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In dit kwaliteitsrapport staan de verhalen van drie bijzondere 
cliënten centraal. Mooie termen zoals ‘bij Daelzicht word je 
gezien’ en ‘samenwerken in de trialoog’ worden verteld door 
de mensen die het betreft. Gewoon zoals zij het ervaren. 
Dat is, net als in het kwaliteitsrapport van 2019, goed gelukt. 
Hiermee krijgt de lezer een treffend beeld van hoe zorg wordt 
ervaren en hoe Daelzichters dat invullen. Wij zijn er trots op!

Die trots wordt mede vormgegeven door de manier waarop 
wij met z’n allen in 2020 de coronacrisis tegemoet zijn ge-
treden. Naast dat het verdriet bracht, heeft corona ons ook 
uitgedaagd en hebben wij met z’n allen laten zien waar ons 
menselijk vermogen ons toe in staat stelt: gezamenlijk goede 
zorg en ondersteuning bieden aan onze cliënten. 

Er was en is een hoofdrol weggelegd voor alle bewoners, 
(ambulante) cliënten, familie en verwanten, medewerkers, 
vrijwilligers en de vele anderen die bij Daelzicht betrokken 
zijn. Zij laten zien dat wij samen invulling geven aan Daelzicht, 
elke dag weer. 

Peter Muijen  
Raad van Bestuur

Beste lezer, 

Elk jaar maakt Daelzicht een kwaliteitsrapport. Daarin staat hoe het gaat met 
de kwaliteit van zorg en ondersteuning voor cliënten. We laten zien wat goed 
ging en wat beter kan. Hoe ging het in 2020? En waar gaan we in 2021 aan 
werken? 

Je leest nu de samenvatting van het kwaliteitsrapport van 2020. Benieuwd naar 
de volledige versie? Kijk dan op onze website: www.daelzicht.nl/publicaties. 

Voorwoord
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  Wat doen we in 2021?
In 2021 wordt het vervolg van onze strategie verder uitge-
werkt. Dat doen we op verschillende manieren. Hieronder 
staat waar we aan gaan werken.

Wat nemen we mee uit de coronacrisis?
De coronacrisis raakt ons allemaal. Het heeft vanzelfspre-
kend effect op de acties en ontwikkelingen die we kunnen 
inzetten in 2021. Voorop staat dat we, ondanks alle corona- 
maatregelen, ons uiterste best doen om de kwaliteit van 
leven van onze cliënten zo goed en normaal mogelijk te hou-
den. 

Naast dat corona verdriet bracht, heeft het ons ook uitge-
daagd en tot nieuwe inzichten gebracht. Zo zijn er bijvoor-
beeld cliënten bij wie de alternatieve vorm van dagbesteding 
(op de woongroep) zorgde voor veel rust en regelmaat. Deze 
cliënten hebben baat bij deze (tijdelijke) wijziging in hun da-
gelijkse structuur.

Dankzij deze voorbeelden zien wij het als een kans om goed 
te bespreken wat we hebben geleerd van de coronacrisis: 
wat nemen we mee zodra de wereld weer teruggaat naar 
‘normaal’? Dit alles met als doel om de kwaliteit van onze 
zorg en ondersteuning te verbeteren. 

Focus op zorg en ondersteuning
‘Focus’ is een centraal thema in de vervolgstappen van onze 
strategie. Focus op de kwaliteit van zorg én focus op de kwa-
liteit van de ondersteunende diensten. Iedereen heeft hierin 
een rol. Om deze focus goed te kunnen organiseren, zijn we 
van plan om de organisatie van de zorg anders in te richten. 
Daarbij richten wij ons op twee zorgclusters:
● Zorg in de wijk (met Ambulante ondersteuning en Kind,   
 jeugd en gezin).
● Zorg op de terreinen. 

Daarbij vragen we ons af: wat heeft elke doelgroep nodig? 
Het doel is om de zorgvraag van de cliënt beter te zien en 
te kunnen vertalen naar een passend aanbod. Ook komt er 
meer focus op de ondersteunende diensten, zoals Facilitair, 

Informatisering en Huisvesting. Goed functionerende onder-
steuning is essentieel voor het bieden van passende zorg. 
Hierbij is er aandacht voor expertiseontwikkeling en de sa-
menwerking tussen ondersteunende teams en de zorgteams.

Passende en duurzame huisvesting
In 2021 worden de nieuwe woon/zorggebouwen Hof van Heel 
(Heel) en Thissenhofje (Sevenum) opgeleverd. Cliënten, hun 
familie en medewerkers staan te popelen om de gebouwen 
in gebruik te kunnen nemen. Dat wordt heerlijk wonen en 
werken! Ook is gestart met de bouw van de vervangende 
huisvesting van Cocon in Heel. Deze woningen worden ge-
bouwd voor cliënten die intensieve begeleiding nodig hebben 
en verschillende zorgvragen hebben. Tenslotte worden de 
masterplannen voor onze terreinen in Heel en Koningslust 
afgerond. Deze langetermijnplannen beschrijven hoe wij de 
terreinen de komende 15 jaar gaan ontwikkelingen. 

Ontwikkelen van visies
Een visie is belangrijk omdat deze aangeeft waar je voor 
staat en waar je naartoe wil. Daarom ontwikkelen we voor 
onze doelgroepen en producten vernieuwde visies. Zo wor-
den in 2021 de visies van Kind, jeugd en gezin en Dagbeste-
ding geïmplementeerd en gaan we verder met de dooront-
wikkeling van de visie van Ambulant. 

Optimaliseren zorgbemiddelingsproces
Zorgbemiddeling is een belangrijke schakel in onze dienst-
verlening en daarom is er continu aandacht voor de optima-
lisering hiervan. Daarbij is ook aandacht voor het ‘out of the 
box’ denken, want daar zijn we goed in. Alle inspanningen 
zijn erop gericht om onze (potentiële) cliënten een passende 
plek te kunnen bieden.

Daar word 
je gezien

professional. In de trialoog wordt gezocht naar de best pas-
sende zorg en ondersteuning. De verhalen laten ook zien dat 
deze zoektocht nooit echt ‘klaar’ is. 

Voor Daelzicht betekent dit ook dat er constante ontwikkeling 
plaatsvindt. De ingezette strategische koers helpt ons om de 
focus te bepalen en onze organisatie zo in te richten dat we 
steeds beter kunnen inspelen op veranderende zorgvragen 
van cliënten. Waarbij we ook rekening houden met de krappe 
arbeidsmarkt. 

Hieronder staat in het kort welke thema’s belangrijk 
waren in 2020:
● Ontwikkelingen binnen Huisvesting: we bouwen aan een  
 toekomstbestendig woonaanbod, passend bij de verschil- 
 lende doelgroepen van Daelzicht. Dit geeft een goede   
 basis om in 2021 verder te ontwikkelen.
● Ontwikkelingen op het gebied van Informatisering: de   
 implementatie van nieuwe zorgtechnologie, inrichting van  
 een nieuwe digitale werkplek en de voorbereidingen voor 
 de uitrol van het nieuwe Elektronisch Cliënten Dossier ONS.
● De voortgang bij de ontwikkeling van de visies op Kind   
 jeugd en gezin, Ambulant en Dagbesteding. Dit geeft 
 richting: een goede visie geeft aan waar we voor staan en  
 waar we naartoe willen. 
● Ontwikkelingen binnen Dagbesteding: in 2020 openden  
 we een aantal nieuwe dagbestedingsplekken, midden in  
 de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan de opening van  
 de gezellige lunchroom Hertelik hepke en atelier Moeëj 
 gemak in hartje Venlo. Dit gebeurde vanzelfsprekend   
 binnen de kaders van de coronamaatregelen.

          
  Daar word je gezien
Bij Daelzicht word je gezien! Goede zorg en ondersteu-
ning bieden, daar staan wij voor. Onze focus is gericht 
op de cliënt: wie ben je, wat wil je, wat kun je en waar 
word je blij van?

Bij de zorg en ondersteuning zijn drie partijen heel belangrijk: 
de cliënt, ouders/vertegenwoordigers en de medewerkers. 
Die relatie noemen we de ‘trialoog’. Daarin is samenwerking 
en communicatie heel belangrijk. Een goede balans in de 
trialoog draagt bij aan de kwaliteit van de zorg, en daardoor 
ook aan het welzijn van de cliënt. Onze medewerkers ver-
kennen met cliënten en hun naasten wat nodig, wenselijk en 
mogelijk is. Daar zetten wij ons elke dag voor in.

  Verhalen van cliënten
Het rapport is opgebouwd rondom de verhalen van Susanne, 
Bernadette en Mila. In elk verhaal staat een thema uit het 
Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg centraal. In het verhaal 
van Susanne is het thema eigen regie, het verhaal van Berna-
dette gaat over persoonsgerichte zorg en bij Mila is het the-
ma borging van veiligheid. Ieder verhaal is uniek. Ze laten
goed zien hoe wij elke dag omgaan met kwaliteit van zorg. 
Wat merken cliënten daarvan? En wat vinden familieleden en 
medewerkers? Je leest de verhalen verderop in dit boekje.

  Wat deden we in 2020?
In de verhalen van Susanne, Bernadette en Mila zien we 
heel duidelijk dat kwaliteit van zorg ontstaat in de interactie 
tussen de cliënt, haar familie en vertegenwoordigers, en de 
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Gemis een plekje geven
Als in maart 2020 het land op slot gaat, is het voor Susanne 
snel duidelijk dat ze naar haar moeder gaat. De plek waar ze 
altijd terecht kan en waar ze graag is. De eerste keer duurt 
het 10 weken, de onzekerheid rond het coronavirus is dan 
nog groot. Vlak voor de geplande vaccinaties in februari 
2021 wordt WBC Sterrekroos getroffen door het coronavirus. 
Een aantal bewoners en medewerkers raakt besmet en som-
migen worden behoorlijk ziek. Omdat Susanne negatief test, 
gaat ze voor haar eigen veiligheid weer naar haar moeder. 

Kwaliteitsrapport 2020
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Susanne
“Laat mij maar lekker werken”

Het 
verhaal 
van...

De meesten knappen gelukkig weer goed op, maar dat geldt 
helaas niet voor iedereen. Tot ieders verdriet overlijden twee 
bewoners aan de gevolgen van het coronavirus. Een van 
hen is Kees, een medebewoner die Susanne al lang en goed 
kent. Sterrekroos was de derde plek waar ze allebei woon-
den. Susanne: “Het zal moeilijk voor me zijn als ik dadelijk 
terugga en Kees er niet meer is, ik ga hem echt wel missen. 
We hadden heel goed contact samen. Maar ik weet dat ik er 
met de begeleiding goed over kan praten, dat is fijn.”

Zelfstandig en toch veilig 
Ook Susannes moeder Anny weet dat Susanne altijd bij de 
begeleiding kan aankloppen: “Ik ben blij dat Susanne op zo’n 
fijne plek woont. Sterrekroos past echt bij haar. De zekerheid 
en het veilige gevoel van de 24-uurs zorg is voor Susanne 
belangrijk. Ze heeft een zware notenallergie en dat kan ‘s 
nachts nog wel eens opspelen. Op de locatie waar ze eerder 
woonde, was ‘s nachts geen begeleiding aanwezig. Dus ging 
ik er op mijn fietsje naartoe als het mis ging in de nacht, dat 
was geen doen. In goed overleg met Daelzicht hebben we 
een woonlocatie gezocht en gevonden waar Susanne zich 
veilig voelt en toch zo zelfstandig mogelijk kan leven. Sterre-
kroos is ideaal voor haar.”

Als Susanne haar verhaal vertelt logeert ze tijdelijk bij haar moeder. Het liefst wil ze snel weer terug naar 
Sterrekroos; het woonbegeleidingscentrum in Sittard waar ze met veel plezier woont. Maar dan moet ze 
wel gewoon naar haar werk kunnen, anders blijft ze nog even bij mam. Ook voor Susanne geldt dat corona 
de regie nogal eens overneemt. Het is een tijd waarin de waarde van zelf kunnen beslissen, meer dan ooit 
gevoeld wordt. 

thema: eigen regie

lieve en sociale meid”
“Susanne is een  

Linda, begeleider van Susanne

Grote foto links: Susanne

Foto: Susanne’s moeder Anny, Susanne en begeleider Linda 
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Aandacht en troost
In 2019 overleed de vader van Susanne. De begeleiding 
speelde in die periode een belangrijke rol. Anny: “Mijn man 
was al lang ziek, vooral de laatste fase was erg zwaar en 
moeilijk. Susanne is in die tijd bijzonder goed opgevangen 
en perfect begeleid. Er is veel tijd ingestoken en nog steeds 
is daar op een fijne manier aandacht voor. Daar zijn we echt 
dankbaar voor. Gelukkig geeft ze zelf ook aan als ze ergens 
over wil praten.” Dat kan begeleider Linda alleen maar be-
amen. Linda: “Susanne is een lieve en sociale meid. Ze zal 
altijd komen zeggen dat ze even weg gaat bijvoorbeeld; niet 
omdat het moet of hoort, maar omdat ze zo in elkaar zit. Ze is 
gewoon heel vriendelijk. Haar begeleiden gaat eigenlijk heel 
natuurlijk. Ze weet ons te vinden als het nodig is.”

Als werk niet meer past
Werk is belangrijk voor Susanne, altijd geweest. Maar liefst 
23 jaar werkte ze op de hogeschool. Op haar 20e begon ze 
met twee halve dagen bij de conciërge, dat groeide uit tot 
32 uur per week bij commercieel management. Susanne: “Ik 
werkte daar heel graag, maar helaas veranderde er te veel. 
Het werk dat ik deed moest op de computer en we zaten 
met veel mensen in een grote ruimte, daar kon ik niet goed 
mee omgaan. Ik zat op een gegeven moment met de kopte-
lefoon op te werken. Er was steeds minder voor mij te doen, 
dat was jammer.” Anny: “Uiteindelijk leidde het tot ontslag. 
Het was een ingewikkelde periode voor haar en ook voor 
ons. We moesten Susannes belangen behartigen, maar het 
was vooral zaak dat we een goede nieuwe werkplek voor 
haar vonden. Want werk en structuur zijn echt belangrijk voor 
haar.”

Talent ontdekken
Samen met Daelzicht wordt de zoektocht ingezet. Wat zijn de 
mogelijkheden, welk werk past goed bij Susanne en in welke 
vorm? De horeca lijkt haar wel wat en dat blijkt een schot in 
de roos. Ze loopt stage bij de catering van het Fortuna Stadi-
on en ze voelt zich als een vis in het water. Susanne: “Brood-
jes smeren, alles klaarmaken, groente snijden, dat doe ik al-
lemaal graag. En het is ook leuk om met collega’s samen te 
werken.” Tapasbar De Auw Pastorie komt in het vizier omdat 
ze daar gaan uitbreiden, het zou een ideale werkplek zijn 
voor Susanne. Ook staat er al een oriënterend gesprek bij 
verzorgingshuis St. Franciscus in Beek gepland. Helaas gooit
corona roet in het eten en komt het traject stil te liggen.  

In oplossingen denken
“De begintijd van corona was voor ons allemaal erg span-
nend”, vertelt Linda. “Dagbesteding lag helemaal stil. Lang-
zaam maar zeker zijn we gaan zoeken hoe we zo goed 
mogelijk door konden draaien. We organiseren nu dagbe-
steding op de woonlocatie om de bewoners toch een goed 
dagprogramma te bieden. Voor veel cliënten is het een ge-
schikte oplossing om de coronaperiode door te komen. Voor 
Susanne was het niet ideaal.” “Ik heb het wel geprobeerd 
hoor, maar dat was echt niks voor mij,” vult Susanne aan. 
Coördinerend begeleider Thijs zoekt door en vindt een plek-
je bij zorgboerderij Ophovenerhof. Ze start met twee dagen 
in de week en sinds kort is dat tot grote tevredenheid van 
Susanne uitgebreid naar drie. Susanne: “Op dinsdag ben ik 
altijd in het bakhuis bij Ophovenerhof. Vlaaien en brood bak-
ken is heel leuk om te doen.” “En best hard werken, want op 
dinsdag komt ze altijd moe thuis”, aldus Linda. 

Perfecte balans
Hard werken doet Susanne graag. Structuur en een zin-
volle invulling van de dag zijn belangrijk voor haar. En hoe 
zelfstandig ze ook is, ze overlegt altijd graag even voordat 
ze een beslissing neemt. Moeder: “Susanne heeft een ei-
gen bankrekening, haar eigen pincode en kan kopen wat ze 
nodig heeft. Toch belt ze meestal even om te overleggen, 
dat vindt ze fijn en ik ook.” Susanne: “Als ik nieuwe kleren 
nodig heb, dan maken mijn moeder en ik er altijd een ge-
zellig uitstapje van met een lekker etentje erachteraan.” Om 
het weekend logeert ze bij haar moeder en in de vakantietijd 
soms wat langer. Een prima balans die iedereen goed bevalt.

Vrienden en vrolijkheid
Boodschappen, wassen, strijken en poetsen; Susanne doet 
het allemaal zelf. Alleen bij klusjes op hoogte heeft ze wat 
hulp nodig, omdat ze niet goed in evenwicht kan blijven. 
Sinds ze bij Ophovenerhof werkt heeft ze er een vriendin bij; 
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een keer per maand doen ze iets leuks samen. Susanne: 
“We hebben al eens een flink stuk gewandeld, we kleuren 
ook samen of maken iets lekkers klaar. Ik maak ook zelf kaar-
ten en ik doe Aquarobics.” Linda: “Susanne is een van de 
zelfstandigste bewoners van Sterrekroos. We organiseren 
bijvoorbeeld ‘Koken met sterren’: een bewoner bedenkt wat 
we eten en dat maken we samen klaar. Ik had het geluk dat 
ik Susanne mocht begeleiden, ik kon lekker aanschuiven en 
hoefde bijna niks te doen. Susanne is altijd paraat als we iets 
vieren of organiseren. We begeleiden haar eigenlijk vooral 
op het emotionele stuk. Ze zit goed in haar vel en we merken 
dat ze wat beter weerbaar is geworden en wat meer voor 
zichzelf opkomt. In het contact met anderen heeft ze soms 
wat begeleiding nodig, daar hebben we aandacht voor.”

Van hobbelweg naar veilig pad
Haar ouders hebben altijd bewust ingezet op die zelfstandig-
heid. Moeder: “We hadden vrij vroeg door dat Susanne zich 
niet optimaal ontwikkelde, daar dacht helaas niet iedereen zo 
over. 45 jaar geleden was er veel minder kennis en inzicht. 
Het kostte veel moeite een plek te vinden, waar ze zich zo 

goed mogelijk kon ontplooien. Gelukkig heeft ze vooral op 
Gastenhof in Simpelveld veel geleerd en ze pikt dankzij haar 
karakter veel op. De manier waarop ze nu begeleid wordt 
is geweldig voor haar. De structuur bij Daelzicht met Thijs 
als coördinerend begeleider en Linda als vaste begeleider 
werkt heel goed. De lijnen zijn kort, er is voldoende overleg 
en ik word goed op de hoogte gehouden. Het geeft mij en 
ook haar broer Ruud een goed gevoel voor de toekomst.” 
De bewoners en begeleiders van Sterrekroos zijn intussen 
allemaal uit quarantaine. Susanne: “Nu hoop ik dus dat Bert 
van Ophovenerhof het goed vindt dat ik kom werken als ik 
terugga naar Sterrekroos. Dan wordt alles weer een beetje 
normaal.” Haar moeder valt Susanne bij: “Ze is er echt aan 
toe naar haar eigen plek te gaan en dat is goed. We hebben 
haar gestimuleerd zelfstandig te zijn en dat is ze.”

gezellig uitje van”

“Als ik nieuwe kleren nodig heb
 maken mijn moeder en ik daar een

Susanne

Foto: Anny en Susanne hebben het gezellig samen
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Bernadette. De liefde voor hun dochter is immens en ze 
waren blij dat ik iets voor Bernadette wilde betekenen. Ook 
gezien de afstand tussen Frankrijk en Nederland was het 
vanaf het begin een waardevol contact. Regelmatig ging ik 
bij Bernadette op bezoek of ik haalde haar op om samen iets 
te ondernemen. Ik was altijd de schakel tussen woongroep 
en ouders en dat is alleen maar gegroeid over de jaren. 
Bernadette kan goed aangeven wat ze fijn vindt. Met haar lie-
ve persoonlijkheid en haar manier van zijn, straalt ze veel uit 
en vangt ze veel aandacht en genegenheid. Het geeft voldoe-
ning iets voor haar te betekenen. Haar aanwezigheid heeft 
ook een positief effect op medewerkers en medebewoners.”

Kwaliteitsrapport 2020

Kansen en keuzes
Haar ouders emigreerden ongeveer 60 jaar geleden als jong 
stel vanuit Overijssel naar het platteland van Noord-Frankrijk 
om daar een boerenbedrijf op te bouwen. Als derde van vijf 
kinderen kwam Bernadette ter wereld. Door zuurstoftekort bij 
de geboorte raakten haar hersenen beschadigd. Het harde 
werken op de boerderij, het grote gezin en daarbij de ex-
tra zorg voor Bernadette was intensief en zwaar. Op aan-
raden van een Nederlandse arts, namen haar ouders met 
pijn in het hart het moeilijke besluit om voor Bernadette een 
woonplek in Nederland te zoeken. De zorg voor mensen met 
een ernstig meervoudige beperking was hier ver vooruit op 
Frankrijk. Het zou de kansen voor Bernadette verbeteren en 
het gezin een beetje lucht bieden. Op zesjarige leeftijd kwam 
Bernadette naar Nederland. Het grootste deel van haar leven 
woonde ze in een zorgorganisatie in Brabant.

Vrienden voor het leven
Sinds een paar jaar is Wilma de wettelijk vertegenwoordiger 
van Bernadette. Al ruim 40 jaar is ze de verbinder tussen 
Bernadette, haar familie en zorgmedewerkers. Als jonge 
verpleegkundige werkte ze in de zorgorganisatie waar Ber-
nadette destijds woonde. Ze verliet het werk vanwege een 
vervolgstudie, maar sloot Bernadette voor altijd in haar hart. 
Wilma: “Ik wist dat ik de bijzondere ervaringen uit mijn werk 
zou gaan missen en nam contact op met de ouders van 

‘Veelzeggend zonder woorden’
Bernadette is vrolijk en goedlachs. Over woorden om zich uit te drukken, beschikt ze niet. Toch laat ze graag 
van zich horen. De vele manieren en mogelijkheden die ze daarvoor inzet, zijn hartverwarmend. Het maakt 
haar geliefd en gewaardeerd door haar omgeving.
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thema: persoonsgerichte zorg

Bernadette
Het 
verhaal van...

Foto: vertegenwoordiger Wilma en begeleiders Monique en 
Debbie
 

Grote foto: Bernadette



gerichte zorg, het maakt echt een verschil voor mensen die 
zo afhankelijk zijn van hen die voor ze zorgen. Ze zien de 
mens, het karakter en de mogelijkheden en kijken voorbij de 
beperking.”

Vreugde en verdriet
“Bernadette kan echt schateren van plezier,” vertelt Monique. 
“Dansen in de polonaise, een partijtje met haar ‘boksen’, bel-
len blazen of genieten van K3 op TV. Je maakt haar met van 
alles blij. Als je haar kent heb je ook snel in de gaten als iets 
niet in orde is. Is ze onrustig en afwezig, dan weten we dat er 
iets aan de hand is. Ook haar ogen vertellen ons veel. Dan 
gaan we op zoek naar de oorzaak. Ze is erg gevoelig voor 
ontstekingen, daar hebben we altijd aandacht voor. We over-
leggen met Wilma en dat is andersom ook het geval. Wilma 
bespreekt belangrijke zaken met de familie en met ons. Dat 
contact is heel goed.”

Afwisseling geboden
Debbie: “Afwisseling in de houding is van belang voor Berna-
dette, zeker ook omdat ze veel last heeft van slijmvorming. 
Zitten is wel vermoeiender dan liggen, maar biedt ook veel 
voordelen. In haar rolstoel kan ze zich goed uitstrekken en 
haar spieren aanspannen door zich met haar benen af te 

Vrolijk en sociaal
Monique is het daar helemaal mee eens: “Voor ons als bege-
leiders is het heerlijk om Bernadette in de groep te hebben. 
En ook de medebewoners worden blij van haar. Bernadette 
is lief en sociaal en heel graag onder de mensen. Ze vult 
de ruimte met haar vrolijkheid. Ze heeft haar eigen manier 
om iets uit te drukken, plezier te maken, prachtig is dat. Ze 
herkent de stem van Wilma of haar ouders, zus of broers. Als 
iemand belt en je loopt al pratend met de tablet naar haar 
toe, dan begint ze al te gillen van plezier. Bellen ging altijd 
al goed, maar via de tablet kan ze nog beter contact onder-
houden met de familie in Frankrijk en met Wilma. Beeld heeft 
echt meerwaarde. Mooi is ook, dat als Wilma dan sussend 
aangeeft dat ze zachter moet zijn om elkaar te kunnen horen, 
ze dat ook doet.”

Mogelijkheden onderzoeken
“Bernadette lijkt inderdaad meer te begrijpen dan ze zelf kan 
aangeven,” haakt coördinerend begeleider Debbie daarop 
in. “Ze reageert enthousiast als we vertellen dat iemand op 
bezoek komt. Haar ogen stralen, ze steekt vrolijk haar tong 
uit van blijdschap of ze geeft je een vuist. Ze werkt mee bij 
het verzorgen als je vertelt wat ze moet doen. Ze reageert op 
beelden, kleuren, smaak, geuren en beweging. We vinden 
het belangrijk haar te stimuleren op een manier die echt bij 
haar past. In overleg met de logopediste gaan we dan ook 
met een computer die de oogreactie registreert, kijken of be-
paalde onderwerpen haar meer aanspreken dan andere. Zo 
onderzoeken we wat haar interesse wekt en waar haar voor-
keur ligt. Zodat ze daar eventueel zelf ook wat meer initiatief 
in kan nemen.”

De mens zien
Het is precies deze mensgerichte benadering die Wilma en 
de familie in 2015 overtuigde dat Bernadette bij Daelzicht op 
de goede plek zou zijn. Wilma: “Vanwege veel onzekerheden 
in de organisatie waar Bernadette het grootste deel van haar 
leven woonde, zijn we onze blik gaan verruimen. Samen met 
de familie bezocht ik drie organisaties om een nieuwe woon-
plek voor Bernadette te vinden. Daelzicht stak er met kop 
en schouders bovenuit. Het was eigenlijk al beklonken bij 
binnenkomst. Niet wij, maar Bernadette werd welkom gehe-
ten en aangesproken. Alle aandacht van iedereen ging direct 
naar haar. Dat mensgerichte, dat blijven zoeken naar mo-
gelijkheden, scherp zijn op ontwikkelingen in de belevings-

zetten. Dobberen op het waterbed is juist weer goed voor de 
ontspanning. Ook zwemmen vindt ze helemaal leuk, net als 
de ontspanningsmassages of de aandacht en verzorging van 
de schoonheidsspecialiste. We hebben ook twee themabad-
kamers, een jungle en een savanne. Met speciale muziek, 
behang, projectie van beelden en kleuren; Bernadette kan 
er volop van genieten.” “Deze snoezelbadkamers zijn echt 
een waardevolle aanvulling op de zorg die wij bieden. En je 
komt er zelf ook even tot rust tijdens het badritueel,” lacht 
Monique. Ook de bezoekjes van de miMakker hebben een 
bijzonder effect op Bernadette. Deze clown maakt diepgaand 
een op een contact op een non-verbale manier.

Het goede behouden
“De familie en ik zijn heel tevreden,” geeft Wilma aan. “De 
medewerkers voelen zich verantwoordelijk en laten dat ook 
echt zien. Ze geven hun ogen en oren heel goed de kost in 
het belang van Bernadette, ze zien haar echt. We denken 
samen in dezelfde richting om voor Bernadette het goede te 
doen. Vanuit een open houding bespreken we de aanpak, 
ook in mindere tijden als Bernadette ziek is bijvoorbeeld. 
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Werkt iets niet, dan geven ze dat ook aan. Ze verschuilen 
zich niet en stellen het welzijn van Bernadette echt centraal. 
Toch maak ik me wel ongerust. De druk op de medewerkers 
is door de coronacrisis nog groter geworden dan deze al was. 
En juist in deze tijd is het aantal bewoners in de groep toege-
nomen. Dat gaat naar mijn idee ten koste van de zorg en de 
aandacht voor de bewoners. Ik maak me natuurlijk sterk voor 
het welzijn en het welbevinden van Bernadette. Maar de zorg 
voor deze groep bewoners is zwaar. Om dit werk vol te hou-
den, is het van belang dat de medewerkers er voldoening uit 
blijven halen. Daarvoor is het nodig dat Daelzicht probeert de 
werkdruk te verminderen. Stabiel en goed werkgeverschap 
zorg voor een gezond werkklimaat en draagt bij aan een sta-
biele en goede leefomgeving voor de bewoners. Daar moet 
echt aandacht voor zijn, want de medewerkers doen fantas-
tisch werk. Ik hoop echt dat ze de goede zorg die ze bieden, 
in de toekomst weten te behouden.”

“Bernadette kan echt   

schateren van plezier”
Debbie, coördinerend begeleider

Foto: Wilma en Bernadette

Foto: Debbie, Bernadette en Monique



gewoon niet meer en maakte me vooral veel zorgen. Als ik 
iets van haar vroeg kreeg ze huilbuien of driftbuien, ik kreeg 
niets van haar gedaan. Ik zag geen uitweg meer en heb hulp 
gezocht.”

Het beste voor Mila
Omdat Mila weinig contact maakt en zich niet optimaal 
ontwikkelt, gaat ze naar speciaal onderwijs. Ook bureau 
Jeugdzorg is al vroeg in beeld. Uiteindelijk komen er van 
alle kanten signalen dat er dringend iets moet gebeuren. De 

thema: borging van veiligheid

‘Het beste voor Mila’

Structuur gewenst
Lina: “Mila is anders dan andere kinderen. Het is moeilijk om 
contact met haar te maken, ze is erg in zichzelf gekeerd en 
reageert anders dan je verwacht. Ik vond het ingewikkeld 
om daar goed mee om te gaan. In mijn cultuur geven we 
kinderen in hun eerste levensjaren veel ruimte. We vinden 
het belangrijk dat een kind zich fijn en geaccepteerd voelt en 
stellen niet zo’n strenge grenzen. Om zich te kunnen ontwik-
kelen bleek Mila meer behoefte te hebben aan structuur dan 
ik haar kon bieden.”

Als liefde niet voldoende is
Lina heeft niet alleen te maken met de cultuurverschillen tus-
sen Nederland en Syrië. Ze stond er in de opvoeding van 
Mila ook nog alleen voor. Lina: “Mila was nog maar een baby 
toen haar vader en ik uit elkaar gingen. Onze zoons werden 
aan hem toegewezen en Mila bleef bij mij. Het was heel las-
tig en het ging ook niet goed met mijzelf. Ik kreeg wel hulp 
van mijn moeder, maar een stabiele situatie heb ik Mila niet 
kunnen bieden. Ik gaf haar veel liefde, maar ik merkte dat 
ze meer nodig had. Mila verloor zich in de digitale wereld en 
speelde het liefst de hele dag op haar telefoon. Ik wist het 

De opvoeding van je dochter overdragen aan een ander is bepaald geen gemakkelijke beslissing. Zeker 
niet als je zielsveel van je kind houdt. Lina weet er alles van. Wekenlang zat ze in tweestrijd; deed ze er wel 
goed aan, kon ze het wel maken, waar zou haar meisje terechtkomen? Uiteindelijk zag ze geen andere weg 
en vertrouwde ze Mila toe aan de liefdevolle zorg van gezinshuisouder Sandra en haar man Patrick. Lina 
vond dat Mila meer verdiende dan zij haar kon geven. 
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Mila
Het 
verhaal 
van...

goed voelt en groeit”
“Het belangrijkste is dat Mila zich   

Lina, moeder van Mila

Foto: gezinshuisouder Sandra, Mila en moeder Lina

Grote foto links: Mila



mogelijkheid om Mila in een ander gezin te laten opgroeien 
wordt besproken. Hoe moeilijk ze het ook vindt, heel lang-
zaam went Lina aan het idee. Vanuit het Centrum voor Jeugd 
en Gezin wordt bij Daelzicht de vraag neergelegd of er een 
gezinshuis is dat goed bij Mila past. De gedragsdeskundige 
van Daelzicht oordeelt positief; een gezinshuis zou voor Mila 
een goede optie zijn. Nu nog een geschikt gezin.  

Stabiele basis
Sandra en Patrick mochten 9 jaar geleden hun dochter Jade 
adopteren. Jade kwam ter wereld in Florida (VS) en werd een 
week na haar geboorte opgenomen in het gezin. Ze hadden 
zich verzoend met het idee dat hun gezin uit drie personen 
bestond. Sandra werkt al zo’n 25 jaar bij Daelzicht en heeft 
het daar (nog altijd) prima naar haar zin. Haar leidinggeven-
de Bernadet ziet in Sandra de ideale gezinshuisouder en 
maakt dat regelmatig kenbaar. In eerste instantie wuift ze het 
idee weg, omdat haar leven eigenlijk wel mooi in balans is. 
Toch laat het haar niet helemaal los. Sandra: “Daelzicht heeft 
goede ervaringen met gezinshuisouders; het idee bleef in 
mijn hoofd rondspoken. Ik weet hoe belangrijk het voor een 
kind is om op te groeien in een stabiele omgeving en eigenlijk 
was er best nog wel ruimte binnen ons gezin. Patrick en ik 
hebben er veel over gesproken samen. We hadden natuur-
lijk een behoorlijk traject doorlopen voordat we onze dochter 
konden adopteren. We weten wat we aankunnen. Uiteindelijk 
waren we allebei enthousiast en het leek ons ook waardevol 
voor Jade. De uitdaging dat het een kindje met een zorgbe-
hoefte zou zijn, prikkelde ons eigenlijk wel. Ervaren en leren 
dat iedereen anders is, zie ik als een verrijking van het leven. 
We hebben Jade op haar eigen niveau betrokken bij onze 
gedachten, haar stem was voor ons van belang. Samen heb-
ben we de knoop doorgehakt en toen kwam Mila op ons pad. 
Mila is 8 en sluit qua leeftijd en belevingswereld goed aan bij 
Jade. Het resultaat is ons multiculti-gezin.”

Inzicht en overzicht
Mila woont sinds augustus 2020 in het gezin van Sandra. 
Sandra: “Het is natuurlijk een vreemde tijd door corona en 
alle beperkingen die daarbij horen. Maar misschien heeft het 
ook wel voordeel opgeleverd in onze situatie. Je bent in deze 
periode erg gericht op je eigen gezin en je eigen omgeving. 
Mila heeft rustig kunnen wennen aan ons en wij aan haar en 
voor Jade is het hartstikke gezellig. Het geeft ruimte om een 
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band op te bouwen en als gezin naar elkaar toe te groeien. 
Om Mila de kans te bieden zich te ontwikkelen is het van 
belang dat ik haar goed volg. Mijn jarenlange ervaring met 
deze doelgroep komt heel goed van pas. Ik heb contact met 
alle instanties en alle hulpverleners en ik kan snel schakelen 
als dat nodig is, je kunt de lijnen op deze manier heel kort 
houden.”

Volgen en bijsturen
In de periode van online onderwijs zag Sandra ook wat Mila 
vanuit school kreeg aangeboden. Sandra: “Omdat Mila nau-
welijks praat, is het moeilijk om contact te maken en in te 
schatten wat in haar hoofdje omgaat. Naar ons idee werd 
ze niet aangesproken op haar niveau, waardoor ze zich nog 
meer afsloot. Ik heb de juf laten zien wat we haar thuis aan-
bieden en hoe dat gaat. In goed overleg is Mila naar een an-
dere groep gegaan. Samen met school zoeken we de juiste 
balans tussen haar uit te dagen en haar niet te overvragen. 
Want wanneer Mila in de weerstand schiet, bereiken we haar 
niet meer. In die goede samenwerking zit een enorme meer-
waarde.”

Structuur maar ook meebewegen
Sandra: “Omdat we veel tijd thuis doorbrengen, kon ik allerlei 
handigheden inpassen om haar voldoende structuur en voor-
spelbaarheid te bieden zonder dat ze het ervaart als stren-
ge regels. We onderhandelen over schermtijd en ongemerkt 
krijg ik mee dat ze een prima inzicht heeft in tijd. Gaan we 
samen iets doen, dan bereid ik haar daar rustig en duidelijk 
op voor. Als ze uit school komt laat ik haar eerst even de 
dag verwerken, lekker chillen op de bank met haar telefoon. 
Natuurlijk gaat het niet altijd vlekkeloos en dan is er voor Mila 
net als voor Jade dat derde treetje op de trap, hoezeer ze 
daar ook aan moest wennen. We merken dat ze op haar ge-
mak is en dat ze groeit. Mila knuffelt graag, praat ook al iets 
meer en ze weet steeds beter haar emoties te benoemen.”

Zo gewoon mogelijk
Een gezinshuis biedt kinderen veiligheid en de kans zo nor-
maal mogelijk op te groeien. Mila trekt zich op aan de posi-
tieve invloeden en deelt haar passie voor dansen en gamen 
met Jade. “Samen zijn ze graag gezien in de wijk en de tram-
poline van de buren is favoriet, omdat die beter veert dan de 
onze”, lacht Sandra. “Het gaat allemaal heel natuurlijk en dat 
is precies wat we willen.” Lina en Sandra hebben goed con-
tact. Lina voelt zich beter nu ze de zorg voor Mila kan delen 
en minder spanning ervaart. Mila mag dan ook om het week-
end bij haar logeren. Sandra: “Lina is en blijft Mila’s moeder. 
Hoe goed ik ook voor haar zorg en hoe graag ik wil dat ze 
zich ontwikkelt, ik ben haar gezinshuisouder. De hechte band 
tussen Lina en Mila is prachtig en van onschatbare waarde. 
En Mila heeft een praktische oplossing gevonden om duide-
lijk te maken over welke moeder ze het heeft, ze noemt ons 
gewoon allebei bij de voornaam.”

Ruimte om te groeien
Wat de toekomst brengt is niet te zeggen. Mila heeft veel 
kenmerken die passen bij autisme, maar in hoeverre haar 
ontwikkeling terug te voeren is op de omstandigheden in 
haar vroege jeugd, is onduidelijk. Sandra: “Belangrijk is nu 
dat ze kansen krijgt en zich veilig en prettig voelt. Vandaaruit 
ontstaat ruimte voor ontwikkeling. Het fijne is dat ik op een 
professionele organisatie terug kan vallen waarin ik goed de 
weg weet. Samen met de gedragsdeskundige maken we een 
plan en volgen we haar ontwikkelingen. En ook de coördine-
rend begeleider en de toeziend voogden van bureau Jeugd-
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gezinshuizen
Over de woonvorm

In een gezinshuis wonen kinderen met een verstan-
delijke beperking in huis bij een medewerker van 
Daelzicht. Dat is de basis van deze kleinschalige 
woonvorm: wonen in een normale woonomgeving 
met op de achtergrond deskundige ondersteuning. 
De leefsituatie is zoveel mogelijk gelijk aan die van 
een gewoon gezin. Er wonen gezinshuisouders met 
mogelijk eigen kinderen en maximaal drie kinderen 
met een beperking die niet meer bij hun eigen ouders 
kunnen wonen.

Begeleiding en opvoeding van het kind wordt gebo-
den door steeds dezelfde volwassenen. Zo kan het 
kind zich in een zo gewoon mogelijke situatie ont-
wikkelen. Het gezinshuis is een veilige plek en een 
duidelijke en overzichtelijke leefsituatie. We vinden 
het belangrijk om het contact met ouder(s) in stand te 
houden, indien mogelijk.

zorg kijken mee. Als het nodig is stellen we het plan bij. En ik 
heb veel contact met Lina over hoe het gaat.” Lina vult aan: 
“Het belangrijkste is dat Mila zich goed voelt en groeit. Ik 
hoop dat mijn situatie ooit zo stabiel wordt dat ik haar samen 
met een lieve man weer kan opnemen in mijn eigen gezin. 
Maar ik zal het geluk van Mila altijd vooropstellen. Als dat 
betekent dat ze beter bij Sandra kan blijven, dan is dat zo.” 
Het is duidelijk dat beide moeders het allerbeste willen voor 
Mila. Als je haar vrolijke snoetje ziet, kun je je daar alles bij 
voorstellen.

heel natuurlijk
“Het gaat allemaal 

 en dat is precies wat we willen

Sandra, gezinshuisouder

Foto: Sandra, Mila, Lina en Jade
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