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Aan de lezer, 

Het boekje dat voorligt hoort bij het kwaliteit /jaarverslag van 2019. Dat 
verslag beschrijft de gebeurtenissen en kwaliteit van het jaar 2019. Het 
is een document van reflectie en verantwoording. U kunt het samen 
met de jaarrekening 2019 vinden op www.urticadevijfsprong.nl               
In dit boekje leest u meer over de mensen waar het om gaat. Over de 
bewoners en mensen die dagbesteding volgen en over de medewerkers. 
Het zichtbaar worden van deze mensen laat van binnenuit zien hoe we 
bij Urtica aan het werk zijn met elkaar. Wat mensen beweegt en wat 
hun passie is of waar zij tegen aan lopen. Zichtbaar zijn in wie je bent, 
vinden we belangrijk. Het draagt bij aan een gemeenschap die licht 
uitstraalt. Dat willen we graag met u delen. 

Veel leesplezier!
Astrid van Zon

Vergeet niet te kijken en te luisteren, 
anders mis je wat zich aandient

Dit is een uitgave van Urtica De Vijfsprong, juli 2020
illustraties: Bente (quarantaine serie) en Chantal Buijtendijk (portretten)
tekst en vormgeving: Mirjam Ganzevles (sillygoose.nl)
Voor de leesbaarheid zijn de uitspraken van geïnterviewden tussen aanhalingstekens 
geplaatst. Het betreft echter niet de letterlijke woorden maar een zo goed mogelijke 
weergave van wat er gezegd werd.

Urtica De Vijfsprong biedt behandeling en zorg, aan mensen met een psychiatrische 
problematiek en aan mensen met een verstandelijke beperking. 
Het samen leven en werken staan hierbij voorop. Het boerenbedrijf is hierin de spil, 
antroposofie de inspiratiebron.

Meer informatie en aanmelden: Voor informatie kunt u contact opnemen of een kijk-
je nemen op onze website.  www.urticadevijfsprong.nl

Urtica De Vijfsprong
Reeoordweg 2a  7251JJ Vorden
0575 553459  info@urticadevijfsprong.nl
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begeleiders wordt er een vraag geformuleerd over het 
kind dat besproken wordt. Als het om een nieuw kind 
gaat, worden er 7 gebieden onderzocht. 

1. Voorgeschiedenis: het levensverhaal. De belangrijke  
gebeurtenissen in het levensverhaal van het kind worden 
beschreven zonder ze te verklaren. Er wordt gekeken welke 
dynamiek daaruit spreekt. 

2. Familie en andere betrokkenen: er wordt iets zichtbaar over 
de “landingsbaan” van het kind en op welke wijze familie en andere 
betrokken zijn.  

3. Eerste indruk: iedere medewerker heeft een eigen eerste indruk 
van een kind. Een eerste indruk kun je steeds weer opnieuw krijgen; 
je probeert dan opnieuw onbevangen in de ontmoeting te stappen. De 
indruk kan zich in een beeld uitspreken; het is een intuïtief moment. 

4. Uiterlijk: er wordt beschreven hoe het lichaam van het kind is 
gevormd.

5. Levensprocessen: de vitale processen (o.a. warmte, ademhaling, 
vertering enz.) worden beschreven. Er ontstaat een beeld van een 
weefwerk dat draagvlak is voor de verbinding van het individu met het 
lichaam. 

6. Stemmingen: we kijken naar de stemmingen die het kind laat 
zien. Er wordt iets verteld over de ziel die zich beweegt tussen binnen en 
buiten. 

7. Wat doen wij? Wat roept het kind in ons op om te gaan doen? 
Dit kan iets vertellen over het ik van het kind dat nog perifeer is. 

Zo hebben we een uitvoerig beeld van het kind opgebouwd waarna 
we de gegevens ordenen. Door te vragen naar wat het beeld zegt, wat 
geraakt heeft, wat het oplevert, komen we voorzichtig dichterbij het 

met elkaar het 
beeld van het kind 

opbouwen
Astrid van Zon

Het is een vroege donderdagmorgen. De zon valt door 
de hoge ramen. Aan de lange tafel zitten 9 medewerkers 

van de Kleine Koning. Zij hebben zich voorbereid op 
een beeldvormende bespreking van één van de kinderen 

die bij de Kleine Koning woont. Twee kinderartsen uit het 
kindertherapeuticum in Zeist zijn ook aanwezig. Één van hen, 

Edmond Schoorel, is al langer bij de Kleine Koning betrokken  
en verzorgt zo’n 4 x per jaar een beeldvormende bespreking. 

Voordat de bespreking begint klinkt met elkaar de spreuk van de 
Kleine Koning. 

Wij zijn hier bijeen om ons te verbinden
met de zorgvraag van 
de ons toevertrouwde 
kinderen.

Dat het inzicht in hun 
wezen
en de daaruit voortko-
mende wijze van begeleiden,
in samenspel met genezende leefomstandigheden
en de hulp van de wezens om ons heen,-
tot duurzame ontwikkeling mag leiden 
In hun kwetsbare bestaan.

In eensgezindheid hen begeleidend,
zijn wij de kinderen tot voorbeeld
op hun weg naar het volwassen zijn.

Dat de kracht van het mededogen, de moed en de volharding,
ons deze opdracht mag helpen volbrengen.

Het doel is om met elkaar zicht te krijgen op wie het kind is om daar in 
de begeleiding en verzorging bij aan te sluiten. Hoe ziet zo’n beeldvor-
mende bespreking er uit? Naar aanleiding van de voorbereiding van de 
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Sanne: “Ik vond het bijzonder om te merken hoe inter-
actief de bespreking was en hoe ik hierdoor ook zelf actief 
bij kon dragen.”

Leon: “Voor mij is belangrijk hoe een heel mens ontstaat in 
vierledigheid en drieledigheid waarbij de opgave die deze ziel 
heeft meer zichtbaar wordt. Dat we ook gevoel krijgen voor hoe 
dit beeld in de nacht door kan werken.”

Humphrey: “Het is mooi hoe er een kring ontstaat waarin de 
teamleden met elkaar verbonden zijn en ieders eigen relatie met het 
kind zichtbaar wordt.”

Nina: “Het is zo’n 
andere manier van 
kijken waarvoor mijn 
interesse gewekt is en 
het is  mooi te ervaren 
wat dit betekent voor 
hoe je naar het kind 
kijkt.”

Jacqueline: “De 
verschillende invals-
hoeken dragen er aan 
bij dat een kind echt 

in haar/zijn ontwikkeling gezien gaat worden.”

Nikita: “Het is fijn om met elkaar zo aandachtig naar een kind te kijken 
en de tijd te nemen om het beeld te verdiepen, waardoor je anders gaat 
kijken.”

Door een dergelijke beeldvormende bespreking kunnen de medewerkers 
het kind in vrijheid ervaren en beleven de opgave, waardoor “zielig zijn” 
of “lastig zijn” wegvallen. Er ontstaat vrijheid rondom het kind doordat 
er vrijheid is tussen de medewerkers om zich uit te spreken. Het belang 
van de ieders aanwezigheid en eigen bijdrage is essentieel. 

raadsel van het kind en gloort er een handelingsrichting.  
Het gaat daarbij niet alleen om wat we gaan doen maar 

ook om welke houding passend is bij dit kind. 
Aan de vervolg besprekingen van de kinderen gaat opnieuw 

een voorbereiding binnen het team vooraf. Daar wordt een 
nieuwe vraagstelling geformuleerd; die wordt vooraf met 

een verslag van de eerdere bespreking aan Edmond Schoorel 
gestuurd. Het belang van betrokkenheid van alle medewerkers 

van het team is groot. Alleen met elkaar kan het beeld van het 
kind ontstaan omdat ieder vanuit de eigen relatie iets aan het beeld 

van het kind bijdraagt. Het maakt niet uit of je heel ervaren bent of 
pas komt kijken. Ook stagiaires doen mee. Dat vraagt vertrouwen in 

elkaar en openheid in het team om bij te dragen vanuit jezelf. Daar 
speelt geen goed of fout. 

De laatste bespreking 
in juni is met elkaar 
geëvalueerd. In de 
teamvergadering vroeg 
ik de medewerkers stil 
te worden en terug te 
gaan naar de bespreking 
met de vraag  wat je 
ervaren hebt. Na 5 
minuten stilte vertelde ieder iets over de eigen ervaring. 

Jennifer: “Het is voor het eerst dit jaar dat ik een dergelijke manier van 
kijken meemaak. Voor mij is belangrijk dat er verschillende aandachts-
gebieden zijn bij een kind (wezensdelen) waardoor ik een heel beeld 
krijg van een kind; ik vind het bijzonder dat er ook iets spiritueels 
zichtbaar wordt.”

Elsa: “Ik merkte hoe belangrijk het is dat er niet alleen woorden zijn 
maar ook een beeld ontstaat dat getekend wordt. Dat helpt mij het te 
begrijpen.”
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zelfregie
Henk Poppenk en Sterre Ameling 

Als we bij elkaar komen komt Sterre uit de keuken. “Hè, werk je nu in de 
keuken?” vraagt Henk verbaasd. “Ja, ik wilde wel wat afwisseling.” zegt 
Sterre.

Henk vertelt dat eigen regie een belangrijk thema is in de sociaal-
therapie. Ieder mens heeft plichten en rechten. De rechten voor de 
mens staan in het VN verdrag. “Ik ben allergisch voor betutteling, voor 
over-zorg.”

Ben jij wel eens betutteld Sterre?
“Ik woonde in een klein projectje wat later gekoppeld werd aan een 
grote instelling. Daar deden ze alsof ik een klein kind was. Alle autisten 
werden daar als even zwaar beperkt behandeld. Ik zou op een zolder van 
een bejaardenhuis terechtkomen. Ik kreeg de tip om hier eens te kijken. 

De keus was snel gemaakt. Hier kreeg ik een eigen kamer 
en vrijheid en kon ik gewoon aan het werk. Ik vind het 
fijn dat ik verder vrij ben. Het is hier ook rustiger dan in de 
grote stad. Ik begon op het Hofhuis, dus had uitzicht op het 
kasteel. En ik ben dol op kastelen! Daar wilde ik werken in 
de keuken van de Brasserie want ik heb niveau 1 in de horeca 
gehaald. Toen het werk daar beperkt bleef tot broodjes bakken 
ben ik naar de zuivel van De Vijfsprong gegaan.”

Henk: “We moeten loskomen van diagnoses. Niet denken in 
groepen maar kijken naar individuen met hun eigen biografie. Hier 
wordt de inhoud van de jaarlijkse ondersteuningsplanbespreking 
(OPB) sterk bepaald door degene over wie het gaat.”
Sterre: “Ja, ik kan bijvoorbeeld aangeven dat ik het vee te zwaar vind 
worden en dat ik liever een dag in de keuken en een dag in de tuin werk. 
Dan leer ik dat ook. In de winter vind ik het ook heel leuk om linole-
umsneden te maken en kaarsen te trekken. Thuis teken ik ook graag.”
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Je bent sinds deze maand met pensioen Henk. Welke ont-
wikkelingen heb je in je carrière meegemaakt?

Henk: “Mijn thema is landbouw en zorg. Inherent daaraan 
is dat mensen meedoen in het werk dat de boerderij met 

zich meebrengt. 
Bij de oprichting rond 1985 ben ik gevraagd als bestuurslid 

door Derk Klein Bramel en Karel Freve. Hun ideaal was om 
mensen die dat nodig hebben, vanwege een depressie of angst, 

in een landbouwomgeving tot herstel te laten komen, door hen 
werk en structuur te bieden. Het bezig zijn, werken aan iets zinvols 

als onderdeel te zien van de behandeling. Ik was zelf in die tijd 
betrokken bij het initiatief Overkempe in Olst.”

“Wat ik mooi vind aan De Vijfsprong is de openheid, de maatschap-
pelijke betrokkenheid en de professionaliteit. Het verzorgde van de 
omgeving en de gastvrijheid vind ik ook sterk.  
Ik heb 12,5 jaar bij Urtica gewerkt. Zo gaf ik elke maand een rondleiding 
met Piet of Matthijs. Dan waren er altijd vragen waar ik geen antwoord 
op wist, maar zij wel. En anders kwamen we onderweg wel iemand tegen 
die de vraag kon beantwoorden.
Het koffiemoment vind ik ook heel bijzonder; dat je na het werk wordt 
onthaald op koffie, thee, warme melk en krentebrood. Je kunt pakken 
wat je wilt, en zitten waar je wilt. Bezoekers worden zo meegenomen in 
deze open sfeer van inclusie. 
De rondleidingen startte ik daarom ook bij voorkeur in de pauze. Dan 
zitten de bezoekers aan tafel en komt bijvoorbeeld Sterre er naast zitten 
en ontstaat er contact.”
Sterre; “Verschillende beperkingen worden door elkaar heen geaccep-
teerd. Iedereen doet hier wat hij aankan.”

Henk: “Drie jaar geleden was ik met Derk en Brigitta in Engeland. Daar 
was iemand uit Amerika die het had over ‘intentional community’. 
Gemeenschapsvorming is hier ook een middel om tot goede 
hulpverlening te komen. Maar je voegt daar iets aan toev wat een 
maatschappelijke meerwaarde heeft. Dat je niet alleen naar binnen kijkt 
maar ook naar buiten omdat je een intentie hebt. Hier werken we aan 

landschap, biodiversiteit, gezonde producten, dieren 
welzijn. Thema’s die ongelooflijk actueel zijn. En daar 
kan ieder, binnen zijn of haar mogelijkheden, dan aan 
bijdragen! 
De blik ook naar buiten richten draagt intern bij aan 
gezondheid, aan verbinding met jouw eigen thema en aan 
vitaliteit. Hierin ligt mijn inziens een geweldige uitdaging voor 
Urtica om dit maatschappelijk streven verder te ontwikkelen.”

Vorig jaar spraken we over Inclutrain. Is dat project dit voorjaar 
afgerond?
Henk: “Voorafgaand aan Inclutrain deden we een project Inclu-
farming en het bleek toen dat de diverse beroepsopleidingen te veel 
uitvallers hadden. Voordat je aan een opleiding begon werden veel 
mensen al uitgesloten omdat zij onvoldende konden rekenen of kennis 
hadden van de Engelse taal. Zo kwamen we op het idee om de mens in 
plaats van het beroep als uitgangspunt te nemen voor een beroepsop-
leiding.
Het resultaat van Inclutrain is o.a.het leren aansluiten bij ieders indivi-

deel van de portfolio van Sterre
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duele wilsimpuls, ook wel handelingsimpuls genoemd, 
en dat verder uitbouwen zodat ieder zijn eigen ‘beroep’ 

ontwikkelt. 
Ook dit zal de komende jaren een uitdaging zijn. Zeker 

ook om het resultaat in zogenaamde ‘portfolio’s’ helder te 
maken. Nu gebruiken we dat in de werkgebieden en mogelijk 

straks ook in het wonen. Bijvoorbeeld thuis de tafeldekken of 
theezetten, daar is ook een individuele wils-impuls bij aanwezig.

De andere ontwikkeling is die van inclusie. Hoe zorgen we 
ervoor dat iedereen op zijn of haar eigen wijze mee kan doen aan 

maatschappelijke ontwikkelingen? In het opleidingstraject van 
Inclutrain kan iedereen zonder uitzondering meedoen. Je bent als 

deelnemer namelijk zelf het uitgangspunt. Deze gelijkwaardigheid biedt 
de kans dat een ieder zich als individu gezien en herkend voelt. Het 
overstijgt de zogenaamde beperkingen zonder dat je deze ontkent.”

Sterre: “Toen we naar een bijeenkomst van Inclutrain in Oostenrijk 
reisden met de hoge snelheidstrein, waren we gewoon een groep. Ik had 
niet het gevoel van: dit zijn de mensen met een beperking en dat zijn de 
begeleiders.”

Henk: “Er is ook een aanvraag gedaan voor een derde EU-project. 
Over hetzelfde thema, individueel gerichte beroepsopleiding, maar dan 
ook weer internationaal en uitgebreid met initiatieven uit Portugal en 
Oostenrijk: Inclutrain connect.”

Blijven we je nog zien hier Henk?
“Ik werk nu in het bos. Via de campagne met Stichting Grondbeheer 
hebben we nu zes hectare bos. Zo moet o.a. de Amerikaanse vogelkers 
eruit. We laten vooral inlandse bomen staan.”

Sterre, wat wil jij nog zeggen over Henk?
“Op die eerdere woonplek was een vrouw die me weg wilde hebben, 
ze liet me links liggen. Henk doet dat juist niet, die zoekt me op. Henk 
komt op voor mensen met een beperking.”

zelf oogsten
Herbert Wennekes en René van Mierlo

Er zijn momenteel 40 gezinnen met een aandeel in de zelfoogsttuin. 
Deze klanten komen uit dorpen in de omgeving. Voor een zelfoogsttuin 
in het buitengebied, en dus buiten een grote stad, is dat een aardig 
aantal. Ieder gezin betaalt per jaar en kan dan wekelijks zijn aandeel 
komen oogsten.

Wat was de aanleiding om deze vorm van verkoop op te starten?
Herbert: “Ik heb in de jaren ervoor geleverd aan restaurants, aan Dille 
en Kamille, aan de groothandel, ik had zin in iets nieuws. Dit heeft een 
educatief aspect wat ik erg leuk vind. Mensen zien nu hoe het groeit. Je 
trekt een groene plant uit de grond en ‘kijk nou, er zit een bietje aan!’
In de tuin geeft het wat meer reuring want de oogsters komen in de kas 
en op het land terwijl we daar werken. Dan krijgen de mensen die aan 
het werk zijn bijvoorbeeld een vraag over de broccoli. Het is leuk dat ze 
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hun vak-
kennis 

kunnen 
tonen. 

Het is ook 
een nieuwe 

impuls voor 
de mensen die 

komen oogsten 
zoals René.”

Dus jij bent een klant 
van de tuin?

René: “Sinds vorig 
jaar doe ik wekelijks 
boodschappen voor 
het Hofhuis. Ik fiets 
dan naar de Vijfsprong 
en haal het groen-
te-aandeel uit de 
zelfoogsttuin en 
boodschappen uit de winkel.”

Hoe vind je het om zelf de groente te oogsten?
René: “Dat vind ik leuk. Op de bordjes staat hoeveel je kunt nemen. Dan 
zoek ik uit welke groente ik ga plukken. Bijvoorbeeld de volste krop sla, 
de rechtste komkommer en de grootste courgette.”

Doen alle zelfoogsters dat Herbert, de mooiste groente kiezen?
Herbert: “De meeste oogsters snappen dat niet alles perfect is en vinden 
het juist prima om ook een kromme komkommer te eten. Groentes die 
over blijven gaan naar de keuken. Het deelnemen is in vertrouwen. Als 
mensen meer willen van een product dan moeten ze die in de winkel 
halen.”
Rene: “Als ik meer nodig heb dan het aandeel wat op het bordje staat, 
pak ik meer. Ik wist niet dat ik dat in de winkel bijkopen moet.”

Herbert: “Ja, ik zag je een keer oogsten en er ging wel 
heel veel rabarber in je tas. Je moet op de bordjes lezen 
om te zien hoeveel je mag oogsten. Als jij meer pakt heeft 
een ander minder.”

Hoe kunnen jullie elkaar helpen als tuinder en klant?
Herbert: “Heb je weleens begeleiding gekregen bij het oogsten? 
Er kunnen dagbesteders helpen met het oogsten als dit 
deelnemers betreft.”
Rene: “Als er mensen zouden zijn die klanten begeleiden bij 
het oogsten zou ik het minder leuk vinden. Door een gewicht te 
vermelden en er een weegschaal bij te zetten zou ik het makkelijker 
vinden om het bedoelde aandeel te weten.”

Wat vinden jullie lekkere groente?
Herbert: “Een hele mooie plant vind ik aubergines. de kleur van de 
bladeren, de vruchten, de bloemen. Maar ik vind het niet zo lekker.
Courgetteplanten vind ik ook heel mooi en het blauw-groene van prei. 
Die twee eet ik wel graag.”
René: “Op het Hofhuis koken we bij toerbeurt, dus soms maak ik de 
zelfgeoogste groente ook zelf klaar. Ik vind alle groente even lekker.”
Herbert: “Dat is ook fijn, dat ik nu positieve feedback krijg van de 
klanten. Bijvoorbeeld dat de paprika zo lekker is. Als je via de groot-
handel verkoopt, hoor je dat nooit.”
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dan helemaal geen ruimte heb voor andere gedachten. 
Als ik in een tekenflow zit hoor ik het niet eens meer als 
de telefoon gaat en kan het zo drie uur later zijn.”

Jouw corona-tijd-illustraties zijn ook gebruikt voor de afstand-
richtlijnen op de Vijfsprong; hoe ben je hiertoe gekomen?
“Bij Urtica De Vijfsprong kwam ter sprake dat tekenen me goed 
doet. 
Vier jaar geleden kwam vervolgens de vraag of ik dansende koeien 
kon tekenen voor de stal. Dat was een heel proces. Ik wilde het 
graag maar er kwamen zoveel ingewikkelde gedachtes bij kijken dat 
er dan ineens heel veel afhangt van zo’n tekening. Jet heeft me toen 
gestimuleerd om er ook ansichtkaarten van te maken en die verkoop ik 
in de winkel. 
Later kwam er nog zo’n vraag voor muziekkaarten om geld in te zamelen 
voor een nieuwe vleugel. En nu heb ik zelf die ‘quarantaine’ illustraties  
gemaakt.”

quarantainekaarten
Bente maakte de corona-tijd illustraties in dit boekje.

Hoe kwam je erachter dat je zo leuk kunt tekenen?
Bente: “Dat ik het leuk vind om te doen weet ik sinds ik een potlood vast 
kan houden, ik kan me niet anders herinneren. Thuis en in de klas zat 
ik altijd te tekenen. Ik zat op de vrije school en kunstzinnige therapie en 
daardoor werd ik gestimuleerd om me creatief te uiten. Ik schrijf ook, 
dat is mijn grootste passie. Er zijn periodes dat ik lekker kan schrijven 
en periodes dat ik teken.”

Wat levert het jou op dat je dit zo doet?
“Het fijne van tekenen is dat je zo je eigen wereldje creëert. Wat je tekent 
kun je zelf bepalen. Als ik de omgeving niet zo fijn vind dan kan ik zelf 
mijn ‘teken-wereld’ bepalen.
Soms heb ik zo’n chaos in mijn hoofd, dan helpt tekenen om meer rust 
in mijn hoofd te krijgen. Met schrijven heb ik dat nog meer omdat ik 
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Hoe ben je op dat idee gekomen?
“Aan het begin van corona voelde ik veel angsten. 

Tijdens een wandeling kreeg ik ineens het beeld van die 
lange kinderwagen. En toen kwamen de ideëen. Door het 

op een grappige manier te bekijken heb ik het voor mezelf 
hanteerbaar gemaakt. Sabine noemde dat ze het wel voor 

zich zag dat ik er kaarten van zou kunnen maken. Tijdens het 
tekenen kwamen er steeds meer ideëen. Ik kan dan niet meer 

stoppen.

Ik heb geprobeerd iets te maken wat mensen herkennen. Ik ervaar zelf 
dat ik verbinding voel door herkenning en door het delen van gedeelde 
angst. Dat helpt me erg in deze tijd. Ik heb mensen ook gevraagd wat ze 
opviel in deze tijd. Dat inspireerde me. Zo deelden we onze angst.”

Waar hoop je op voor de komende tijd?/ Wat zou je nog willen maken?
“Ik heb een verhaal met illustraties wat ik graag zou willen maken. Ik 

ervaar snel de druk dat het iets moet worden, dan klap ik 
een beetje dicht.

Nu heb ik periodes dat het tekenen niks word. Dan lukt het 
niet. In die periodes ga ik schrijven en andersom. Wat me ook 
goed helpt tegen angst is toneelspelen: met een pruik op durf 
ik ineens alles!”
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Matthijs, jij bent een keer mee geweest naar zo’n landelijke 
netwerkbijeenkomst. Waar was jij verantwoordelijk voor?
Matthijs: “Vertellen hoe we dingen doen op De Vijfsprong.”
Marianne: “De bedoeling van het netwerk is dat je van 
elkaar leert. Het blijkt nog lastig in de praktijk om de bijeen-
komsten voor iedereen even interessant te maken.”
Matthijs: “Ze stellen ingewikkelde vragen, het is vooral veel 
praten. Daarom is het wel lastig om de aandacht lang vast te 
houden. Je hebt dan ook al een lange reis gehad.”
Marianne: “Het leuke van het netwerk zijn de ontmoetingen. Dat is 
horizon verbredend. Iedereen worstelt met hoe je kunt aansluiten en 
hoe je mensen volwaardig kunt laten leven.

Vanuit ‘Volwaardig Leven’ komt hier ook een coach?
Marianne: “Er is een coach voor het lerend netwerk en een coach komt 
hier; Ellen. Zij komt kijken hoe we een tijdspad kunnen uitzetten. Wij 
werken vooral met  Albert de Vries; met hem is Urtica De Vijfsprong 
gestart met Inclutrain. 
Albert geeft momenteel een training aan de werkleiders om beter aan te 

volwaardig leven
 Marianne Hogeman en Matthijs Groot Roessink 

Is Volwaardig Leven een opvolger van Inclutrain?
Marianne: “Het ministerie van VWS is op 1 oktober 2018 gestart met 
het programma ‘Volwaardig leven’. Wij doen met Inclutrain mee aan dit 
vernieuwingstraject voor de gehandicaptenzorg. Daartoe zijn kennis-
netwerken van organisaties binnen de gehandicaptenzorg opgezet. Wij 
delen de komende twee jaar onze ervaringen en kennis in zo’n netwerk 
samen met acht andere organisaties.

De projecten gaan over het aansluiten bij mensen. Er is bijvoorbeeld 
een project over de inrichting van kamers. Sommige mensen hebben 
bijvoorbeeld geen eigen spullen.”
Matthijs: “Op het Hofhuis is het normaal dat je je eigen spullen hebt en 
je kamer mag inrichten.”
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sluiten bij de handelingsimpulsen van cliënten. Vanaf 1 
juli gaan cliënten met de werkleiders meetrainen. Matthijs 

gaat meedoen met Erik en Rianne.”
Matthijs: “Mijn handelingsimpuls is Pakkend Showen.”

Hoe gaat dat dan, Pakkend Showen?
Marianne: “Na een wandeling laat Matthijs zien op zijn mobiel 

welke route hij gelopen heeft: ‘Hee, moet je kijken!’ Of hij gaat 
naar een nieuw iemand ‘Zal ik jou eens even laten zien …’ Of 

‘Weet je wat ik zo leuk vind aan jou?’”
Matthijs: “Wat gaan we doen met die training?”

Marianne: ”Dan probeer je naar elkaars handelingsimpuls te kijken. 
We gaan een klus oppakken, bijvoorbeeld onkruid wieden. Jij gaat 

het doen en de anderen doen het na op de manier waarop jij het doet. 
Daarna gaan Rianne en jij het precies doen zoals Erik het doet.”

En hoe kun je daar bij aansluiten?
Marianne: “Bijvoorbeeld tegen Matthijs zeggen ‘Hee, show mij eens 
wat!’ is niet de manier. Wel kun je zelf pakkend showen of meegaan 
in zijn enthousiasme op het moment dat Matthijs pakkend showt. Het 
levert veel positiviteit op. Als ik meega in dat gedrag heb ik er meer 
plezier in. Ik kan nu zeggen ‘Ok show mij je route.’ Mijn intenties zijn 
anders. Het helpt ook om gedrag wat je lastig vindt positief te labelen als 
handelingsimpuls.”

Merk jij al wat van deze aansluiting Matthijs?
Matthijs: “Ik probeer bij Erik Hettema aan te sluiten, die laat altijd zien 
wat hij heeft gedaan. Als hij een foto laat zien van zijn duif bijvoorbeeld.”

Inclutrain is toch ook gericht op het leren van nieuwe vaardigheden?
Marianne: “Matthijs leert door samen te werken. Ik heb niet het gevoel 
Matthijs iets geleerd te hebben.”
Matthijs: “Ik heb van Marianne geleerd om meer naar mezelf te kijken. 
Eerst keek ik meer naar anderen.” 

een patatje halen
Tijmen Segeren  en Beppie Menkveld

Tijmen en Beppie komen het erf op fietsen voor dit interview. Ze 
maken wekelijks een fietstocht samen. Beppie is tegenwoordig Tijmens 
fietsmaatje. Tijdens de begeleidingsplan-bespreking met zijn ouders 
en persoonlijk begeleider worden jaarlijks de doelen vastgesteld waar 
Tijmen aan wil werken. Tijmen heeft als doel: zelfstandig op pad 
kunnen, bijvoorbeeld naar het dorp om een patatje te halen.  

Voor veel mensen is het heel gewoon om een patatje te halen. Wat ben jij 
daarvoor allemaal aan het leren Tijmen?
Tijmen: “Ik wil fietsen, ik ga er voor. Mijn moeder vond het heel 
spannend, maar mijn vader en zus vonden het goed dat ik het ga leren.”

Beppie: “Sinds 8 maanden zijn we aan het oefenen. Met het fietsen en 
met de angst voor honden. Als Tijmen onderweg een hond tegenkomt 
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en alleen is, wil hij niet in paniek raken. Elke week 
maken we daarom een wandeling met hond Pixie.” 

Tijmen: “Ik kan nu Pixie loslaten en weer roepen en weer 
aanlijnen en vasthouden. Bij alle verkeersborden stoppen we 

om ze te leren.”

En hoe gaat het met het fietsen?
Tijmen: “Het fietsen gaat ook heel goed. Ik heb fietsexamen 

gedaan. Met een examinator. Ik moest toen fietsen en twee borden 
uitleggen.”

Beppie: “Het was moeilijk om links en rechts te leren. Tijmens fiets 
heeft nu rode tape aan de rechterkant van het stuur. Rood is Rechts. 

Ook was het moeilijk om de borden te leren. Bij veel borden staat 
eronder ‘M.u.v. fietsers’ maar als je niet kunt lezen weet je niet waarvoor 
de uitzondering wordt gemaakt. Ik zou willen dat 3VO daar symbolen 
voor gebruikt. Bijvoorbeeld een fiets met een duim omhoog. Maar 
desondanks is Tijmen geslaagd.”

Beppie: “De eerste stap was zelf naar de sportschool.”
Tijmen: “Het is steeds beter gegaan. Ik voel me steeds minder angstig.”  

Tijdens het gesprek komt er een poes voorbij en een kip. 
Dit is wel een beetje spannend, maar Tijmen blijft toch 
zitten. 
Tijmen: “We zijn al naar Zutphen, Ruurlo en Lochem 
gefietst. Binnenkort maken we een dagtocht naar Hummelo. 
Daar is ook een snackbar.”

Beppie: “De volgende stap is boodschappen doen.”
Tijmen: “Ik heb al in de supermarkt met een eigen karretje 
boodschappen gedaan en ben bij het Kruidvat en de fietsenmaker 
geweest. Ik heb op een terrasje gezeten en zelf contant betaald en 
ook een keer met de pin. Nu wil ik leren om zelf geld te pinnen bij de 
bank. Daar moet je ook veel lezen, daarom is dat lastig.”

Beppie: “In de toekomst willen we ook met de trein en de bus leren 
reizen.”
Tijmen: “De trein vind ik eng omdat hij heel hard gaat. Maar dan kan ik 
zelf met vrienden afspreken.
En ik wil ook nog graag een vriendin. Misschien leer ik die in de disco 
kennen.”
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Floris: “Ja, Patrick en Jeroen. Urtica De Vijfsprong is 
geweest voor een overeenkomst.”

Wat vind je leuk aan dit werk Martijn?
Martijn: “Ik heb een opleiding in staal gedaan voor construc-
tiebankwerker en lasser. Ik werk liever met hout, dat is veel 
warmer en mooier. Het is ook bijzonder dat je precies moet 
werken. Wat eraf is kan er niet meer aan.”

Wat leer je hier?
Martijn: “Dat ik fouten mag maken.”
Floris: “We gaan voor perfectie en er is ruimte voor als het wat minder 
perfect wordt. Als er een fout wordt gemaakt analyseren we die; wat is 
er gebeurd, waarom is het misgegaan?”

Martijn van der Lem en Floris Brasser

Buurman Floris is beeldend kunstenaar en maakt vooral grote houten 
objecten. Martijn werkt vier dagen per week ‘intern’ bij de technische 
dienst van de Vijfsprong en elke vrijdag ‘extern’ bij Floris.

Martijn, hoe ben je hier terechtgekomen?
Martijn: “Floris had me gevraagd om te helpen een tentoonstelling in 
Zutphen in te richten. Dat beviel ons wel en ik ben gebleven.”

Wat doen jullie hier zoal?
Martijn: “Ik ben leerling-kunstenaar; beeldhouwen en dat voorbereiden 
door hout uit te meten, zagen, bewerken, verplaatsen. En daarnaast 
tentoonstellingen opzetten.”

Floris, heb je vaker mensen van Urtica begeleid?

houtbewerken
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Smidshuis. Ik heb ook nog mijn eigen bed gemaakt. Het 
waren positieve maanden, er was onderling meer contact, 
maar het is fijn om weer naar de Vijfsprong en Floris te 
kunnen.”
Floris: “Het is goed om je grenzen te verleggen. Doe maar iets 
wat je nooit hebt gedaan. Doorraggen tot het af is.”

Bespreken jullie de leerdoelen en hoe het gaat?
Martijn: “Ook hier werk ik aan mijn Opb-doelen. Op de 

Vijfsprong werk ik zelfstandiger en hier ben ik de assistent 
van Floris. De meeste praktische vaardigheden zijn er al, die 

heb ik van Kees geleerd. Vandaag werk ik voor het eerst met 
de kettingzaag. Ik vind het fijn om ambachtelijk werk te doen.”

Wat hebben jullie van elkaar geleerd?
Floris: “Ik ben door Martijn geduldiger geworden en schiet 

minder vaak uit mijn slof.”
Martijn: “Ik voel me meer alert aanwezig door Floris zijn directe 

benadering. Je moet ook alert zijn als je met dit soort gereedschap 
werkt.”

Wat vinden jullie sterk aan elkaar?
Martijn: “Dat Floris mij het vertrouwen geeft. En vergevingsgezind is als 
het misgaat.”
Floris: “Martijn is heel kundig en heeft goed technisch inzicht. Hij is 
creatief in oplossingen. Het is zaak dit los te peuteren.”

“Bijvoorbeeld die grote stam met gaten. Op de eerste dag maakten we 
samen 5 gaten, toen ik alleen op een dag 10, daarna Martijn 8 op een 
dag. We moeten dus  ons eigen ritme kunnen pakken. Als Martijn de 
vrijheid heeft gaat hij als een speer, zoals met die picknicktafel. Dat 
herken ik wel van mezelf.
Hij kan ook auto’s helemaal uit elkaar halen. Hoe meer vrijheid, hoe 
beter het gaat.”

Martijn: “Ik kan goed alleen werken. Wat werken betreft ben ik 
zelfstandig. Ik heb in mijn eentje de pergola op de Vijfsprong gemaakt. 
Binnenkort ga ik er nog een maken tussen het Atrium en de winkel.”

En hoe zit dat met die picknicktafel?
Martijn: “De afgelopen drie maanden zaten we ‘vast’ op het Smidshuis 
vanwege corona. We hebben in die periode allemaal samen het erf 
aangepakt. Ik heb toen een picknicktafel gemaakt voor op het erf van het 
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Cliff: “Zelf de roosters invullen is wel prettig.”
Johan: “Nu lossen we roosterproblemen ook op in onze 
vrije tijd, voorheen deed Thera dat.”
Astrid: “Het als veel meer werk ervaren, kan komen doordat 
je taken doet waarvan de meerwaarde nog niet duidelijk is 
m.b.t. je zorgtaak. Zelfsturing is bedoeld om het makkelijker 
en efficiënter in te richten. Het is nog in ontwikkeling. Dat het 
als een last ervaren wordt, is niet de bedoeling.
Het inrichtingsproces duurt een aantal jaren en zolang het niet 
ervaren wordt als meerwaarde zal er nog aan gesleuteld worden. 
Communiceren over de problemen die nog ervaren worden om naar 
verbeteringen te werken is belangrijk.”

Hoe is het voor jullie om nu meer verantwoordelijkheid te nemen, Johan 
en Cliff?
Cliff: “Ik ervaar het als prettig. Fijn dat we zelf bepalen hoe we binnen 
ons budget en de uren blijven.”
Johan: “Het stoort mij dat wij veel tijd op de computer zitten terwijl we 
met de zorg bezig zouden moeten zijn.”
Astrid: “De last die ervaren wordt zouden jullie in je team kunnen 
bespreken om te kijken of het anders ingericht kan worden zodat je het 
leuker, prettiger en makkelijker maakt.”
Johan: “We hebben niet vaak een gesprek over hoe we dit beleven.”
Cliff: “We maken wel bespreekbaar of iemand voor te veel mensen 
persoonlijk begeleider is. Het is ingewikkeld om overleggen zoals 
beleidsvergadering, financiën P&O, vergaderingen waar meer locaties 
bij betrokken zijn, goed in te plannen zodat je niet altijd op je eigenlijk  
vrije dag hoeft terug te komen. Maar om er niet bij te zijn voelt ook niet 
goed. Hoe het wel zou moeten weet ik ook ff niet.”

Wat doe je nu waar je vroeger toestemming of overleg voor nodig dacht te 
hebben?
Cliff: “We gaan met de groep uit eten als we willen. Vroeger werd er veel 
geregeld vanuit ‘de organisatie’ en nu mogen we dat zelf oppakken. Nu 
hoef je geen toestemming te vragen aan je LG als je vrij wilt, dat regel je 
zelf in overleg met je team.” 

zelfondernemende teams
Johan van de Pijl, Cliff Brinkman en Astrid Vermeer 

Johan en Cliff zijn teamgenoten van het Hofhuis. Astrid Vermeer onder-
steunt het proces naar zelfondernemende teams als externe expert.

Wat is er voor jullie veranderd door deze nieuwe werkwijze, Johan en 
Cliff?
Cliff: “Het is meer werk: alles wat de leidinggevende en Henk deden 
doen wij nu. Zorg, financiën en P&O taken zijn erbij gekomen. Soms is 
dat ook leuk, maar best pittig. Dat we meer regelruimte hebben vind ik 
heel prettig.”
Johan: “In 2018 heeft het veel tijd gekost om de geldstromen te 
ontrafelen, nu is het financieel inzichtelijker. De kortere lijntjes zijn 
erg prettig. Het zorgoverleg en beleidsoverleg kosten nog wel veel tijd. 
Vroeger was er ook vrijheid, ik ervaar dat niet als nieuw.”
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Wat heeft de omvorming naar zelfondernemende teams 
gedaan met de onderlinge relaties? 
Cliff: “Je ziet de andere afdelingen wat minder vaak , maar 
dat kan ook komen omdat ik vroeger invaller was en op 
alle locaties werkte. We hebben  een coach maar die komt 
nauwelijks op de locatie (Hofhuis). Als het nodig is, is er 
contact met de coach. Wij zoeken haar op, of we komen elkaar 
tegen op De Vijfsprong, en vertellen dan aan elkaar hoe het 
gaat. Binnen het team weet je nu van elkaar waar je sterk in bent. 
Daardoor kunnen we van elkaars kwaliteiten gebruik maken. Nu 
kun je geen directeur de schuld geven maar moet je het samen de 
volgende keer beter doen.”
Johan: “Ja, we hebben weinig gebruik gemaakt van de teamcoach 
Janne.”

“Het financiële stuk is echt prettig. Je belt en krijgt meteen antwoord. 
Ik ben echt superblij met Karin en Marco. De relatie met de ondersteu-
nende afdelingen is fijn omdat de lijntjes heel kort zijn.”

Cliff: “Toen het niet goed ging zijn er mensen geweest om ons te 
helpen. We spreken elkaar nu aan op dingen waar je last van hebt. Als ik 
bijvoorbeeld een beetje bot ben krijg ik dat direct te horen bijvoorbeeld 
in het teamoverleg. Dit is versterkt in het nieuwe team.”
Astrid: “Ik zie in het algemeen bij organisaties dat het soms lastig is 
binnen teams om elkaar aan te spreken. Als dat lukt heb je een enorm 
voordeel en kun je met je sterke team problemen zelf oplossen. Je kunt 
hulp vragen om hieraan te werken want dan kun je de verantwoorde-
lijkheid als team dragen.”

“Een team moet intern zijn draai vinden als zelfondernemend en 
daarnaast is er tijd nodig om alle geledingen te verbinden. Als je 
organisatorisch een betere basis hebt weet je van elkaar wat je kunt 
verwachten. En soms heb je ondersteuning nodig om die basis in het 
team te creëren. Elk team is anders en heeft iets anders nodig om het 
beter te maken. 
De teams en ondersteunende afdelingen moeten goed weten wat het 

Johan: “Ik denk dat we al veel zelf stuurden.”
Astrid: “Nu is het meer gekaderd, en transparanter. 

Vroeger was niet altijd duidelijk waar precies de ruimte 
zat.”

Johan: “Ik wil weten hoe en wat we doen en dan kun je 
vervolgens trots zijn of anders heb je het zelf in de hand om te 

verbeteren. Maar we zijn er nog niet.” 

Astrid, je begeleidt vaker organisaties. Wat vind je kenmerkend voor 
Urtica?

Astrid: “Het verschil waar Urtica was en waar het naartoe gaat wordt 
niet altijd als heel groot ervaren. Daardoor is er nauwelijks sprake 

van extra vrijheidsbeleving. Er was al veel vrijheid, er kon al heel veel. 
Hierdoor voelt het juist alsof er aan wordt getrokken. Dat is wel een 
verschil met andere organisaties die ik ken. Hoe regel je dit nu binnen de 
teams zodat het als een meerwaarde wordt ervaren?”
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primaire proces nodig heeft. Zorgverlenende afdelingen 
moet de ondersteuning ook toelaten.”

Dit herkennen Cliff en Johan. “Uitvoerende afdelingen 
willen het niet altijd horen dat ze ondersteuning nodig 

hebben.”

Meer mogelijkheden tot besluitvorming bij de teams komt het 
werkplezier en de kwaliteit van de zorg ten goede. Mee eens?

Cliff: “Ja, we hebben meer vrijheid en kunnen meer zelf beslissen, 
op bijna alle vlakken, en indien nodig gaan we in overleg met onze 

leidinggevende.”
Johan: “We zouden naar België en door corona zou dat niet lukken. 

Het leek vervolgens toch te gaan lukken. Ik heb Astrid (van Zon) nog 
gebeld of ze wil mee denken, dat was ook een vrijheid die ik voelde. We 
hadden stress over het vervoer want we vormen niet één huishouden. 
We voelden toen de vrijheid om zelf te beslissen om het te annuleren. 
Door dit gesprek voel ik me toch positiever over zelfondernemende 
teams. Er kan meer trots en plezier ontstaan als je het zelf doet.”
 

En is beslisruimte gelijk aan vrijheid staat verantwoordelijkheid voor 
stress? 
Cliff: “Beslisruimte geeft vrijheid”
Johan:  “Het is allebei waar.”
Astrid:  “Kruislings kan het ook nog: verantwoordelijkheid = vrijheid en
vrijheid = stress.”

Tot slot: een zelfondernemend team is....
....samen spelen, samen delen.
.... samen-werken aan goede zorg voor de cliënt.
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wilde zeggen. Toen heb ik aan Astrid gevraagd om er 
een tekst op te zetten. Met een stagiaire ben ik naar twee 
bejaardentehuizen geweest om de kaarten in hun brieven-
bussen te doen.”

Weet je hoe die ouderen het vonden om een kaart van jou te 
krijgen?
“Leuk, want ik heb heel veel kaarten teruggekregen en een brief. 
Dat vond ik wel fijn. Ik had het gedaan zonder dat ik iets terug 
hoefde te krijgen.”

post voor ouderen
Marco Mignosi 

Je gaat graag naar musea en maakt zelf mooie dingen, vooral linoleum-
kaarten. Door de huidige maatregelen kun je niet naar musea. Maar wel 
mooie kaarten maken. Kun je vertellen wat je hebt gedaan? 
Marco: “Voor ouderen in Vorden heb ik sneeuwklokjes-kaarten 
gemaakt. En ik heb ook tulpenkaarten gemaakt.”

Hoe kwam je op het idee van die sneeuwklokjeskaarten?
“De gedachte aan ouderen  die vroeger al oorlog hebben meegemaakt en 
nu weer dit moeten verduren heeft me geraakt. Ik heb er bewondering 
voor dat ze rustig en positief blijven. Ik voelde medelijden dat ze dit 
nu mee moeten maken, daarom wilde ik iets voor ze doen, een soort 
oppeppertje geven.”

Hoe heb je het aangepakt?
“De kaarten zelf had ik al gemaakt maar ik wist niet zo goed wat ik ze 
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En je hebt ook tulpen gemaakt?
“Ja! Ik heb me laten inspireren door een boek uit de 
renaissance. Door verschillende vormen te combineren 
heb ik mijn ideale tulp vormgegeven. Dan maak ik eerst 
een tekening met potlood. Daarbij moet ik meteen rekening 
houden met de maat van de kaart.”

“Ik heb de witte afdruk van de linosnede gecombineerd met 
ander materiaal. De rode tulpen heb ik uit een bloemenver-
pakking geknipt. De gouden tulpen zijn van zalm-verpakkingen. 
Het is dus gerecycled.”

“Deze kaarten heb ik aan bekenden verkocht. Wel 65 kaarten! Dat 
is meer dan wat ik ooit tevoren heb verkocht. Dat komt omdat veel 
mensen kaarten willen sturen nu.
Het geld wat ik verdien met de verkoop van kaarten gebruik ik weer 
voor het maken van andere dingen. Mensen in mijn omgeving sparen 
voor mij dat goudpapier. Ik ben in Zutphen geweest en in Arnhem om 
materialen te kopen. Hiervoor krijg ik ook geld van het Werkhuis.”

En wat zou je nu willen doen?
“Ik zou nog wel meer tulpenkaarten willen verkopen.”
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Johannes de Doper zien.”

Wat hebben Sint Jan en Johannes de doper met elkaar te 
maken?
Astrid: “Sint Jan is dezelfde persoon als Johannes de Doper. 
Veel mensen kennen de verhalen niet meer die bij de feesten 
horen en hoe ze betekenis kunnen hebben voor ons dagelijks 
leven. Vorig jaar is er vanuit de culturele groep gevraagd of ik 
een paar dagen voor een jaarfeest tijdens de koffie iets over het 
jaarfeest wil vertellen. Dan gaat het wat meer leven. 
Als je feesten viert is het prettig om de achtergrond te weten. Hoe 
kun je het in je dagelijks leven tegenkomen? Omdat Martijn zo veel 
weet van de jaarfeesten heb ik gevraagd om het samen met mij te 
doen.”

Martijn: “Ik maak het jaarfeest zichtbaar in de vorm van een jaartafel en 
vertel daar wat over. Vanavond ga ik in de Roos over Johannes de Doper 
vertellen.”

“Johannes de doper is een neef van Christus. Maria’s vriendin Elisabeth 
is de moeder van Johannes de doper. Johannes zegt de mensen ‘Wacht 

jaarfeesten op tafel
Martijn ten Ham en Astrid van der Zon

Als ik de gang in loop op 24 juni zie ik daar een mooie jaartafel. Op het 
tafeltje een zachtgeel kleed met daarboven een roze zijden doek waarop 
een opengeslagen boek ligt. Erachter staat nog een prent tegen een roze 
vaas met een veldboeket. Het ruikt er heerlijk. “Dat komt door de pot 
kruiden die ik erbij heb gezet. Want zomers ruikt het zo lekker.” zegt 
Martijn, en hij laat me ruiken, inderdaad ze ruiken naar zomer. 

Astrid: “Johannes de Doper helpt ons eraan herinneren dat we een 
menselijke kant en een goddelijke kant hebben. Ook de natuur heeft een 
geestelijke kant: de schoonheid ervan kun je met je zintuigen ervaren.”

Martijn: “Vandaag is het Sint Jan. Het zachtgeel is de kleur van de 
zomerzon. De bloemen geven de pracht van de natuur op dit moment 
weer. En de prenten in het boek laten het dopen van Christus door 
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maar tot de christus bij mij komt.’ Jezus komt met 
zijn discipelen bij het water en Johannes zegt ‘dat is de 

christus’ en doopt hem. Op dat moment komt de heilige 
geest over Christus. Dat wordt op de afbeeldingen gesymbo-

liseerd met een duif die uit de hemel komt.”

Astrid: “In zijn tijd was Johannes een voorloper om de mensen 
erop te wijzen dat er iets nieuws nodig was. Nu leven we ook in 

een tijd die een appél op iets nieuws doet. Dat begint bij jezelf.  
Hoe kun je elkaar wekken in een andere kant van jezelf? Wie ben je 

werkelijk en hoe kun je elkaar daar enthousiast voor maken?”

De wereldwijde schoonheidsglans,
hij dwingt mij uit de zielediepten
van het eigenleven godenkrachten
tot wereldvluchten te bevrijden;

mijzelf nu te verlaten
en vol vertrouwen slechts mijzelf te zoeken

in wereldlicht en wereldwarmte.

(weekspreuk St.Jan stemming)

Waarom ben jij enthousiast over jaartafels, Martijn?
Martijn: “Ik heb een cursus over jaarfeesten gevolgd. Ik ben lid van de 
Christus Koningkerk. In de heiligenbeeldenkerk in Kranenburg staan 
heel veel heiligen. Het beeld van Johannes de Doper daar raakte mij 
diep. Ik ben ook gedoopt. In mij is het gewekt dat ik de man ben voor de 
jaartafels. Op die manier geef ik uiting aan mijn geloof.
Ik heb er allerlei spullen voor. Elk jaargetijde heeft zijn eigen kleuren en 
dingen. Ik heb voor elk seizoen een doos met spullen. En boeken, zoals 
die nu open ligt over het dopen van christus.”
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En Astrid, wat is voor jou de kracht van jaarfeesten?
Astrid: “Ik houd vooral van de beelden en de symboliek. 

In ieder jaarfeest is er een samengaan van natuur en 
cultuur. 

Het bijzondere van Sint Jan is dat 24 juni zijn geboortedag is. 
Bij de meeste heiligen is het de sterfdag die herdacht wordt. 

Ieder mens die geboren wordt, kan weer iets nieuws brengen. 
En daar staat Sint Jan voor: het vernieuwende. Er is Sint Jan als 

dag maar ook Sint Jan-tijd. Het is steeds langer licht geworden. 
De langste dag is geweest. Met dit weer zijn we veel buiten. Je gaat 

mee in de jubelstemming, en dan is er Sint Jan die zegt ‘bezin je’. Hij 
wijst de weg naar het nieuwe dat mag gaan groeien. Johannes was 

de wegvoorbereider voor Christus en zei ‘hij moet groeien, ik moet 
afnemen’.
Ik vind het fijn dat Martijn ook zo enthousiast is voor de jaarfeesten. 
We bespreken welk feest eraan komt en Martijn bedenkt zelf hoe hij de 
jaartafel vormgeeft.”

Martijn: “Ik mis het wel dat alle jaarfeesten door corona zijn blijven 
liggen. Misschien ga ik het straks nog buiten zetten. En kunnen we 
morgen niet toch wat vertellen over Sint Jan, Astrid? Ik wil wel graag 
weer beginnen. Het geeft juist steun in de coronatijd.”
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dat te schuren krijg je een steen-effect. Voor zover ik 
weet ben ik de enige die dit zo van laagjes karton maakt. 
Ik meet of het symetrisch is. Een torentje doe ik gewoon 
op gevoel, daarvoor kijk ik goed naar de foto’s. Ramen 
en andere details maak ik op papier en plak ik erop. Goed 
nadenken, veel tijd ervoor nemen. Van foto’s kijk ik hoe het 
eruit ziet.”

“Sommige details maak ik net wat anders dan hoe het in het echt 
is, dit om de privacy te waarborgen en rekening te houden met 
inbraakgevoeligheid.
Dan plak ik sommige delen met goudpapier af. Ook de delen die ik 
niet kan zien omdat ik daar geen foto’s van kan vinden.”

Zelfs de burgemeester heeft jou hierover gesproken. Hoe wist zij dat je dit 
maakt?
“Ik heb het op facebook gezet. Op de pagina van ’Je bent vordenaar 

als…’
Blijkbaar was daar ook een verslag-
gever van de Stentor bij en hij had er 
wel respect voor. Toen heeft hij er een 
krantenartikel over gemaakt. 

Na Hackfort heb ik kasteel Vorden 
nagemaakt. De eigenaar van kasteel 
Vorden nodigde me uit. Ze heeft me 
gevraagd om op 10 december 2020 
alle 8 kastelen daar te exposeren. 
De kasteelbezoekers kunnen ze dan 
bekijken. 

Ik ben nu met de 4e bezig. Hierna 
komen de makkelijker varianten, 

die wat vierkanter zijn. Dus dat gaat helemaal goed komen. Op 10 juli 
onthul ik er weer twee op social media. Namelijk Wildenborch en de 
Wiersse.”

acht kastelen
Damian  Piekaar

Wat maak jij voor een bijzonders hier, Damian?
Damian: “Ik maak schaalmodellen van de kastelen rond Vorden.”

Hoe ben je op dit idee gekomen?
“Ik hou van schaalmodellen en zag op youtube iemand die maakte 
ze zelf van papier. Toen ben ik het ook gaan proberen, maar dan 
met gestapeld karton. Eind vorig jaar heb ik het World Trade Center 
gemaakt. Toen er weinig te doen was vanwege coronamaatregelen kwam 
ik op het idee om kasteel Hackfort te maken.”

Hoe heb je het aangepakt?
“Eerst maakte ik een concept en dat lukte en toen ben ik gestart met op 
schaal bouwen. Ik maak het van de kartonnen voor crème fraiche potjes 
uit de Zuivel. Ik maak allemaal laagjes op elkaar. Door al die laagjes en 
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“Er 
zijn 
ook 
mensen 
die het 
willen 
kopen. Ik 
vind het leuk 
als het geëxpo-
seerd wordt, maar 
daarna wil ik ze 
gewoon weer hier op 
de plank hebben.

Als de acht kastelen klaar 
zijn ga ik misschien wel 
het voetbalveld van Vorden 
maken, maar daarvoor moet 
ik nog een plan maken.” 

Er zat enige tijd tussen het 
interview en het verschijnen van dit boekje. Inmiddels heeft Damian al 6 
kastelen gerealiseerd!

Wat doet het met je, dit maken en dan al die aandacht 
ervoor?

“Al die aandacht ervoor vind ik wel leuk, dat gebeurt 
niet vaak. Ik ben blijkbaar creatiever dan ikzelf gedacht 

had. Toen ik de eerste af had was ik zelf verbaasd, dat ik dat 
blijkbaar kan.”

“Ik weet nu dat ik blijkbaar veel doorzettingsvermogen heb. Ik 
ben precies, en kan bedenken hoe ik het kan realiseren. Zoals met 

die laagjes.”

“Het is super gaaf om te doen. Ik ben gek van modelbouw en vind het 
leuk om iets met mijn handen te maken, een bezigheid te hebben. Ik 

houd van de vormen. Het hoort wel bij Vorden vind ik, schaalmodellen 
van alle acht kastelen.”
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introductiecursus
Ramtin Wafaie

Wat is je functie Ramin?
Ramtin: “Sinds april 2018 ben ik woonbegeleider op Hoogkamp. Ik heb 
sociaal cultureel werk gestudeerd en wilde graag met jongeren werken.
De omgeving en de doelgroep van Hoogkamp leek me leuk. Het is 
lekker uitdagend. Ik vind het fijn om met mensen aan een doel te 
werken.” 

Je hebt meegedaan aan de introductiecursus?
“Van januari 2019 tot januari 2020 is voor het eerst de introductie-
cursus gegeven, die heb ik ook gevolgd. Het was een kennismaking 
met het bedrijf en de antroposofie. Het antroposofische mensbeeld 
is besproken; dat gaat over de levensfasen. van baby tot ouderdom 
en ervoor en erna. Ook de jaarfeesten zijn aan bod gekomen. En wat 
precies biologisch dynamisch is.”

Helpt het jou in je werk dat je die cursus gevolgd hebt?
“Over de levensfasen die aan bod kwamen, schreven we 
ook een biografie. Je kijkt naar wat in elke fase invloed op 
jouw leven heeft gehad. Je kijkt op die manier naar jouw 
eigen leven maar ook naar de bewoners. Daardoor krijg je 
meer begrip voor bepaald gedrag en heb je meer oog voor wie 
die persoon is.” 

“Het meest interessant vond ik het SEO-R kleurenprofiel. 
Daarmee hebben de verschillende fases, van kind tot volwas-
senheid, een kleur. Diverse aspecten van de ontwikkeling; het 
lichamelijke, zorg, hobby’s, werksituatie, en het emotionele gedeelte, 
kun je daarmee een kleur geven. Het is het meest gezond als de kleur in 
harmonie is met jouw leeftijd. Voor mijn werk als woonbegeleider vond 
ik dit het meest interessant. Het helpt om bewust te zijn waar iemand 
in zijn ontwikkeling is. In de cursus was het wel lastig dat je allemaal 

een andere bewoner voor 
ogen had. Later hebben we 
dit met het team nog eens 
met Jean-Luc gedaan over 
een bewoner, dat werkte heel 
goed.”

“Dit kwam overigens niet uit 
de antroposofie maar uit de 
orthopedagogiek. Ik vind het 
belangrijk om me te ontwik-
kelen in mijn vak.”

“Met het BD aspect heb ik 
niet zoveel te maken. Het 
is wel fijn om te weten wat 
de bewoners doen. Bijvoor-
beeld als Gijs verteld over de 
preparaten begrijp ik nu waar 
hij het over heeft.
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Het is sowieso goed om te weten wat er gebeurt op De 
Vijfsprong. In het eerste jaar snapte ik daar niks van.”  

Heeft de cursus ook meegeholpen met de teamvorming die zo 
belangrijk is nu er zelfondernemende teams zijn?

“De meeste teamgenoten zijn er later bijgekomen en waren 
niet bij die cursus.

We hebben in het team de verantwoordelijkheden verdeeld. 
Ik doe de financiën. Een collega koopt meubilair en het is mijn 

verantwoordelijkheid om te weten of het kan. We doen het uitein-
delijk samen als team.”

“Er is een zorgoverleg en een beleidsoverleg, daar zitten van elk team 
1 of 2 personen bij en de ondersteunende afdelingen. Bij het beleids-
overleg bespreken we ook de financiële dingen. P&O is een apart 
overleg. 
Daarnaast hebben we als team een zorgoverleg over onze bewoners.”

Wat zou jij nieuwe collega’s willen meegeven?
“Blijf jezelf. Je hebt je eigen normen en waarden. Je moet je aanpassen 
aan de bewoners. Wat is goed voor ze en welke afspraken zijn er 
gemaakt? Als je een rol aanneemt hebben ze het echt wel door dat je een 
spelletje speelt. Ze voelen het als je niet echt boos bent.” 

Wat is jouw visie op zelfregie?
“In mijn opleiding is de participatie er bij me ‘ingeslagen’ dus de 
aansluiting zoeken, dat ken ik wel. Kijk naar wat er wél kan, geef ze 
eigen regie. Wij hebben daar veel ruimte en aandacht voor.
Als je denkt dat iemand iets gaat doen ‘wat hem niet gaat worden’ dan 
toch de ruimte geven om die ervaring te bieden. Als het dan misgaat 
kun je zeggen ‘het lukt niet’, of ‘het lukt NU niet’.  En dan vragen: ‘Wat 
heb je nodig om dit wel te laten lukken?’”

Zou je je nog verder willen verdiepen in aspecten van de introductiecur-
sus?
“Voor verdere cursussen of opleidingen wil ik me vooral focussen op 

vakinhoudelijke cursussen of een opleiding om me te 
kunnen ontwikkelen als professional.” 
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meer met eten bezig te zijn (en dan wel lekker en 
gezond) trok ik niet. 
Toen kwam jij met het idee dat ik prenten zou gaan 
tekenen bij een verhaaltje dat je daarvoor schreef: ‘Robin’s 
kat’, omdat ik zo graag katten teken. En dat was zo leuk, ik 
ben er helemaal ingedoken. Eerst lijntekeningen voor het 
kleurboek en daarna alles inschilderen voor het filmpje. En toen 
kwam dat filmpje online en heb je die kaarten ervan gemaakt. Ik 
kreeg superleuke reacties, dat heeft me goed gedaan.”

“Maartje van Binsbergen stuurde mij voor de stille week de eerste 
bomentekst. Toen kwam ik op het idee om voor elke dag een bomen-
tekening te maken en die met haar te delen en later online ook met 
anderen. En toen zijn wij nog aan het koeienboek begonnen.”

“Na de maaltijd moet je een half uur in de woonkamer blijven zitten. 
Doordat ik creatief bezig was kwamen de andere mensen bij Ursula 
achter hun telefoon vandaan en begonnen ook dingen te doen. Het heeft kleurboeken

Chantal Buijtendijk 

Chantal werd vlak voor de corona-maatregelen opgenomen in de Ursula 
kliniek in Leiden en bleef er vervolgens maanden omdat de ‘deuren 
dicht gingen’. 

Er zijn veel activiteiten voor je weggevallen hierdoor;
je maakte altijd de posters voor de culturele avonden op de Vijfsprong, die 
allemaal niet doorgaan. Je werkte in de siertuin en de keuken. Je zou wild-
plukwandelingen houden en was ook nog bezig met een kookboek.
Hoe vul je nu je dagen?
Chantal: “In de kliniek viel door corona ook alle therapie weg. Alles 
kwam helemaal stil te staan. Het leven bestond uit bankzitten en eten en 
bankzitten en tv-kijken.”

“Oorspronkelijk zou ik verder gaan aan het kookboek, maar om nog 
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veel positiefs gebracht. Ik wil dit meenemen naar huis straks.”

Hoe blijf je in verbinding met De Vijfsprong en het Hofhuis?
“Meerdere keren per week heb ik contact met Marianne Hogeman 
(werkbegeleider). En ze stuurde ook berichtjes door van anderen, zoals 
van Tamar met de zuiveletiketten. En die bomen heb ik dus gedeeld in 
de stille week. En daardoor voel ik wel dat ik er nog bij hoor. Er waren 
op dat moment heel veel mensen niet op De Vijfsprong die ook bijvoor-
beeld via facebook die bomen lazen en zich zo verbonden voelden met 
De Vijfsprong.
Ik heb hier filmpjes en kaarten gemaakt en opgestuurd. En dan kreeg 
ik ook filmpjes terug. Ook van mijn medebewoners van het Hofhuis. 
Bijvoorbeeld foto’s van mijn katten. Mijn pb-er heeft ook regelmatig 
gebeld.”

Die kleurboeken en kaarten zijn nu te koop, heb je al eens eerder dingen 
verkocht in de Vijfsprongwinkel?
“Ik heb wel altijd thee en chutney en zo verkocht maar creatieve dingen 
durfde ik niet. Dus deze samenwerking is fantastisch voor mij.”

Waar hoop je op voor de komende tijd?
“Ik hoop dat de samenwerking met jou leuk blijft en dat ik thuis ook 
door kan gaan met de creativiteit. Over een paar weken kom ik naar 

huis en ik hoop natuurlijk dat het dan goed blijft gaan. 
Zodra ik weer thuis ben ga ik dat kookboek vol energie 
oppakken en daar heb ik veel zin in! Het boek gaat later 
komen dan we wilden, maar het gaat er sowieso komen! Het 
enthousiasme ervoor in mijn omgeving groeit ook nog steeds. 
Ik hoop voor de toekomst dat ik mijn schrijftalent en mijn 
beeldende talent ooit kan samenvoegen tot iets.”

Goh Chantal, ik krijg ineens nog een idee: wil je illustraties maken 
voor dit boekje?
“Ja, leuk!!!”

De filmpjes ook bekijken? Zie www.sillygoose.nl
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