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Doe mee aan
de Prijsvraag en maak
kans op een taart!

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

Voorwoord
De nieuwe nieuwsbrief van Stichting Zorg op Maat
(ZoM) is klaar! Het is de bedoeling dat deze twee
keer per jaar verschijnt en u zo op de hoogte blijft
van het doen en laten van ZoM.
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Prijsvraag
De nieuwsbrief heeft nog geen naam,
maar dat is natuurlijk wel de bedoeling.
Goed idee? Stuur een mail naar
w.koole@stichtingzorgopmaat.nl en maak
kans op een lekkere taart gemaakt door
het keukenteam van School17.

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

In deze nieuwbrief kunt u lezen dat ZoM al vijftien
jaar bestaat. Dat was begin mei en is toen gevierd
met taart op de verschillende locaties. Tijdens de
feestelijke opening van de Galerie ArtBrut058 in
september heeft bestuurder Anke Meijer in haar
toespraak daar ook nog even bij stil gestaan en in
deze nieuwsbrief kijken zij en Jan Jansen even terug
op deze periode.
De cliëntenraad is op zoek naar nieuwe leden en
verder kunt u lezen wat er de afgelopen tijd nog
meer gedaan en gebeurd is bij ZoM.
De nieuwsbrief heeft nog geen naam, maar dat is
natuurlijk wel de bedoeling. Goed idee? Stuur een
mail naar w.koole@stichtingzorgopmaat.nl en maak
kans op een lekkere taart gemaakt door het
keukenteam van School17.
Heeft u een leuk verhaal, een tekening, foto of idee
voor de volgende nieuwsbrief: laat maar weten, ook
daarvoor kan bovenstaand mailadres gebruikt
worden. De kopij moet binnen zijn op 1 maart.
Veel leesplezier!

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.

Bestuurders trots op 15 jaar
Zorg op Maat

Zorg op Maat wil
zich blijven
ontwikkelen en
vernieuwen.

Aan het woord Anke Meijer-van den Brandhof en Jan D. Jansen,
bestuurders van ZoM.
Anke: “Terugkijkend op vijftien jaar Zorg op Maat sta ik hier met een trots gevoel.
De afgelopen jaren zijn er veel wijzigingen in de zorg geweest en daar hebben
we ons moedig doorheen geslagen. Onze medewerkers zijn van grote waarde
geweest om deze mijlpaal te bereiken. Zorg op Maat is op vele gebieden een
pionier, denk daarbij aan het werken met tablets, het digitale cliëntdossier,
thuiswerken en het inzetten van het sociale netwerk. Zorg op Maat wil zich
blijven ontwikkelen en vernieuwen. Galerie Art Brut058 is hier zo’n mooi
voorbeeld van.”
Jan: “We zijn begonnen vanuit een ideologie, we kregen mogelijkheden
doordat het PGB ingevoerd werd en konden zo zorg
anders aanbieden dan gewoon was. Kijken vanuit
de cliënt en zijn netwerk, de community care.
We hebben dromen verwezenlijkt: het aanbieden
van 24-uurszorg in een kleinschalige woonvorm
en dagbesteding. We zijn nog steeds
kleinschalig, maar wel professioneler geworden.
Ik ben trots, fier, dat we dit met elkaar gedaan
hebben!”

We hebben dromen
verwezenlijkt: het
aanbieden van 24-uurszorg
in een kleinschalige
woonvorm en dagbesteding.
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Nieuwe leden gezocht voor de clientenraad!
“Stem van de cliënten heb je nodig om goed werk
te kunnen blijven leveren!”
Sita Bakker uit Leeuwarden is sinds september
ondersteuner van onze cliëntenraad en doet dit
vanuit het Landelijk Steunpunt Medezeggen
schapsraad (LSR). Haar taak is de raad te
ondersteunen daar waar nodig is: bijvoorbeeld
door ideeën aan te dragen, een keer een achter
banoverleg te organiseren of als voorzitter.
De cliëntenraad behartigt de belangen van alle
cliënten van ZoM: het is meedenken, meepraten
en meebeslissen.

Een voorbeeld van een onderwerp kan zijn:
- wat voor kerstpakket moet er dit jaar komen?
- is het overal schoon genoeg?
Lijkt je dit iets? De cliëntenraad heeft nog nieuwe
mensen nodig. Je hoeft echt niet alles te kunnen,
je mag leren. Belangrijk is dat je tijd hebt en het
leuk vindt. Je mag ook eerst eens komen kijken.
Wil je meer weten, dan kun je bellen of mailen
met cliëntenraadslid Marko Pen,
tel. 06-42728088 of
go2marko@hotmail.com

Wil jij meedenken,
meepraten
en meebeslissen?

Mooie samenwerking metOud Oost.
de wijk

We doen mee met een project: Oud Oost Vertelt. Het deelproject
Circus Lunato oefent in ons Posthuis aan de Boerhaavestraat.
De groep bestaat uit vijf mensen, die onder enthousiaste leiding
van Zippora Tieman zich met veel plezier bekwamen in allerlei
circusachtige activiteiten.

Een ander deelproject is ‘de Gribus op apegapen’.
In oktober en november is op iedere dinsdagmiddag
kunstschilder Eddy Sikma aanwezig in het Posthuis.
Onder zijn deskundige begeleiding is een groep aan
het tekenen en schilderen met als inspiratiebron de architectuur
van Piet de Vries-woningen, waarvan in deze wijk veel te vinden zijn.
Het resultaat is te bewonderen tijdens de presentatie op
26 november. Plaats en tijd te vinden op website en fb (Het Posthuis).
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School17 collectenjeret Fonds
voor het Ora

Voor de derde keer hebben bewoners
van School17, medewerkers van Zom
en anderen in juni meegedaan aan de
jaarlijkse collecte van het Oranje
Fonds. De opbrengst is voor maat
schappelijke organisaties in Fryslân.
Bovendien mag de deelnemende
organisatie de helft van de opbrengst
zelf houden. Door weer en wind hebben
we twee avonden gecollecteerd en
€ 213,- opgehaald. De helft, €106,50
kunnen we gebruiken voor School17.
Gedacht wordt aan de aanleg van een
jeu de boulesbaan, waar ook de buurt
gebruik van kan maken!

‘Dit vind ik ervan’
19 Oktober kwamen twee mensen van het platform ‘Dit vind ik ervan’
langs bij onze organisatie om nader kennis te maken. Ze voerden
gesprekken met het management, medewerkers en cliënten omtrent
de methode ‘Dit vind ik ervan’. Zo konden zij beoordelen of Zorg op
Maat de methode op die manier uitzet binnen de organisatie zoals dit
ook werkelijk bedoeld is toen de methode ontwikkeld is.
Naast het voeren van de dialogen hebben we ook een
bezoek gebracht aan het kantoor op de Vondelstraat,
School17, de Galerie ArtBrut058/Posthuis en
dagbesteding BijdeHand. Overal zijn wij zeer gastvrij
ontvangen door cliënten en medewerkers.

Tijdens het licentie bezoek is getracht op deze vraag
een antwoord te krijgen. Uiteraard schetsen de
dialogen welke gevoerd zijn een globaal beeld van hoe
Zorg op Maat de aanpak gebruikt onder de cliënten.
Omdat niet alle cliënten en medewerkers bevraagd zijn
hebben wij niet een “cijfer” gekregen over hoe Zorg op
‘Dit vind ik ervan’ is een methode welke Zorg op Maat Maat tot nu toe scoort maar zijn de beoordelingen
hanteert in de ondersteuning met de cliënten die kan groter neer gezet. De beoordeling is positief. Ze waren
toetsen in hoeverre de cliënt tevreden is op het gebied ontzettend tevreden over de manier hoe wij ‘Dit vind ik
van tien verschillende leefgebieden. Door het voeren
ervan’ gebruiken binnen de organisatie. Verder hebben
van de dialogen tussen ondersteuner en de cliënt kan ze een advies uitgebracht om nog beter te kunnen
de cliënt aangeven wat hij of zij vindt van de thema’s
aansluiten. We hebben mooie dialogen gevoerd
waaruit deze goede beoordeling is gekomen en ze
in relatie tot zijn eigen leven. De ondersteuner zal de
cliënt door het stellen van open vragen uitnodigen om hebben aan alle betrokkenen kunnen proeven dat er
met veel enthousiasme gewerkt wordt aan de methode.
de eigen mening te kunnen weergeven. Wanneer de
Het belangrijkste is dan ook dat de cliënten hebben
cliënt bijvoorbeeld aangeeft niet tevreden te zijn, of
aangegeven dat het een goede methode is omdat zo
bepaalde items moeilijk te vinden op een bepaald
gebied en hier verandering in wenst, dan kan de
de eigen beleving centraal komt te staan en de
ondersteuner hierin goed kan aansluiten bij wat de
betreffende ondersteuner de doelen aanpassen op
client wenst, namelijk zorg op maat.
het gewenste resultaat.
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Feestelijke opening
Galerie ArtBrut058

Een prachtige expositie die te zien is tot en met 19 februari.
Galerie ArtBrut058 biedt een podium voor pure kunst, gemaakt door
kunstenaars met een beperking, met een eigen vormtaal en thematiek.
In de toekomst zullen we ook reguliere kunstenaars, van buiten het
zorgcircuit, uitnodigen om te exposeren. Zo wordt het een plek waar
kunst, cultuur, ontmoeting en zorg centraal staan.
Veel mensen kwamen bij de opening een kijkje nemen en dit
heugelijke feit met ons vieren.
De galerie is open op maandag, donderdag en vrijdag van
11.00 tot 17.00 uur, op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.

Henk van Eijk, Blauwe Cobra

In het weekend van 15 en 16 september is de galerie van ZoM
geopend met de expositie de Generale. Kunst van special arts
Nederland, het Daaldersplak uit Drogeham, Atteljee en Smoel
kunstwerkplaats uit Leeuwarden.

ExpositiE

de Generale
21 september 201719 februari 2018

Boerhaavestraat 3
8921 tN Leeuwarden
Galerie ArtBrut058

Galerie ArtBrut058 is onderdeel van stichting Zorg op Maat
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De foto’s van de opening zijn
gemaakt door Kitty de Vlas.

Activiteiten
Agenda
24 november 2017

De van alles wat-markt

De gezelligste markt met een
presentatie van de verschillende
onderdelen van onze dagbesteding.
Van 16.00 tot 19.00 uur in de tuin bij
het Posthuis aan de Boerhaavestraat.

26 november 2017

Oud Oost Vertelt

Heerlijk eten van de borden
van BijdeHand!
Bij BijdeHand in de Nieuwe Oosterstraat raak je niet snel
uitgekeken. Zo maken ze daar keramiek waaronder
prachtige schalen en bekers. Michiel en Lilian, eigenaren
van restaurant By Us vonden dit kennelijk ook en bestelden
servies: borden, kommen, kaasplankjes, suiker- en
melkkannetjes, dit alles in verschillende vormen en kleuren.
Nu kun je daar dus eten van, jawel, BijdeHand borden!
En dat niet alleen, de feestdagen komen er aan en bij
BijdeHand hebben ze behalve keramiek nog veel meer te
koop. Tassen, notitieboekjes in verschillende soorten en
maten, kussens, dingetjes voor de kerst en nog veel meer.
Ga zelf maar kijken!

Onder andere met een show van Circus
Lunato en expositie van de schilderijen
gemaakt met Eddy Sikma. Tijd en
plaats nader te bepalen en later te
vinden op www.oudoostvertelt.nl en
fb (Het Posthuis)

Workshops bij BijdeHand
Datum nader te bepalen;
volg website en fb van BijdeHand:
www.BijdeHand.frl

Workshops bij Posthuis
Houd www.galerieartbrut058.nl of
fb in de gaten!

Expositie de Generale
in Galerie ArtBrut058
Tot en met 19 februari 2018

(Geopend op maandag, donderdag
en vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur,
op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.)

Colofon

Aan dit nummer werkten mee:
Anke Meijer
Bettie Spits
Jan Jansen
Karen van Hoek
Kitty de Vlas
Sita Bakker
Wilma Koole
Daniëlle Dijkstra
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In de zomer heeft dagbesteding BijdeHand samen
met kunstwerkplaats Smoel meegedaan aan het
project Kunst aan het water in Balk. Het thema
was dit keer ‘plakjes’, wat verwijst naar een zit- of
hangplek zoals een stoel of bank, maar dan anders.
Het is een plakproject geworden. Als eerste zijn er drie
bioscoopstoelen ontdaan van stof en kussens. Op de
houten stoelen hebben verschillende kunstenaars een
spannend thema getekend: een haai, een krokodil en
een piraat.
Er zijn posters gehaald bij verschillende bioscopen
in Leeuwarden en daarmee is aan de slag gegaan.
De posters scheuren en plakken, de papiersnippers
zijn gebruikt als verf.
De stoelen zijn uiteindelijk in de epoxy gezet, een hele
dikke laklaag, zodat het ook tegen de regen bestand
is. Inmiddels hebben de stoelen daar gestaan.
Er zullen vast mensen even op gezeten hebben: even
plaatsnemen in de bek van de haai of de krokodil!
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Dagbestedings
locaties van Zorg
op Maat
Zorg op Maat heeft drie dag
bestedingslocaties: BijdeHand in de
Nieuwe Oosterstraat, School17 en
het Posthuis/Galerie ArtBrut 058 in
de Boerhaavestraat.
Haken, keramieken, naaien,
keukenwerkzaamheden, schoon
maken, tuinieren, fotograferen,
schrijven en schilderen, alles
is mogelijk!
Op alle drie locaties is nog plaats vrij
voor nieuwe medewerkers met een
indicatie voor dagbesteding.

