
Wat motiveert jou om iedere dag weer met  
bevlogenheid aan het werk te zijn?
Meerie: “Onze cliënten. Ik werk inmiddels 12 
jaar op deze groep met vijf cliënten met een 
verstandelijke beperking. Ik ken ze van haver 
tot gort, ik zie ze vooruitgaan. Het is geweldig 
om samen met hen en mijn collega’s te zoe-
ken naar nieuwe mogelijkheden om hun leven 
prettiger te maken. Dat ik dat kan doen in een 
vast team is een voorwaarde.”

Een vast team? En dat in een sector die zich 
kenmerkt door korte diensten en gebrek 
aan collega’s. Leg uit!
Meerie (glimlachend): “Nou wij kenden 
natuurlijk ook wel de problemen met korte 
diensten. Maar als zelf-organiserend team 
hebben we veel vrijheid om samen naar 
oplossingen te zoeken. Het management was 
hier al mee bezig, maar wij begonnen eerder 
met Andres. Hij heeft downsyndroom en grote 
behoefte aan veiligheid. De steeds wisselende 
overgangen van begeleiders waren voor hem 
te lastig. Tegelijk waren de korte diensten voor 
collega’s onplezierig. We zijn gaan kijken waar 
een win-win zou zitten.” 

Ze legt uit: “De dagbestedingsgroep is nu ge-
koppeld aan twee woningen. Er starten door-
deweeks drie begeleiders om 7.00 uur. Twee 
blijven op wonen en één helpt beide groepen. 
Die gaat daarna met Andres mee naar dagbe-
steding, tot 16.45 uur. Daardoor is de korte 
spitsdienst een lange dienst geworden.”

Wat levert deze manier van werken op?
Meerie: “Er zijn minder begeleiders op een 
dag, en er is een rustige overgang tussen wo-
nen en dagbesteding. Voor sommige cliënten 
is dat echt winst. 
En medewerkers hebben langere diensten en 
weten waar ze aan toe zijn. Er is betere sa-
menwerking tussen wonen en dagbesteding. 
Maar wat ook heel belangrijk is, is dat we een 
hecht team hebben.”

Kun je daar meer over vertellen?
Meerie: “Jazeker, we werken al lang samen 
en kunnen op elkaar vertrouwen. Voor de 
cliënten heel belangrijk want dat geeft rust. 
We plannen samen een heel eind vooruit. Dan 
weet iedereen waar ie aan toe is. En als er dan 
toch een keer iets is, ruilen we. We zijn daarin 
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flexibel en staan echt voor elkaar klaar. In de 
planning houden we ook plek vrij voor onze 
vaste invallers. Zo staan ze regelmatig op de 
groep en horen ze er helemaal bij.” 

En, wat is dan goede zorg?
Meerie: “Voor mij is dat als je de cliënt ziet 
en benadert als wie hij of zij is. Als mens, als 
persoon. Dan kun je voor ze open staan en 
contact maken. Je kunt ze de rust geven die 
ze nodig hebben. En daardoor ook activeren 
en een beroep doen op hun zelfstandigheid. 
En zo zorgen dat ze zich gewaardeerd voelen.” 

Je bent lid van de beroepsvereniging BPSW. 
Waarom?
Meerie: “Omdat er nog zoveel te winnen valt. 
We hebben een prachtig vak. Ik wil mensen 
enthousiast krijgen. We moeten voor ons vak 
gaan staan. Als we dat allemaal doen dan 
worden we als sector sterker. Je moet niet 
denken ‘ik zit mijn tijd wel uit’, maar kijken hoe 
we de zorg beter kunnen maken. Door van 
elkaar te leren. Dan hoef je ook niet allemaal 
zelf het wiel uit te vinden. En daarbij zijn wij 
op de werkvloer, wij zien wat nodig is. Dat 
bedenk je niet achter een bureau. Daarom is 
het belangrijk dat veel collega’s in de sector 
lid worden. We moeten samen opkomen voor 
onszelf en onze cliënten.”

Heb je een voorbeeld van wat het lid zijn van 
de BPSW jou heeft gebracht?
Meerie: “Ja, een goed voorbeeld. Met Andres, 
waar ik net ook over sprak, hebben we best 
lopen tobben toen hij nog geen 18 was. Blijkt 
er een Richtlijn te bestaan. Als we dat eerder 
hadden geweten, had ons dat zó geholpen. 
Zo’n Richtlijn geeft je echt handvatten voor 
de praktijk. Nu werk ik via de BPSW zelf 
mee aan de Richtlijn voor mensen met het 
downsyndroom boven de 18. Die ontwikkelen 
we sector breed. Zo leer je van elkaar en wordt 
de kennis van de agogisch begeleiders mee-
genomen. En ik hoop natuurlijk dat ik eraan 
bijdraag dat de richtlijn bekend wordt op de 
werkvloer. Dat collega’s in het werkveld weten 
waar ze terecht kunnen met hun vragen over 
de doelgroep. Daar doe je het voor!”

Met dank aan 

Meer algemene informatie vind je op de website van de BPSW.  
Verder lezen over de functiegroep begeleiders gehandicaptenzorg doe je hier.

https://www.bpsw.nl/
https://www.bpsw.nl/functiegroep-begeleiders-in-de-gehandicaptenzorg/

