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Voorwoord

Toen we vorig jaar bezig waren met de voorbereiding op onze nieuwe taken op het gebied van jeugd, werk en 
zorg hebben we een boekje gemaakt met de verhalen van Ommen en Hardenberg. De verhalen inspireerden 
ons bij het maken van de plannen voor deze nieuwe taken. 
Dit jaar was het zo ver. De plannen werden voor onze ogen de werkelijkheid van de inwoners van Ommen 
en Hardenberg. In deze nieuwe bundel hebben we weer een aantal verhalen opgetekend. Om te laten zien 
hoe die nieuwe praktijk eruit ziet. Van de vrijwilliger die mensen ondersteunt om hun financiën weer op orde 
te krijgen, of het verhaal over de medewerkers van een zorgorganisatie die zien hoe hun werk anders wordt. 
Het verhaal van mensen die geholpen zijn door het Samen Doen team en van Dinie die weer aan het werk 
ging. 
Allemaal verhalen die horen bij onze nieuwe taken rond zorg, jeugdhulp en ondersteuning. Wat er in terug 
komt, is dat we volop aan de slag zijn. We zijn nog wat zoekend naar de juiste manier en vormen, maar de 
mensen weten de Samen Doen teams te vinden! Dat is al winst. Samen met inwoners en betrokken partijen 
zoeken we naar de juiste weg om aan de slag te gaan. Nog niet alles gaat goed, maar de wil is er. 
Wij hopen dat deze bundel ons kan inspireren om samen verder te werken aan de uitvoering van de nieuwe 
taken en dat we dit samen kunnen doen!

Ko Scheele 
Wethouder gemeente Ommen

René de Vent
Wethouder gemeente Hardenberg



Opvoedkundige ondersteuning
Samen Doen medewerkster Dorien Bijl staat ondertussen op het 
punt samen met een collega te vertrekken voor een huisbezoek. 
Ze gaat naar een gezin met kinderen dat opvoedkundige 
ondersteuning heeft via Samen Doen. “Het gaat nu goed met 
hen, maar de moeder wil graag nog één keer per maand even 
met ons sparren of ze alles wel goed doet. We proberen haar te 
ondersteunen en staan open voor vragen. Ook overleggen we 
samen wat er anders of beter kan. Het is elke keer weer kijken of 
we op de juiste weg zijn”, legt Dorien uit.
De vragen waarmee het team zich bezig houdt zijn heel divers. 
Zo klopte onlangs een oudere dame aan bij het Samen Doen 
team. “Zij woont nog helemaal zelfstandig en wil dat ook zo 
lang mogelijk blijven. Ze is heel positief ingesteld en samen met 
de familie lukt er nog een heleboel. Nu heeft ze ons gevraagd om 
een traplift. Bij een aanvraag voor een traplift wordt samen met 
een Wmo-consulent een huisbezoek gebracht. We kijken dan of 
de woning wel geschikt is voor een traplift. Ook proberen we een 
beter beeld te krijgen van de hele situatie van een inwoner, zodat 
we zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Hierbij gaan we altijd 
uit van wat iemand zelf kan doen”, zegt Dorien. 

Taxipas
De inwoners die een beroep doen op het Samen Doen team, 
komen via verschillende kanalen binnen. Dat gaat bijvoorbeeld 
via scholen, huisartsen, jeugdgezondheidszorg of de 
kennissenkring. “Voorop staat dat we zo laagdrempelig mogelijk 
willen zijn. Bij opvoedvragen merk je weleens dat ouders het 
lastig vinden om hulp te vragen. De ene persoon vraagt ook 
makkelijker om hulp dan een ander”, zegt Maya, medewerkster 
van Samen Doen. Zodra een inwoner zich heeft aangemeld bij 
Samen Doen wordt samen bekeken wat de eigen kracht is van 
de aanvrager. “Een vrouw kwam bij ons met de vraag of we een 
taxipas voor haar konden regelen. Haar man was overleden 
en ze moest zelf regelmatig naar het ziekenhuis. Het openbaar 
vervoer zag ze niet zitten, vandaar de aanvraag voor de taxipas. 
Uiteindelijk zijn we op huisbezoek geweest en toen bleek dat zij 
eigenlijk niet in staat was om zelf een taxi te bellen. Dan geef 
je dus niet klakkeloos een taxipas uit, maar kijk je rond in haar 
netwerk of ze iemand kan regelen die haar wil vervoeren. Als dat 
niet lukt, kijken we via vrijwilligersorganisaties of iemand haar 
daarbij kan helpen”, aldus de Samen Doen medewerkster.

De volgende inwoner meldt zich op het spreekuur. Samen 
met een medewerkster van het RIBW is meneer naar Samen 
Doen gekomen. De man ontvangt nu ondersteuning vanuit de 
RIBW (Regionale Instelling voor Beschermd Wonen), en zijn 
indicatie hiervoor loopt over enkele maanden af. Hij informeert 
bij Samen Doen of hij na die tijd ook in aanmerking komt voor 
ondersteuning.  “Wij kunnen u daarbij helpen”, zegt Maya. De 
man vertelt samen met de RIBW-medewerkster even kort hoe 
het met hem gaat. “Ik kan niet zoveel prikkels verdragen, maar ik 
probeer wel wat te doen. Zo hou ik mij bezig met het onderhoud 
van tuinen”. Maya noteert de gegevens. “U bent aangemeld, uw 
aanmelding wordt verdeeld in ons team en wij nemen contact 
met u op”, zegt Maya.

Alcoholverslaving
Terwijl Maya de aanmelding rond maakt, vertelt haar collega 
Joke over een andere hulpvraag van een jonge vrouw die een 
alcoholverslaving heeft. De vrouw had een tijd geleden zo veel 
gedronken dat ze bewusteloos in het ziekenhuis belandde. 
Eenmaal ontslagen uit het ziekenhuis regelde Samen Doen dat 
ze via Carinova thuisbegeleiding kreeg. Ook Humanitas werd 
ingezet om het financieel op orde te krijgen, evenals Tactus 
verslavingszorg. “Wij hebben de regie in handen genomen 
omdat haar familie niet meer tot haar door kon dringen. Nu is 
er frequent contact met haar en gaat het al een stuk beter dan 
voorheen. Het is heel fijn dat het goed gaat.”
Joke is ook betrokken bij de ondersteuning van een oudere 
depressieve vrouw. “De huisarts vroeg ons om bij haar langs 
te gaan. Het leek hem goed dat ze naar een dagbesteding 
zou gaan. Door veel te praten met haar en met haar netwerk 
kwamen we erachter dat ze een dagbesteding helemaal niet leuk 
vond, maar dat ze veel meer heeft aan contact met mensen die 
bij haar over de vloer komen. Nu wordt ze elke week door iemand 
opgehaald en doet ze mee aan verschillende ouderenactiviteiten 
in wijksteunpunten. Ze heeft weer iets om handen en dat doet 
haar goed. Ik ga er eens per vier weken naar toe om met haar te 
praten over hoe het gaat. Het is hartstikke mooi om nu te zien 
dat ze het leven weer leuk vindt.”
Maya schuift aan en vertelt over een gezin waar ze heeft 
ondersteund omdat er veel emoties waren na een sterfgeval. 
“Eén van de kinderen kon niet omgaan met de emoties en dat 
uitte zich in boosheid. Uiteindelijk hebben we als Samen Doen 
team een plan gemaakt in overleg met de moeder, om de rust 
laten terugkeren in het gezin. Ik ben ook met het kind gaan 
wandelen om te zien waar de emoties zitten. Wat heel goed helpt 
in de gesprekken, is het benoemen van de dingen die je ziet”.  

Samen aan de slag
Na de eerste gesprekken in het inloopuur, wordt in het 
teamoverleg besproken welke medewerker verder gaat met de 
aanmeldingen. “We zitten hier met collega’s die allemaal een 
andere expertise hebben. De een komt uit de jeugdzorg, de ander 
heeft weer meer met ouderenzorg. Door samen te overleggen 
leren we van elkaar en dat werkt erg positief”, aldus Maya.
“We werken het liefst preventief. Naast het inschakelen van 
een sociaal netwerk om iemand heen en het inschakelen van 
vrijwilligers, schakelen we als het nodig is ook professionele hulp 
in. We werken nauw samen met alle hulporganisaties en regelen 
indien nodig een overleg om de hulp met elkaar af te stemmen. 
Van belang is dat de inwoner geholpen is met zijn hulpvraag en 
dat er rekening wordt gehouden met zijn of haar welzijn en dat 
van de eventuele mantelzorgers of opvoeders”, besluit Maya. 
Tijd om de agenda te pakken voor de rest van de dag; op 
huisbezoek, contact leggen met zorgorganisaties en collega’s 
van de gemeente. Genoeg te doen!

Inloopuur bij Samen Doen
Dinsdagochtend negen uur in multifunctioneel centrum ‘De Carrousel’ in Ommen: Het Samen Doen team zit er klaar voor.
Het inloopuur is begonnen. Medewerkster Maya: “Laat de deur maar open staan hoor, we willen namelijk zo laagdrempelig mogelijk 
zijn voor iedereen.” 

“De ene keer is het best druk met inwoners die zich willen aanmelden of vragen hebben, een andere keer is het rustig”, zegt Maya. In de 
deuropening staat een volwassen man. “Ik moest hier naar toe, mijn vader heeft hier naar toe gebeld. Ik heb zelf geen telefoon”. “Kom binnen 
en gaat u zitten”, zegt Maya uitnodigend. “Wilt u koffie?” De man gaat zitten en weet eigenlijk niet zo goed wat hij moet doen. Ook weet 
hij niet meer wie zijn contactpersoon is bij de gemeente. Na even in de computer te hebben gekeken, is het bij het Samen Doen team al snel 
duidelijk wie als vaste medewerker is gekoppeld aan meneer. De man is via zijn vader en de Gemeentelijke Kredietbank aangemeld bij het 
Samen Doen team. “Deze inwoner komt financieel moeilijk rond. Wij proberen hem te helpen. Dan kijken we niet alleen naar hoe het financieel 
gaat maar ook hoe hij zijn dag doorkomt.  Samen bekijken we wat hij wil en wie wij daarvoor kunnen inschakelen. Zo zijn er vrijwilligers van 
het vrijwilligerssteunpunt die bijvoorbeeld samen activiteiten kunnen ondernemen. Ook heb je ‘Eurowijzer’ die orde brengt in de papierwinkel 
van mensen. We proberen samen mee te denken wat het beste is. We kijken ook in het sociale netwerk van de inwoner wie er bijvoorbeeld iets 
voor hem kan betekenen”, legt Maya uit.



De koppen thee en het schaaltje met chocolaatjes op tafel 
doen denken aan een gezellige high-tea. Het witte papier met 
daarop een ondersteuningsplan verraadt echter de werkelijke 
reden van het bezoek van Miranda Hoorn, medewerker van 
Samen Doen, aan mevrouw Van Velzen. Ze bespreken de 
situatie van haar dochter Karlijn (16), die PDD-NOS heeft.

Doordeweeks zit Karlijn in een jeugdinstelling in Zwolle, waar 
zij naast scholing ook psychiatrische hulp ontvangt. In het 
weekend vindt ze haar rust bij de paarden op een zorgboerderij 
in de buurt van haar ouderlijk huis. Ze had hiervoor een indicatie, 
maar die loopt binnenkort af. “Nu zijn we aan het kijken of ze 
nog ondersteuning nodig heeft. Wanneer blijkt dat dit nodig is, 
kijken we eerst wat het gezin zelf kan doen, of wat met hulp 
van mensen uit de omgeving kan worden geregeld, voordat 
we kijken naar professionele ondersteuning”, vertelt Miranda. 
Ze typt mee terwijl mevrouw Van Velzen de situatie van haar 
dochter in cijfers van 1 tot en met 5 uitdrukt, waar 1 betekent 
dat dit slecht gaat en 5 dat het goed gaat. Sociale contacten: 
2. Lichamelijke verzorging: 2. Bijdrage aan de maatschappij: 
“Mag 2,5 ook?”. Karlijn heeft een kleine krantenwijk, die haar 
moeder momenteel op zich neemt vanwege Karlijns verblijf in 
de instelling. “De krantenwijk is in een paar uur te doen, maar 
Karlijn bleef soms de halve dag weg. Dan zag ik haar hierachter 
op het plein rondjes fietsen, helemaal in zichzelf gekeerd”, 
aldus mevrouw Van Velzen. Voor Miranda is het duidelijk dat 
Karlijn de zorg die ze tot nu toe kreeg, moet behouden. “In het 
ondersteuningsplan kijken we naar verschillende leefgebieden 
om te beoordelen hoe veel ondersteuning iemand nodig heeft. 
Karlijn kent op veel gebieden moeilijkheden. Ze maakt niet snel 
vriendinnen, ze besteedt weinig aandacht aan haar verzorging: 
je moet haar eraan herinneren om te gaan douchen en ze heeft 
behoefte aan structuur. Ze wil van alles doen op een dag, maar 
komt door de onrust in haar hoofd nergens aan toe. Als ze dan 
eindelijk een spelletje doet op de computer, is het zes uur en 
moet ze eten. Waar ze dan niets van snapt, want ze heeft geen 
tijdsbesef”, legt Miranda uit. 

Karlijn ziet het gevaar niet
Vanuit haar geschiedenis als gezinsvoogd bij Bureau Jeugdzorg 
herkent ze de problemen die Karlijn en haar moeder ondervinden. 
“Mensen met PPD-NOS hebben vaak moeite met spontane 
dingen, geen besef van tijd en zien geen verband tussen oorzaak 
en gevolg. Mevrouw van Velzen vertelt bijvoorbeeld dat haar 
dochter vaak op de computer zit en chat met onbekenden. Karlijn 
ziet niet in dat afspreken met die mensen heel gevaarlijk kan zijn. 
Samen met de ouders en eventueel het kind zelf kijken we naar 
de zorgen, maar ook naar de mogelijkheden bij elke leefgebied en 
de ondersteuningsvraag daarbij, dat is een belangrijk onderdeel 
in de overweging van de hoeveelheid zorg. Het feit dat besloten 
is dat ze al voor vier maanden wordt opgenomen bij een instelling 
voor kinder- en jeugdpsychiatrie geeft de ernst van de hulpvraag 
wel aan. Daar komt bij dat ze al een aantal jaren baat heeft bij de 
zorg vanuit de zorgboerderij. Ik denk dat het voor Karlijn goed is 
om de activiteiten op de zorgboerderij voort te zetten. Daarnaast 
kijken we ook wat er in het eigen netwerk kan worden gedaan. 

Soms kunnen buren, familie of vrienden al veel betekenen. Of 
kunnen ouders zelf veel doen. In het geval van Karlijn volgen 
haar ouders al een cursus hoe om te gaan met PDD-NOS en 
krijgen ze thuis begeleiding hoe om te gaan met de problematiek 
van Karlijn.” 

Miranda legt uit dat dat een belangrijk onderdeel is van de manier 
waarop Samen Doen te werk gaat. “We pakken de problemen 
integraal op. Dat betekent dat we niet ophouden bij het bepalen 
van de zorg voor Karlijn, maar ook naar de rest van het gezin 
en de problemen kijken. We willen dicht bij de inwoners staan en 
niet alleen met onze neus in de papieren zitten. Door bij mensen 
op bezoek te gaan, kun je de situatie vaak goed beoordelen. Het 
invullen van een formulier hoort daar dan natuurlijk wel bij. In 
het geval van Karlijn was er al lopende zorg. Bij de cliënten die 
zich opnieuw bij ons aanmelden gaat iemand van het Samen 
Doen Team langs om te bekijken wat de ondersteuningsvraag 
is.” 

Rust vinden bij de paarden 
Mevrouw Van Velzen is blij met de uitkomst van het gesprek. 
Volgens haar heeft Karlijn veel baat bij de tijd die ze op de 
zorgboerderij doorbrengt. “Als ze bij de paarden is, vindt ze 
enorme rust. Ze had ook plannen om dierenarts te worden, 
maar na wat zoekwerk op internet kwam ze erachter dat dat 
iets te hoog gegrepen is. Nu gaan we voor dierenartsassistente.” 
Mevrouw Van Velzen is positief over de manier waarop Samen 
Doen met haar dochter en de problemen in het gezin omgaat. 
“Nadat ik bij een inloopspreekuur ben geweest, ondernamen ze 
snel actie. Dit is alweer het tweede gesprek in drie weken tijd. 
Ze schenken niet alleen aandacht aan de problemen van Karlijn, 
maar kijken ook hoe het gezin hiermee om gaat. Ze helpen ons 
als ouders om te gaan met lastige situaties. Dat vind ik erg sterk.” 

Op de vraag van Mevrouw van Velzen of Miranda nog een kopje 
thee wil, antwoordt ze: “Nee, dank u. Ik heb nog tien minuten 
voor het volgende bezoek. Dat gaat denk ik een pittig gesprek 
worden.”

In verband met de privacy zijn niet de echte namen van de cliënten gebruikt.

‘Soms fietst ze 
urenlang rondjes
op het plein’



“Cliëntenbegeleiding in de thuissituatie valt sinds januari onder 
de verantwoordelijkheid van de gemeenten en dat betekent 
dat wij in beeld komen wanneer mensen het zelf met hulp van 
mantelzorg, familie en vrijwilligers niet redden. De praktijk 
leert dat het informele netwerk op dat moment vaak al aardig 
uitgeput is, of uitgedund. Want een valkuil voor buren en 
vrijwilligers rondom mensen met een verstandelijke beperking 
is het bewaken van de afstand en nabijheid’, aldus Brenda.  
“Veel mensen zijn best bereid om zo nu en dan met iemand af 
te spreken voor koffie en een praatje,  of een keer te helpen met 
de boodschappen. Maar als blijkt dat dit structureel is, wordt 
het lastiger. Daarnaast zijn niet alle cliënten even bedreven in 
het hanteren van sociale omgangsregels. Soms schieten ze door 
in de sociale contacten, waardoor vrijwilligers afhaken. Dat is 
wel iets waar we alert op moeten zijn en wellicht meer aandacht 
aan kunnen besteden.” 

De cliënt als vrijwilliger
“Ik werk vooral met ouders en kinderen met een 
ontwikkelingsachterstand  en ik draai het vaak om”, zegt 
Marthilde. “Ik moedig hen juist aan om zélf vrijwilligerswerk te 
gaan doen. Meld je aan als voorleesouder op een peuterspeelzaal 
of school of word begeleider bij een sportclub. Op die manier 
vergroot je het sociale netwerk en krijg je contact met andere 
ouders. Zeker in gezinnen waar de ouder zelf een beperking 
heeft is dit belangrijk, omdat ze van anderen kunnen leren. Heel 
praktische dingen zoals wat stop je in het lunchtrommeltje van je 
kind of hoe laat gaat je kind naar bed. En ook  meer ingewikkelde 
zaken als  straffen en belonen. In de meeste gevallen gaat het 
tot en met de basisschool best goed. De kinderen in kwestie zijn 
niet zelden beter gekleed en verzorgd dan hun klasgenoten. Ook 
thuis is alles spic en span. Overcompensatie, inderdaad.  Terwijl 
menig  ouder zich weinig tot niets aantrekt van de een beetje 
chaos van tijd tot  tijd in huis , zijn ‘mijn’ gezinnen bang voor  
gevolgen als blijkt dat er ergens een kruimeltje op het aanrecht 
ligt. Wij proberen ze in dat geval door te coachen  inzicht 
te geven  dat ‘goed’ goed genoeg is en dat kinderen andere 
behoeften hebben dan alleen een  schoon huis. Zoals spelen, 
vooral ook met de ouders. En sommigen moeten we dat echt 
leren; veel mensen met een verstandelijke beperking hebben de 
emotionele ontwikkeling van een kind in de basisschoolleeftijd, 
wat gepaard gaat met weinig tot geen inlevingsvermogen. Ze 
kunnen zich gewoonweg niet of niet voldoende  in de behoefte 
van hun kind verplaatsen. En tegen de tijd dat ze het ongeveer 
begrijpen, is het kind alweer een fase verder.”

Professionele hulp met een begin en een einde
Dat tegenwoordig eerst wordt gekeken naar de mogelijkheden 
naar de mogelijkheden van het informele netwerk van 
mensen kan zeker bijdragen tot een efficiëntere besteding 
van zorggeld, zo verwachten ook Brenda en Marthilde. De 
vanzelfsprekendheid waarmee voorheen professionele zorg 
werd toegekend schoot wel eens door. “Zo kan ik me niet 

herinneren dat ik ooit een hulptraject heb afgerond; de indicaties 
voor begeleidingsuren werden praktisch altijd ongewijzigd 
verlengd”, zegt Brenda. “Dat gaat nu anders. De Samen Doen 
teams van de gemeenten Hardenberg en Ommen werken 
resultaatgericht. Ze kennen geen uren toe, maar beschrijven 
een resultaat zoals bijvoorbeeld: ‘dit gezin of deze persoon heeft 
een gestructureerd huishouden en zorgt zelfstandig voor een 
schoon en leefbaar huis’. Vervolgens wordt gekeken wat iemand 
zelf kan doen, waarbij familie of mantelzorgers kunnen helpen 
of eventuele vrijwilligers uitkomst bieden. Is er daarnaast nog 
extra hulp nodig, dan wordt professionele ondersteuning 
ingezet. Maar niet voor onbepaalde tijd, want het streven is 
dat mensen zich zelfstandig (leren) redden. Daarom wordt de 
voortgang ook op vastgestelde momenten besproken met de 
contactpersoon binnen het betreffende Samen Doen team. 
En waar mogelijk wordt de inzet van de professionele hulp 
afgebouwd en uiteindelijk afgerond.”

Familie blijven (onder)steunen 
Marthilde: “Dat zal in sommige situaties ook zeker gaan 
lukken, als we tenminste een scherp oog houden voor familie, 
mantelzorgers en vrijwilligers. Want voor hun inzet er is 
immers geen ‘einde’  van het hulptraject in zicht. Als zij het 
niet volhouden, zijn we weer terug bij af. Bovendien is het 
ook niet altijd mogelijk om hulp over te hevelen naar buren of 
bekenden. Denk bijvoorbeeld aan thuiswonende kinderen met 
een hulpvraag. Ouders houden de verzorging vol omdat wij op 
gezette tijden de zorg overnemen, zodat zij even tijd hebben voor 
zichzelf en voor eventuele andere kinderen in het gezin. Maar 
het verzorgen van een kind met een, soms ernstige,  beperking 
vraagt wel bepaalde vakkennis en ervaring. Je moet weten om 
te gaan met zaken als epilepsie, sondevoeding of soms ook 
moeilijk verstaanbaar  gedrag. Het is erg belangrijk om familie, 
mantelzorgers en vrijwilligers in te zetten bij taken die bij hun 
passen en die ze ook vol kunnen houden, vanzelfsprekend in 
overleg met de cliënt.”

Gezinsgerichte oplossingen
“Een andere verandering waar wij als coaches blij mee zijn, is het 
feit dat de Samen Doen teams meer inzetten op gezinsgerichte 
oplossingen dan op individuele begeleiding. Want er zijn 
voorbeelden uit het verleden, waar op één adres wel 3 tot 4 
coaches rondliepen, ieder met een eigen persoonlijke cliënt”, 
aldus Brenda. “De bedoeling is dat wij nu breder gaan werken, 
niet alleen voor degene die de daadwerkelijke hulpvraag 
‘veroorzaakt’, maar ook voor de andere gezinsleden die erbij 
betrokken zijn. Natuurlijk moeten we de komende tijd heus 
nog het één en ander uitvinden;  sommige ideeën zullen in de 
praktijk wellicht goed en andere minder goed werken. Dat geldt 
zowel voor ons als voor de Samen Doen teams. Gelukkig weten 
we elkaar goed te vinden. De meeste medewerkers bij de teams 
hebben bovendien zelf een zorgachtergrond en kennen dus de 
praktijk. We spreken elkaars taal steeds beter.”

 ‘Scherp oog houden 
voor familie en 
mantelzorger’ Marthilde en Brenda zijn beiden coach bij de 

Baalderborg Groep. Brenda begeleidt volwassenen 
met een verstandelijke beperking die op zichzelf wonen. 
Marthilde werkt bij Baalderborg Junior en ondersteunt  
gezinnen met kinderen waar óf de ouder(s) óf één van 
de kinderen een ontwikkelingsachterstand heeft. Hulp, 
die sinds dit jaar valt onder de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (Wmo) en wordt gecoördineerd door de 
Samen Doen teams. 



Samen 
Doen biedt 
waardevol 
contact 

Ankie is vanwege de aandoening van haar man inmiddels van 
vele markten thuis wat betreft de mogelijkheden van zorg en 
hulpverlening. Sinds 1 januari van dit jaar zijn de Samen Doen 
teams van de gemeente er verantwoordelijk voor om mensen 
te helpen die vragen hebben op het gebied van werk, welzijn, 
wonen en zorg. Medewerker Henk-Jan is voor Ankie en Gerrit de 
vaste contactpersoon van Samen Doen. Hij heeft contact met 
organisaties als de Saxenburgh Groep en de Baalderborg Groep. 
Op die manier heeft het echtpaar niet allerlei extra sores wanneer 
er bijvoorbeeld hulpmiddelen moeten worden aangevraagd. 
Henk-Jan kan deze zorg uit handen nemen of doorverwijzen. 

“Ik ben het lijdend voorwerp”, zegt Gerrit. De woning is 
aangepast op zijn beperkingen. Alles is gelijkvloers, het sanitair 
is voorzien van handgrepen en er is een ‘rijroute’ voor de rolstoel. 
In de woonkamer staan twee ‘sta-op’ stoelen en een verrijdbare 
stoel. “Een stoel heeft ‘zijwangen’ zodat mijn man niet naar 
de zijkant gaat hangen.” Op het telefoontafeltje prijkt een 
alarmsysteem. “Als ik er even niet ben, kan Gerrit alarm slaan 
wanneer hij bijvoorbeeld valt.” Dat dat in het verleden veelvuldig 
is gebeurd, is te zien aan de littekens op zijn hoofd. 

Plezier in de Stekkenkamp
Drie dagen in de week gaat Gerrit voor dagbesteding naar 
de Stekkenkamp in Ommen. “Ik ben daar onder de mensen, 
onderneem activiteiten en praat met anderen. Ik zit er echt voor 
mijn plezier. Ik word met een taxibus opgehaald. Voorheen ging 
ik er met mijn driewielfiets naar toe, maar dat is vanwege de 
drukke verkeerssituatie niet meer verantwoord.“
Henk-Jan raakte  betrokken bij dit echtpaar op het moment dat 
zij een melding hadden gedaan bij Samen Doen vanwege het 
verlopen van de eerdere indicatie voor de dagbesteding van 
Gerrit. “Ik ben op huisbezoek gegaan en heb met hen bekeken 
wat de mogelijke oplossingen zijn voor een zinvolle daginvulling, 
eventueel buitenshuis, zoals de dagbesteding. Ook hebben we 
het gehad over mantelzorgondersteuning voor Ankie. In een 
later stadium kwam ze ook met de vraag rondom respijtzorg, 
aan de keukentafel hebben we deze vraag besproken. Daarbij 
hebben we gekeken naar mogelijke oplossingen in de vrijwillige 
sfeer en het  eigen netwerk. Ook heeft Ankie mij enkele keren 
kunnen vinden met vragen rondom facturen van het Centraal 
Administratiekantoor (CAK) en aanvragen over de hulpmiddelen 
bij de Wmo”, vertelt Henk-Jan.

Loodzware rolstoel
Vier jaar geleden maakte het stel nog lange bergwandelingen 
en ging het goed met Gerrit. “Sinds drie jaar gaat het hard 
achteruit. Het lopen ging geleidelijk aan minder en uiteindelijk 
werd besloten om een rolstoel aan te vragen.” Begin dit jaar 

kwam daar ook de aanvraag voor een elektrische rolstoel bij. 
“Echter de ergonomisch adviseur vond het niet verantwoord dat 
mijn man daarmee reed omdat hij tijdens een proefrit vergat om 
hem op de rem te zetten. Echt jammer hoor”, vertelt Ankie.
Doordat er nu veel taken bij de gemeente liggen op het gebied 
van de zorg, heeft Ankie dit jaar ervaren dat ze vaak moet 
uitleggen hoe de situatie thuis is. “Zo vroeg ik om een inklapbare 
lichte rolstoel. De huidige rolstoel is loodzwaar om de auto in 
te tillen. Dat moest ik wel even uitleggen, ik had immers al een 
rolstoel, waarom moest ik er dan nog eentje.”

Nieuwe situatie
Dat de situatie voor de gemeenten ook duidelijk nieuw is, heeft 
ze meerdere keren ondervonden. “Ik was de eerste die zogeheten 
respijtzorg aanvroeg via Samen Doen. Dat verliep vroeger via 
Carinova. Ik wilde er graag even tussenuit zonder de zorg voor 
mijn man te hebben. Gerrit moet dan natuurlijk wel ergens worden 
ondergebracht. Uiteindelijk heeft hij op kosten van de gemeente 
vijf dagen mogen verblijven in zorgcentrum Nijenhaghen, maar 
dat had wel wat voeten in aarde”. Het echtpaar betaalt ook 
nog steeds voor een traplift in hun vorige woning. Het Centraal 
Administratie Kantoor (CAK) int onder meer de eigen bijdragen 
voor de Wet maatschappelijke Ondersteuning. “Die traplift moet 
nog worden afgemeld, maar deze wijziging is kennelijk nog 
steeds niet doorgevoerd.” Ook ging het mis met de taxikosten. 
“Ik heb er bijna driekwart jaar niks voor betaald vanwege een 
verandering in een computerprogramma. Nu heb ik pas de eerste 
rekening ontvangen.”

Waardevol contact 
Naast de dagbestedingslocatie waar Gerrit naar toe gaat, komt 
er twee keer per week iemand thuis langs voor fysiotherapie. 
“De ziektekostenverzekering vergoedt aan Parkinsonpatiënten 
slechts twee keer een half uur fysiotherapie per week. Dat halve 
uurtje is eigenlijk veel te weinig.”
Voorlopig rooit het echtpaar het samen thuis nog wel aardig. 
“Laatst was hier een vrouw van Carinova. Ze wilde dat we naar 
een verzorgingshuis gaan uitkijken. Ik wil dat nog niet.”
Het contact met Samen Doen ervaart ze als zeer waardevol. Ze 
hoopt dat Samen Doen hen kan helpen als er vragen zijn en kan 
meedenken met de dingen die nog komen gaan.

In verband met de privacy zijn niet de echte namen van de cliënten gebruikt.

Je bent 39 jaar en merkt tijdens het hardlopen dat je been ‘achterblijft’ en het niet meer 

lijkt te doen. Na een bezoek aan de huisarts komt twee weken later de diagnose: ‘Ziekte 

van Parkinson’. Het overkwam de inmiddels 67-jarige Gerrit. Zijn vrouw Ankie is twee jaar 

geleden gestopt met werken en mag zich nu fulltime mantelzorger noemen. 



Ida Lenters is als vrijwilliger verbonden aan de 
welzijnsorganisatie De Stuw.  Als budgetcoach bij EuroWijzer 
helpt ze mensen om (weer) inzicht te krijgen in hun financiële 
situatie om schulden te voorkomen of op te lossen.

“Ik was al langere tijd als vrijwilliger betrokken bij De Stuw, maar 
toen mijn baan na een reorganisatie kwam te vervallen, heb ik 
aangegeven dat ik wel meer kon doen. In ieder geval totdat ik een 
nieuwe baan zou vinden”,  vertelt Ida Lenters. “Dat duurt helaas 
iets langer dan ik dacht want het is inmiddels 1,5 jaar geleden. 
Ik heb misschien mijn leeftijd niet mee, maar juist daarom is het 
zaak om bij te blijven. Betaald of niet betaald, uiteindelijk gaat 
het om wat je doet, leert en te bieden hebt aan een werkgever. 
Als budgetcoach bij Eurowijzer maak ik me nuttig voor een ander 
en doe ik tegelijkertijd zelf nieuwe ervaringen op. Zo snijdt het 
mes aan twee kanten.”

Laagdrempelig en kosteloos
EuroWijzer is in 2014 door de gemeente in het leven geroepen 
en door welzijnsorganisatie De Stuw opgezet en ‘bemand’ 
met vrijwilligers. Hierdoor is Eurowijzer onafhankelijk, 
laagdrempelig en voor iedereen kosteloos. Ida:  “Mensen komen 
via verschillende kanalen bij ons terecht: soms melden ze 
zichzelf aan, in andere gevallen verwijzen de woningstichting of 
kerkelijke instanties mensen door. Sinds de Samen Doen teams 
in de regio actief zijn, komen via deze weg ook vrij veel nieuwe 
aanmeldingen. Dat lag wel in de verwachting, want vaak spelen 
er in een gezin verschillende problemen, waaronder financiële. 
Verslavingsproblematiek gaat nogal eens hand in hand met 
financiële problemen, maar ook een psychische aandoening 
of beginnende dementie kan de reden zijn dat mensen het 
overzicht over hun geldzaken kwijtraken. Datzelfde geldt voor 
echtscheiding of werkloosheid. De crisis van de afgelopen jaren 
heeft zeker z’n sporen nagelaten:  we zien tegenwoordig veel 
mensen met een nul-urencontract of zelfstandigen die het hoofd 
nauwelijks boven water kunnen houden.”

Overbodige abonnementen
Ida: “In principe duurt een budgetcoaching traject drie maanden. 
Dat moet ongeveer voldoende zijn om samen met de cliënt de 
situatie in kaart te brengen: wat komt er maandelijks binnen, 
wat gaat er uit, zijn er betalingsachterstanden of schulden 
en zo ja, hoe kunnen die opgelost worden. En vooral ook: hoe 
zijn ze in de toekomst te voorkomen.  Ik controleer of mensen 
de belastingtoeslagen of kwijtscheldingen krijgen die voor hen 
gelden en of er geen onnodige uitgaven zijn. Zeker bij kwetsbare 
ouderen is dat nogal eens het geval; zij zijn een makkelijke 
prooi voor agressieve verkopers en sluiten hierdoor onbedoeld 
compleet overbodige abonnementen of verzekeringen af. Ik 
ben al eens drie mobiele abonnementen voor één persoon 
tegengekomen.”

Zorgverzekering altijd betalen!
“Ook gevaarlijk zijn de bruto uitbetalingen aan flexwerkers of 
oproepkrachten; vaak zijn dit gescheiden moeders, die op nul-
urencontracten werken en hiervoor bruto bedragen ontvangen. 
Hiervan moeten ze zelf een deel reserveren voor belasting 

en premies. In de praktijk gaat dit regelmatig mis: meestal 
hebben ze iedere cent hard nodig en is er dus niets over als de 
belastingdienst zich meldt. Een ander groot probleem is de 
verplichte zorgverzekering. Wie hierbij een betalingsachterstand 
oploopt, krijgt meteen een premieverhoging van 30 procent voor 
de kiezen. Dat hakt er fors in, want als iemand het normale 
bedrag al niet kan betalen, lukt het met die toeslag natuurlijk 
nog minder.  Bovendien blijven die rekeningen zich opstapelen 
want – in tegenstelling tot elektra of mobiele telefonie- kun je 
van zorg niet worden ‘afgesloten’.  Daarom hamer ik er altijd 
heel hard op: betaal in ieder geval de zorgverzekering!”

Signaalfunctie
“De bedoeling is dat mensen na drie maanden goed inzicht 
hebben in hun financiën en hun geldzaken weer in eigen hand 
nemen. In de meeste gevallen lukt dat. Maar soms ook niet omdat 
er meer aan de hand is. Ik heb bijvoorbeeld een alleenstaande 
oudere meneer begeleid met een alcoholverslaving, waarvan 
ik naar verloop van tijd begon te denken aan Korsakov of 
Alzheimer.  Ik stond regelmatig voor een dichte deur omdat hij 
het bed niet uitkwam. Of hij kroop er gewoon weer in als hij 
mij had binnengelaten. Deze meneer kon echt niet meer voor 
zichzelf zorgen en had eigenlijk allang in een instelling moeten 
wonen. Maar wie neemt het initiatief als er geen directe familie 
is? Ik hoop dat er bij dergelijke situaties nu sneller ingegrepen 
wordt door de contactpersoon van het Samen Doen team. Voor 
ons als vrijwilligers en voor De Stuw ligt hier een belangrijke 
signaalfunctie:  wij komen weliswaar voor een andere 
problematiek bij mensen thuis, maar zien wel veel.  Vervolgens 
is het aan de Samen Doen teams om actie te ondernemen. Want 
die meneer in kwestie doet en kan dat niet. Iemand zal zich om 
hem moeten bekommeren, ook als hij daar zelf niet om vraagt.”

‘Als vrijwilliger heb je een 
belangrijke signaalfunctie’



Na 1,5 jaar bijstand begon Dinie Folkers via het ATC 
Dienstenbedrijf van de gemeenten Ommen en Hardenberg  in 
maart  van dit jaar aan een werktraject van drie maanden 
met behoud van uitkering bij ModernaTextielservice in 
Hardenberg. Op 7 september kreeg ze hier vervolgens een 
contract voor 32 uur en verliet met opgeheven hoofd de 
bijstand.

“Ik moet eerlijk zeggen: ik had de nodige bedenkingen toen 
het ATC Dienstenbedrijf me voorstelde om drie maanden 
werkervaring en structuur op te doen bij Moderna. Omdat ik 
daarvoor bij een ander bedrijf aan mijn lot werd overgelaten en 
helemaal geen begeleiding kreeg. En ook omdat ik geen speciaal 
traject nodig had om weer in het werkritme te komen. Natuurlijk 
ken ik ze ook wel, mensen die niet zitten te wachten op een baan 
omdat ze liever tot 12 uur in bed blijven liggen. Of mensen die niet 
meer goed durven in een normale werkomgeving bij een gewoon 
bedrijf. Maar zo ben ik niet. Ik ben al op m’n 16e begonnen met 
werken, destijds bij een wasserij in Dedemsvaart. En nu op mijn 
51ste werk ik bij Moderna. Dat had ik niet durven hopen. Maar 
wat een wereld van verschil! Destijds draaide alles om tempo, 
hier bij Moderna gaat het om kwaliteit.”

Workshops en sollicitatietrainingen maar geen werk
Dinie Folkers heeft in haar leven allerlei soorten betaald en 
onbetaald werk gedaan. Zo is ze onder andere stadswacht 
geweest, parkeerbeheerder en verkeersregelaar. “Dat laatste 
deed ik tot eind 2013, maar je kunt er niet van leven. Soms 
was er maanden niets te doen en dan belden er plotseling drie 
opdrachtgevers tegelijk voor dezelfde dag. Zul je altijd zien. 
Daarom kreeg ik er een bijstandsuitkering bij. In die periode was 
mijn vader erg slecht en bracht ik veel tijd door bij mijn ouders. 
Via het ATC Dienstenbedrijf deed ik sollicitatietrainingen en 
volgde ik workshops. Daar had ik wel schik aan, maar het leverde 
geen ander werk op. Op een gegeven moment was de gemeente 
het een beetje zat: het was hoogseizoen voor verkeersregelaars 
en toch had ik veel te weinig te doen. Daarom kwamen ze met 
het voorstel om een werktraject met behoud van uitkering te 
starten.” 

Om 7.15 uur met opgerekte kniebanden bij de poort
“Bij het eerste bedrijf vond ik het vreselijk, ik voelde me 
beetgenomen: alleen maar schoonmaakwerk en niemand 
die me begeleidde”, vertelt Dinie. “Maar bij Moderna ging 
het vanaf de eerste dag al zo anders. Allemaal mensen die je 
vriendelijk groeten, en niet alleen de directe collega’s,  maar ook 
de leidinggevenden en directeuren. Ik ben begonnen met halve 
dagen en dat ging prima. En net toen ik voor het eerst een hele 
week zou werken, verrekte ik dat weekend mijn kniebanden en 
kon ik nauwelijks meer lopen. Maar ik had geen telefoonnummer 
van mijn chef, dus ben ik ’s maandags om kwart over zeven 
toch maar naar het bedrijf te gaan om uit te leggen wat er aan 
de hand was. Ik wilde niet dat ze zouden denken dat ik niet 

kwam opdagen. Ze stuurden me meteen door naar de huisarts, 
waarna ik eerst nog weer een tijdje halve dagen kon werken om 
mijn knie te ontzien. Dat vond ik echt netjes. Moderna is een 
heel sociaal bedrijf, waar iedereen met elkaar praat en optrekt. 
Ook bij het personeelsfeest met barbecue en muziek, niks geen 
verwaandheid of onderscheid, iedereen doet mee.” 

Niet lanterfanten
Hoewel het werktraject in principe voor drie maanden bedoeld 
was, kreeg Dinie na afloop van Moderna een contract voor 32 
uur aangeboden. Ze werkt op de stomerij, waar ze colberts strijkt 
en overhemden ‘popt’. “Dat betekent dat je hemden op een 
opblaasbare pop zet om zo de vorm er goed in te krijgen’, legt 
Dinie uit. ‘Het is secuur werk, maar dat ligt me wel. Al tijdens 
de proefperiode begon ik ook  anderen aanwijzingen te geven 
en kennelijk hadden ze bij Moderna wel door dat ik hier niet liep 
te lanterfanten. Ik denk dat ze me daarom deze baan hebben 
aangeboden. Er wordt hier hard gewerkt en als het moet, gaan 
we gewoon wat langer door. Die tijd krijg je dan weer terug als 
het iets rustiger is. Ik heb het echt naar mijn zin. Ik ben ook nog 
steeds verkeersregelaar, maar nu als vrijwilliger. En na zo’n 
lange dag buiten in de kou of regen, ben ik maar wát blij dat ik 
daarna weer gewoon naar Moderna kan.”

Zelfverdiende vakantie
“Het fijnste van een betaalde baan? Ik sta weer op eigen benen 
en voel me niet meer onder ‘curatele’ gesteld. Want dat gevoel 
krijg je toch wel een beetje als je in de bijstand zit. En natuurlijk is 
het ook fijn dat ik nu echt geld verdien en meer te besteden heb 
dan voorheen. Ik heb alleen wat minder tijd om het uit te geven 
want ik werk iedere dag”, lacht Dinie. “Ik wil al een tijdje dunnere 
broeken kopen omdat het best warm is in de stomerij, maar het 
is er nog niet van gekomen. Misschien ga ik nu ook weer eens op 
vakantie. Niet zo ver hoor, België of Duitsland lijkt me leuk. En 
dan ook lekker uit eten natuurlijk!”

‘Ik sta weer
op eigen benen’



eens driekwart jaar thuis gezeten, dat is echt rampzalig. Je gaat 
je irriteren aan kleine dingen. Lig je net lekker op de bank, gaat 
je moeder stofzuigen. Eigenlijk helemaal niet zo erg, maar op dat 
moment erger je je dood.” Sinds januari zit Melvin weer thuis. 
Een gemiddelde dag bestaat voor hem uit spelletjes doen op de 
Playstation en af en toe de deur uit om een stukje in de auto te 
rijden of met vrienden door de stad te slenteren. “Momenteel 
is mijn dagbesteding nul komma nul. Ik wil wel heel graag. Het 
liefst ga ik lekker werken en doe ik mijn ding. En dan ’s avonds 
op de bank neerploffen met het gevoel dat je iets gedaan hebt.”

Duizend vragen in mijn hoofd
Veel mensen met PPD-NOS vinden het lastig om sociale 
contacten te leggen en te onderhouden. Door cursussen en 
begeleiding heeft Melvin daar minder moeite mee gekregen. 
“Ik kreeg dan de opdracht om voor een camera een begroeting 
te spelen. Daarna keken we het terug en bespraken we wat 
er goed ging en wat er beter kon. Ik merk dat die oefening me 
geholpen heeft. Het is niet zo dat het nu altijd makkelijk gaat, 
dat zal het waarschijnlijk nooit gaan. Maar ik durf wel meer en 
heb er meer zelfvertrouwen door gekregen. Soms stel ik mijzelf in 
mijn hoofd al duizend vragen, waardoor ik niet weet wat ik moet 
zeggen. Ik bedenk dan zo veel scenario’s dat ik er zenuwachtig 
van word en dan raak ik in de stress. Ik heb mijzelf aangeleerd 
om tijdens een gesprek af en toe ergens anders naar te kijken 
en een afleidingspunt te zoeken. Ik kan me niet te lang op één 
ding concentreren, dus probeer ik op die manier mijn aandacht te 
verdelen.” Melvin heeft twee goede vrienden met wie hij ook wel 
kan lachen om dingen waar hij tegen aanloopt door zijn PDD-
NOS. “Ik ken ze al acht jaar en we zijn goed op elkaar ingespeeld. 
Als ik een grap niet begrijp, legt een van hen het mij uit en zit ik in 
mijn eentje nog te lachen. Ik kan daar de humor wel van inzien.” 

Explosie van energie
Melvin gebruikte tot een paar jaar geleden ritalin en later conserta 
om meer rust in zijn hoofd te krijgen. Inmiddels is hij gestopt met 
het gebruik van medicijnen, omdat hij weinig verschil merkte bij 
het gebruik ervan. Ria, Melvins moeder, vertelt over het gebruik 
van de medicijnen: “Conserta werkte voor Melvin een stuk beter 
dan ritalin, omdat er geen reboundeffect is. Bij het gebruik van 
ritalin ontstaat er aan het eind van de dag een soort explosie van 
energie. Omdat Theo, mijn andere zoon, ook ritalin gebruikte, 
was het om twaalf uur ‘s middags vaak knokken.” Melvin: 
“Iedereen met een broer of zus kent die opstootjes wel. Toen we 
allebei ritalin gebruikte waren we zes en acht jaar oud. Als we 
bijvoorbeeld met hetzelfde speelgoed wilde spelen, botste het. 
Omdat we allebei snel geïrriteerd raken van prikkels, was het 
soms echt een chaos. Mijn broertje is meestal alleen druk in zijn 
hoofd, maar soms stuitert hij het hele huis door. Dat kan heel 
vermoeiend zijn. Het is soms lastig om in dit gezin te wonen. Mijn 
moeder heeft alles in haar hoofd en die weet alles wel te vinden. 
Als ze dat dan aan mijn vader uitlegt, ziet hij het niet en kan 
mijn moeder door haar PDD-NOS geïrriteerd raken. We hebben 
allemaal wat en daar moet je rekening mee houden. Je leert er 
ook mee leven. Ik had het niet anders gewild. Ik heb veel steun 
aan mijn ouders en mijn broertje en we staan samen sterk. We 

Vader Gerard heeft vijf procent zicht, moeder Ria heeft PDD-
NOS, zoon Melvin heeft PDD-NOS en ADHD en zoon Theo heeft 
ADHD. Het dagelijkse leven van het gezin Meijer wordt sterk 
beïnvloed door de problemen waar de gezinsleden mee te maken 
hebben. Een strak schema op de kalender helpt het gezin de dag 
door. 

De 20-jarige Melvin is de oudste van de twee kinderen. Hij nam 
contact op met Samen Doen en wordt nu een week begeleid in de 
zoektocht naar vrijwilligerswerk. Na twee logistiek-opleidingen, 
verschillende stages en pogingen om aan het werk te gaan, zit 
Melvin sinds januari thuis. “Op school was het tempo te hoog. 
Ik liep te veel achterstand op. Uiteindelijk was aan het werk 
gaan de beste oplossing”, aldus Melvin. Hij begon met werken 
in een supermarkt, maar daar voelde hij zich niet op zijn plek. 
“De klanten willen hun boodschappen zo snel mogelijk doen. 
Het is dus erg gehaast. Voor mij was het te hectisch om mijn 
bezigheden uit te voeren én de klanten te helpen. Ik verloor het 
overzicht.” Tijdens het volgende baantje bij de groenvoorziening 
kreeg Melvin niet de begeleiding die hij nodig had en al snel 
belandde hij thuis op de bank. “Het vinden van een bedrijf om te 
werken is een van de lastigste dingen waar ik mee te maken heb. 
Veel bedrijven bieden niet de begeleiding die ik nodig heb. Ik heb 
nog wel de hoop dat ik ooit een mooie baan vind, al is die hoop 
soms ver te zoeken. Een tijdje geleden had ik een proefcontract 
voor een jaar bij een bedrijf, maar het liep toch niet. Toen heb ik 
wel een week in een flinke dip gezeten. Ik had er geen vertrouwen 
meer in. Ik deed nog minder dan ik nu doe. Slecht eten, laat 
naar bed, geen zin in regelmaat. Je hebt toch niks beters te 
doen. Een weekje of twee op de bank is wel leuk, dat voelt als 
vakantie, maar veel langer is al snel niet leuk meer. Ik heb wel 

doen leuke dingen met elkaar zoals vakanties naar Tsjechië of 
Gran Canaria. Ook daar leer ik van. Dat besef je op het moment 
zelf niet, maar achteraf zie je in dat je daar weer nieuwe dingen 
meemaakt. Een dag voordat we op vakantie gaan moet je hier 
overigens niet zijn. Dan is iedereen druk in de weer en is er geen 
touw aan vast te knopen. Alle stoppen slaan dan door. Mijn 
moeder heeft vaak gelukkig nog wel een strakke planning.”

Schema van de dag
Het huishouden van de familie Meijer leunt vooral op moeder Ria. 
Zij behoudt het overzicht en maakt de planning op de kalender, 
waar iedereen het schema van de dag kan bekijken. Ook helpt 
ze Melvin bijvoorbeeld met zijn financiën. Soms gaat moeder 
echter de mist in. “Dan sms’t Theo haar een vraag en dan stuurt 
ze mij een sms’je terug”, vertelt Melvin. “In veel dingen van mijn 
moeder herken ik mijzelf. Dat eigenwijze van PDD-NOS hebben 
wij allebei. Het moet op onze manier. Als iemand het anders wil, 
kan het botsen. Als ik vraag of iemand het licht uitdoet en hij 
doet dat niet zoals ik het wil, dan zeg ik: ‘Dat kun je toch beter 
zo doen?’ Ook willen we allebei stap voor stap werken. Eén ding 
tegelijk. Daarom is die kalender zo handig.” Ria vult aan: “We 
houden ook niet van onverwachte dingen. Vanmorgen kwam 
ik uit bed en zag ik dat de hond in de kamer had gepoept. Die 
voelde zich niet zo lekker. Dan gaat er van alles door mijn hoofd, 
omdat mijn planning omgegooid wordt. Dan heb ik even een 
rustmomentje nodig. Ik ga dan vaak even met de hond lopen, 
Melvin rookt dan een sigaretje.”

Eén contactpersoon
Met Samen Doen is Melvin bezig om vrijwilligerswerk te regelen. 
Daarnaast is hij van plan om op zichzelf te gaan wonen. “Dan 
kan ik mijn huisje naar mijn eigen zin inrichten. Ik kan eten 
wanneer ik wil en mijn rust pakken als dat nodig is.” Volgens 
de nieuwe insteek van de zorgverlening, waarbij eerst wordt 
gekeken naar wat de cliënt zelf en met behulp van hun netwerk 
kan doen, ondersteunt Samen Doen Melvin door te kijken naar 
welke mogelijkheden er zijn. Melvin is blij met de ondersteuning 
die hij van Samen Doen krijgt. “De overdracht van de jobcoach, 
met wie ik anderhalf jaar heb gewerkt, naar het Samen Doen-
team is soepel verlopen. Ik kreeg een goed gevoel bij het eerste 
gesprek. Ze gaan ook meteen voor je aan het werk, dat gaat heel 
snel. De contactpersoon is hier geweest en een week later ligt er 
al een plan voor je klaar. Wat ik ook fijn vind, is dat ze erg open 
zijn. Ze houden niets voor je achter en zijn duidelijk. Dat is fijn 
voor iemand met autisme. Ze leggen je dingen zo uit, dat je het 
begrijpt.” Vader Gerard vult aan: “Ik merk dat het belang van 
Melvin voorop staat. Ze werken met meerdere personen, met 
ieder zijn eigen kwaliteit. Via één contactpersoon dragen allerlei 
specialisten hun steentje bij om Melvin te helpen. Het is natuurlijk 
door de bezuinigingen dat de werkwijze is veranderd, maar ik 
vind het eerder een vooruitgang dan een achteruitgang. Je hoeft 
niet meer rekening te houden met verschillende organisaties die 
allemaal hun eigen toko runnen met eigen regels. Je hebt één 
contactpersoon en die regelt de zaken voor je. Dat is een enorme 
winst.”
In verband met de privacy zijn niet de echte namen van de cliënten gebruikt.

‘Het liefst 
plof ik op 
de bank 
neer met 
het gevoel 
dat ik iets 
gedaan 
heb’



Heeft u vragen over hulp bij wonen, welzijn, inkomen of zorg? Dan kunt u terecht bij een van 
de Samen Doen teams in Ommen of Hardenberg. U kunt er terecht met vragen over u zelf, 
of over iemand waar u voor zorgt. Wanneer u bij ons komt met een vraag, krijgt u een vast 
contactpersoon. Met deze persoon bespreekt u uw situatie. Hierbij helpen we u om een oplossing 
te zoeken. We kijken hierbij eerst wat u zelf kunt doen en wat u kunt doen met hulp van mensen 
uit uw omgeving. 
Wanneer dit geen oplossing biedt, kijken we of u hulp van professionals nodig hebt. 

Er zijn Samen Doen teams in Ommen, Hardenberg, Dedemsvaart, Slagharen en Bergentheim. 
De teams houden op diverse plekken in de gemeente inloopuren, waar u zonder afspraak langs 
kunt komen. U kunt ook contact opnemen om een afspraak te maken bij u thuis. Dit kan via 
telefoonnummer 14 0529 (Ommen) of 14 0523 (Hardenberg).
Mailen kan op samendoen@ommen.nl of samendoen@hardenberg.nl.  
De meest actuele informatie en de tijden van de inloopuren vindt u op
www.ommen.nl/samendoen of www.hardenberg.nl/samendoen. 

Colofon

Dit is een uitgave van de gemeente Ommen en de gemeente Hardenberg.
De verhalen zijn geschreven door Inez Kampman, Liesbeth Oelen en Jesper Langbroek. 

In een aantal verhalen zijn in verband met de privacy niet de echte namen van mensen gebruikt. 
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