
dige zorginstellingen die samenwerken op 
het gebied van zorginnovatie, personeel en 
organisatie, ICT, financiën, juridische advisering 
en huisvesting. De instellingen maken gebruik 
van elkaars kennis en kunnen zo efficiënter en 
goedkoper werken. Carante en Maeykehiem 
werken als eerste aan een nieuw, sneller en 
betrouwbaarder ICTsysteem. 

De specialistische zorg voor cliënten wordt 
verbeterd door de samenwerking met Triade. 
Orthopedagogen, artsen voor verstandelijk 
gehandicapten, fysiotherapeuten en logopedis
ten van de zorginstelling in Flevoland werken 
sinds kort ook voor Maeykehiem. Het behan
delteam van Maeykehiem heeft daarmee meer 
expertise in huis gekregen.
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Een leven lang leren

Door veranderingen in de zorg en bij de zorg
instellingen is er behoefte aan medewerkers die 
zich blijven ontwikkelen. ‘Een leven lang leren’ 
heet dat. Maeykehiem en het Friesland College 
hebben de lerende organisatie verder geïnten
siveerd.

Het Friesland College en Maeykehiem leiden al 
jaren samen studenten op, maar nu hoeven die 
studenten voor de theorie niet eens meer naar 
school. Voortaan volgen ze lessen in de cursus
ruimte van Maeykehiem. Naast docenten van 
het Friesland College geven ook medewerkers, 
cliënten en familieleden van cliënten les. De col
leges zijn ook toegankelijk voor medewerkers 
van Maeykehiem. Dat past in de doelstelling 
van de organisatie dat medewerkers zelf ver
antwoordelijk zijn voor het vergaren van meer 
kennis, vaardigheden en competenties. 

Studenten van het Friesland College leren het 
vak in de praktijk en kunnen gaandeweg taken 
overnemen van de begeleiders die zo meer per
soonlijke aandacht aan cliënten kunnen geven. 
De meeste studenten blijven na hun studie 
werken voor Maeykehiem en worden tijdens de 
studie al ingezet als vakantiekracht. Voordeel 
is dat deze nieuwe medewerkers op een hoger 
niveau beginnen, omdat ze de organisatie, de 
cliënten en de manier van werken al kennen. 

Locatie Langweer

De nieuwe woon zorglocatie in Langweer 
draait inmiddels op volle kracht. Er wonen 
29 cliënten in de grote boerderij aan de ingang 
van het dorp. Een mooie uitbreiding die een 
flinke hap uit de wachtlijst heeft genomen. 

In Langweer leven en wonen de cliënten zo 
zelfstandig mogelijk. De bewoners zijn onder
verdeeld in vier groepen. De meest zelfstandi
gen wonen op de bovenverdieping, waar vijf 
appartementen zijn met een eigen woon en 
slaapkamer, badkamer, keuken en in vier geval
len zelfs een balkon. Ook is er op de tweede 
verdieping ruimte om te logeren. 

Op de eerste verdieping wonen 8 jongeren 
samen in een groep. Sommigen gaan nog 
naar school, anderen naar de dagbesteding. 
De meeste jongeren komen net uit huis en 
moeten nog veel leren op het gebied van 
zelfstandigheid. De begane grond biedt plaats 
aan 2 groepen van 8 cliënten met verschillende 
problematiek.

Volgens de begeleiders zien de inwoners van 
Langweer de zorgboerderij als een aanwinst. 
De cliënten verlevendigen het dorp.

Ziekteverzuim

Maeykehiem

in de branche

(zwangerschaps verlof niet meegerekend) 

5,3%

5,5%
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‘Klein is groots’, was de titel van het vorige 
jaarbericht van Maeykehiem. Moeder Gea 
Nagelhout verwoordt nog voor de eerste 
slok koffie, als geen ander, waarom dit 
een goed gekozen kreet is. “Twee weken 
geleden overleed mijn moeder. Femke 
bracht Johannes in haar eigen tijd naar de 
uitvaart en bleef bij hem, zodat wij de tijd en 
de rust hadden om afscheid te nemen.”

Femke is Femke Bakker, een van de begeleiders 
van Johannes Nagelhout. Johannes woont met 
zeven andere cliënten met meervoudige beper
kingen op nummer 23. Johannes is 27 jaar en 
lijdt naast verstandelijke beperkingen ook aan 
epilepsie en osteoporose. Staan of lopen kan hij 
niet, maar zwemmen wel en dat staat vandaag 
op het programma.

Het is een korte wandeling van Bouwen 23 naar 
het zwembad. Johannes lacht. “Hij is heel sfeer
gevoelig”, verklaart Gea de blijdschap. “Hij kan 
het niet uiten, maar ik denk dat hij nu door heeft 
dat we gaan zwemmen.” 

In de kleedkamer is het een hele operatie om 
Johannes uit de kleren te krijgen. Met een 
tillift wordt hij vanuit zijn rolstoel op een bed 
geplaatst. “Hemd ût, tshirt ût.” Femke houdt 
voortdurend contact met Johannes. “Ik vertel 
hem alles wat ik doe en geef hem zo veel moge
lijk de kans om mee te werken.” Als Johannes 
zijn zwembroek aan heeft, kan hij vanuit de 
kleedkamer via de douches, met een hanglift, 
zo het zwembad in.

Alles draait om contact

“Johannes heeft vandaag een goede dag. Hij 
kijkt me aan, probeert mijn hand te pakken en 
volgt mij met zijn ogen. Vandaag hebben we 
echt contact. Dat is ook wel eens anders. Dan 
is hij boos en is het moeilijk te raden wat hem 
dwarszit”, zegt Femke. “Ik ben ook blij met zijn 
boosheid. Dan uit hij tenminste iets, al is het 
niet altijd gemakkelijk om mee om te gaan”, vult 
Gea aan. 

Moeder Gea: “Ze werken hier echt met liefde.”

 Johannes Nagelhout

“  
We zijn zo blij 
met Femke en 
dit team.
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Johannes geniet zichtbaar in het zwembad. Met 
een kussen onder zijn nek dobbert hij rond in 
de armen van Roos, een van de begeleiders in 
het water vandaag. “Hier doen we het voor, om 
hem zo te zien genieten. Het is veel werk, maar 
zo mooi!” Gea: “Nu zie ik dat hij echt ontspan
nen is.” Johannes zwemt één keer per week. Dat 
is mede op advies van de fysiotherapeut, omdat 
hij alleen maar kan liggen. 

Drie ochtenden in de week gaat hij naar dag
besteding, ook op het terrein van Maeykehiem 
in Sint Nyk. Maar ook in huis is alles dagbeste
ding. “We laten de bewoners zo veel mogelijk 
meedoen met de dagelijkse klusjes. Als ik de 
vaatwasser leeghaal, geef ik Johannes een 
theedoek. We streven naar een zo huiselijk 
mogelijke sfeer. Op zondag koken we zelf. We 
gaan dan met de cliënten naar de supermarkt in 
het dorp voor de boodschappen.”

Vrijwilligers zijn onmisbaar

“Hast efkes lekker swommen Johannes?” Oom 
Atte Hornstra is één van de 140 vrijwilligers van 
Maeykehiem. Iedere woensdagochtend gaat hij 
wandelen met Johannes, Ronald en André. 

“Eén keer per maand gaan we met de taxibus 
van Maeykehiem boodschappen doen in Joure 
of Emmeloord. Dat is altijd een hele mooie 
operatie. Met 8 vrijwilligers en zo’n 12 cliënten 
shoppen voor kleding, sieraden, douchespullen, 
noem maar op.” 

Atte werkt in de buitendienst van de gemeente 
De Fryske Marren. Hij is al 16 jaar actief als 
vrijwilliger bij Maeykehiem. ”Ik zag een keer 
een oproep en daar heb ik op gereageerd, dat 
was nog voor Johannes hier terechtkwam. Ik 
vind dit heel mooi werk. Voor ons is het een 
kleine moeite, maar voor de cliënten is het heel 
belangrijk, ze genieten van alles wat we doen. 
Dat is mijn belangrijkste drijfveer.” Gea vult 
aan: “Ik ben heel blij dat Atte dit doet, er zijn 
namelijk niet zo veel familieleden betrokken bij 
de zorg van de cliënten. En ze zorgen hier heel 
goed voor de vrijwilligers.” 

Aantal cliënten

Op 31 december 2015 ontvingen 
156 cliënten zorg en ondersteuning van 
Maeykehiem.

156
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Atte beaamt dat. “Als je eens ziek bent of jarig 
krijg je altijd een kaartje. Vorig jaar was ik 15 jaar 
actief als vrijwilliger en werd ik in het zonnetje 
gezet. Van Johannes kreeg ik een bon om met 
mijn vrouw lekker uit eten te gaan. Daar doe ik 
het niet voor, maar ik waardeer het wel.”

Invloed op eigen leven

Johannes is volkomen afhankelijk van de 
zorgverlening. “Daarom proberen we hem 
en de andere bewoners zo veel mogelijk het 
gevoel van zelfstandigheid te geven. Ik vraag 
bij het aankleden bijvoorbeeld altijd: Johannes 
til je hoofd eens op. Het is sneller om dat zelf te 
doen, maar dan ontneem ik hem de kans om 
zelf dat stapje te zetten. Ik vind het belangrijk 
om hem zo veel mogelijk invloed op zijn leven 
te geven. Ook al duurt het 3 minuten voordat 
hij zijn hoofd optilt”, zegt Femke.

Ook op nummer 23 heeft de reorganisatie veel 
voeten in aarde gehad. Minder begeleiders op 
8 cliënten met meervoudige beperkingen. “Het 
vergt een betere organisatie, maar het lukt wel. 
We hebben de bewoners niet allemaal om 9 uur 
in de kleren, maar dat hoeft ook niet nu we 
dagbesteding in huis hebben.” 

Haast kunnen de begeleiders ook niet maken. 
Bij deze groep cliënten is behoedzaam het 
sleutel woord. “We moeten bij deze cliënten 
altijd alert zijn op medische problemen. Ze 
kunnen zelf niet vertellen dat ze pijn hebben. 
Johannes bijvoorbeeld kan met zijn osteo
porose makkelijk iets breken. Daar zijn we heel 
voorzichtig mee.”

Werk je hier over 10 jaar nog? “Tuurlijk, je 
denkt toch niet dat we Femke laten gaan”, zegt 
Gea Nagelhout gekscherend. “We zijn zo blij 
met Femke en dit team. Ze werken hier echt 
met liefde.” Femke: “Dit werk is mijn ding. Dit 
hele team is geweldig, we kunnen op elkaar 
bouwen. Ik ben verpleegkundige en soms 
vraag ik me aan het eind van de dag af wat ik nu 
eigenlijk heb kunnen doen. Maar dan denk ik 
aan Johannes in het zwembad en weet ik: hier 
draait het om!”
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Spanning, positief of negatief, triggert 
epilepsie bij Peter Stastra. “Dan draait hij 
met zijn ogen, komt er kwijl uit zijn mond 
en valt hij weg. Soms blijft hij hangen in 
een fase voor een insult, dan is hij dizzie en 
kun je bijna geen contact met hem krijgen.” 
Schoonzus Paulien Stastra heeft het al vaak 
meegemaakt.

Neuropsycholoog GertJan de Haas herkent dit 
beeld. “Spanning, lichtflitsen of harde geluiden 
kunnen een insult veroorzaken.” GertJan werkt 
twee dagen per week voor Maeykehiem. Zijn 
vakgebied is het brein. “Neuropsychologen 
bekijken de circuits in het brein, waar zit de 
kortsluiting en welke invloed heeft die kort
sluiting op het gedrag.” Op Maeykehiem wendt 
GertJan zijn kennis aan om de behandeling van 
cliënten met epilepsie te verbeteren. 

Zo ook voor de 50jarige Peter Stastra, die naast 
epilepsie lijdt aan autisme en verstandelijk 
beperkt is. Peter heeft een eigen huisje op het 
complex in Sint Nyk. In zijn tuintje staat een 
vlaggenmast. Als Peter niet op Maeykehiem is, 

wappert aan die mast een Friese vlag. Vandaag 
is Peter thuis, dus ligt de vlag keurig opgevou
wen in de kast van zijn appartementje.

Vrijheid of veiligheid?

Peter gaat iedere dag naar dagbesteding. Van
ochtend scheurt hij kartonnen dozen in kleine 
stukken. “Peter heeft hier geen zorgen. Hij 
krijgt alles wat hij nodig heeft en hij mag leuke 
dingen doen”, zegt Paulien. Peter verhuisde 
rond zijn veertigste naar Maeykehiem, toen de 
zorg voor hem te zwaar werd voor zijn ouders. 
De eerste maanden werd hij beknot in zijn 
vrijheid. Door bezorgdheid van de begeleiders 
kreeg Peter minder bewegingsruimte dan hij 
gewend was. “Hij kwam bijna niet meer buiten, 
terwijl hij dat juist prachtig vindt. Toen hebben 
mijn schoonouders aan de bel getrokken”, zegt 
Paulien.

Schoonzus Paulien: “Peter heeft een mooi leven hier.”

 Peter Stastra

“  
Het is goed dat 
er zo naar Peter 
gekeken wordt.
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“Het is heel goed dat Peter zijn ouders hun 
zorgen hebben geuit”, haakt GertJan aan. 
“Hij werd beperkt, omdat de begeleiders bang 
waren dat hij een insult zou krijgen. Die angst 
sluipt er geleidelijk in. Daarom is onderzoek 
belangrijk. Epilepsie is een ingewikkeld vraag
stuk. Het ontregelt het brein.” Maeykehiem 
heeft veel cliënten met complexe epilepsie die 
zeer specialistische zorg krijgen. Daarvoor krijgt 
de instelling ook een zogenoemde epilepsie
toeslag. Extra geld voor onderzoek, gespeciali
seerd personeel en extra behandeling. 

We stellen hoge eisen aan onszelf

“Vaak zien we dat er een verband is tussen 
epilep sie en stemmingsveranderingen. Dat 
is waardevolle informatie. Belangrijk voor 
de begeleiders die weten wat er gebeurt én 
belangrijk voor ons, omdat we die stemmings
wisselingen met medicijnen kunnen vermin
deren. We werken nauw samen met SEIN, de 
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, over 
medicatie voor cliënten.” Een team van speci
alisten onder wie GertJan en neuropsychiater 
Jan Wiersma, willen de zorg voor epilepsie
patiënten naar een nog hoger plan tillen. 

“Die opdracht hebben we onszelf gegeven en 
die nemen we heel serieus. We stellen hoge 
eisen aan onszelf. Dat is waarschijnlijk ook de 
reden dat onze aanvraag voor de epilepsie
toeslag is gehonoreerd. Wij willen dat Maeyke
hiem dé plek in Friesland wordt waar cliënten 
met complexe epilepsie terechtkunnen. We 
kijken op alle levensgebieden voortdurend 
wat we cliënten te bieden hebben. Kijk, als het 
sociaal niet goed gaat met iemand kun je de 
omgeving veranderen. Als het somatisch niet 
goed gaat, kijken we naar de omgeving en de 
medicatie. 

Soms zijn we 2 jaar bezig om de medicatie 
te veranderen, maar dan krijgen we wel het 
gewenste effect ”, zegt GertJan. 

Vrolijke bende

“Het is goed dat er met zo veel aandacht naar 
Peter gekeken wordt”, aldus Paulien. Peter zit in 
een kamertje met de radio hard aan en lijkt zich 
prima te vermaken. De kartonnen dozen zijn 
gescheurd en het is nu tijd om de kopjes van de 
ochtendkoffie af te wassen. Met een teiltje op 
tafel en een theedoek op schoot maakt Peter er 
een vrolijke bende van. “Staat het erop?”, vraagt 
hij aan de fotograaf. Via een monitor in de 
naastgelegen ruimte kan begeleider Rika van 
der Werf in de gaten houden of alles goed gaat. 
Peter heeft zo de vrijheid die hij graag wil en de 
begeleiders kunnen in actie komen, mocht hij 
een insult krijgen. 

Rika werkt sinds september met Peter. “Het 
duurt lang om een band met hem op te 
bouwen, maar langzaam lukt het.” Peter is een 
knutselaar. In zijn huisje heeft hij met draadjes 
uit oude apparatuur lantaarnpalen gemaakt, die 
een geïmproviseerde snelweg verlichten.
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Maeykehiem is een belangrijke speler op 
het gebied van specialistische epilepsie
zorg. Het behandelend team, waaronder 
een neuropsycholoog en neuropsychia
ter, heeft veel expertise over mensen 
met een verstandelijke beperking en 
epilepsie. Maeykehiem krijgt, in de vorm 
van epilepsietoeslag, extra geld van het 
Zorgkantoor om deze groep cliënten 
specialistische zorg te bieden. Ook wordt 
onderzoek gedaan naar complexe epilep
sie om de deskundigheid op dit gebied 
nog verder te vergroten.

Hersenen resetten

Word je niet voorzichtiger als je weet dat insul
ten bij Peter getriggerd worden door spanning? 
“Nee, ik ga spanningen niet uit de weg. Peter 
moet weten wat hij wel en niet mag. Ik heb nu 
zo’n 8 insults meegemaakt. Dan valt hij, soms 
slaat hij wartaal uit, een andere keer is hij van 
de wereld. Na 5 minuten krijgt hij zijn medicijn. 
Als hij weer bijkomt, gaat hij verder met wat hij 
aan het doen was.” GertJan: “Een insult is soms 
ook nodig. Zie het maar als het resetten van de 
hersenen.”

Om 10 voor 12 is Peter klaar met de afwas. 
Benieuwd geworden naar zijn huisje vragen we 
Paulien of we daar even kunnen kijken. “Ja, maar 
we moeten wel wachten tot 12 uur. Peter heeft 
autisme en doet alles precies volgens schema.” 
Op de tafel waar Peter aan werkt, ligt een kar
tonnetje. Aan de ene kant staan afbeeldingen 
van een klok. Aan de andere kant afbeeldingen 
van de activiteiten die gepland staan. Bij het 
klokje van 4 uur staat een plaatje met meer
dere hoofden. Wat ga je om 4 uur doen Peter?” 
“Terug naar de groep.”

Bel de politie

Peter communiceert met standaard zinnetjes, 
waarmee hij aangeeft wat hij wil of voelt. 
“Bel de plysje”, klinkt het plotseling vanachter 
de tafel. “Nu is hij het zat. Te veel mensen en 
aandacht”, weet Rika. “Bel de politie is inder
daad wat Peter altijd zegt als hij er genoeg van 
heeft, hij is altijd heel eerlijk in zijn uitingen”, 
vult Paulien aan. Klokslag 12 uur luistert Peter 
naar het radionieuws, daarna staat hij op. Het 
is tijd om naar huis te gaan. “Als er signalen zijn 
dat Peter een insult kan krijgen, gaat er altijd 
iemand met hem mee”, zegt Rika. Vandaag is 
dat niet het geval. Peter stapt op de fiets en 
neemt nog wat gesnipperd papier mee om 
onderweg af te leveren. Paulien: “Hier geniet 
hij van. Heel soms smeert hij hem. Dan is hij op 
zoek naar vogelveertjes, die verzamelt hij. Eerst 
woonde Peter in een leefgroep, maar dat was 
te druk voor hem. Hij heeft nu zijn eigen plekje. 
Dat vindt hij geweldig. Peter heeft een mooi 
leven hier.”
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“  
Ik ben klaar voor nog meer 
zelfstandigheid.



21met hart en ziel

Een grote glimlach, een stevige hand, een 
hartelijke begroeting. Iris van den Berg is 
een mooie, lange meid aan wie je op het eer-
ste oog niets kunt zien of horen. En daarin 
schuilt gelijk het gevaar. “Mensen denken 
meestal dat ik meer kan dan ik kan, en dat is 
lastig. Ik vind het moeilijk om aan te geven 
waar mijn grens ligt.”

Iris is 26 jaar en woont onder begeleiding van 
Maeykehiem in Sneek. Ze deelt een huis met 
8 andere cliënten, die zo zelfstandig mogelijk 
leven. “Iedereen in huis heeft zijn eigen taken 
en bezigheden.” Iris wijst naar een takenbord 
aan de muur. Daarop staat aangegeven wie er 
vandaag boodschappen doet en kookt, wie 
de vaatwasser leeghaalt en wie vandaag de 
gemeenschappelijke ruimte moet stofzuigen. 
“Ik probeer te begeleiden met de handen op de 
rug. Dat betekent dat ik de meeste bewoners 
vooral bijstuur: Ben je al onder de douche 
geweest, is de keuken al schoongemaakt?”, zegt 
begeleider Eke Romp.

Iris kreeg als baby een hersenbloeding en is, 
naast verstandelijk beperkt, aan één oog blind. 
Ze woont nu 7 jaar aan de Spitaal in Sneek. ”Ik 
heb hier heel veel geleerd. Koken en wassen 
doe ik nu zelf. Ik ga op de fiets naar de super
markt, de sportschool en het arbeidscentrum 
een paar straten verderop.”

Ik zou jouw vriendje wel willen zijn

Het arbeidscentrum Sneek, naar eigen zeggen 
het leukste arbeidscentrum van Sûdwest
Fryslân, is de plek waar Iris haar vriend Jacob 
heeft leren kennen. In de keuken, om precies 
te zijn. Waar ze, in het kader van hun dagbeste
ding, maaltijden leerden bereiden en beiden 
hun hygiënecertificaat hebben behaald. “We 
hadden veel lol in de keuken. Een dag voor 
zijn verjaardag nodigde Jacob mij uit voor zijn 
feestje. Aan het eind van het feestje zei hij: Ik 
zou jouw vriendje wel willen zijn.”

Ook Jacob heeft zowel verstandelijk als licha
melijk een lichte beperking. Hij woont in een 
appartementencomplex van een andere zorgin
stelling in Sneek, waar de begeleiding meer op 
afstand staat. “Op de bovenste verdieping van 
ons appartementencomplex zit een steunpunt. 
Als ik hulp nodig heb, kan ik bellen en komen 
de begeleiders langs.“

Meer vrijheid

De 27jarige Jacob van der Veen werkt in de 
keuken van een golfclub. “Ik maak broodjes, 
kook eieren, bak bitterballen. Dat vind ik leuk, 
ik wil daar graag blijven.” Ook Iris heeft een 
jobcoach. “Ik werk nu bij het arbeidscentrum 
met een lijmpistool. Ik maak kransen en bloem
stukjes, maar ik wil graag in de keuken van 
een verzorgingshuis of ziekenhuis aan de slag. 
Mijn coach probeert nu een stage voor mij te 
regelen.” Eerder heeft Iris al onder begeleiding 
gewerkt bij de Hema. “Ik vind het super dat 
bedrijven ons accepteren. Zo krijg je ook te zien 
hoe het in het echte leven gaat.”

Iris over de Spitaal in Sneek: “Ik heb hier heel veel geleerd.”

 Iris van den Berg
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Iris heeft bij de begeleiders aangegeven dat ze 
meer vrijheid wil. “Het is hier best wel bescher
mend. Ik probeer zo veel mogelijk zonder 
begeleiding mijn taken te doen, ik ben daar 
klaar voor. Ik wil hier nog meer leren, zodat ik 
over een paar jaar net zo zelfstandig kan wonen 
als Jacob, het liefst samen met Jacob.” Eke: “Ik 
zie Iris groeien sinds ze bij ons woont. Dat was 
niet vanaf het begin zo. Het was moeilijk om 
haar te leren kennen. Ik vind het bijzonder dat 
Iris zich zo goed heeft ontwikkeld. Dit weekend 
gaat ze naar Jacob, maar ze moet ook haar 
kamer schoonmaken. Ik heb vanochtend even 
gekeken en dat heeft ze al geregeld. Ze is heel 
enthousiast, maar dat temperen we ook wel 
een beetje. Het zou mooi zijn als Iris zelf haar 
grenzen aan kan geven. Dit is wat ik kan, tot hier 
en niet verder. Daar werken we nog aan.”

Het grootste deel van de bewoners is vanuit het 
ouderlijk huis naar de Spitaal in Sneek verhuisd. 
“Als ze hier komen, kunnen ze nog niet veel. Dat 
snap ik wel van de ouders. Het is vaak makke
lijker om het zelf even snel te regelen, maar we 
hameren hier echt op zo veel mogelijk zelf
standigheid. Sommige bewoners hebben hulp 
nodig bij het douchen en aankleden, maar in de 
meeste gevallen ben ik in stilte aanwezig.” 

Ook ‘s nachts is er toezicht, in de vorm van 
slaapdiensten. “Meestal verlopen die rustig, 
tenzij er een brandoefening is. Dan is het alle 
hens aan dek”, zegt Eke. 

Samenwonen op proef

Iris en Jacob hebben nu 4 jaar een relatie. Hoe 
zien ze de toekomst? “Zeg jij het maar Jacob.” 
Jacob denkt er even over na. ”We willen in 
de toekomst graag samen begeleid wonen. 
Zonder Iris zou ik veel meer begeleiding nodig 
hebben dan ik nu krijg. Ik maak ook veel mak
kelijker contact met mensen als ik bij haar ben. 
Het liefst willen we een weekje op proef samen
wonen in mijn appartement.”

Iris en Jacob zijn de meeste weekeinden al bij 
elkaar. “Dan gaan we samen lunchen, naar de 
film, wandelen in het bos of op familiebezoek. 
Eén keer per jaar gaan we naar Walibi, lekker 
over de kop in de groene achtbaan. Dat is mijn 
favoriet”, zegt Iris. In september gaan ze voor de 
vierde keer samen op vakantie, 15 dagen naar 
Mallorca, onder begeleiding. “Daar hebben we 
heel veel zin in”, klinkt het in stereo.“  

Ik zie Iris groeien 
sinds ze bij ons 
woont.
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Financiën in de lift

Een meer gezonde bedrijfsvoering op het 
gebied van inzet en personeel. Dat was 
het belangrijkste speerpunt van het finan
ciële beleid in 2015. De resultaten zijn 
zichtbaar. 2015 werd afgesloten met een 
positief resultaat van € 380.000. Een resul
taat waarmee Maeykehiem de toekomst 
weer met vertrouwen tegemoet treedt.

In 2016 krijgen zorgteams nog meer 
regie over het zorgproces, omdat zij 
samen met de cliënt, de ouders en 
cliënt vertegenwoordigers de zorgvraag 
het beste kennen en met dit inzicht 
betere keuzes maken. Op basis van deze 
visie hebben we ook het jaarplan en de 
begroting 2016 vormgegeven.

Fotoshoot

Het huis van Maeykehiem in Sneek bestaat uit 
twee eengezinswoningen die aan elkaar gekop
peld zijn. We drinken koffie in de grote gemeen
schappelijke ruimte. Alle bewoners hebben 
daarnaast nog een eigen woon en slaapkamer. 
“Willen jullie mijn kamer zien?” Boven is het 
licht en ruim. Aan de wand van haar woon
kamer hangt een groot portret van Iris. “Ik heb 
een keer een fotoshoot aangeboden gekregen 
en toen is deze gemaakt”. Aan de andere muur 
hangt een foto van Iris in een innige omhelzing 
met actrice Wendy van Dijk. “Mijn zus is camera
vrouw bij de serie moordvrouw. Ik ben een keer 
op de set geweest.” Natuurlijk ontbreekt ook 
een foto van Iris en Jacob niet. 

“Ik heb een mooi plekje hier”, zegt Iris als ze 
samen met Jacob op de bank zit. “Het is vrijdag 
en vanavond gaan we met alle bewoners bij 
elkaar zitten, lekker cola drinken en chips eten. 
Dat is gezellig. Ja, het is fijn hier.”
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“  
Maeykehiem is goed  
in complexe zorg.
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“De cliënt staat centraal, niet de organisatie.”

 Jan Stelwagen & Hans Konst

In het gesprek met Jan Stelwagen en Hans 
Konst wordt bij tijd en wijle vrolijk gelachen. 
Dat is niet verwonderlijk: de directeur-
bestuurder en de voorzitter van de raad 
van toezicht kijken optimistisch naar de 
toekomst van ‘hun’ Maeyke hiem. Ze zijn vol 
vertrouwen en daarom is er in het gesprek 
naast alle serieuze uitwisseling over de 
zorg ook ruimte voor een vrolijke noot. Een 
gesprek met twee goedgeluimde heren.

We zitten in Oranjewoud en voorzitter van 
de raad van toezicht Hans Konst maakt 
gelijk gebruik van de gelegenheid om een 
geschiedenis lesje te geven: “Oranjewoud is 
verbonden met de Friese Nassaus, onder wie 
prinses Maria Louise, die hier Marijke ofwel 
Maaike Meu werd genoemd. Precies; de prinses 
waar Maeykehiem naar genoemd is.”

Konst is net als Stelwagen een geboren Fries. 
Geboren in Bakhuizen en getogen in Sint Nyk. 
Hij kent Maeykehiem dus al bijna zijn hele leven. 
Hier voorzitter worden van de raad van toezicht 
was een soort van thuis komen. 

Niet alleen groeide hij op in Sint Nicolaasga, ook 
werkte de oudgedeputeerde jarenlang in de 
zorg, als verpleeghuisarts. Na zijn vertrek uit het 
Friese provinciebestuur is hij nu weer actief als 
arts, in de ouderenzorg. 

Niet alleen ‘complexe zorg’ 

Over zijn komst naar Maeykehiem zei hij eerder 
dat hij graag wilde bijdragen aan een orga
nisatie waar mensen met hart en ziel samen 
een thuis willen creëren voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Nu zegt hij: “Maeyke
hiem denkt in individuele cliënten, niet in 
groepen. Dat is bijzonder hoor. Hier staat niet 
de vraag centraal of een cliënt in Maeykehiem 
past, maar of Maeykehiem de beste plek voor 
de cliënt is. Dat is een belangrijk verschil.”

Ook prijst Konst de veelzijdigheid. “Maeyke
hiem is goed in ‘complexe zorg’, denk aan de 
specialistische zorg voor cliënten met epilepsie 
of meervoudige beperkingen. Maar Maeyke
hiem is er ook voor cliënten die redelijk zelfstan
dig functioneren, zoals de mensen die begeleid 

wonen aan de Spitaal in Sneek.” Zie hiervoor 
het interview met Iris van den Berg op de voor
gaande pagina’s. 

Jan Stelwagen springt daar gelijk op in: “Maar 
voor dat laatste denken mensen niet zo snel aan 
Maeykehiem, Hans. Zij hebben bij ons vooral 
dat beeld van die complexe zorg.” Konst: “Ja, en 
dan denken ze: maar zo erg is het niet gesteld 
met mijn kind. Daar hoort mijn kind niet thuis. 
Dat beeld klopt niet. Wij zijn er, wij willen er ook 
zijn, voor heel Zuidwest Friesland.”

Stelwagen: “Exact; we hebben een regio
functie. Wij zijn er voor iedereen met een 
verstandelijke beperking in het zuidwesten van 
Friesland. Nu zie je dat groepen ouders soms 
zelf wat gaan organiseren, wij willen dat graag 
samen met hen doen. Het is prachtig dat ouders 
zelf het voortouw nemen. Wij kunnen daarbij 
behulpzaam zijn.”
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Ouders zijn deskundig

“Trouwens, die betrokkenheid van ouders, dat 
is echt wel kenmerkend voor ouders met een 
gehandicapt kind hoor! Het drukt natuurlijk een 
zware verantwoordelijkheid op je als ouder. 
Voor alle cliënten hier geldt dat ze de zorg 
geheel of gedeeltelijk van hun ouders kregen, 
voordat ze hier kwamen. Dat maakt ouders 
behalve zeer betrokken ook deskundig. Als 
begeleider heb je dan ook nadrukkelijk met de 
ouders te maken.”

De bestuurder zegt na een korte denkpauze: 
“Als ik kritisch naar onszelf kijk, dan denk ik dat 
wij bij Maeykehiem soms wel heel ver gaan in 
het betrekken en luisteren naar de ouders.” 
Konst: “Dat is ook wel logisch. Dat zit in de 
genen, want Maeykehiem is begonnen als 
logeerhuis. Maeykehiem moet de warmte van 
thuis bieden en tegelijkertijd een professionele 
instelling zijn. Dat is een spannings veld. Een 
simpel voorbeeld: als je kind thuis steeds de 
deur uit loopt, kun je die op slot draaien om 
dat te voorkomen. Dat kan bij een instelling 
niet: de cliënt zit immers niet in gedwongen 
opname. Je moet dus andere oplossingen 
verzinnen.”

Stelwagen: “De opgave voor de gehandicapten
zorg is voor cliënten een zo normaal mogelijk 
leven realiseren. Dat is onze opdracht de 
komende jaren. De cliënt moet daarbij zo veel 
mogelijk eigen zeggenschap hebben.” Konst 
knikt instemmend.

Blijf altijd vragen

“Dat betekent”, zegt Stelwagen, “dat we onszelf 
voortdurend vragen moeten stellen. Hele con
crete vragen. Als een cliënt koffie rondbrengt 
bij ons, zou hij dat ook elders kunnen? Als een 
cliënt op het terrein woont, zou hij ook begeleid 
in Sneek kunnen wonen? Als het antwoord nee 
is; hoe zouden we dan kunnen bewerkstelligen 
dat het wel kan? Om dit soort dingen gaat het. 
Individueel, niet centraal aangestuurd. Dat is 
de verandering waarin we zitten. We geven 
medewerkers de ruimte om zelf aan de slag te 
gaan voor de cliënt.” 

Konst haakt daarop in: “Het mooie van Maeyke
hiem is dat de instelling vanuit een crisissituatie 
die beweging heeft gemaakt. Meer verant
woordelijkheid geven aan de mensen die het 
moeten doen, de mensen die het dichtst bij de 
cliënt staan. 

Het nieuwe functiehuis en het nieuwe kwaliteit
systeem zijn daar ook op gericht. ‘Regel jij het 
maar hoe het jou het beste lijkt. Geen dik boek 
met regels, maar meer kaders. Dit zijn de ran
den, hier moet je binnen blijven.”

Ombuigen in kleine stapjes

De raad van toezicht volgt dat proces op 
gepaste afstand, maar laat zich goed infor
meren. De voorzitter weet dat de mensen er 
goed over te spreken zijn. “Het personeel, de 
familieraad, de vrijwilligers; ze staan er allemaal 
positief in.” Stelwagen merkt dat medewerkers 
beginnen te ervaren dat het prettig is om veel 
zelf te mogen en kunnen regelen. 

Konst merkt op dat ouders wel eens ‘oh jee’ 
denken, want verandering is lastig voor deze 
cliënten. “Daar moet je niet te licht over den
ken.” Bepaald niet, vult Jan Stelwagen aan: “In 
de gehandicaptenzorg is het de kunst om via 
kleine stappen om te buigen. Cliënten kunnen 
alleen kleine stappen zetten, organisaties moe
ten zich daarop aanpassen.” Konst weer: “Dat 
proces volgen we als toezichthouder. We zien 
dat dat tot nu toe goed loopt.”

met hart en ziel
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Uitdagende toekomst

Voor de raad van toezicht is het heerlijk dat het 
goed gaat, geeft Konst eerlijk toe. “Maar de raad 
heeft er geen makkie aan, zo is het ook weer 
niet.” Bestuurder Stelwagen schiet in de lach. 
“Als je dat gevoel krijgt als raad, dan moet je 
denken: wat zien we over het hoofd?” 

Konst: “Nee inderdaad, er is veel te doen. De 
lopende reorganisatie gaat de goede kant op 
en de bouwstenen liggen in de basis goed, 
maar 2017 komt eraan. Dan gaat het Rijk waar
schijnlijk 3 à 4% korten op de zorg. Dat wordt 
een hele uitdaging.”

Stelwagen: “Daar houden we rekening mee, we 
hebben dit jaar al maatregelen getroffen om 
die bezuiniging op te vangen.” Toch een makkie 
dus, voor de raad van toezicht? Konst lacht. 
“Er blijft de komende jaren heus wel genoeg 
dynamiek. Als de politiek er niet voor zorgt, 
hebben we zelf nog wel wat. Welke strategische 
keuzes gaan we maken. Maar dat komt later. 
Eerst moet de basis op orde.”

Naschrift redactie: Inmiddels is bekend geworden dat 

het Rijk afziet van de bezuiniging op de zorg in 2017.

“  
De cliënt moet  
zo veel mogelijk  
eigen zeggenschap 
hebben.
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