
Je mag zijn wie je bent.

Je groeit naar vermogen.

Je vindt persoonlijk geluk.

Dit is Zideris  

Zideris is een kleinschalige zorgorganisatie 

met een eigen gezicht, eigen visie en eigen 

karakter. Wij bieden persoonlijke begeleiding en 

mensgerichte ondersteuning aan jongeren en 

volwassenen met een verstandelijke beperking.

daadzinnig

Wonen • Werken en dagbesteding • Begeleiding thuis
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Agenda
Mei/Juni
Zideris trakteert cliënten, 
hun familie, begeleiders en 
vrijwilligers op een circus 
bezoek dichtbij huis! 

Juli

Rijnpop staat weer op de 
agenda. Ben jij er ook bij?

Voor meer informatie  
zie pagina 34

jaar10
5  Voorwoord 

Wat hebben we zin in 2019!

6  Deelmomenten 
Blog over ons jubileum

8  Door de jaren heen 
Een terugblik

12  Proostdijstraat 
Viert ook feest
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16  Cliënt in beeld 
Marijke
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22  Uit de kunst 
Schilderen met cliënten

24  De VG Zorg over 10 jaar 
Toekomst of science fiction?

26  10 jaar onvoor- 
waardelijk verbonden 
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28  10 jaar samen 
Bert en De Wildernis

32  Een goede buur 
Persoonlijke brief
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Feest!
Wat hebben we zin in 2019! 

Het is u vast niet ontgaan: Zideris bestaat  

10 jaar en dat gaan we groots vieren. Er ís heel 

wat om te vieren. We hebben in die jaren veel 

mooie ontwikkelingen doorgemaakt, op tal van 

gebieden. Onze eigenzinnige zorg heeft ons 

ver gebracht. Ik hoop dat u het niet erg vindt 

dat we op een moment als dit misschien een 

tikkeltje onbescheiden zijn. Dat zit niet in onze 

aard trouwens. En naar de nabije toekomst: 

de inkt van onze plannen voor de komende 

drie jaren is nog maar net droog. Heeft u ons 

meerjarenplan al gelezen in onze digitale 

nieuwsbrief, of op de site?

Wat ben ik trots! 

Trots op onze vele vrijwilligers die zo’n 

belangrijke rol spelen in het leven van onze 

cliënten. Ook ben ik trots op mijn collega’s. 

Op waar zij Zideris als organisatie gebracht 

hebben. Vooral ben ik trots op de liefdevolle 

zorg die zij elke dag -vanuit hun hart- geven 

aan onze bewoners. Zij zijn steeds op zoek 

naar hoe zij cliënten kunnen helpen groeien 

en hun dromen en verlangens waar te maken. 

En: wat ben ik dankbaar!

Dankbaar ben ik dat ik met betrokken collega’s 

en enthousiaste vrijwilligers mag werken. 

Dankbaar voor het mooie en belangrijke werk 

dat wij elke dag mogen doen. Dankbaar dat 

onze bewoners mogen zijn wie ze zijn en dat 

zij kunnen groeien naar vermogen. En ook 

dat wij een wezenlijke bijdrage mogen 

leveren aan hun persoonlijk geluk. 

“Ik verheug me op  
dit feestjaar. Ik hoop van 

harte u te ontmoeten.  
Feest u met ons mee?”

voorwoord

G
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Ook Zideris Magazine viert haar 10 jaar  
bestaan. De redactieleden, de één langer  
betrokken bij Zideris dan de ander, staan  
stil bij 10 jaar Zideris. Zij delen hun  
mooie momenten.  

Blog

Deelmomenten

R
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Chantal 

“De eerste Zideris Rijnpop in 2017, wat een 

geweldige dag was dat! Ik liep een rondje  

over het terrein en zag overal blije gezichten, 

dansende cliënten die de tijd van hun leven 

hadden. Je voelde de blijdschap en het plezier 

over het hele veld. Het maakte niet uit wat de 

beperking was, het was een feestje. Iedereen 

hoorde er bij en deed mee op zijn of haar eigen 

manier. Ik ben blij en dankbaar dat we dit 

grote feest, in samenwerking met de Rijnweek, 

voor onze cliënten hebben kunnen organiseren. 

Op naar Zideris Rijnpop 2019!”

Loes 

“10 jaar Zideris. Voor mij betekent 10 jaar 

Zideris vooral veel ontwikkeling in de zorg. 

Met name Gentle Teaching springt er voor mij 

uit. Hier zie ik dagelijks het resultaat van in de 

directe zorg en het leeft onder de collega’s. 

Dat is waar Zideris op een positieve manier 

eigenzinnig in is.”

Mark

“Sinds januari 2019 ben ik werkzaam bij Zideris. 

Ik heb al de nodige mooie momenten 

meegemaakt. Bewoners die spontaan op 

kantoor hallo komen zeggen tot aan de 

uitreiking van het feestschilderij. Spontaan 

werd er een feestlied gezongen, geweldig  

om mee te maken! En dit jaar staan er nog 

veel mooie festiviteiten op stapel zoals 

Rijnpop en het Circus.”

Linette

“Een leuke herinnering bij Zideris was voor mij 

het jaarlijkse kanovaren. Die keer was het door 

de binnenstad van Amersfoort.  

Twee collega’s wilden in de kano stappen waar 

één collega al in stond. We zagen ineens de 

kano kantelen. Alledrie mijn collega’s plonsden 

in het koude water en gingen kopje onder. 

Het beeld van de drie doorweekte hoofden 

die weer bovenkwamen achter de gekantelde 

kano vond ik zo grappig.”

Merel

“Ik vind het elke keer weer leuk om te ervaren 

hoe enorm je als begeleider gewaardeerd 

wordt. In december 2018 zijn we met alle 

bewoners uit eten geweest. Als je dan al die 

blije gezichten ziet en hoort hoe er nu nog 

steeds over gesproken wordt. Dat is super!  

Maar ook gewoon ‘er zijn’ en even een kop 

koffie drinken, even kletsen is voor veel 

bewoners al meer dan genoeg. Dat doet  

mij iedere keer weer goed.”

Ineke

“Ik kijk met een grote glimlach terug op  

de feestelijke Opening van “De Hucht“ 

(Generaal Foulkesweg) in Wageningen  

op 7 april 2015. Een prachtig complex met  

40 appartementen. Wat waren de cliënten 

trots op hun nieuwe woonlocatie!”

Dirk Jan 

“10 jaar Zideris. Zoveel mooie momenten!  

Als ik dan toch moet kiezen: Ik vond de eerste 

Inspiratiedag van de Cliëntenraad Zideris 

waarbij cliënten aanwezig waren op 8 april 

2017 in stadion Galgenwaard in Utrecht een 

absoluut hoogtepunt. Prachtig om mee te 

maken hoe cliënten en vertegenwoordigers 

betrokken zijn bij medezeggenschap en met 

elkaar en met Zideris in gesprek waren. 

En wat een goede vragen kunnen cliënten 

stellen! Dat was werken in de driehoek in 

optima forma. Met als toetje een rondleiding 

door het stadion. Het was een Zideris topdag.”

“Je voelde de blijdschap 
en het plezier over het hele 
veld. Het maakte niet uit 
wat de beperking was, 

het was een feestje.” 
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Overzicht

Door de 

jaren  
heen
Tijdlijn belangrijke 

gebeurtenissen Zideris 10 jaar

2009

2010

•     Februari:  
Lancering naam en huisstijl Zideris.

•   Maart:  
Instellen ‘verscherpt toezicht Zideris Huis ter Heide’.

•   December:  
Door een resultaatgericht plan van aanpak is  
het verscherpt toezicht nog voor het einde van  
het jaar opgeheven. 

•   Start Centrale Cliëntenraad Zideris.

•     Zideris omarmt en introduceert methodiek Gentle 
Teaching als basismethodiek voor de hele organisatie.

•   Start van onderzoek ‘Zorg-coördinatie’ om te komen 
tot harmonisatie en verbetering van methodisch 
cyclisch werken.
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2011

2012

•      Februari:  
25 jaar Zideris Mijdrecht.

•     September:  
Officiele opening nieuwbouw  
Zideris Rhenen Cuneraweg.

•   Vertrek ‘naamgevende’  
directeur Felix Thieme.

2013

2014

•   Maart:  
Start nieuwe directeur Zideris Joost Meijs.

•   Implementatie vernieuwde en geharmoniseerde 
‘Zorgcoördinatie’.

•     Project nieuwe visie Zideris  
met kernkwaliteiten en waarden.

2015 •   Project organisatieontwikkeling Zideris  
start: naar regionale structuur en werken  
naar meer zelforganisatie.

•     Mei:  
Opening nieuwbouw de Hucht in Wageningen. 

•     November:  
Opening van de Gedenkplek Zideris in Rhenen.

•   Start lokale clientenraad Wageningen.



Overzicht

2017

2018

2019

2016 •   Start Zideris Epe in voormalig Woldyne van Lijn 5.
•     April:  

Opening Zideris Hollandia in Veenendaal.

•   Introductie van Pluriform als het nieuwe elektronisch 
cliëntdossier voor Zideris.

•   Eerste inspiratiedag voor cliëntenraden van Zideris 
met deelname van cliënten uit lokale cliëntenraden 
in stadion Galgenwaard te Utrecht. 

•   Start Zideris Uithoorn aan de Eger in Uithoorn.
•   Start lokale cliëntenraad Veenendaal. 

•     Februari:  
Zideris wordt 10 jaar!  
Het feestprogramma wordt gelanceerd. 

•   April:  
Het eigenzinnige ‘Zideris verhaal’ wordt gelanceerd 
in combinatie met de vernieuwde huisstijl en de 
meerjarenstrategie 2019-2022. 

•     Mei:  
Het eerste Kwaliteitsrapport van Zideris wordt 
gepubliceerd na reflectie door verschillende interne 
en externe sleutelfiguren. 

•     Oktober:  
De internationale conferentie  
Gentle Teaching vindt plaats in Breukelen Nederland. 
Zideris organiseert deze succesvolle conferentie  
voor 500 deelnemers samen met Prinsenstichting  
en stichting Gentle Teaching Nederland.
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leefplezier

Bij Zideris
draait alles om



Op de Proostdijstraat in Mijdrecht wonen 12 bewoners. 
Deze locatie van Zideris bestaat dit jaar 10 jaar. De meeste 
van de bewoners wonen er ook 10 jaar met veel plezier!

Vertrouwd

 gevoel 
      voor bewoners!

Proostdijstraat bestaat 10 jaar

Voorheen werd het pand bewoond door 

dierenarts Berry Pieper. Hij had er zijn praktijk 

en woonhuis. Je kunt je voorstellen dat er

een flinke verbouwing nodig was voor 

12 appartementen. De bewoners waren 

dolenthousiast toen de verbouwing plaatsvond. 

Heel wat jaren later zijn ze nog steeds erg blij 

met hun plek. Voor de één is het belangrijk 

om een tuintje te hebben.  

Voor de ander is het fijn om op de begane 

grond te wonen en voor weer een ander is 

het gemakkelijk om bij de voordeur te wonen. 

Zo had en heeft iedereen zijn wensen. Bij de 

bouw is geprobeerd om zoveel mogelijk met 

deze wensen rekening te houden. 

Het is ook erg fijn, aldus de bewoners, dat de 

meesten elkaar al zo lang kennen. Dit voelt 

vertrouwd en echt als thuis. 
De Nieuwe Meerbode, 19 november 2008, de bouw  
van de Proostdijstraat in Mijdrecht in volle gang.
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Zideris locatie Epe

De twee hebben het goed naar hun zin. 

“We zijn bezig met mooie projecten”, zegt 

Myrthe. “We hebben een eigen moestuin 

en een gymzaal op het terrein. We willen 

onze medebewoners stimuleren om daar 

zelfstandig te sporten. Daar willen we de 

komende tijd flink mee aan de slag gaan.”

Barbara stemt in en vult aan: “We hebben ook 

een activiteitencentrum. Daar kunnen bewoners 

creatief bezig zijn. Ik vind schilderen bijvoorbeeld 

erg leuk (op de foto staat Myrthe met Barbara 

bij een door Barbara gemaakt schilderij). 

Andere bewoners hebben bijvoorbeeld houten 

stoelen gemaakt.”

“We hebben de nodige plannen. We krijgen 

ook alle ruimte om hier ons eigen plekje te 

creëren. Er wordt naar ons geluisterd. 

We kunnen onze wensen kenbaar maken 

aan de lokale cliëntenraad. Ook de nieuwe 

manager Hilde Jansen vindt het belangrijk  

om ons beter te leren kennen.”

“Er is veel mogelijk in Epe. Wij zouden het 

leuk vinden als er meer mensen bij ons komen 

wonen. Er zijn nog kamers beschikbaar.”

Volop 
activiteit en     
ontwikkeling 
Barbara Stobbe en Myrthe Kamp wonen sinds  
twee jaar in Epe. Barbara op Zideris locatie  
Jagerskamp en Myrthe op locatie Springplank.

“Wij zouden het leuk 
vinden als er meer 

mensen bij ons in Epe 
komen wonen.”

Zideris 10 jaar mei 2019 13



Wanneer is een feest voor jou compleet?  
Deze vraag stelden we aan collega’s, cliënten en een 

vrijwilliger van locatie Huis ter Heide.

en
jij?
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Fleur ter Stege Een feest is voor mij compleet 

als de sfeer gezellig is, er goede muziek 

wordt gedraaid (het liefst Nederlandstalig 

met als favoriete zanger André Hazes jr.),  

er gedanst wordt en ik kan smullen van mini 

kaassouffles.

Mijn favoriete feestdag is Koningsdag. 

Dan ga ik ook helemaal in oranje outfit 

die ik zelf maak.

Arie van Leuveren Een feest is voor mij 

compleet als ik samen met familie, vrienden 

of kennissen op verjaardagen of feestdagen 

onder het genot van een hapje en drankje 

leuke spelletjes kan doen zoals bingo, 

kaarten of sjoelen.

Dascha Divendal Een feest is voor mij 

compleet als ik zingend mag optreden, 

verkleed ga als bijvoorbeeld clown, er 

gedanst wordt op muziek van Marco Borsato, 

alles versierd is en er appelkruimeltaart en 

patat gegeten wordt.

Monique Scharrenburg Een feest is  

voor mij compleet als de vlag uithangt,  

er Nederlandstalige muziek wordt gedraaid 

(bijvoorbeeld Frans Bauer), het huis versierd 

is en er lekkere hapjes en appeltaart zijn. 

Ook een dagje uit is voor mij echt  

een feestje. 

Idwer Woudstra Een feest is voor mij 

compleet als de mensen waar ik van houd 

aanwezig zijn. We proosten met een goed 

glas wijn. Hapjes horen natuurlijk ook bij 

een feest. Ik ben gek op pizza(punten). 

En natuurlijk moet er ook gedanst worden 

op de muziek die door de speakers galmt.

Ook een lekker wijntje is genieten. T
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Cliënt in beeld

10 jaar Zideris

Marijke
eigenzinnige
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Twee keer per week krijgt ze begeleiding thuis van Zideris. Al 10 jaar 

wordt Marijke begeleid door Anita van Ingen en Mirjam Filipe.

Met haar begeleidsters heeft ze een goede band. Elke maandag loopt ze, 

als het droog weer is, met Mirjam. Op donderdagavond kookt ze samen 

met Anita. “Vaak maken we een gezonde maaltijd”, zegt Anita. “Marijke 

heeft de afgelopen tien jaar een mooie persoonlijke ontwikkeling 

doorgemaakt. Waar ze in het begin vijf dagen per week hulp nodig had 

bij onder meer schoonmaken en koken, krijgt ze nu twee keer per week 

gedurende anderhalf uur bezoek van haar begeleidsters.”

“Marijke is zeer zelfstandig en is het liefst altijd bezig. Zo werkt zij  

twee dagen bij Complementair, een bedrijf actief in relatiegeschenken, 

promotieartikelen en bedrijfskleding. Daarnaast rijdt ze drie dagen per 

week op haar scooter naar zorgboerderij Re-Turn in Bennekom. Marijke 

is dol op dieren. Zelf heeft ze een huisdier, een kat die Kiddy heet.”

Marijke heeft veel hobby’s en is in de weekenden druk in de weer. 

Marijke vertelt: “Ik doe aan diamond painting, kijk Netflix, filmpjes op 

YouTube en volg op televisie onder meer Wie is de Mol. Maar vooral 

ben ik groot fan van Klubbb3 (een schlagertrio waar ook Jan Smit deel 

van uitmaakt) en dan vooral van Florian Silbereisen. In 2018 heb ik een 

concert bezocht in München. De treinreis duurde maar liefst twaalf uur. 

Ondanks dat ik geen woord Duits spreek, wist ik mij prima te redden.”

Anita is trots op de zelfstandigheid van Marijke: “Ik vind het leuk te zien 

hoe ze alles doet en hoe ze bezig is. Haar positiviteit werkt aanstekelijk. 

Ik hoop nog jarenlang samen met haar te kunnen koken.” 

Marijke de Krosse woont zelfstandig  
in een door haarzelf ingerichte woning  
aan De Omloop in Veenendaal. 

F
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Het feestpakket dat werd uitgedeeld 

aan de bewoners op 4 februari 2019.
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feesttijd
Pak maar uit, het is



Client in beeld

Ada
eigenzinnige

10 jaar Zideris

Cliënt in beeld

Ada
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Anand Ramdass woont al 10 jaar met  
veel plezier op de Koperwiek in Bilthoven.

“Ik vind het leuk dat hier zoveel verschillende 

mensen wonen waar je leuk contact mee 

kunt opbouwen. Het gebouw waar ik woon is 

prettig, omdat deze veel loopruimte heeft.”

“Mijn appartement is heel leuk met veel ruimte. 

Ik vind het fijn om een eigen douche en 

keukentje te hebben, zodat ik zelfstandiger 

kan wonen.”

“Bij Zideris vind ik de kerstfeesten het leukst. 

Dan eten we met zijn allen in de grote zaal  

en doet iedereen gezellig mee. Er worden 

altijd kerstliedjes voor ons gezongen. Het 

kersteten is heerlijk. Feest betekent voor mij 

dat we met zijn allen in onze “Kozi” samen zijn. 

De begeleiders organiseren de feestjes altijd 

goed voor de bewoners. Ik ben Hindoestaans 

en de manier van feesten is anders bij ons.

We koken met de familie onderling en dan 

eten we met zijn allen.”

“In de 10 jaar dat ik hier woon ben ik wat 

zelfstandiger geworden. Als ik hulp nodig heb 

kan ik het altijd aan de begeleiding vragen.”

Ada Lodder woont in 2019 tien jaar bij Zideris. 
Sinds 2015 op de Zideris-locatie Generaal Foulkesweg 
in Wageningen, daarvoor op de locatie Tarthorst.

Een vast team dat bestaat uit een persoonlijk 

begeleider en een contactpersoon voor de 

dagelijkse gang van zaken, zorgt ervoor dat 

Ada met plezier bij Zideris woont.

Ada is graag bezig. “Ik heb aan countrydansen 

gedaan en heb gewerkt bij onder andere de 

theetuin en een zorgboerderij. Daar ben ik mee 

gestopt, maar ik vermaak me prima. Ik vind 

het leuk om creatief bezig te zijn. 

Zo schilder en teken ik graag. Ook bak ik cake 

en taarten. Momenteel ben ik bezig om met 

mijn eigen naaimachine een schort te maken.” 

“Wist je trouwens dat ik al vaker in het  

magazine heb gestaan? De laatste keer  

omdat ik een gedichtenwedstrijd had  

gewonnen.” 

Bij Zideris kan Ada doen, door de begeleiding 

die ze krijgt, wat ze zelf wil. “Ik kook zelfstandig 

en maak ook graag een uitstapje naar de Lidl 

voor goede koffie. De locatie waar ik woon 

ligt dicht bij het centrum. Ideaal!”

Zideris 10 jaar mei 2019 21



Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd 

het schilderij door de zestien cliënten 

overhandigd aan directeur Joost Meijs.  

Ook Joost gaf wat terug aan de cliënten  

door drie petjes met verschillende kleuren  

op het schilderij te tekenen. Onder het 

motto: “Zideris biedt eigenzinnige zorg aan 

iedereen.” De uitreiking van het schilderij 

werd nog eens extra opgevrolijkt met een 

Zideris feestlied.

Kunst, gedicht, muziek

Uit de kunst

Zestien cliënten (Paul, Gretha, Peter, Kees, Marcel, Esther, 
Cees, Eric, Mariëtte, André, Jos, Harrie, Ludo, Jan Peter  
en Felie) in Rhenen hebben een feestelijk schilderij gemaakt 
met als thema: “Het is feest, dus we geven elkaar wat.”

E

22  Zideris 10 jaar mei 2019





Toekomst of 
science fiction?

Zideris in de VG zorg over 10 jaar: 
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Wat verandert wel?

Zorgtechnologie

De digitale snelweg zal zich verder uitbreiden. 

Het zal de kunst zijn om op het gebied van 

zorgtechnologie naar die systemen te zoeken 

die bewoners en begeleiders ondersteunen 

en bijdragen aan een gelukkig leven. Dus niet 

technologie om de zorgrelatie te vervangen, 

maar om meer tijd vrij te maken voor de 

individuele relatie!

Langer leven

Door betere zorg zullen mensen met een 

verstandelijke beperking steeds langer gaan 

leven. Zideris zal een grotere nadruk gaan 

leggen op het begeleiden van bewoners in 

hun laatste levensfase. Daarbij richt Zideris 

zich steeds op het behouden van de kwaliteit 

van leven. ‘Gentle teaching’ blijft hier een  

hele belangrijke rol in spelen. 

Meer problemen

De langdurige zorg zal ondersteuning gaan 

bieden aan mensen met meerdere problemen. 

Dat is uitdagend en vraagt veel van het 

vakmanschap van onze begeleiders. 

Zideris zal begeleiders ondersteunen om ook 

deze cliënten de liefdevolle zorg te kunnen 

bieden die ze nodig hebben. 

Duurzaamheid

Zideris zal een duurzame organisatie worden. 

Met duurzame gebouwen, maar ook als 

organisatie en als samenwerkingspartner. 

En het belangrijkste: duurzaam investeren in 

een gelijkwaardige relatie met bewoners en 

hun vertegenwoordigers. 

Alleen door hier samen aan te werken kan 

Zideris de toekomst aan en is die toekomst 

geen ‘science fiction’!

Resultaten uit het verleden bieden echter

geen garantie voor de toekomst! Wat zal 

de toekomst Zideris brengen?

Geen verandering

Mensen met een verstandelijke beperking  

zullen over 10 jaar nog steeds dezelfde 

mensen zijn. Dus dat verandert niet  

wezenlijk. De bewoners van Zideris zoeken 

nog steeds een fijne woonplek, leuke 

activiteiten en uitdagend werk, leidend 

tot een gelukkig leven. Dat blijft Zideris 

ondersteunen, ook de komende 10 jaar.

Zideris heeft zich in  
de afgelopen 10 jaar 
ontwikkeld van een  
samenvoeging van  
losstaande onderdelen 
tot een samenhangende 
organisatie die zich 
richt op liefdevolle  
zorg en ondersteuning 
aan mensen met een  
verstandelijke beperking. 
In deze 10 jaar heeft  
Zideris op diverse vlakken 
een enorme groei  
doorgemaakt!
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10 jaar
onvoorwaardelijk verbonden

Frans Leppers

Frans is al jaren vrijwilliger. “Ik organiseer elke vrijdag een 
loopgroep voor cliënten op locatie Rhenen. Daarnaast breng ik 
een cliënt naar zijn moeder in Eindhoven, geef ik massages tijdens 
‘de Vakantiedagen’, en ben ik een manusje van alles tijdens de 
Vierdaagse. Zo haal ik medailles op en zorg ik dagelijks voor een 
ijsje en / of drankje. Heerlijk om dit alles als vrijwilliger voor de 
cliënten te mogen doen en ze te zien genieten.”

Joke van Voorst

Joke is Clustermanager locatie Veenendaal. “De opening van  
De Vriendschap is één van de mijlpalen waar ik trots op ben.  
Een mooie aanvulling op het dagbestedingsaanbod in Veenendaal. 
Zideris groeit. Laat deze groei gepaard gaan met plezier en 
aandacht voor elkaar. Zo kunnen we behouden wat we hebben  
en daarnaast met elkaar een gezamenlijke groei realiseren.”

Marianne Groenleer

Marianne is persoonlijk begeleider op de Hollandia 1 in 
Veenendaal. “Ik haal veel energie uit het contact met de cliënt. 
Voldoening krijg ik als ik als aanspreekpunt van de cliënt hem  
of haar kan helpen om nieuwe dingen te leren, problemen op  
te lossen en zo te laten groeien.” 

Bianca van Wely

Bianca werkt bij Cluster intensieve zorg Berg 6 en Laar 4 in 
Rhenen. “Ik kan niet één specifiek feestelijk moment noemen die 
me is bijgebleven. Het is vooral het plezier dat we samen hebben, 
de uitstapjes met één of meerdere cliënten en de doelstellingen die 
wij met de cliënten hebben bereikt. Laten we de komende jaren  
de cliënten de aandacht blijven geven die ze verdienen.”

Gerrie van den Burg

Gerrie is vrijwilliger op locatie Rhenen, al sinds de jaren 70.  
“Al vele jaren doe ik in december mee aan de kerstoptocht,  
soms als Maria, andere keer weer als engel. Als bewoners 
genieten en blij zijn, dan ben ik het ook. Voor hen doen we  
het en ik hoop het nog lang te kunnen doen.” 
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10 jaar Louse Voorhorst

Louise is Sectormanager Cliëntenondersteuning en Behandeling. 
“Terugkijkend op de afgelopen 10 jaar is er veel gebeurd bij 
Zideris. Er zijn meer cliënten bij ons komen wonen en werken, we 
hebben appartement kunnen bouwen in Veenendaal, Wageningen 
en Mijdrecht en er komen nog meer nieuwbouwclusters. Overal 
hebben we werk en dagbesteding, werken vanuit Gentle Teaching 
is professioneel geworden. Ik vind het moeilijk om één feestelijk 
moment te benoemen, het zijn er teveel om op te noemen: het 
Gentle teaching congres in oktober 2018, de samenwerking 
tussen dagbesteding en ondernemers in Mijdrecht en Uithoorn, 
tot aan cliënten Robbert en Gerard met hun dagelijkse praatje  
en Koen die het hele jaar sinterklaasliedjes zingt.” 

Peter de Koning

“Ik ben vrijwilliger geworden bij Zideris door mijn vrouw.  
Zij is werkzaam als begeleidster bij Zideris De Ronde Venen, 
locatie Verfmolen. Ik houd me vooral bezig met het vervoeren  
van de cliënten naar de wekelijkse SOOS en het zwembad.  
Ook rijd ik cliënten  naar een locatie als ze met vakantie gaan  
en doe ik kleinere klusjes op de woningen. De meeste voldoening  
haal ik uit de gezelligheid die de cliënten mij geven. Mijn 
feestelijkste herinnering? Dat is de jaarlijkse barbecue op  
de woningen.” 

Jan van Baal

“Om de veertien dagen ga ik als vrijwilliger met Annette Meijer 
op stap. We gaan dan leuke dingen doen. Dat kan zijn op naar 
een terrasje, een pannenkoek eten of naar McDonald’s.  
De laatste twee jaren sluiten we de middag af met een bezoek  
aan haar moeder. Zij is door omstandigheden aan huis gebonden. 
Daardoor kan zij moeilijk naar Zideris komen. Een specifiek 
feestelijk moment kan ik niet noemen. Het is telkens weer leuk  
de jaarlijkse activiteiten tijdens de vakantieweken en de kersttocht 
mee te maken.”

Susanne Bakker

Na jaren op verschillende woonlocaties in De Bilt te hebben 
gewerkt, is Susanne sinds oktober 2017 werkzaam als ambulant 
begeleider bij team de Bilt-Zeist. ”Ik kan niet één specifiek feestelijk 
moment noemen. Na al die jaren zijn het er een hoop geworden. 
Voor mij waren, en zijn, één op één momenten met cliënten al 
heel feestelijk en speciaal. Als tip: laat Zideris blijven zoals het is: 
Eigenzinnig met de kracht van Gentle Teaching.”
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1
jaar samen

Bert van de Heiligenberg voelt zich thuis tussen 

de planten bij tuincentrum De Wildernis. Al tien 

jaar werkt hij met veel plezier in Achterberg. 

Het tuincentrum is al langer verbonden aan 

Zideris, ongeveer dertig jaar. Jerry Broers, 

begeleider van Bert bij De Wildernis, vertelt: 

“Vanuit Zideris kregen we destijds de vraag 

voorgelegd of er een werkplek beschikbaar was 

voor cliënten van Zideris. Sinds die tijd is er 

altijd een cliënt aan het werk bij de Wildernis.” 

Bert vertelt: “Ik doe verschillende klussen bij 

De Wildernis. Zo plak ik prijsetiketten op 

planten en maak ik schoon zodat de zaak 

netjes blijft. Daarnaast maak ik de bus 

leeg en help ik met het potten.” “Bert zijn 

enthousiasme is aanstekelijk. Zijn collega’s 

worden altijd vrolijk door zijn positieve 

karakter” vertelt Jerry. “Het allerleukste vindt 

Bert om mij te plagen, in de zomer het liefst 

met water. Bert is een harde werker. Hij werkt 

vijf dagen in de week en in het hoogseizoen 

een halve dag extra. Dit jaar wordt Bert vijftig 

en geeft hij een groot feest. Zijn collega’s  

van de Wildernis zijn dan ook van de partij.”

Jerry is positief over de samenwerking met 

Zideris. “Als er problemen zijn pakt Zideris het 

goed op. Er wordt direct naar een oplossing 

gezocht. Zo was er een probleem met het 

vervoer voor Bert. Nu rijdt de bus erlangs en 

wordt Bert gewoon naar zijn werk gebracht 

en weer opgehaald.”

De Wildernis werkt ook samen met UniPlastic. 

UniPlastic is een dagbestedingslocatie van 

Zideris in Wageningen. UniPlastic haalt bij  

De Wildernis de plastic potjes op. Deze worden 

vervolgens versnipperd en gerecycled. Ook 

dagbestedingsgroep De Tuinderij van Zideris 

Rhenen komt regelmatig materiaal halen  

voor hun eigen kas.

“Bert zijn enthousiasme is aanstekelijk. Zijn collega’s 
worden altijd vrolijk door zijn positieve karakter.”

Leverancier
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jaar samen

De Wildernis is een groot tuincentrum gevestigd in Achterberg. 
Daarnaast heeft de Wildernis een locatie in Veenendaal en 
bloemenwinkels in Achterberg (Bloemrijk) en Rhenen (De 
Zonnebloem). Naast binnen- en buitenplanten kunnen bezoekers 
bij De Wildernis terecht voor vijvermateriaal, een groot 
assortiment kunstbloemen en een sfeer- en interieurafdeling.
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Zie je de 10 verschillen?
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Mail jouw foto voor 1 augustus 2019 naar zideris10jaar@zideris.nl  

De drie leukste foto’s worden geplaatst in het volgende nummer van  

Zideris Magazine. Zideris Magazine nummer 2 verschijnt  

in september 2019.

Stuur jouw feestelijkste foto  
in en maak kans op leuke prijzen! 

Wedstrijd

mee en win
Doe
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Blije Buren

“    Een goede 
buur
De familie Alexander woont al jaren naast de locatie van Zideris in 

Huis ter Heide en is het met deze uitspraak helemaal mee eens.

Er is onderling een goed contact en als blijk van waardering werd er 

door hen in de decembermaand een pakket met allerlei lekkernijen 

gebracht bij het ATC (de dagbesteding in Huis ter Heide).

Daarbij zat deze hartverwarmende brief.

is beter dan een verre vriend”
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Mei/Juni
In de maand

Op zaterdag 18 mei zijn er op het voetbalveldje 

aan de Rembrandtlaan 20 in Huis ter Heide drie 

voorstellingen met acrobatiek, clownerie en acts 

met kleine dieren. De aanmeldtermijn hiervoor  

sluit 1 mei 2019.

 

In juni is het circus aanwezig in Rhenen,  

midden op het grasveld voor het hoofdgebouw.  

De voorstelling duurt 50 – 60 minuten. 

Circusvoorstellingen in Rhenen:

•  Vrijdag 14 juni om 10.30, 13.30 en 15.30 uur. 

Dagbestedingsgroepen krijgen voorrang voor 

de voorstelling om 10.30uur.

• Zaterdag 15 juni om 11.00, 13.30 en 15.30 uur.

• Zondag 16 juni om 11.00, 13.30 en 15.30 uur.

Kaartjes reserveren voor het circus in Rhenen 

kan nog tot uiterlijk 1 juni 2019. Stuur een e-mail 

naar recreatie@zideris.nl en vermeldt hierbij:

•  Voor welke voorstelling je kaarten wilt 

reserveren: datum en tijd. 

• Naam van de cliënt.

• Hoeveel kaarten (per cliënt maximaal 3)

•  Naam van de locatie: wonen of dagbesteding 

of ambulante begeleiding.

•  Welk hulpmiddel mee gaat: rollator of rolstoel?

Zideris trakteert cliënten, hun familie, begeleiders  
en vrijwilligers op een circus bezoek dichtbij huis!  
Circus Alexander (Circus in de Zorg) geeft  
voorstellingen in Huis ter Heide en Rhenen.

Let op: 
•  Er kunnen alleen volledige 

aanmeldingen worden verwerkt. 

• Per voorstelling geldt vol=vol. 

•  Jullie ontvangen altijd  

een bevestiging van een 

‘geslaagde’ aanmelding.

•  Kaartjes worden 1 week voor  

de voorstelling toegestuurd  

en moeten bij de ingang van  

het circus getoond worden.

Voor vragen mail naar: 

recreatie@zideris.nl of  

bel Nicole: 06-20179327

Agenda
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Juli- Rijnpop

Rijnpop staat weer op de  
agenda. Ben jij er ook bij?

Zoals je weet is Rijnpop een gratis festival voor mensen met een beperking.  

Zideris organiseert dit evenement samen met de Rijnweek. Het belooft weer  

een onvergetelijke dag te worden. Alle cliënten van Zideris mogen er naar toe.  

Hoe meer mensen er komen, des te gezelliger wordt het.  

Wij nodigen je van harte uit dit bericht te delen met andere cliënten/bewoners.  

De entree is gratis.

Programma:
Het programma van Rijnpop op 9 juli 

start om 11.00 uur en eindigt om 

ongeveer 15.00 uur. In deze 3,5 uur 

zijn er fantastische optredens van 

bekende Nederlandstalige artiesten 

en verassende optredens. Grote kans 

dat ook dat onze eigen Thomas weer 

een optreden verzorgt. Benieuwd naar 

de andere artiesten? Houd dan de 

website in de gaten: www.rijnweek.nl.

Wil je meer weten over Rijnpop? 

Ga dan naar je begeleider. 

T

Zideris 10 jaar mei 2019 35


