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Wie samen kan reiZen, 
kan ook samen leven.

SAMEN OP REIS
Voorwoord

BESTE REISGENOOT,

Je leest het goed! We gaan op reis, met z’n allen… cliënten, familie en man-
telzorgers, vrijwilligers, medewerkers. Eigenlijk met iedereen die betrokken is 
bij BrabantZorg en de dienstverlening aan kwetsbare ouderen. Het wordt geen 
‘all inclusive’ groepsreis maar een heuse ontdekkingstocht. En we hebben ie-
dereen nodig bij deze reis, want we willen nieuwe wegen ontdekken om onze 
bestemming te bereiken. Het wordt een reis van vallen, opstaan en weer door-
gaan. Een reis waarin we elkaar nodig hebben en veel van elkaar zullen leren. 
Het wordt ook een reis waarbij we verrassend mooie uitzichten zullen treffen of 
een klein bloemetje waar we eerder zomaar aan voorbij zouden zijn gegaan. Het 
wordt ‘onze’ reis!

MET DEZE GIDS WILLEN WE JE VOORBEREIDEN OP ONZE REIS. 
We willen delen hoe we naar de toekomst kijken en welke bestemming we voor 
ogen hebben. We laten je zien welke bagage je nodig hebt en hoe we elkaar 
kunnen helpen bij het verzamelen van de reisbenodigdheden. We willen je in-
spireren om op weg te gaan of verder te gaan met de tocht die je al was gestart. 
Het is belangrijk dat we deze reis maken met hetzelfde doel voor ogen: de visie 
van BrabantZorg. We gaan op weg met de waarden die ons verbinden. We zijn 
daarbij aandachtig, betrouwbaar en we doen het samen.

MAAK ER EEN MOOIE REIS VAN!

Henk van de Werfhorst, 
Wilma de Jong en 
Adrie van Osch
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Dat is de definitie van gezondheid 
van de Nederlandse arts en onder-
zoeker Machteld Huber. Het is méér 
dan een positieve kijk op gezond-
heid, het is een positieve kijk op het 
leven.

WAT BETEKENT DIT?

We gaan met elkaar op reis. Van-
daag, morgen, overmorgen. Maar 
voordat we vertrekken, stel jezelf 
eens de vraag: hoe voel ik me van-
daag?

Het antwoord op die vraag wordt 
niet alleen bepaald door je fysieke 
gezondheid. Ook de emotionele en 
sociale uitdagingen van het leven 
spelen daarbij een belangrijke rol.
Dat geldt niet alleen voor jezelf, 
maar ook voor anderen. Door onze 
zorgzame houding zijn we in de 
voorbijgaande jaren vergeten dat ie-
dereen graag eigenaar is van zijn of 
haar eigen uitdagingen in het leven.

Het zorgklimaat is aan het veran-
deren. Soms waait het hard of ‘ha-
len we een nat pak’ door een on-
verwachte bui. Deze onvoorspelbare 
weersomstandigheden vragen om 
een heldere visie voor de komende 
jaren. Zodat we steeds de juiste koers 
varen.

EEN NIEUWE DEFINITIE VAN 
GEZONDHEID 

Onze kijk op gezondheid is van levens-
belang. Het bepaalt elke dag weer 
hoe goed we ons voelen. Zien we 
alleen de ziekte, de gebreken en 
belemmeringen of zien we óók mo-
gelijkheden en kansen? Zien we pa-
tiënten of mensen? Medewerkers of 
collega’s?

‘Gezondheid is het vermogen 
je aan te passen en zelf regie 
te voeren in het licht van de 
fysieke, emotionele en sociale 
uitdagingen van het leven.’

ONZE VISIE
Van start met een positieve kijk op geZondheid

65



HENK VAN DE WERFHORST OVER LUISTEREN NAAR ELKAAR

Wat kan ik zelf en wat kan ik zelf organiseren? Zelf- en samenredzaamheid 
is de kern van onze nieuwe definitie van gezondheid. Dat heeft gevolgen voor 
zowel cliënten als medewerkers.

Zelf- en samenredzaamheid begint met veel afleren. Onze handen op de rug 
houden en vooral goed kijken en luisteren. Naar de cliënten en naar hun om-
geving maar ook naar elkaar. Dat is best spannend, want luisteren vraagt om 
vertrouwen. Durven met je mee te laten kijken en te laten zien wat je doet, wie 
je bent. In een veilige omgeving, waar je de ruimte krijgt om je vak te beoe-
fenen. 

Vervolgens zoeken we naar oplossingen. Samen.

Goede zorg is zorg die bij de cliënt past. Het antwoord op de vraag of we goede 
zorg verlenen, komt van de cliënt. Maar de verantwoording over wat je doet, 
leg je óók bij elkaar. Dát is zelf- en samenredzaamheid.
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Samen op weg met 
een positieve kijk 
op geZondheid

In vele bijeenkomsten en gesprekken met cliënten, mantelzorgers, mede-
werkers, vrijwilligers en andere betrokkenen hebben we opgehaald wat uitein-
delijk de basis van onze strategische visie is geworden. Want ook het vormen 
van een strategische visie doe je samen.

‘Als we allemaal bezig blijven met 
de vraag hoe we het vandaag voor 
de cliënt ‘beter’ kunnen doen, is 
de zorg die we verlenen goed.’
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GEZOND LEVEN

In ons leven staan we allemaal op gezette tijden voor uitdagingen, zowel privé 
als in ons werk. Ook hierbij is het vermogen om je aan te passen van groot 
belang. Uitgaan van je eigen kracht en de mogelijkheid om zelf regie te voeren.

Het vermogen je aan te passen en zelf regie te voeren in het licht van deze uit-
dagingen, doet een beroep op je eigen verantwoordelijkheid. 

Wat kan ík doen om met de uitdagingen van het leven om te gaan?
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‘GeZond leven is in staat Zijn om 
 je leven vorm te geven ondanks 
 dat er beperkingen Zijn..’

      WILMA DE JONG

Onze nieuwe visie heeft gevolgen 
voor de manier waarop wij de cliënt 
en haar omgeving benaderen maar 
ook voor de manier waarop mede-
werkers zichzelf en elkaar benaderen.

Hoe moeilijk het soms ook is, je bent 
verantwoordelijk voor de keuzes die 
je maakt. Als je daarnaar durft te 
handelen, ontstaat er een hele nieu-
we ruimte met tal van mogelijkheden.
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De bestemming is het doel waarmee je reis begint. Gaandeweg kan je van rich-
ting veranderen of een andere route nemen, maar daarbij houd je steeds je doel 
voor ogen.

WAT IS JOUW REISDOEL? HOE ZIET JOUW IDEALE BESTEMMING ERUIT? HOE 
WEET JE DAT JE JE BESTEMMING BEREIKT HEBT?

Désirée: De ideale bestemming... Dat is wonen in een huis wat je thuis is! Daar 
ga je mensen ontmoeten die je helpen om je leven te leiden zoals jij het wil. 
Die andere mensen zijn dan familie, vrienden, professionals, die jij nodig hebt. 
Mensen die met je samenwerken en op zoek gaan om daar een steentje aan bij 
te dragen. Dat is voor iedereen anders, dus dat betekent goed naar elkaar luis-
teren en openstaan voor nieuwe ideeën!
 
Birgit: Ieder individu vraagt om andere zorg. Daarop inspelen, dat geeft mensen 
moed om zolang mogelijk in hun eigen thuissituatie te kunnen blijven wonen.

REISDOEL
Het ontdekken van een positieve kijk op geZondheid

Je ploft neer en kijkt naar je kaart. 
Er staan pijlen op en uitroeptekens. 
Je leest hardop de namen van de plaatsen de je niet kende. 
Je denkt aan wat je gezien hebt en gehoord, de verhalen, 
de mensen en de hindernissen die je op je pad tegenkwam. 
Al die tijd ben je onderweg geweest. 
De dag dat je vertrok lijkt een eeuwigheid geleden. 
De herinneringen eindeloos. 
Je voelt je anders, nieuw.

Bestemming bereikt.

De reis is belangrijker    
 dan de bestemming

MIJN REISDOEL:
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Een reis vol verrassingen
Op reis gaan is voor iedereen spannend. Een vreemde taal, gewoontes waar je 
aan moet wennen en onbekende wegen die je staan te wachten. Het hoort erbij. 
Dus je leert een paar belangrijke woorden uit je hoofd, je leest over de gewoon-
tes en je stippelt een route uit.

Maar hoe goed je ook bent voorbereid, je weet niet precies wat je te wachten 
staat! Dat is wat op reis gaan zo spannend maakt.

Laat jij je nog wel eens verrassen?

Prik een datum in je agenda en neem je voor om die dag eens met andere ogen 
naar cliënten, collega’s en vrijwilligers te kijken. Stel die dag iemand een persoon-
lijke vraag of een vraag die je normaal niet zo snel zou stellen. Laat je verrassen!
 
We zijn in onze dagelijkse werkzaamheden geneigd om automatisch te handelen. 
Kijk of er ruimte is om het eens anders te doen. Samen. Betrek een familielid 
of mantelzorger bij wat je doet en vraag je af wat zij die dag kunnen betekenen. 
Kijk wat er gebeurt!
 
Vraag een cliënt wat hij of zij zelf kan en wil doen. Probeer te leren van wat de 
cliënt je vertelt. Maak er een mooie, verrassende dag van. Een prachtdag!

Verwondering 
is het begin 
van inZicht

UDEN
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Verras jezelf eens en kijk naar dit 
filmpje. Mogelijk inspireert het je om 
anders te kijken naar die ‘knorrige’ 
heer of wat stillere dame! ‘See me’:
http://youtu.be/TmTmBNg2w1o

Heb je zelf een inspirerend filmpje 
gevonden? Deel het gerust met je 
collega’s door het in een bericht te 
plaatsen op onze Facebook-pagina!



De komende tijd gaan we gevoed 
door onze positieve kijk op ge-
zondheid samen op pad om de 
zorgwereld opnieuw te ontdek-
ken. De tocht die we maken kent 
twee belangrijke hoofdroutes. 
Natuurlijk staat het je vrij om 
zijwegen in te slaan en zelf op 
ontdekking te gaan. Maar de 
hoofdroutes zullen er steeds zijn 
om je weer op weg te helpen en 
houvast te bieden.

ROUTE 1: SAMENSPEL IN ZORG

Langs de weg van Samenspel 
in zorg leer je de nieuwe visie te 
vertalen naar concreet gedrag. 
Het gaat daarbij om het onder-
steunen van de eigen regie en 
het benutten van de mogelijk-
heden voor zowel de cliënt en 
haar omgeving als onszelf.

ROUTE 2: ELKE DAG LEREN

Het pad van Elke dag leren helpt je 
te groeien met je team als veilige 
plek om te blijven leren en verant-
woordelijkheid te durven nemen.

OP PAD!
De hoofdroutes

ZALTBOMMEL

Onderweg kom ik tegen
wat ik stilstaand niet vond
Zo steeds bewust bewegen

houdt mijn Ziel geZond
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Langs de weg van Samenspel 
in zorg leren we de eigen regie 
en de mogelijkheden voor zowel 
de cliënt en haar omgeving als 
onszelf te ondersteunen en te 
benutten. Daarnaast zullen we 
ons richten op het vergroten van 
de mogelijkheden voor samen-
werking met de omgeving en het 
samenspel van formele en infor-
mele zorg.

Wat betekent dit voor ons ge-
drag, ons vak en onze profes-
sionaliteit? 

Zorg is niet langer het exclusieve 
domein van zorgverleners en 
zorgorganisaties maar van ons 
allemaal. We vertrouwen erop 
dat mensen in de basis goed 
in staat zijn om voor zichzelf te 
zorgen. Cliënten, maar ook wij-
zelf. Wij als zorgprofessionals 
ondersteunen daarbij. 

SAMENSPEL IN ZORG
Route 1

WE WETEN VEEL VAN ZORG, 
ZIEKTE EN GEZONDHEID. WE 
VERSTAAN ONS VAK. MAAR 
WE WETEN OOK DAT WE HET 
GEWENSTE RESULTAAT PAS 
BEREIKEN IN SAMENSPEL 
MET DE CLIËNT EN HAAR 
OMGEVING.

Daar hoort bij dat we elke dag 
openstaan om te leren. Waar 
mogelijk samen met de cliënt 
en haar familie en waar nodig 
samen met andere organisaties, 
professionals en vrijwilligers.

INGE VAN DER LINDEN EN THEO BEIJERS OVER MEEDOEN EN LOSLATEN
 
Zo’n zeven jaar geleden kwam Theo Beijers (72) bij Simeonshof in Erp wonen. 
Inge van der Linden (35) werkt er al bijna twaalf jaar als cliënt contactpersoon 
op de PG-afdeling en kent Theo goed. 

‘Ondanks dat we hier op een PG-afdeling werken, proberen we onze bewoners 
altijd zo veel mogelijk zelf te laten doen. We stimuleren bewoners om aan te 
geven wat ze willen en wij kijken dan wat kan. Theo leest graag. Dus ik zorg 
dat er altijd iets te lezen voor hem naast zijn bed ligt. En als ik iets vergeet, zijn 
kleedje bijvoorbeeld, dan zegt hij dat. Bewegen en zelf nadenken, dat houdt de 
mens fit. Als ik alles voor ze zou doen, gaan ze snel achteruit.’ 

Nog maar een paar weken geleden zijn alle bewoners verhuisd naar een nieuw 
gebouw, maar Theo voelt zich al aardig thuis in zijn nieuwe huis. Morgenochtend 
stapt hij weer op de duo-fiets die hem komt ophalen voor een ritje. ‘Ik doe overal 
aan mee,’ vertelt hij zichtbaar tevreden. Hij is zijn leven lang boer geweest. De 
nieuwe tuin waar ook bewoners in een rolstoel, zoals Theo, kunnen genieten van 
de stilte en de buitenlucht, is dan ook een geliefde plek voor hem. Hij heeft zich 
al aangemeld als vrijwilliger om de plantjes water te geven. 

‘We hebben veel overleg met de familie van bewoners. Samen denken we na 
over de beslissingen die nodig zijn. Je bekijkt iedere keer samen de grens. Een 
bewoonster die haar mond stijf dichthoudt als ik haar een boterham wil geven, 
doe ik er dan nog wel goed aan om het te blijven proberen? Een bewoner die 
wel eens valt tijdens het lopen maar nog niet in een rolstoel wil, kunnen we dat 
op een andere manier oplossen? We houden steeds in de gaten wat mogelijk is. 
Je legt afspraken vast, maar je moet ook kunnen loslaten. En loslaten gaat een 
stuk makkelijker na goed overleg. Overleg met de cliënt, arts en de familie.’
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ELKE DAG LEREN
Route 2

We willen graag weten hoe we het 
morgen beter kunnen doen. We 
vragen daarom naar de mening 
van anderen over ons functio-
neren en zijn bereid onze mening 
te geven over het functioneren van 
anderen. Daar hebben we vertrou-
wen in elkaar voor nodig en ver-
trouwen in de cliënt als expert van 
haar eigen leven. 

HET ANTWOORD OP DE VRAAG 
OF JE HET GOED DOET, KOMT 
VAN DE ANDER!

WENDY VAN TONGEREN OVER DE KERN VAN GOEDE ZORG

‘Er verandert op het moment veel in de zorgwereld. Zo lopen cliënten vaak niet 
meer met één zorgvraag, maar met een aantal verschillende zorgvragen die 
met elkaar te maken hebben. Dat vraagt om een andere manier van denken. 
Voor de cliënt en voor de verzorgenden maar ook voor huisartsen, logopedisten, 
diëtisten en fysiotherapeuten. Daar hebben wij een weg in moeten vinden, en 
die hebben we gevonden’, vertelt Wendy van Tongeren, teammanager locatie 
Katwijk in Oss. 

Twee à drie keer per jaar leggen de medewerkers van Katwijk zorgmomen-
ten vast op video om daarna met elkaar de video te bekijken en te bespreken. 
‘Deze methode noemen we ”Kwaliteit in beeld”. In het begin was dat best wel 
spannend. Sta je open voor elkaar? Durf je te zeggen wat je vindt? We proberen 
steeds met elkaar een antwoord te vinden op de vraag: wat is goede zorg?’ Ze 
gebruiken de presentietheorie van Andries Baart om tot dat antwoord te komen. 

De kern van goede zorg is volgens Andries Baart zichtbaar in de relatie tussen 
de cliënt en de verzorgende. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Op basis van de 
presentietheorie definieerden ze drie stappen: klaar zijn voor zorg (ben je klaar 
voor het verlenen van zorg?), het goed doen (de interactie) en het goede doen 
(zorg-ethische verdieping). ‘Tijdens het bespreken van de video’s bekeken we of 
dat wat je doet ook daadwerkelijk goed is voor de ander. We vroegen onszelf af 
of we het goede deden, niet of we het naar ons eigen zeggen ‘goed’ doen.’ 

Het is een kunst om mensen te ondersteunen bij het behouden van hun eigen 
regie. ‘Je probeert mee te bewegen met de cliënt, grenzen op te zoeken en met 
nieuwe ogen te kijken naar de mogelijkheden van het moment. Elke dag op-
nieuw.’

Een belangrijke voorwaarde om 
ons werk elke dag goed te doen, is 
de bereidheid om te leren.

Het pad Elke dag leren leert ons 
om niet weg te kijken maar ver-
antwoordelijkheid te nemen voor 
ons eigen gedrag en het gedrag 
van de ander. We zorgen ervoor 
dat het team een belangrijke en 
veilige leerplaats is. Steeds staat 
hierbij de zelforganisatie van teams 
centraal.
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Aandachtig werken betekent dat je openstaat voor en luistert naar de ander, er 
helemaal ‘bij’ bent. Met al je kennis en ervaring, je verstand en je hart.

Wanneer je leeft met aandacht sta je open voor de werkelijkheid die zich aan je 
voordoet.

SANDER JANSEN EN MARJA HAVERMANS OVER AANDACHTIG WERKEN  
 
Sander Jansen (42) is vrijwilliger bij BrabantZorg en komt één keer in de week op 
bezoek bij een bewoonster (84) van locatie Nieuwehagen in ‘s-Hertogenbosch. 
‘Meestal kom ik in de ochtend, net voor de lunch. We praten dan over van alles. 
Ze denkt dat ze me tot last is als ze naar woorden moet zoeken maar dan leg ik 
haar uit dat ik alle tijd heb. Dat de woorden vanzelf wel komen.’

Elke maand is er op locatie Nieuwehagen op maandagochtend een ‘tafelgesprek’ 
met bewoners die daaraan mee willen doen. Onder begeleiding van een mede-
werker en vrijwilligster Marja Havermans (58, filosoof) praten ze dan met elkaar 
over mooie, belangrijke thema’s zoals ‘afhankelijkheid’, ‘groei’ en ‘de kunst 
van samenleven’. ‘Wij zorgen ervoor dat iedereen het woord krijgt. Maar de een 
praat nou eenmaal meer dan de ander. Soms moeten wij dan een handje hel-
pen. Dan vraag ik of meneer of mevrouw ook iets wil delen met de groep. Soms 
zegt diegene dan eerst ‘nee, eigenlijk niet’, maar komt er daarna vaak toch een 
mening of ervaring naar voren.’

RICHTINGAANWIJZER

OnZe kernwaarde: aandachtig

‘S-HERTOGENBOSCH

AANDACHT IS 
LUISTEREN IN STILTE

2221
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VERTROUWEN EN BETROUWBAAR
ZIJN TWEE KANTEN VAN DEZELFDE MEDAILLE

Vertrouwen is een gift, een geschenk van jou aan de ander. Betrouwbaarheid is
een spiegel voor jezelf en een meetlat voor anderen.

‘Onze medewerkers en vrijwilligers krijgen het vertrouwen om eigen (professio-
nele) afwegingen te maken en te handelen met gezond verstand.’

ADRIE VAN OSCH

RICHTINGAANWIJZER

OnZe kernwaarde: betrouwbaar

OSS

Betrouwbaar

DRIE TIPS VOOR ONDERWEG VAN RIETHA GOOSSENS 

‘Degene die hard roept wordt gehoord, terwijl degene die wat stiller is misschien 
de betere ideeën heeft.’

Door feedback te vragen aan elkaar en aan de bewoners heeft het team van Rietha 
Goossens, ccp-er bij Sint Petrus in Boekel, veel geleerd. ‘Flexibel zijn, loslaten en 
vertrouwen, daar gaat het steeds maar weer om. Andere specialisten, zoals de 
fysiotherapeuten en logopedisten merken ook dat wij veel vertrouwen hebben in 
elkaar. Dus durven zij ons op hun beurt ook meer te vertrouwen.’

REISADVIES

1

2

3

Doe nooit iets bij een ander wat je zelf ook niet zou willen. Ga maar 
eens op het bed van de cliënt liggen. Of vraag je af wat je voor je eigen 
vader of moeder zou willen.

Bedenk eens hoe vaak je iets doet zonder erbij na te denken. Ga niet 
meteen roepen dat het niet kan, maar probeer het eerst even. Haal 
het positieve juist ook uit de kleine dingen. Negatief denken, dat is het 
grootste struikelblok voor verandering.

Neem de tijd en ruimte om te ontdekken waar je goed in bent, wat je 
wil veranderen. Als je op de werkvloer kunt zijn wie je bent, dan kan je 
er ook veel meer zijn voor de bewoners.
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SAMEN KOM JE TOT HET BESTE RESULTAAT

Samenwerken met elkaar, de cliënt, mantelzorgers en andere betrokkenen is 
vanzelfsprekend. Maar ‘samen’ staat ook voor samenwerken met andere orga-
nisaties. Van welszijnsorganisaties tot voetbalverenigingen. We weten inmiddels 
dat dit een geweldig resultaat voor de cliënt oplevert.

RICHTINGAANWIJZER

OnZe kernwaarde: samen

LANDERD

Samen

JOLANDA HURENKAMP OVER JE THUIS VOELEN

‘Ons pap begon acht jaar geleden te dementeren. Een vriendin van mij wees 
me erop maar ik dacht: dat is echt niet zo, dat had ik heus wel gemerkt. Maar 
ze had gelijk. De laatste paar jaar is hij erg hard achteruit gegaan. Hij woonde 
een tijdje in een aanleunwoning in Megen. Ik ging er iedere dag naartoe, maar 
eenmaal thuis maakte ik me alweer zorgen. Ik ben op zoek gegaan naar een 
plek op een PG-afdeling. Op Vierhoven van BrabantZorg was het meteen raak. 
De kleinschaligheid daar, de vriendelijkheid van de mensen - het was als thuis-
komen en dat is het nog steeds. ‘Het is jullie pap’s huis’, zeiden ze de eerste dag, 
‘dus jullie zijn hier ook thuis.’ 

Laatst was ik met vakantie toen hij viel. Ik wilde meteen naar huis komen! Maar 
aan de telefoon verzekerden ze me dat dat niet nodig was. Ik moest ook voor 
mezelf zorgen, en dat is waar. Ik ben gebleven. Het was een hele geruststelling 
dat ik wist dat hij in goede handen was. De ochtendploeg, de avondploeg, we 
kennen elkaar. Ik vind het net een groot gezin. Als ik zie dat een bewoner zijn 
kamer niet kan vinden, help ik hem daarbij. Ik heb laatst met een bewoonster af-
gesproken om balkenbrij te gaan maken. Hartstikke leuk vind ik dat! En ons pap 
houdt wel van een glaasje, dus ik zorg dat er altijd een fles wijn in de koelkast 
staat. Die schenken ze dan bij het eten voor hem in. Dat samenwerken, dat vind 
ik super. Je kunt veel leren van elkaar. Het hoeft niet eens altijd om oplossingen 
te gaan, soms is het delen alleen al fijn.’
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ONDERWEG
Niet te missen
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Zorgconcepten 
We ontwikkelen zorgconcepten 
voor verschillende cliënt-
groepen als basis voor goede 
zorgverlening.

Ontmoetingsplekken
Het ontwikkelen van de locatie 
als ontmoetingsplek voor de 
wijk.

Nieuwe vormen van wonen 
met zorg 
We ontwikkelen nieuwe concepten 
om op een betaalbare manier 
wonen en zorg te combineren.

Vitaliteit 
Vergroten van de vitaliteit van 
medewerkers en het terug-
dringen van verzuim.

Zelforganisatie 
Versterken van de eigen ver-
antwoordelijkheid en regie van 
cliënten en medewerkers.

Financieel gezond 
We blijven werken aan een 
financieel gezonde organisatie 
die tegen een stootje kan.

Aanpassen van de Zorglocaties
We bereiden ons voor op een 
toename van zware zorg en 
Zorgwonen.

Duurzaamheid 
We werken aan een ‘groene’ en 
maatschappelijk verantwoorde 
onderneming.

Technologie 
Het ontwikkelen en inzetten van 
technologische mogelijkheden 
om de cliënt te ‘ontzorgen’.



  HORIZONTAAL

 1. Ander woord voor ‘eerlijk’, ‘solide’ en ‘deugdelijk’
 2. Het verwerven van nieuwe of het aanpassen van bestaande
         kennis, gedrag, vaardigheden of waarden
 3. Het tegenovergestelde van ‘alleen’
 4.  Ander woord voor ‘welbevinden’

  VERTICAAL

 5. ‘As ge tegen die A zegt krijde de hele . . . ’
 6. De . . . is belangrijker dan de bestemming
 7. Brabants woord bij het afscheid
 8. Ander woord voor ‘aandachtig’
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GEBIEDEN
Waar je ook heen gaat, daar ben je

ZALTBOMMEL

MAASDRIEL

LITH
OSS

‘S-HERTOGENBOSCH

BERNHEZE

SINT-OEDENRODE

VEGHEL

UDEN

BOEKEL

LANDERD

GRAVEMAAS-
DONK
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Van noord naar Zuid
van oost naar west,

wegen, wateren en weiland
Uitgestrekt in meters,
de gedeelde ervaring 

die ons verbindt



Tijdens onze reis zullen de 
weersomstandigheden wispel-
turig zijn. Er is zwaar weer op 
komst. Het is duidelijk dat we 
ons niet steeds op een tropisch 
eiland in de zon zullen bevin-
den. Maar waar moeten we re-
kening mee houden? Dit zijn de 
voorspellingen voor de komende 
jaren. 

VERGRIJZING

De komende twintig jaar neemt 
de omvang van het aantal ou-
deren fors toe. Mensen worden 
ouder en blijven gelukkig ook 
langer gezond. Met het toe-
nemen van het aantal ouderen 
neemt ook het aantal ouderen 
met een zorgvraag toe.

HERZIENING VAN DE ZORG

Om de zorg betaalbaar te hou-
den, worden er keuzes gemaakt 
in wat mensen zelf moeten (bij)
betalen aan hun zorg en wat 
we met elkaar ‘dragen’. Daarbij 
wordt het steeds minder van-
zelfsprekend dat de overheid 
alle kosten betaald.

WEERSVOORSPELLING
Na regen komt Zonneschijn

PAKTIPS
Niks vergeten?

PARTICIPATIESAMENLEVING

Er is een beweging zichtbaar 
die gericht is op de deelname 
van burgers op diverse sociaal 
maatschappelijke terreinen in de 
eigen omgeving, de wijk en het 
dorp. Enerzijds ingegeven vanuit 
de wens om het samen beter te 
doen, anderzijds ingegeven door 
de herziening van financiering en 
wetgeving.

TECHNOLOGIE

Technologische ontwikkelingen 
stellen mensen in staat om langer 
zelfstandig te kunnen wonen. 
Alles lijkt te kunnen, maar het 
werkelijk vinden van functionele 
oplossingen voor kwetsbare ou-
deren is nog een hele opgave. 

De avond voordat je op reis gaat, lig je in bed te woelen. Heb ik alles ingepakt? 
Paspoort, reispapieren, oplader, zonnebril, sokken, nieuwe wandelschoenen. 
Eenmaal onderweg ben je vaak toch nog iets vergeten. Dat is geen ramp, maar 
soms wel onhandig! 

Maak eens een lijstje met de dingen die je in ieder geval niet wil vergeten.

MEENEMEN:

richtingsgevoel
inzet
woordenboekje
een goede mop
een positieve bril
aanmoediging
lef
verbanddoos
paraplu
een glimlach
verrekijker
een ander perspectief
vertrouwen
aandacht
naald en draad

 
 
 
Het kan ook heel goed zijn dat je er halverwege de reis achter komt dat je al die 
tijd iets met je meesleept dat je helemaal niet nodig hebt. Af en toe je koffer eens 
helemaal leegmaken en opnieuw inpakken, kan veel onnodig gesjouw schelen!

Misschien kom je onderweg wel 
iets tegen waar je bij je vertrek niet 
eens aan gedacht hebt! 
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Dit Zijn je reisgenoten.. 
Maar wie weet wie we onderweg 
nog allemaal tegen Zullen komen!

REISGENOTEN
Samen uit, samen thuis

VEGHEL

CLIËNTEN

MANTELZORGERS

ORGANISATIES

VRIJWILLIGERS

MEDEWERKERS
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Kom snel eens langs!

Groetjes uit....

BESTE REISGENOOT,

Aan het einde van deze gids staan we nog maar aan het begin van onze reis.
We hopen dat je bent geïnspireerd om samen op weg te gaan naar een nieuwe 
toekomst. Wij hebben er zin in, zeker omdat we het sterke gevoel hebben dat we 
de juiste koers kiezen.
 
Het leuke van zo’n ontdekkingsreis is dat je elkaar ook veel te vertellen hebt.
Stuur dus gerust eens een berichtje over je ervaringen onderweg, we kunnen 
immers veel van elkaar leren! Mail ons op samenspelinzorg@brabantzorg.eu of 
plaats een bericht op bijvoorbeeld onze Facebook-pagina.
 
Goede reis!

GOEDE REIS!
Nawoord

Groetjes uit...
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