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ffff ??mag ik ons

voorstellen
voorstellen

Ieder mens is waardevol. Ook mensen met een 
verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Werken 
met je medemens met beperkingen, is werken met 
je hart. En je krijgt er heel veel voor terug! Blader 
snel verder en ontdek het zelf…

Meer informatie?

Siloah
(088) 275 45 00
info@siloah.nl
www.siloah.nl

De Schutse
(0488) 48 33 22
pz@deschutse.nu
www.deschutse.nu

Adullam
(088) 238 55 26
pz@adullamzorg.nl
www.werkenbijadullam.nl

‘‘Waardering van bewoners geeft energie’’

‘Blij van een glimlach!’

Praktijkverhalen
Geurt Geurtsen is persoonlijk 

begeleider binnen cluster intensieve 

begeleiding bij De Schutse.

Waarom de gehandicaptenzorg?
“Momenteel werk ik vijf jaar binnen cluster inten-

sieve begeleiding, wat ik vanaf de eerste dag dat 

ik hier werk met veel plezier doe. Eerlijk gezegd 

wordt het steeds leuker. Wat ik het mooiste van 

mij werk vind, is dat ik steeds meer het vertrouwen 

van mijn bewoners heb kunnen en mogen winnen 

waardoor ik steeds meer van hen mag zien. ”

Mooiste moment?
“Ik werk met een cliënt die drie jaar terug nauwe-

lijks tot geen lichamelijk contact kon verdragen en 

bij fysieke nabijheid veel probleemgedrag liet zien. 

We hebben hier veel aandacht 

aan besteed, regelmatig een 

aai over zijn bol of een knuffel. 

Momenteel als hij wat gespan-

nen is komt hij naar me toe en 

pakt me stevig vast, waarna je 

de spanning uit zijn lichaam 

voelt zakken. Dit zijn voor mij 

de gouden momenten.”

Werken vanuit je 
hart…
“Een stukje van je zelf geven, levert in de loop van 

de jaren op, dat de cliënten zich ook langzaam aan 

jou durven geven. Dus mocht jij ook een stukje van 

jezelf willen geven in de komende jaren, kom 

dan zeker in de gehandicaptenzorg werken!”

‘Kijk niet naar de cliënten om wat ze doen of laten, 

maar om wie ze diep van binnen zijn!’

De Schutse is een landelijke, identiteitsgebonden 

gehandicaptenzorgorganisatie. De Schutse biedt 

woonzorg en dagbesteding aan zorgvragers die zorg 

willen ontvangen in een omgeving waarin Gods Woord 

en de daarop gegronde drie belijdenisgeschriften centraal 

staan. De Schutse hecht veel waarde aan eenheid tussen 

gezin, kerk en instelling. 

De Schutse gaat bij het geven van zorg uit van de 

zorgvraag van de cliënt en houdt zoveel mogelijk 

rekening met ontwikkelingsniveau, aanleg, geaardheid 

en tempo. Het streven is om de cliënten zoveel mogelijk 

het gewone leven te laten ervaren, een onvoorwaardelijke 

ondersteuningsrelatie met hen aan te gaan, te werken 

aan een betekenisvol dagprogramma en anders te kijken 

naar probleemgedrag. 

De zorgvragen lopen uiteen van intensieve verzorging en 

intensieve begeleiding tot ondersteuning en begeleiding 

van grotendeels zelfstandig functionerende cliënten. 

De doelgroep strekt zich uit van jonge kinderen naar 

volwassenen tot ouderen. De voorzieningen van De 

Schutse zijn te vinden in Achterberg, Kesteren, Lunteren, 

Opheusden en Oud-Vossemeer. Er wordt volledige zorg 

geboden aan ongeveer 100 bewoners 

een dagbesteding aan ongeveer 80 

thuiswonenden. 

Wij nodigen je van harte uit om 

een kijkje te nemen op onze 

website www.deschutse.nu!

De Schutse

De Schutse

Leonie de Jong is begeleider in woon- en dagbestedinglocatie 

de Akker/de Dorsvloer van Siloah.
Waarom de gehandicaptenzorg?“Werken met mensen, voor ze kunnen zorgen en ze liefde en aandacht geven. De 

waardering die je van de bewoners krijgt geeft zoveel energie. Het is heel afwisselend 

werk met verschillende niveaus, zorg of begeleiding.”Mooiste moment?“Mooie momenten zijn er elke keer weer opnieuw. Een van de mooie momenten was 

dat we met een groep bewoners naar de dierentuin gingen, de bewoners genoten hier 

zichtbaar van en dagen later hoor je ze er nog over of laten ze door foto’s blijken dat ze 

het herkennen.” 

Werken vanuit je hart…“Werken vanuit je hart is heel belangrijk, de cliënten laten zien dat je van ze houdt en dat 

je voor ze wilt zorgen. Zo krijg je ook heel veel liefde van de cliënten terug. De blijdschap 

en waardering van cliënten als je na bijvoorbeeld een vakantie weer terugkomt.”

Marleen Katgert is activiteitenbegeleider op het kinderdagcentrum Horstheim van Adullam. 
Waarom de gehandicaptenzorg?“De uitdaging om de cliënten een zinvolle dagbesteding te geven 
waarbij de ontwikkeling wordt gestimuleerd. En als er dan een stapje 
in de ontwikkeling is gemaakt, geeft dat voor mij zoveel uitdaging en 
plezier in mijn werk.”

Mooiste moment?
“Elke dag is er wel een moment wat heel waardevol is. Dit kan een 
knuffel of een glimlach van een deelnemer zijn. Er zijn momenten dat 
de deelnemer iets wil duidelijk maken met behulp van gebaren en/of 

lichaamstaal. Als je de deelnemer begrijpt kunnen ze je een glimlach geven waar ik zelf zo 

blij van wordt. Dit alles maakt mijn werk heel waardevol.”Werken vanuit je hart…“Voor dit werk moet je liefde hebben voor deze doelgroep. En je krijgt zoveel liefde terug. 
Geef ze de tijd en je krijgt er zoveel voor terug!”
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Welke beperkingen zijn er?Er zijn verschillende soorten beperkingen:

Weetjes

Hallo! Ik ben Francina. Ik werk op Druivenstein in Staphorst, 
dat hoort bij Horstheim. Ja, wat doe ik daar allemaal; bakken, in de tuin 
werken, appels schillen. Aan beweging doen vind ik ook belangrijk; 
wandelen of fietsen op de home trainer. 

En één dag in de week op donderdag sta ik in de kringloopwinkel de Hors-
tenaar. Nou dat vind ik geweldig! Ik mag heel graag op Horstheim komen! 
Ook werk ik nog in een gezin, dat vind ik ook heel erg leuk! Ik help daar met huishoudelijke taken. En kleine kinderen vind 
ik heel erg lief ! In de bus zitten twee kinderen waar ik heel goed 
voor zorg. Dat zijn echt mijn vriendje en vriendinnetje. Ik nodig 
jullie een keer uit om in Staphorst te komen. Dat zou ik heel gezellig vinden.

Groetjes van Francina

Hallo, ik ben Henk Tijssen. Ik ben geboren op 4 juni 

1991. Ik woon thuis bij mijn ouders in Kesteren en ik 

heb één broer, vijf broertjes en drie zusjes. Ik kom altijd op de 

fiets naar De Schutse en dan neem ik mijn goede humeur mee. 

Ik werk nu alweer zeven jaar op dagbestedingsgroep De 

Stoomtrein en ik verveel me bijna nooit. Stilzitten is niets voor 

mij en het liefst help ik iedereen. Ik heb het goed naar mijn zin 

op De Schutse en ik vind het leuk en gezellig om er te zijn!

Op maandag mag ik met de groentekar langs alle groepen en kantoren. Verkopen kan ik wel 

hoor, de kar moet helemaal leeg. Ze horen mij al uit de verte aankomen, want gezellig kletsen 

hoort er natuurlijk bij. Verder werk ik in het winkeltje Hart & Zo. Daar verwelkom ik de klanten 

met een brede glimlach en ik pak vrolijk hun cadeautjes in. Bij De houtgroep mag ik zagen, 

schilderen en schuren, en dat kan ik heel goed. Heel af en toe mag ik rijden op de trekker van De 

Tuingroep, dan voel ik me zo gelukkig en trots! Natuurlijk moet ik bij De Tuingroep ook gewoon 

schoffelen en onkruid wieden. Ik vind het ook heel erg leuk om te zwemmen, dat mag altijd op 

vrijdag. Op maandag begin ik daar al over te praten, zodat ze het niet zullen vergeten. Bij elk 

kantoor weet ik de doos voor het oude papier te vinden, want ook het oud papier ophalen is een 

van mijn taken. Zoals je kunt lezen ben ik actief op verschillende plaatsen. Wie weet kom ik je 

wel een keer tegen op De Schutse!

Groetjes van de altijd vro
lijke Henk Tijssen!

Ik ben Willem. Een stoere jongen van 31 jaar. Op Villa Magnolia woon ik met 

nog een stoere jongen en vier dames. Villa Magnolia is één van de vier woongroepen 

van woonlocatie Bethesda in Den Dolder.

Mijn ouders hebben hun huis in Veenendaal. Regelmatig kom ik hen een week-

end vergezellen. Ook komen ze mij gezellig bezoeken. Voor een kopje koffie ben ik 

altijd te vinden. Mijn pa is één van de beste klusjesmannen, waar ik stiekem ook een 

beetje trots op ben!

Op de Dennenappel krijg ik zinvolle dagbesteding. Hiervoor hoef ik niet 

ver te gaan. De Dennenappel zit in hetzelfde gebouw als Villa Magnolia. De wind door 

mijn haren, de regendruppels op mijn jas, de zon op mijn huid. Een bezoekje aan de 

dieren, graaien in het zand, friemelen aan de grassprietjes. Op de schommel, in mijn 

loopwagen of samen met mijn begeleider. Heerlijk! Buiten ben ik graag!

Ik hou van actie reactie. Stiekem mijn voet uitsteken... 

wat leuk als iemand dan schrikt! En als ik het 

goed naar mijn zin heb, hoor je mijn gulle 

schaterlach al van ver. 

Een stevige handdruk van 
Willem van Laar

“Stilzitten is niets 

voor mij en het liefst 

help ik iedereen”

Op welke manier kan een beperking ontstaan?
Wat is het Syndroom van Down?
Hoe zou jij omgaan met iemand die een verstandelijke beperking heeft?

1
2
3

Mensen met een handicap díe zorg verlenen die ze vragen. Dat is het werk van 

Siloah. Gods Woord is uitgangspunt voor als ons werk. We omringen de cliënten met 

inhoudelijke deskundigheid en oprechte betrokkenheid. De cliënt staat centraal. 

Siloah gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten en een deel van de Christelijk 

Gereformeerde Kerken. Wij richten ons op de gereformeerde gezindte of anders 

gezegd: op diegenen die zich gebonden weten aan de Schrift en Belijdenis (de drie 

Formulieren van Enigheid).

Wij bieden zorg aan zo’n 550 cliënten binnen verschillende voorzie-

ningen door heel Nederland. Deze voorzieningen zijn woonlocaties, 

dagactiviteitencentra en logeerhuizen. Daarnaast bieden we 

ook ambulante zorg aan: Begeleid Zelfstandig Wonen, Zorg 

aan huis en Pedagogisch Praktisch Gezinsbegeleiding. Bij 

Siloah werken ruim 625 medewerkers.

Meer weten? Kijk op www.siloah.nl

Adullam is een landelijk opererende, identiteitsgebonden organisatie 

voor het bieden van zorg en begeleiding aan mensen met een ver-

standelijke beperking. De Bijbel, samen met de Drie Formulieren 

van Enigheid, stempelen die identiteit en zijn het richtsnoer voor 

onze normen en waarden. 

Adullam verleent binnen 16 zorglocaties zorg aan ruim 435 zorgvragers. Meer dan 

430 medewerkers bieden in de diverse dagactiviteitencentra, woonvoorzieningen, 

logeerhuizen en instellingen voor intensieve 24-uurszorg begeleiding, verzorging, 

behandeling en verpleging. Die zorg en begeleiding verlenen wij op een principiële 

en professionele wijze. In alle fasen van het leven bieden we kwalitatief goede 

hulp. Daarmee willen we een bijdrage leveren aan het welzijn van mensen met 

een verstandelijke beperking en hun ouders, verwanten en/of (wettelijk) 

vertegenwoordigers. 

Wij streven ernaar om de zorgvragers zoveel mogelijk het gewone leven te 

laten ervaren. Dit doen we door een onvoorwaardelijke ondersteuningsre-

latie met hen aan te gaan, anders te kijken naar probleemgedrag en hen 

een betekenisvolle daginvulling te bieden.

Meer weten over Adullam? Lees meer op www.adullamzorg.nl.

Adullam

Lichamelijke beperkingenWie een lichamelijke beperking heeft, kan een deel van 
zijn lichaam niet goed bewegen. Sommige mensen kunnen 
daardoor bijvoorbeeld niet goed lopen en zitten daarom in 
een rolstoel. Ook komt het voor dat iemand geen controle 
heeft over zijn spieren en z’n bewegingen niet goed kan 
sturen. Bijvoorbeeld omdat iemand spastisch is.Verstandelijke beperkingenMensen met een verstandelijke beperking hebben moeite 

met dingen leren en dingen begrijpen. Deze beperking is 
niet altijd zichtbaar. Maar raak je in gesprek met iemand 
met een verstandelijke beperking, dan merk je het 
vaak wel. Bijvoorbeeld omdat iemand moeite heeft met 
communiceren. 

Zintuiglijke beperkingenWie een zintuiglijke beperking heeft, ziet of hoort slecht 
of helemaal niets. Hiervoor zijn hulpmiddelen zoals: 
gehoorapparaten, pictogrammen, gebaren, blindenstokken 
en computers. Deze hulpmiddelen dragen bij aan het 
ervaren van het gewone leven, zoveel als mogelijk is. 

Meervoudige beperkingen Meervoudige beperkingen zijn combinaties van lichamelijke, zintuiglijke en/of verstandelijke beperkingen.

Siloah “…kleine kinderen vind ik heel erg lief!”

“Stiekem mijn voet 

uitsteken... wat 

leuk als iemand 

dan schrikt!”

Welke opleiding 
heb je nodig?
Er zijn opleidingen voor verschillende niveaus 

(2 t/m 5) en leerwegen (BOL/BBL).

De studierichtingen zijn: Maatschappelijke Zorg, 

Pedagogisch Werk, Sociaal werk, Verzorgende (IG), 

Verpleegkunde, Social Work (SPH/MWD).

Siloah, Adullam en De Schutse werken samen met 

het Hoornbeeck College, www.hoornbeeckcollege.nl 

en de CHE, www.che.nl.
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