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Christel en haar oma

Onze cliënten
zijn mensen met
mogelijkheden

Dit maakt mij gelukkig!
Gelukkig zijn. Prettig wonen. Fijne mensen om je heen, goede contacten met anderen en
je dag invullen met activiteiten waar je blij van wordt. Wie wil dat niet?
Cliënten van Severinus, of ze nu thuis wonen of in één van onze huizen, willen dat in elk
geval wel. Het is fantastisch dat ze daarbij kunnen rekenen op degenen die hen lief zijn:
ouders, familieleden en vrienden. Maar ook op de mensen die vanuit hun vak kijken naar
de ondersteuning die dat gevoel van geluk kan vergroten. Dat zijn onze medewerkers die
elke dag weer hun hart en ziel leggen in hun werk en liefdevol naast cliënten staan. En
alle mensen van ondersteunende afdelingen en vrijwilligers, die vanuit hun hart een steentje bijdragen aan het geluk van onze cliënten. Hun belangrijkste opdracht is steeds
op zoek gaan naar dat echte contact en naar wat mensen écht blij en gelukkig maakt.

Zin geven aan je leven maakt gelukkig

Samen werken aan de bedoeling

Er gaan daarom vernieuwingen komen binnen Severinus. We gaan werken aan - laten we
zeggen - een 9,5 voor de kwaliteit van leven van onze cliënten en een 9,5 voor de kwaliteit
van het werk van onze medewerkers. We noemen het ‘samen werken aan de bedoeling’.
In de ogen van de cliënt en de medewerker: ‘Dit maakt mij gelukkig!’. Want dat is
uiteindelijk waar het allemaal om draait. In deze publicatie vertellen we meer over deze
‘bedoeling’ en hoe we daar willen komen. Heb je vragen, stel ze gerust! Neem contact
op met Sander van Waes, secretaris Raad van Bestuur: sander.van.waes@severinus.nl.

DIT MAAKT MIJ GELUKKIG!

Geluk kent veel deﬁnities. Kern in alle deﬁnities is dat het gaat om vreugde ervaren
en tevreden zijn, en dat gekoppeld aan een gevoel dat het leven zinvol en goed is.
Positieve gevoelens dus. Soms word je overvallen door zo’n moment van geluk. Omdat je
mooie muziek hoort of samen kunt lachen om een leuke grap. Soms moet je wat meer
moeite doen om geluksmomenten te plukken. Bewust genieten, relaties onderhouden
met anderen, geluk delen en problemen actief aanpakken. Dat gaat niet vanzelf. Daar heb
je zelf een belangrijk aandeel in.
Onze intenties zijn oprecht en altijd gericht op het welzijn van de cliënt. We willen én
kunnen echter meer doen om de kwaliteit van leven van onze cliënten naar een nog hoger
plan te tillen. Zodat degenen die aan onze zorg zijn toevertrouwd er in levenskwaliteit en
welbevinden op vooruitgaan. Liefdevolle en menselijke zorg, in een veilige omgeving voor
onze cliënt en zijn of haar bevlogen medewerker, gaat boven alles. Dat doen we samen,
met iedereen die op welke manier dan ook, bij de cliënt betrokken is.
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Wat wil onze cliënt?
‘Samen werken aan de bedoeling’. Samen werken aan de kwaliteit van wonen en
werken bij Severinus. Wat houdt dat in? Het betekent dat we antwoord willen geven op
de volgende vragen.
Voor wie gaan we extra stappen zetten om te zorgen voor nog meer levensgeluk?
Vooral voor onze cliënten en daardoor ook voor hun ouders en familie.
Wat is daar voor nodig?
Heel veel, maar vooral medewerkers en wettelijk vertegenwoordigers die dit begrijpen,
willen en kunnen. En die stap ook zetten. We hebben daar natuurlijk ook onze cliënten
voor nodig.

DIT MAAKT MIJ GELUKKIG!

Hoe doen we het?
Door de behoeften en wensen van onze cliënten te onderzoeken en daarna te bekijken
hoe we zo goed mogelijk tegemoet kunnen komen aan deze wensen en behoeften.
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Leidend is steeds de vraag of dat wat we doen of laten, iets toevoegt aan het welzijn of
het geluk van de cliënt. Zingeving, welzijn en geluk zijn hier gelijke begrippen. We hebben
besloten, en gaan waar nodig besluiten, dat we bij alles wat we doen de vraag stellen:
‘Wat maakt de cliënt gelukkig?’. Voegt ons handelen niets toe aan het geluk van de cliënt,
aan zijn of haar welzijn, dan doen we het niet of niet langer. De bedoeling ‘Wat maakt de
cliënt gelukkig?’ bereiken we alleen als we oprecht kijken naar en werken vanuit het
gezichtspunt van de cliënt. Onze eigen opvattingen laten we buiten beschouwing. Hoe moeilijk dat soms ook is. ‘Waarom’ doen we de dingen zoals we ze doen en voor ‘wie’? Dáár gaat
het om bij de bedoeling.

Luisteren, zien en aanvoelen

Veel cliënten kunnen niet of moeilijk met woorden zeggen wat hun wensen zijn.
We moeten dus gebruikmaken van middelen die zorgen voor een zo duidelijk en objectief
mogelijke waarneming om te achterhalen wat de cliënt écht wil en hoe we die wensen

Zin geven aan je leven maakt gelukkig

gaan realiseren. Dat geldt voor alle betrokkenen bij de cliënt: ouders, broers, zussen,
vrienden, wettelijk vertegenwoordigers, medewerkers en vrijwilligers. In gesprek gaan,
vooral luisteren, zien, aanvoelen en, toetsen of datgene wat je doet zorgt voor een nog
gelukkigere cliënt. Want daar draait het om. De samenwerking en communicatie worden
sterk als we - zoals in de driehoek - verbonden blijven met elkaar vanuit een gevoel van
veiligheid, vertrouwen en respect met altijd de cliënt voorop.
Cliënt

Wettelijk
vertegenwoordiger

Medewerker en
vrijwilliger

DIT MAAKT MIJ GELUKKIG!
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Geert en zijn zus Judith

‘Het allerleukst zijn kassadienst en
creatief bezig zijn’
Rina Tholen (32): ‘Ik werk bij Speesjaal in het Citycentrum. De kassadienst vind ik het allerleukste. Verder creatief bezig zijn zoals het
beschilderen van geboortekistjes. Het samenwerken met andere
cliënten en de winkeliers van het Citycentrum is ook leuk. Ik doe veel
verschillende dingen bij Speesjaal. Ik maak verjaardagskaarten en
verstuur die op tijd, ik werk ook regelmatig bij Douglas, ik maak zakjes
voor de cadeaubonnen van Rituals, ik breng posters rond, en nog veel
meer. We werken met acht of negen mensen bij Speesjaal. Dat is ﬁjn.
Eén dag per week ben ik bij Westerwind - een onderdeel van Archipel in Best. Ik schilder daar en ’s middags doen we met ouderen bloemschikken. De ouderen mogen die bloemstukjes mee naar huis nemen.
Ik ga ook naar de soos van Severinus. Daar ga ik naar de disco en ik ga
daar kaarten. Ook ga ik naar de jongerendisco in De Kers. De vrijdagen
dat we niet naar huis gaan, ga ik naar mijn zus Lian. Die woont vlakbij.
De ene keer spreken we af bij mij, de andere keer bij Lian.’

Rina

DIT MAAKT MIJ GELUKKIG!

‘Ik ben trots een bijdrage te mogen leveren!’
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Karin, zorgcoördinator van Rina

Karin Snoeren: ‘Ik vind het vooral erg mooi om de stijgende lijn
te zien in de ontwikkeling van Rina als persoon van toen ze hier
kwam wonen, tot aan nu. Rina heeft in de loop der jaren in samenwerking met Severinus, haar moeder en de zorgcoördinator
steeds meer zelfvertrouwen en zelfstandigheid opgebouwd. Ze is
in staat om haar eigen keuzes te maken en ze voelt de veiligheid
om dingen bespreekbaar te maken. Het mooie is dat we als team
aan Rina kaders kunnen aanbieden waarbij Rina eigen regie
heeft, haar eigen keuzes maakt en ze de kaders ook daadwerkelijk
voelt als ondersteuning in plaats van begrenzing of belemmering.
Ik denk daarom ook dat Rina zich in de toekomst nog verder
zal ontwikkelen. Ik ben er trots op daar een bijdrage aan te
mogen leveren!’

Zelforganiserende teams
De meerwaarde die het handelen heeft van de mensen rondom de cliënt, staat altijd voorop.
In hoe we naar onze cliënten kijken, hoe ouders en familie betrokken zijn bij de zorg
voor en de begeleiding van onze cliënten en hoe we samenwerken: ouders, medewerkers
en vrijwilligers.
Om meer kwaliteit te kunnen toevoegen aan het leven van cliënten én tegelijkertijd de
werkbeleving en het werkplezier van medewerkers te verhogen, gaan we werken met
zelforganiserende teams. Dit betekent kort gezegd: meer eigen initiatief bij medewerkers
en teams, en -op termijn- minder sturing vanuit het management. Het mag duidelijk zijn,
zelforganisatie is een middel en géén doel. Severinus wil ervoor zorgen dat haar cliënten
een gelukkig leven kunnen leiden. En dat medewerkers nog dichter bij hun cliënten
kunnen staan en zo nog meer voldoening uit hun werk halen. Via zelforganiserende teams
denken wij dit het beste te kunnen verwezenlijken.
De komende maanden gaan we werken aan de opbouw van zelforganiserende teams
en afdelingen die de teams ondersteunen. Elk team of afdeling in zijn eigen tempo.
Eind 2018 moet zelforganisatie binnen Severinus vanzelfsprekend zijn. Het werken aan
zelforganisatie is een proces dat daarna gaande blijft en waarin we zelf ook steeds blijven
ontwikkelen. Immers, de (zorg)wereld om ons heen staat ook niet stil. We zullen steeds
oog moeten houden voor nieuwe inzichten die het levensgeluk van onze cliënten positief
beïnvloeden en de passie en energie bij medewerkers blijven stimuleren.
DIT MAAKT MIJ GELUKKIG!
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Werk van Ad, Daniëlle, André en Kevin

Meer ruimte nemen én krijgen

Vernieuwen gaat niet van de ene op de andere dag. We gaan samen aan de slag en ervaren
werkenderwijs en spelenderwijs, met vallen en opstaan en door uit te proberen, wat past om
ons doel te bereiken. Dat gaat met kleine stappen, met waar nodig ondersteuning vanuit de
organisatie. Zonder een tot in detail uitgewerkt plan, maar wel binnen afgesproken richtlijnen.
Bij de nieuwe richting die we ingaan, past dat medewerkers meer ruimte nemen én
ruimte krijgen om hun werk in te richten. Loopt er iets niet goed, dan leren we daarvan.
Bij het werken in zelforganiserende teams hoort ook dat elke individuele medewerker de
verantwoordelijkheid neemt om het beste voor de cliënt voor elkaar te krijgen en daar ook
verantwoording over wil aﬂeggen.

DIT MAAKT MIJ GELUKKIG!

De vernieuwing voor Severinus begint met het besef dat iedereen uniek is en verschillend.
We blijven daarom steeds actief bezig met de ‘waarom’-vraag: de zin, het welzijn en het
geluk dat we zoeken voor onze cliënten. En we willen graag antwoorden hierop. Dan worden
soms dingen mogelijk die voorheen onmogelijk leken. En dat is voor onze cliënten -mensen
die een langdurige zorgvraag hebben- persoonlijk, individueel en uniek.
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Marij

Kernwaarden:
liefdevol, bevlogen en veilig
Liefdevol, bevlogen en veilig. De drie kernwaarden van Severinus. Deze waarden
zijn het DNA van onze organisatie en zijn leidend voor onze manier van omgaan
met onze cliënten, hun ouders en familieleden, wettelijk vertegenwoordigers,
collega-medewerkers en alle andere betrokkenen.
Liefdevolle zorg bieden, zorg met 100% aandacht voor de cliënt en
met inlevingsvermogen.
Bevlogen medewerkers en vrijwilligers. Mensen met hart voor onze cliënten,
hun ouders en familie.
Je veilig voelen. Dat geldt voor cliënten en hun familie en voor de medewerkers
en vrijwilligers. Voel je je veilig, dan kun je jezelf zijn.
Neem daarbij het motto van Severinus `Bijzonder in samenleven’ en dan is duidelijk waar
we voor staan en wat we voor elkaar willen krijgen voor onze cliënten.

Vrijwilligers
DIT MAAKT MIJ GELUKKIG!

Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze
teams. Daarom maken we er werk
van meer vrijwilligers aan Severinus
te binden. Ken jij mensen die graag
bijdragen aan het geluk van onze
cliënten en daar zelf ook voldoening
uit halen? Breng hen dan in contact
met onze vrijwilligerscoördinator
Anita Sanders:
anita.sanders@severinus.nl.
Heb je zelf interesse, meld je dan
bij Anita.
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Vertrouwen
Bij een gelukkig leven zijn betekenisvolle relaties met degenen die bij je horen en van je
houden het allerbelangrijkste. Maar ook zeggenschap hebben over je eigen leven, eigen
regie en zoveel mogelijk zelfstandig zijn, dragen bij aan een gelukkig leven. Meer zeggenschap hebben kan ook van betekenis zijn voor medewerkers. Meer invloed, ruimte en meer
eigen verantwoordelijkheid dagen je uit en leren je op een andere manier naar je werk te
kijken. Je kunt dan echt doen waarvoor je bent opgeleid en waar je goed in bent, zonder
dat regels je denken en creativiteit in de weg staan. In samenspraak en samenwerking
met ouders en familie wil je het beste voor de cliënt voor elkaar krijgen. Dat lukt alleen
als er sprake is van onderling vertrouwen.
Vertrouwen van cliënten en hun wettelijk
vertegenwoordigers in de kunde van de
professional. En het vertrouwen van de
professional in de cliënten en hun naasten.

DIT MAAKT MIJ GELUKKIG!

Medewerkers en teams krijgen de
verantwoordelijkheid en de ruimte die
nodig is om hun werk zo goed mogelijk
te doen. Daarbij is veel ruimte voor eigen
initiatief en ideeën. Een organisatiestructuur en systemen moeten niet in de weg
zitten, maar een houvast zijn om je werk
goed te kunnen doen. En dat werk goed
doen betekent alles uit de kast halen om
te zorgen dat cliënten een gelukkig leven
kunnen leiden.
En ja, dan past zelforganisatie, minimaal
management en een optimale interne
ondersteuning. Als we ontdekken dat
het op een andere manier beter werkt,
dan doen we het anders. Vanuit het
‘waarom’ ontstaan dan een ‘wat’ en ‘hoe’.
We denken vanuit individuen, mensen die
samen leven, samen werken en samen
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Mw. Van Bemmelen (Joris Zorg Oirschot) en Sjors

handen en voeten geven aan een zinvol bestaan van onze cliënten. Kwaliteit van zorg en
kwaliteit van werken mogen voor onze cliënten en hun naasten vanzelfsprekend zijn.
Dat doen we gewoon goed. We spannen ons elke dag tot het uiterste in en blijven eraan
werken het steeds beter te doen.

Helder en open over resultaten

Hoe ziet de nieuwe organisatie er concreet uit? Dat kunnen we nog niet in detail
uittekenen. Gewoonweg omdat we op een aantal vragen nog geen antwoorden hebben.
De vernieuwing krijgt gaandeweg vorm. We zijn helder en open over de resultaten, over
wat goed gaat en wat soms nog niet helemaal gaat zoals we willen. Omdat het ook samen
zoeken is naar de juiste oplossing of benadering. Omdat we soms buiten gebaande paden
moeten denken én doen om iets voor elkaar te krijgen dat goed is voor de cliënt. We leren
alleen door het te doen. Samen. Dat zal zeker zijn vruchten afwerpen, als we het met zijn
allen maar eens zijn over de bedoeling: het verhogen van de kwaliteit van leven, welzijn,
geluk en zingeving van alle cliënten van Severinus. En de mensen daar direct omheen.
We kunnen elkaar helpen door zoveel mogelijk ervaringen met elkaar te delen.

‘Er is aandacht voor Rina en Lian’

DIT MAAKT MIJ GELUKKIG!

Kitty Tholen: ‘Rina en Lian wonen al vijf en negeneneenhalf jaar bij
Severinus. Ik ben blij dat ze daar goed op hun plek zitten. Ze hebben
allebei een spierziekte en Severinus groeit mee in hun zorgvraag.
Dat is ﬁjn. De logopediste, de fysiotherapeut en alle anderen kijken
steeds wat ze nodig hebben. De begeleiding is goed. Er wordt aandacht
aan Rina en Lian besteed. De begeleiders proberen rekening te houden
bij het plannen van activiteiten met wat Rina en Lian graag willen.
Ik vind het heel prettig dat Severinus activiteiten op maat biedt. Thuis
maken we samen kaarten en elke zaterdag gaan we zwemmen. En de
dames doen ook nog aan volksdansen. Ze hebben allebei verkering en
de contacten tussen de leiding van hun woonhuizen en de woonhuizen
van de vriendjes lopen goed. In de zomer gaan ze vaak op de ﬁets naar
hun vriendjes en naar huis en anders gaan ze met Taxbus. Met feestdagen zoals Kerstmis en Pasen komen de jongens bij ons thuis eten.’
Kitty Tholen is samen met haar zoon Hans de mentor van Rina en Lian.

Kitty
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Van zorgplan naar geluksplan
We gaan voor alle cliënten een persoonlijk toekomstplan maken. Misschien is de b
 enaming
‘geluksplan’ wel treffender. We werken natuurlijk aan doelen, we willen samen iets bereiken,
maar we worden gestuurd door de bedoeling: ‘Dit maakt mij gelukkig!’. Als we deze uitspraak als uitgangspunt nemen, komen we vanzelf bij het juiste antwoord. Want dit geeft
meteen het antwoord op de vragen ‘waarom’ en ‘waarheen’. Het is belangrijk daarover
met elkaar te praten en afspraken te maken: cliënt, ouders en familie, persoonlijk
begeleider of activiteitenbegeleider, arts, de gedragsdeskundige en m
 edewerkers in de
zorg. Afspraken waar we ons aan houden en op aan te spreken zijn. Gedreven door onze
kernwaarden: liefdevol, bevlogen en veilig. Samen.

Talenten tot bloei

DIT MAAKT MIJ GELUKKIG!

Samen werken aan de bedoeling: ‘Dit maakt mij gelukkig!’. Dat lukt en gebeurt al op
steeds meer plaatsen. Maar we hebben nog een weg te gaan. Denk bijvoorbeeld aan een
van de belangrijkste actiepunten voor de komende jaren binnen de zorg voor onze cliënten:
het tot een minimum terugbrengen van antipsychotica. Ook zetten we, waar dat kan, een
streep door kamerverpleging. We gaan cliënten nog meer motiveren en stimuleren om
zoveel mogelijk deel te nemen aan het ‘gewone’ leven. We willen hen nog vaker dagelijkse
activiteiten en werk bieden waarvan ze blij en gelukkig worden en waarbij hun talenten tot
bloei kunnen komen.
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Geen kunstje
Je moet weten waarom we
veranderen, en voor wie.
Het is dus geen kunstje
maar een overtuiging.
Je moet het zien en voelen,
je moet het snappen en
je moet het willen.
Johan Cruijff zei het
treffend: ‘Je gaat het pas
zien als je het door hebt’.
Iris

‘Dit maakt mij gelukkig!’ kunnen we zien bij Rina en Lian. ‘Dit maakt mij gelukkig!’ is ook
belangrijk voor iedereen die staat rondom Rina en Lian, en rondom alle andere cliënten
van Severinus. Want hun geluk is ook ons geluk. We willen met al onze cliënten, als het
even kan in hun aanwezigheid, en met iedereen die daarbij uitgenodigd moet worden,
in gesprek gaan om goed te kunnen achterhalen wat de cliënt écht wil en nodig heeft.
Dan werken we samen aan de bedoeling. Dat zal niet altijd eenvoudig zijn. Severinus zal er
alles aan doen om steeds de samenwerking op te zoeken en zich inspannen om ieder zijn
rol te laten vervullen.

Nieuwe visie op begeleiding en behandeling
Severinus gaat vanuit een nieuwe, eigentijdse blik op begeleiding en behandeling
van cliënten een aantal zaken veranderen. Doel: ervoor zorgen dat degenen die aan
onze zorg zijn toevertrouwd er in levenskwaliteit en welbevinden op vooruitgaan.

Acties:
•		 Een intensievere samenwerking
		 tussen artsen en gedragsdeskundigen,
		 waardoor we cliënten nog beter kunnen
		 begrijpen en de behandeling en zorg
		 nog beter kunnen laten aansluiten.

•		 Scholing en training van medewerkers
		 bij de Severinus Academie leidt tot nog
		 meer deskundigheid in de zorg voor 		
		 cliënten en de vaardigheden om in 		
		 zelforganiserende teams te werken.

•		 Werken met het Elektronisch Cliënten
		 Dossier (ECD), plus een training.
		 Met de invoering van het ECD zijn
		 medewerkers minder tijd kwijt aan
		 rapportages en weten ze sneller hoe
		 het met hun cliënten gaat. Zo is er
		 meer tijd voor persoonlijke aandacht
		 voor onze cliënten.

•		 Een betere afstemming tussen
		 dagactiviteiten en wonen en leren. 		
		 Cliënten krijgen meer keuze in
		 hun dagactiviteiten, kunnen vaker
		 deelnemen en het aanbod van 
		 dagactiviteiten wordt uitgebreid.

•		 Een huisvestingsplan voor goed gebruik
		 en onderhoud van de gebouwen voor
		 wonen en dagactiviteiten.

DIT MAAKT MIJ GELUKKIG!

•		 Opleiding en training van cliënten
		 zodat zij kunnen optreden als
		 ervaringsdeskundigen en kunnen 		
		 opkomen voor hun belangen in de 		
		 Bewonersraad.
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Medezeggenschap
Medezeggenschap is onmisbaar binnen een organisatie die verandert. Daarom hecht
Severinus veel belang aan de adviesraden die er zijn:
•		 de Bewonersraad, waarin cliënten van Severinus meedenken en meepraten over 
		 onderwerpen die voor hen belangrijk zijn zoals de verkeersveiligheid in de wijk en de 		
		 besteding van vrije tijd.
•		 de Cliëntenraad, die de zaken en belangen van alle cliënten zo goed mogelijk behartigt.
		 De Cliëntenraad is er voor cliënten, hun wettelijk vertegenwoordigers en voor mentoren.
•		 de Ondernemingsraad, die zorgt voor de belangen van de medewerkers. Deze raad 		
		 bestaat uit werknemers van Severinus en voert namens het personeel overleg met de
		 bestuurder van de organisatie.

DIT MAAKT MIJ GELUKKIG!

We houden de communicatielijnen met de raden zo kort mogelijk en willen zoveel mogelijk
samen optrekken in deze tijd van verandering en vernieuwing. Dat geldt ook voor het
contact met de vrijwilligers. Zij zorgen er steeds weer voor dat onze cliënten een plezierige
dag beleven. Ze zijn voor onze cliënten en voor Severinus van groot belang en hun beloning
bestaat uit voldoening en betrokkenheid.

14

Rina, Kitty en Lian

‘De bardienst. Dat is het leukste’
Lian Tholen (31): ‘Ik werk al vijf jaar bij ’t Dorpsgenot.
De bardienst vind ik het leukste om te doen. Ik maak
dan kofﬁe en thee en open ﬂesjes frisdrank. Ik werk
daar drie dagen in de week van half 10 tot half 5.
Serveren is ook leuk en ik ben soms ook gastvrouw.
Als gastvrouw ontvang ik de gasten, vraag of ze
gereserveerd hebben en vraag dan wat ze willen eten
en drinken. Als ik moet serveren breng ik het eten en
de drankjes naar de mensen. Mensen moeten wel ruim
de tijd nemen als ze bij ons komen eten. Soms gaat
het lopen bijvoorbeeld niet zo snel. Ik werk ook in de
activiteitenruimte. Daar schilderen en breien we.
En we maken tosti’s voor de gasten. De spoelkeuken
vind ik minder leuk. Maar we doen de afwas samen.
Ik woon vlakbij mijn zus Rina. Er zitten maar twee
huizen tussen. Dat is makkelijk om af te spreken.
En we gaan ook naar de soos en naar De Kers.’

Lian

‘Kijk eens wat gelukt is!’
DIT MAAKT MIJ GELUKKIG!

Marianne,
zorgcoördinator van Lian

Marianne Gevers: ‘Wat mij vooral gelukkig maakt, is de eigenheid
die ik zie bij Lian, haar karakter. Ik werk sinds september in het
huis waar Lian woont en we zijn onze relatie nog aan het opbouwen.
Ik vind het ﬁjn iets voor Lian te kunnen betekenen en samen
oplossingen te bedenken. We proberen steeds te kiezen voor
een positieve insteek: ‘Kijk eens wat gelukt is!’ Ik kan Lian goed
invoelen, haar persoon lezen en haar gaandeweg in haar kracht
zetten. Dat betekent dat Lian kan zeggen wat ze vindt en voelt.
Wat belangrijk is, is wat Lian wil. En dat we luisteren naar Lian
en dingen doen in haar tempo. Ik overleg ook met Kitty, haar
moeder, over de ideeën die Lian heeft. En steeds is het uitgangspunt: wat zijn de echte wensen en behoeften van Lian. Daar mag
Lian over nadenken en het met anderen over hebben. Ik heb veel
geduld en wil haar graag de tijd geven.’
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Vertrouwen geven is gemakkelijk als je jezelf vertrouwt

Björn met fysiotherapeut Hennie

Colofon
Met dank aan de cliënten van Severinus en hun ouders, families en wettelijk vertegenwoordigers,
en de medewerkers van Severinus. Met speciale dank aan Rina, Lian en Kitty Tholen, Karin Snoeren
en Marianne Gevers voor de interviews en anderen die toestemming gaven voor publicatie van foto’s.
De citaten in deze publicatie zijn afkomstig uit de interactieve presentatie `Van zorgplan naar
geluksplan’ van Pieter Hermsen (vrijdag 20 januari 2017).
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