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Begeleiders mogen zelf bedenken
hoe ze extra geld inzetten

Teksten fotografie Mariët Ebbinge

Extra geld om
werkdruk te verlichten
Wat zou jij doen met 1,5 miljoen? Het lijkt te mooi om waar te zijn, maar
bij zorgorganisatie Siza was dit toch echt het plan van de raad van
bestuur om de werkdruk te verlagen. Medewerkers mochten zelf met
ideeën komen. Bijna alle teams dienden een aanvraag in.

"Siza is een veelzijdige organisatie en
als bestuur weetje niet altijd wat medewerkers echt nodig hebben," licht
Julianne Meijers, lid van de raad van
bestuur, haar idee toe. "Bovendien is
het zo dat iedere doelgroep weer iets
anders nodig heeft. Vandaar dit initiatief om teams zelf met ideeën te laten komen."
Het initiatief om 1,5 miljoen vrij te
maken (afkomstig uit de spaarpot)
had bijna 225 aanvragen tot gevolg.
In eerste instantie was de cliëntenraad wat sceptisch. "Ze dachten dat
er vooral aanvragen zouden komen

plan in. "Ik ben begeleider op een
groep van twaalf mensen met een
matige tot ernstige verstandelijke beperking en complex gedrag die een
intensieve begeleiding nodig hebben.
Deze mensen wonen bij elkaar, maar
hebben eigenlijk ieder wel momenten
waarop ze zich terug willen trekken.
Die ruimte is er niet voldoende in de
woning. Daardoor ontstaan er spanningen op de groep. Ik bedacht daarom samen met mijn collega's wat iedere cliënt nodig zou hebben. Voor
de één is dat een rustige plek in een
prieeltje of een tuinhuis, de ander wil
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die goed zouden zijn voor de werknemers en niet voor de cliënten."
Paulien Leming, begeleider in woning de Ruitenkoning op het terrein
's Koonings Jaght in Arnhem, hoefde
niet lang na te denken toen zij hoorde
van het initiatief van Juliana Meijers
en diende als een van de eersten haar
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bewegen op een schommelstoel. En
voor onze jongste bewoner van 12
jaar heb ik in de achtertuin een trampoline aangevraagd zodat hij daar
zijn energie kwijt kan raken."
Voor Paulien en haar collega Melanie was het extra potje met geld een
uitkomst. "Niet alleen de bewoners

hebben baat bij de nieuwe middelen,
ook de begeleiders. Als onze bewoners onrustig zijn, kunnen we nu de
groep opsplitsen. Dat brengt rust. En
dat is ook weer goed voor de begeleiders. Want als de cliënt goed in zijn
vel zit, is voor ons het werk ook fijner.
De werkdruk ervaren we daardoor
minder."
De belangrijkste spelregel bij de
aanvragen was dat er vooraf geen criteria zouden worden gehanteerd. Juliana: "Medewerkers hebben zelf
genoeg verantwoordelijkheidsgevoel
om hierin weloverwogen keuzes te
maken en dat bleek ook zo te zijn."
Toch kon niet alles worden gehonoreerd. "De Ruitenkoning moet eigenlijk verbouwd worden. Dat is de wens
van deze locatie en het gaat ook gebeuren. Net zoals ook andere huizen
op's Koonings Jaght geleidelijk aan
aangepast zullen gaan worden. Maar
dat valt buiten het kader van dit initiatief."

Meedenken
Initiatieven die nog onvoldoende
doordacht waren, werden geadopteerd door mensen van de stafondersteuning van Siza. "Zij denken mee

over hoe iets het beste kan worden
gerealiseerd. Dat was bijvoorbeeld
het geval bij een woongroep die de
keuken wilde laten verbouwen. Daar
hadden ze een plan voor, maar ze
wisten niet hoe ze het moesten uitvoeren. Zij krijgen nu hulp van stafmedewerkers. Andere medewerkers
wilden graag een opleiding doen,
maar wisten niet precies welke. Of locaties hadden de wens om de tuin op-

Fitnessruimte
Een van de 225 initiatieven
kwam van de bewegings- en
de fysiotherapeuten. Hun
voorstel was om de fitnessruimte bestemd voor cliënten
ook open te stellen voor medewerkers. Nu beginnen de
sportinstructeurs's ochtends
wat eerder en gaan's avonds
wat langer door, zodat zij ook
medewerkers kunnen begeleiden. Medewerkers kunnen
voor en na het werk gaan
sporten, al dan niet samen
met hun cliënten.

nieuw in te richten. Ook zij kregen
ondersteuning bij hun keuze."
Daarnaast kwamen er ook aanvragen binnen waar al kanalen voor bestonden. "Het was echt een nieuw inzicht voor het bestuur dat
medewerkers blijkbaar soms niet weten hoe ze iets voor elkaar moeten
krijgen, terwijl er wel mogelijkheden
voor zijn binnen Siza. Denk bijvoorbeeld aan een aanvraag voor een
nieuwe tillift of meubilair. Daar is regulier budget voor."

Exoskelet
Een andere spelregel was dat een
aanvraag snel zou worden toegekend, zodat medewerkers er direct
mee aan de slag konden. Joost ter
Velde, teamleider bij Het Dorp en betrokken bij innovaties vanuit de Academy van Siza, vroeg een vergoeding
voor een zogenaamd exoskelet aan.
"Een exoskelet is een soort pak dat
medewerkers kunnen aantrekken en
dat mechanisch ondersteuning biedt.
Het vermindert voor 40 procent de
last bij buk- en houdingbewegingen
en ondersteunt de lage onderrug. In

de zorg waar de zorgzwaarte toeneemt en begeleiders bijvoorbeeld
vaker cliënten in hun bed moeten
draaien, kan dat een uitkomst zijn."
Doordat het pak, kosten 4000 euro,
redelijk snel kon worden aangeschaft, kon Joost samen met een fysiotherapeut gelijk aan de gang. "Wij
hebben het getest bij een locatie in
Het Dorp waar bewoners wonen met
een intensieve zorgvraag. Er deden
zowel medewerkers met als medewerkers zonder rugklachten mee. Zij
konden zichzelf voor het gebruik ervan inplannen. Na een dienst met het
exoskelet vulden zij telkens een kleine enquéte in."
Het exoskelet lijkt de werkdruk en
het ziekteverzuim te verminderen
van mensen met rugklachten, al zijn
er nog geen harde cijfers. Joost: "Uit
het experiment blijkt dat vooral mensen met rugklachten er baat bij hebben. Anderen die geen rugklachten
hebben gaven aan dat zij in het begin
het aan- en uittrekken van het pak
veel werk vinden."
Joost gaat verder met experimenteren in een tweede ronde. "Wij hebben
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nog twee exoskeletten besteld. Maatje S ditmaal, want de M die we hebben is voor veel begeleiders te groot."
Joost vindt het prettig dat het initiatief van Julianne ruimte biedt om te
experimenteren. "Normaal is het zo

cyplekjes in de tuin, een duofiets, opleidingen, teamuitjes, de 225 aanvragen waren heel verschillend. Ariska
van Geerenstein en Mike van Kruistum, ook werkzaam op's Koonings
Jaght, voelden grote behoefte aan ex-

dat er bij de aanschaf van innovatieve
hulpmiddelen eerst een periode aan
vooraf gaat waarin wordt bekeken of
zo'n hulpmiddel wel nodig is en hoe
en waar het kan worden geïmplementeerd. Terwijl er eigenlijk meestal
een testfase nodig is."
Technische hulpmiddelen, priva-

tra inzet van personeel. Daarnaast
vroegen en kregen ze een hoog-laagbad waar cliënten zelf in en uit kunnen stappen en een tovertafel. Mike:
"Dat is ook zo fijn aan deze regeling.
Je kon meerdere zaken aanvragen."
Door de inzet van een tijdelijke ontbijthulp kunnen de begeleiders nu bij

een cliënt gaan zitten en hem of haar
extra aandacht geven. Ariska: "Daarvoor was het zo dat de begeleiders én
het ontbijt verzorgden én bezig waren de bewoners klaar te maken voor
de dagbesteding. En we moesten
onze cliënten, veertien bewoners met
uiteenlopende beperkingen, naar de
dagbesteding brengen." Mike vult
aan: "Door de ontbijthulp zijn wij rustiger. En die rust straalt uit naar onze
bewoners. Op de groep is er's ochtends minder spanning."
Ariska, die met Mike later aanschoof bij het interview omdat ze het
werk niet op tijd afkregen: "De gastheer's ochtends is een gedeeltelijke
oplossing voor de werkdruk die wij
ervaren. We hebben eigenlijk structureel meer personeel nodig." Maar
met de ontbijthulp is zij heel blij. "Wij
hoeven's ochtends minder heen en
weer te rennen van de ene cliënt naar
de ander."

Verantwoordelijkheid
Wat het Siza-bestuur heel graag wil,
is dat medewerkers als Paulien, Melanie, Joost, Ariska en Mike het gevoel
hebben dat ze kunnen doen waar behoefte aan is, ook als zij iets moeten
aanschaffen of een opleiding willen
volgen. Julianne: "Uit dit initiatief
blijkt dat medewerkers soms te bescheiden zijn om aan te geven wat ze
nodig hebben."
Melanie is blij met meer eigen regie: "Ik vind het belangrijk dat wij
niet hoeven te wachten totdat een
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aanvraag wordt gehonoreerd, maar direct het effect zien van onze beslissingen. Effect voor onze cliënten en voor
onszelf." Paulien vult aan: "Het past
ook bij de ontwikkeling die teams
doormaken. Wij dragen bijvoorbeeld
meer verantwoordelijkheid dan vroeger. Daarbij staat voor mij één ding
voorop: `Ik probeer dingen te behalen
voor cliënten.' Dat ik dat met dit initiatief kon doen voelt goed, omdat ik met
mijn capaciteiten serieus word genomen."

Minder stress
Doordat ze een grote mate van autonomie ervaren, voelen de begeleiders ook
minder werkdruk. Paulien: "Als ik het
gevoel heb dat ik kan werken op een
manier die bij de cliënten en mij past,
valt de werkdruk voor een deel weg. Ik
ervaar er minder stress door."
Bij Siza zijn ze nu aan het nadenken
hoe ze verder willen met dit initiatief
van 1,5 miljoen. Julianne: "Er zijn zo
veel goede ideeën binnengekomen.
Die willen we natuurlijk delen zodat
de hele organisatie ervan kan profiteren. We hebben de inzenders van aanvragen gevraagd hun ervaringen op intranet te zetten en op het interne
kennisnetwerk Yammer."
En de voorspelling van de cliëntenraad? "Die is niet uitgekomen. Bijna
alle aanvragen zijn gedaan om de kwaliteit van leven van onze cliënten te
verbeteren. Dat heeft dan vaak ook een
positieve invloed op het werk, én de
werkdruk van de medewerkers, maar
daar was het bij de meeste aanvragen
in eerste instantie niet eens om te
doen."
Dat medewerkers in eerste instantie
niet aan zichzelf denken, blijkt ook uit
een bijzondere aanvraag. Julianne: `Er
zijn zelfs medewerkers geweest die
voor een andere locatie een aanvraag
hebben gedaan, omdat zij hebben gezien wat een pittige tijd dit team achter
de rug had. Dat vond ik heel mooi." 1
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Saar is een zwakbegaafd verlegen meisje van 16 jaar met pdd-nos.
Ze is klein, tenger en heeft een stoer uiterlijk, kort kapsel, spijkerbroek, gympen. Ze komt voor gesprekken bij mij omdat ze problemen heeft met jongens.
Jongens vragen verkering en maken het dan na seks meteen weer uit.
Saar wil dat niet meer, ze wil ook geen seks meer. Seks doet pijn.
Saar kan geen nee zeggen, ze vindt zichzelf dom en lelijk. Saars zelfwaardering is laag. Het is lastig voor haar om te bedenken wat ze leuk vindt
aan zichzelf."Ik kan voetballen en goed gamen,'mompeltze schamper.
Ze kan ook goed rekenen, ze is lief voor haar ouders, ze maakt geen ruzie
met anderen en ze houdt van spannende films kijken. In de loop der tijd
neemt het lijstje met positieve punten toe. Saar wordt meer open en
sterker. Maar ze blijft zichzelf lelijk vinden.
Op een dag vertelt Saar dat ze wel eens droomt dat ze een jongen is. We
praten erover, Saar huilt. Het blijkt niet zomaar een droom, het blijkt een
heel diepe wens. Ze voelt dat haar lijf niet bij haar past. Ze voelt zich blij
als ze als een van de jongens wordt gezien bij voetballen.
Saar blijkt al jaren met een sjaal te proberen haar borsten platter te maken. Ze slikt de prikpil omdat ze dan nooit ongesteld wordt. Hoe meer we
erover praten, hoe bewuster Saar wordt van haar diepgewortelde gevoel.
Ze loopt stoerder, gedraagt zich zelfverzekerder. De problemen roetjongens verdwijnen naar de achtergrond.
Saar leest op internet dat het genderdysforie heet, ze leest overVUmc
waar een poli is voor genderdysforie. Het zet haar aan het denken. Wil ze
hormonen, wil ze ooit echt een jongen worden met behulp van een
operatie? In eerste instantie mocht niemand het weten, maar nu heeft ze
het aan haar mentor op school verteld en haar ouders weten het ook. Ze
waren niet verbaasd. Ik kom bij ze thuis voor een gesprek.
Haar ouders zitten op de bank. Ze geven aan dat ze niet geschrokken zijn
van het bericht. Een nicht van vader is transvrouw, daar zijn ze altijd heel
betrokken bij geweest. Maar er zijn wel zorgen. Met name over Saars
kwetsbaarheid en of het over een paarjaar niet een bevlieging blijkt.
"Eenmaal aan de hormoonpillen kun je niet meer terug natuurlijk,'denkt
vader. Saar zit stil tussen hun beiden in. "Heb je eigenlijk al een naam in je
hoofd hoe je als jongen zou willen heten?"vraagt moeder plotseling.
Saar schudt haar hoofd 1k weet het nog niet. Sam misschien"Ze kijkt haar
moeder onzeker aan."Weetje datje Isaac zou heten alsje als jongen was
geboren? Dat vind ik nog steeds een mooie naam," knipoogt moeder.
Ondertussen heeft haar vader een filmpje op YouTube opgezocht. "Hebben jullie deze wel eens gezien? Deze stuurde mijn neef mij... eh, nu
mijn nicht dus," grijnst hij. We bekijken het filmpje HollySiz-the light. Onze
betraande ogen vinden elkaar in een bemoedigende blik. Het is nog een
lang proces, maar Saar hoeft het niet alleen te doen! i Daphne Kemner
Orthopedagoog-seksuoloog NWS Prinsenstichting/Zodiak

