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In mei vorig jaar opende Severinus het eerste woonhuis voor cliënten die niet goed kunnen communiceren. arcHieffoto NieNke vaN de kruijS/fotomeuleNHof

Severinus op zoek naar nieuwe ‘Lianne’s’
Zorginstelling
Severinus in Veldhoven
heeft circa honderdvijftig
jongeren als cliënt. Het blijkt
moeilijk om mensen te
vinden die met deze groep
willen werken.
Arnold Mandemaker
a.mandemaker@ed.nl
Veldhoven

e zijn niet de makkelijkste mensen om mee
te werken: jonge ernstig verstandelijk gehandicapten die niet of
nauwelijks verbaal kunnen communiceren. Ze kunnen plots agressief worden of heftig reageren. Li-

Z

anne Berserik (29), nu regiebegeleidster bij Severinus, had nooit
gedacht dat ze haar hart zou verliezen aan deze jongeren. Maar toen
ze zeven jaar geleden tijdens een
stage kennismaakte met hen, ging
bij haar de knop om. ,,Ik ben nu gewoon verliefd op deze jongeren. Je
haalt ze ’s morgens lachend uit bed
en ze gaan er ’s avonds lachend
weer in.”

Impulsief
Berserik (rechts op de kleine foto)
erkent dat ze soms moeilijk gedrag
vertonen. Ze geeft haar collega’s
weerbaarheidstrainingen en laat
zien hoe je met gebaren toch contact kan leggen en gedrag positief
kan beïnvloeden. ,,Deze jongeren
zijn sterk en reageren soms impulsief. Het zijn kinderen in een volwassen lichaam”, vertelt Mieke

Daniëls, manager zorg van Severinus. ,,Ja, er kan soms een klap vallen. Soms is de aanleiding iets
kleins. Een handdoek die niet links
aan het haakje hangt, maar rechts.
Vroeger kregen deze mensen veel
medicatie toegediend, maar dat gebeurt nu niet meer. Je moet
er toch niet aan denken
dat een meid van
twintig de rest van
haar leven onder de
medicijnen in een
hoekje zit.”
Daniëls wijst op
een schrijnend incident uit 1988 rond de
gehandicapte Jolanda
Venema, die in een instelling in Drenthe naakt werd vastgebonden vanwege haar agressieve
gedrag. Haar ouders publiceerden
de foto van hun dochter omdat ze

deze behandeling onmenselijk
vonden. Dat leidde tot een radicale
koerswijziging. ,,We dachten vroeger dat we deze jongeren prikkelarm in hun eigen kamertje moesten laten wonen”, zegt Daniëls.
,,Nu doen we dingen samen. Naar
onze disco of de jaarlijkse
kermis op ons terrein.
We gaan zwemmen,
wandelen en maken
uitstapjes. We moeten het leven van
deze jongeren kleur
geven.” Maar ook bij
‘leuke’ activiteiten
moet het personeel
alert blijven, zegt Berserik.
Severinus heeft een eigen academie. Met de leerlingen die daar
worden opgeleid kunnen tot nu
toe alle open vacatures worden in-

gevuld. Ook zij-instromers van
tussen de dertig en veertig jaar
melden zich. ,,We hebben bijvoorbeeld een oud-politieman en een
locatiemanager van een supermarkt in opleiding”, zegt Daniëls.

Zwaarste groep
De leerlingen maken tijdens stages
kennis met Severinus-cliënten op
alle niveaus. Velen kiezen voor
functies voor de ‘lichtere’ categorieën, terwijl juist voor de zwaarste
groep de meeste mensen nodig
zijn. Op een woongroep van vijf
jongeren zijn voortdurend twee
personeelsleden nodig, met uitzondering van de nacht.
Severinus houdt zaterdag 23 februari een open dag waar alle belangstellenden voor deze tak van
zorg welkom zijn in de vestiging
Platanenlaan in Veldhoven.

