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Stichting Zorg op Maat begeleidt mensen die kwetsbaar zijn vanwege psychiatrische, psychosociale problematiek of een verstandelijke beperking.
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Oproep

De nieuwsbrief heeft een naam gekregen: de
(Z)omropper! Nieuws van en over onze organisatie
dat het vermelden waard is.
In dit nummer de officiële opening van galerie
ArtBrut058 met de prachtige expositie NR1 makke
yn Fryslân op zaterdag 14 april. We hebben
meegedaan aan ‘As alles metloopt hè’we un
optocht!’ van Oud Oost Vertelt en aan het
DNAproject in het kader van Leeuwarden 2018.
De cliëntenraad en de dagbesteding doen een
oproep, er is te lezen wat er voor de komende tijd op
de agenda staat en er is sprake van het oprichten van
een koor, hoe leuk is dat! Dit en ander nieuws wat de
moeite waard is om te laten weten. Veel leesplezier!
Wilma Koole

Zingen met elkaar is ontspannen en gezellig.
ZoM wil de mogelijkheid bieden om een
keer in de veertien dagen ’s avonds met
elkaar te zingen in het Posthuis aan de
Boerhaavestraat. Elsa Brouwer, zangeres,
zal het koor begeleiden. Bij de opening
van galerie ArtBrut058 hebben jullie haar
in actie kunnen zien. Belangstelling?
Geef het door aan je ondersteuner of
bel met 058 299 85 61. Datum en
tijden volgen!

Stichting Zorg Op Maat
Vondelstraat 8
8913 HP Leeuwarden
Telefoon: 058 299 85 61
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stichtingzorgopmaat.nl
school17.nl
bijdehand.frl
galerieArtBrut058.nl

Beste lezer,
Graag wil ik iets vertellen over onze organisatie en het werk
wat wij doen. Wij zijn een organisatie die zorg verleent en
daarvoor moeten wij voldoen aan heel veel eisen, niet
iedereen kan dus zo maar zorg verlenen.
Is de zorg op maat? Iedere dag stellen wij onszelf die vraag omdat we er voor willen
zorgen dat wij onze naam Zorg op Maat met trots kunnen dragen. Door continu te letten
op de kwaliteit van zorg, de interne processen en het steeds verder professionaliseren van
kwaliteitsonderwerpen. Dit doen wij met elkaar. De methodiek “Dit vind ik ervan” die wij
gebruiken, zet de cliënt centraal en daar draait het om. Maandelijks gaan onze medewerkers
in gesprek met onze cliënten waarbij verschillende thema’s aan de orde komen. We houden bij
wat onze cliënten er van vinden en daar kan de zorg weer op aangepast worden. Zijn er meer
algemene veranderingen gewenst op het gebied van zorg, wonen, werk, huisvesting, etc. dan
wordt dit ook samen met de leden van de cliëntenraad besproken.
De cliënttevredenheid is een van de belangrijkste pijlers om te kijken of de zorg op maat is.
Daarnaast moeten we als zorgaanbieder aan een aantal eisen voldoen zoals die door het
zorgkantoor de Friesland, Gemeenten en door de Verenging Gehandicaptenzorg Nederland zijn
gesteld. Dit noemen ze het programma van eisen en het kwaliteitskader. Wij worden jaarlijks
gecontroleerd door DNV en leggen jaarlijks verantwoording af aan de Nederlandse zorgauto
riteit. Vrij recent is er weer een controle uitgevoerd door DNV en hieruit blijkt dat de zorg op
maat is en hier zijn we heel erg blij mee.
De wereld van zorg blijft in beweging en daardoor zijn wij constant bezig om te kijken of ons
dienstenpakket nog wel aansluit bij de hulpvraag van onze cliënten. Mensen willen zich blijven
ontwikkelen. Dit doen wij door onze medewerkers mogelijkheden te bieden om scholing te
volgen en interne trainingen bij te wonen. Onze cliënten bieden wij mogelijkheden in het kader
van werken, leren en meer: School17, Bijdehand, het Posthuis en Galerie ArtBrut058 nodigen
u uit om eens te komen kijken en wellicht is er iets voor u bij.
Wij doen er alles aan om zorg op maat te leveren.
Met vriendelijke groet,

Stichting Zorg Op Maat
School17
BijdeHand
Het Posthuis
GalerieArtBrut058

Stichting Zorg op Maat begeleidt mensen die kwetsbaar zijn vanwege psychiatrische, psychosociale problematiek of een verstandelijke beperking.

De cliënttevredenheid
is een van de
belangrijkste pijlers
om te kijken of
de zorg op
maat is.

Anke Meijer van den Brandhof
Bestuurder Stichting Zorg op Maat
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Een prachtige opening van
galerie ArtBrut058

Slotuitvoering
Oud Oost Vertelt

Zaterdagavond 20 januari was het zover:
de slotuitvoering van Oud Oost Vertelt in het
Koepeltheater. Het avondvullende programma
‘As alles metloopt hè’we un optocht!’ gaf een
overzicht van de activiteiten in de wijk waar de
deelnemers de laatste maanden mee bezig
geweest waren.
Henk, Annemarie en Angelina deden mee aan
Circus Lunato. Het optreden was een groot succes.
Zo zagen we een balancerende acrobaat, de
verdwijntruc met een balletje, een truc met kaarten
en de spanning in de achtbaan; prachtig, wat een
enthousiasme!

Onze dagbestedings
mogelijkheden
Met de expositie NR 1 makke yn Fryslân is de galerie officieel
geopend op 14 april 2018 door Lutz Jacobi. Zij sprak lovende
woorden over de kunst, de kunstenaars en de galerie.
Dichteres Evita Bakker droeg een mooi gedicht voor en samen
met haar en Rinze Uythof onthulde Lutz het kalfje, een ode aan
de nieuwe “stier van Paulus Potter.” Met de kwasten en verf die
klaar stonden, mochten ze de eerste streken op het kalf zetten.
Daarmee was de expositie geopend en kon het publiek naar binnen.

4

ZoM heeft aan de Boerhaavestraat prachtige
werkplekken voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.
Bij School17 kun je meedraaien in de tuinploeg.
Zij onderhoudt de (moes)tuin van School17 en de
grote tuin van de galerie. Het verzorgen van de
kippen en konijnen hoort ook bij de taken van de
tuinploeg. Liggen werkzaamheden binnenshuis je
beter? Dan kun je werken in de keuken, de
wasserette of in de schoonmaak.

Er hangt, staat en ligt prachtig werk van verschillende Friese
ateliers: Atteljee, BijdeHand en Smoel kunstwerkplaats uit
Leeuwarden, Bascule uit Sneek, Daeldersplak uit Drogeham,
De Kunst uit Peins en De Kunstgreep uit Dokkum.

Ben je daarnaast ook nog eens creatief? Hiervoor
kun je bij BijdeHand terecht, in het naaiatelier voor
het maken van tassen, kussens en allerlei andere
producten, in de galerie voor het maken van
keramiek. In de galerie zijn er naast werkzaamheden
met betrekking tot de exposities ook mogelijkheden
voor fotograferen, schilderen en schrijven.

Ook zijn er 20/18 paneeltjes te bewonderen. We doen namelijk
mee aan de grote expositie ‘Kunstenaar laat je kunsten zien’,
kunst op blokpaneeltjes van 20/18, georganiseerd door galerie
Westerkade. Wat een mooie samenwerking!

Een groot gevarieerd aanbod maar wel kleinschalig!
Lijkt dit je iets? Kom dan vooral eens een keertje
kijken of meewerken, dan kun je zelf ervaren hoe het
is om te werken bij ZoM aan de Boerhaavestraat!
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Activiteiten
Agenda

Nieuwe leden gezocht voor de cliëntenraad!
Inmiddels heeft de cliëntenraad drie leden: per
januari versterkt Gerrit Boelen onze raad. Maar er
zijn nog twee plekken die ingevuld kunnen worden,
zodat we alle cliënten goed kunnen vertegen
woordigen. Vind jij het ook belangrijk dat alle
cliënten gehoord worden, wil je je stem laten horen
en mee praten over Stichting Zorg op Maat, dan
kun je altijd eens langskomen bij een cliëntenraad
vergadering en horen wat er besproken wordt.

Zo hebben we de afgelopen maanden onze
bijdrage geleverd aan de sollicitatieprocedure en
het externe onderzoek (Audit) binnen Zorg op Maat.

Geer Keuning en Wietske Zoethout van het
fluitensemble Flenflozz (Fluit op Zolder) brachten
in januari een bedrag van € 140 naar de Galerie.
Het ensemble geeft elk najaar een aantal concerten
met daaraan gekoppeld het geld inzamelen voor
een goed doel. Dit jaar viel de keuze op de Galerie
ArtBrut058 omdat de groep dit een mooi initiatief
vond. Het concert ‘Fluitend naar de kerst’ werd twee
keer uitgevoerd. De ene keer bij de Maximaschool
tijdens hun Herdertjestocht door de wijk
Zuiderburen, de andere keer in Swettehiem, een
verzorgingshuis in het westen van de stad.
Natuurlijk werden tijdens hun bezoek ook de
Galerie en de winkel met Bijdehand producten
nog even goed bekeken.
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Workshop schilderen
met Gea Koevoets

Heb je belangstelling of wil je meer weten,
dan kun je altijd bellen of mailen met
cliëntenraadslid Marko Pen. Tel. 06-42728088
of go2marko@hotmail.com.

Wil jij meedenken,
meepraten
en meebeslissen?

Mooi gebaar!

8 mei

18 mei

W o rk sh o p :
K u ns te na ar E dd y S ik m a
In februari en maart konden we opnieuw een workshop
tekenen en schilderen aanbieden met Eddy Sikma. Dit keer
georganiseerd door ZoM in samenwerking met het netwerk
centrum OudOost. Gedurende zes weken waren de acht
deelnemers enthousiast bezig en zijn verschillende onder
werpen als landschap en stillevens de revue gepasseerd.
We gaan verder met het aanbieden van workshops. Houd
de website en facebook van GalerieArtBrut058 in de gaten!

D e va n a ll es wvaa t-n mdae rk t:
ee n p re se n ta ti e
d a g be st ed in g .
Vrijdag 24 november organiseerde ZoM de van alles
wat-markt: een presentatie van de dagbesteding. Het was
een gezellig sfeervol gebeuren met muziek door Rode Wijn
en Beerenburg, lekkere hapjes van School17, kunst in het
Posthuis en de Galerie ArtBrut058 en mooie dingen
gemaakt door BijdeHand.

Pauperfontein bij galerie
ArtBrut058
met een programma.

22 tot en met 26 mei
We doen weer mee met de
Oranjefondscollecte.

29 mei

Workshop schilderen
met Henk Krist

Juni

Kunstroute Verborgen
Talenten 2018

Andries Nijboer, Kitty de Vlas en Wim
Glas doen mee aan de Kunstroute
Verborgen Talenten 2018 in een paar
bedrijven aan de Tesselschadestraat.
Het werk van Andries en Wim hangt bij
Achmea, van Kitty bij de Veiligheidsregio.
Vrijdag 1 juni is de officiële opening!

Voor actuele informatie
over deze activiteiten:
Zie nieuws op de websites of volg ons
op facebook.

Colofon

Aan dit nummer werkten mee:
Anke Meijer van den Brandhof
Bas Kliffen
Wilma Koole
Bettie Spits
Daniëlle Dijkstra
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DNA

Dinsdagmorgen 27 maart zit in het Posthuis een groep
deelnemers van de dagbesteding ZoM klaar met iets
persoonlijks, iets kleins wat in een klein buisje moet.
We doen mee met het project DNALWD2018. Vincent
Runia, vrijwilliger bij dit project, deelt de buisjes uit en legt
uit wat de bedoeling is. Iedereen kan zijn eigen verhaal
doen en vertellen wat het voorwerp dat in het buisje gaat,
betekent voor hem of haar. Zo doet Henk lego in zijn
buisje: “Ik hou erg van lego en heb er ook heel veel van.”
Er gaat ook lego in het buisje van vriendin Annemarie,
maar dan de meisjesvariant. Angelina heeft een Pokémon
in het buisje gedaan: “Ik teken graag en dan het liefst
Pokémons. Ze bestaan helaas niet, anders wilde ik wel
eentje hebben.” Hilbrand heeft een rubberen visje bij zich
omdat hij erg van vissen houdt. Dit past echter niet in het
buisje waarop hij besluit een stukje van een oude voetbal er
in te doen, want ook voetballen doet hij graag!
De buisjes gaan met Vincent mee en worden geplaatst in de
grote installatie in het gemeentekantoor van Leeuwarden.
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