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Inleiding 

Je staat er waarschijnlijk nooit bij s;l hoe makkelijk je cultuur kunt beleven. Zonder problemen naar een 
voorstelling, museum of de bioscoop is voor de meeste mensen een normale zaak, maar dit ligt voor mensen 
met een handicap heel anders. Een deel van de Nederlandse bevolking hee[ namelijk last van een zogenaamde 
NAH, een niet aangeboren hersenletsel. Maar wat is een NAH nou eigenlijk? En hoe beïnvloedt dit het dagelijks 
leven van sommige mensen? In dit onderzoek kijken we naar wat een NAH nou eigenlijk is, wat de 
ziektebeelden zijn, hoe het dagelijks leven/zorg er voor iemand met NAH er uitziet en tot slot kijken we naar de 
verschillende kansen en problema;eken in het sociale leven van iemand met een NAH. Op deze manier werken 
we naar een realis;sch beeld van waar iemand met een NAH tegenaan zou kunnen lopen met betrekking tot 
culturele ac;viteiten en de beleving hiervan. Door dit beeld te schetsen kunnen we onderzoeken waar de 
verschillende behoe[es van deze doelgroep liggen en waar de blinde vlekken zi^en. 

Probleemstelling, hoofd- en deelvragen 
De probleemstelling voor dit onderzoek geldt als volgt: Bij het opstellen van een tentoonstelling voor mensen 
met een NAH moet met verschillende dingen rekening gehouden worden. Dingen als overprikkeling, vaste 
structuur en taalgebruik. Echter weet de organisa;e van de tentoonstelling vaak niet hoe ze dingen kunnen 
aanpassen aan de wensen van mensen met een NAH en waar de behoe[es liggen. 

Hoofdvraag:  
Welke behoe[en hebben mensen met een niet-aangeboren hersenletsel bij het bezoeken van een 
tentoonstelling? 

Deelvragen: 
1. Welke voorzieningen moeten aanwezig zijn om het zo toegankelijk mogelijk te maken? 
2.  Hoe voorkomen we eventuele overprikkeling bij mensen met een NAH? (Kleurgebruik, lichtgebruik, etc.) 
3. Zijn er eventueel nog wensen qua loca;es? (Binnen, buiten, aparte zaal, etc.) 

Verwach;ngen 
Vaak voorkomende problema;eken bij mensen met een NAH zijn overprikkelingen, moeite met concentra;e, 
taalproblemen, snel overzicht verliezen. De verwach;ngen van dit onderzoek zijn dus dat er waarschijnlijk veel 
behoe[e is aan structuur, overzicht, zachte kleuren, etc. Deze behoe[en staan in lijn met de veel voorkomende 
soorten problema;ek waar mensen met een NAH mee leven, zoals geschreven in de verschillende verhalen in 
de bron ‘’Wat een drukte’’ .  1

Methodologie 
Om een beter inzicht te krijgen in de belevingswereld en de mogelijke problema;eken rondom dit vraagstuk, 
nemen we een interview af. Dit zal gebeuren met een van de begeleiders die werkt op een van de 
woongroepen. Het interview wordt het opgesplitst in een aantal segmenten. Deze zijn als volgt: het leren 
kennen van de begeleider, oriënta;e vanuit de Noorderbrug op een bezoek, ;jdens het bezoek en na het 
bezoek. Op deze manier wordt er een beeld geschetst van het complete proces en worden eventuele valkuilen 
zichtbaar. Dit interview zal conform de privacywet compleet anoniem afgenomen worden.  

Verantwoording 
Aan de hand van de resultaten uit het interview, wordt er een advies opgesteld. Dit advies dient voor het 
opze^en van een tentoonstelling waarin men rekening houdt met de behoe[en van NAH cliënten. Een extra 
toepassing voor deze resultaten is het aanbieden van een advies aan het Noorderbrug omtrent het organiseren 
van ac;viteiten en waar extra rekening mee gehouden kan worden. Eventuele adviezen vanuit de begeleiding 
worden verwerkt in een verbetervoorstel. Dit verbetervoorstel zal teruggekoppeld worden naar de 

 h^ps://adobeindd.com/view/publica;ons/d890f278-d7b7-4bf5-a16d-b0765ba51d90/1/publica;on-1

web-resources/pdf/wat_een_drukte_2_digi.pdf
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Noorderbrug en, indien nukg, externe organisa;es zoals de hersens;ch;ng en culturele loca;es binnen 
Groningen. 

Literatuuronderzoek  
Ruim 640.000 mensen in Nederland   hebben last van een NAH, ook wel een niet-aangeboren hersenletsel 2

genoemd. De hersens;ch;ng definieert een NAH als ‘’schade aan de hersenen, ontstaan in de loop van het 
leven.’’1 Een andere formulering komt vanuit pa;ëntenvereniging hersenletsel: ‘’NAH is elke afwijking of 
beschadiging van de hersenen die na de geboorte is ontstaan.’’ Volgens de pa;ëntenvereniging hersenletsel 
vallen hier ook de afwijkingen MS, Parkinson en Alzheimer onder. In dit onderzoek gaan we niet in op deze 
specifieke groep, omdat deze groep een goed afgebakend ziektebeeld hee[. De hersens;ch;ng noemt in haar 
defini;e dat een NAH schade is dat is ontstaan in de loop van het leven . Dit is nogal een abstracte benadering. 3

Daarom kiezen we in dit onderzoek voor de defini;e: NAH is permanente schade aan de hersenen die iemand 
in zijn/haar leven oploopt en waarvoor geen specifiek ziektebeeld is.   4

De beschadiging van de hersenen is te verdelen in 2 categorieën: trauma;sch en niet- trauma;sch letsel. De 
defini;e van een trauma;sch hersenletsel die de hersens;ch;ng gee[: ‘’een letsel wat ontstaat door een 
oorzaak buiten het lichaam’’. Voorbeelden hiervan zijn voorvallen zoals een (verkeers)ongeval, klap tegen het 
hoofd of het binnendringen van een voorwerp zoal een schroef, splinter of ander puin.1 Niet-trauma;sch 
hersenletsel ontstaat door een proces in het lichaam. Hierbij kan men denken aan een hersenbloeding, 
vergi[iging (door bijvoorbeeld overma;g alcohol- of drugsgebruik) of zuurstofgebrek.1 Onder niet-trauma;sch 
hersenletsel vallen ook een aantal ziekten die als een NAH bestempeld kunnen worden. Denk hierbij aan 
Mul;ple Sclerose (MS), Parkinson en Alzheimer. Deze ziekten worden in de zorg vaak niet als NAH 
geclassificeerd omdat behandelingen en zorg afwijken van andere vormen van niet-aangeboren hersenletsel.  5

Bij een ander NAH is het ziektebeeld, en dus ook de zorg, zeer divers.  

Ziektebeelden 
Door de verschillende oorzaken van een NAH kunnen ziektebeelden erg uiteenlopend zijn. In het boek ‘’Niet-
aangeboren hersenletsel bij volwassenen’’ (geschreven door meerdere (neuro)psychologen) worden een aantal 
kenmerken/stoornissen onder verschillende verzamelnamen genoemd. Zo hebben mensen met NAH 
motorische- en sensomotorische stoornissen. Bij motorische stoornissen kan men denken aan verlammingen of 
spierzwakte, bij sensomotorische stoornissen kan men denken aan verlies van reukvermogen, beschadiging aan 
visie of gehoorverlies.  6

Een ander voorkomend ziektebeeld bij niet-aangeboren hersenletsel is epilepsie. Epilepsie is een verzamelnaam 
voor aandoeningen waarbij aanvallen optreden door verandering in de elektrische ac;viteit van de hersenen.  7

Dit ontstaat door  overma;g werk van hersencellen met als gevolg dat er kortdurende stoornissen ontstaan. 
Deze kortdurende stoornissen zijn dingen als onwillekeurige bewegingen en (gedeeltelijk) verlies van 
bewustzijn.  

Na een hersenletsel kan men tevens last hebben van aangetast tempo en aandacht, zo kan men kampen met 
mentale traagheid of aandachtsproblemen. Denk hierbij aan traag reageren, minder snel verbanden leggen of 
snel afgeleid zijn. 

 h^ps://www.hersens;ch;ng.nl/hersenaandoeningen/niet-aangeboren-hersenletsel/ 2

 h^ps://www.hersens;ch;ng.nl/hersenaandoeningen/niet-aangeboren-hersenletsel/ 3

 h^ps://www.hersenletsel.nl/alles-over-nah/wat-nah4

 h^ps://www.hersens;ch;ng.nl/hersenaandoeningen/alzheimer/5

 J.A.M. Vandermeulen, M.M.A. Derix, C.J.J. Avezaat, Th.W. Mulder, J.W. van Strien, !"#$%&&'(#)*+#',6

-#+.#'/#$.#/,)"0,1*/2&..#'#', Uitgeverij: Bohn Stafleu Van Loghum (2016)

 h^ps://www.hersens;ch;ng.nl/hersenaandoeningen/epilepsie/7
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Geheugenstoornissen zijn ook een veelvoorkomend ziektebeeld bij NAH, men kan last hebben van het 
onthouden van afspraken. 

Een ander voorkomend probleem hee[ te maken met de belemmering van cogni;eve processen. Denk bij 
cogni;eve processen aan hoe georganiseerd iemand is (met name het onthouden van afspraken) of hoe iemand 
zich gedraagt. De belemmering van cogni;eve processen hee[ invloed op hoe iemand zich gedraagt. Denk 
hierbij aan dat iemand anders op een situa;e kan reageren, zo wordt iemand sneller boos, onzeker of niet uit 
zijn woorden kan komen . Bij een NAH kan ook iemands persoonlijkheid zo sterk veranderen dat dit effect hee[ 8

op zijn directe omgeving.4 Een vorm van gedragsverandering die als problema;sch gezien kan worden is dat een 
familielid met een NAH heel apankelijk kan worden van bijvoorbeeld geboden zorg. 

Alle symptomen bij NAH-pa;ënten onderscheiden we tussen zichtbaar of onzichtbaar. Zo is een zichtbaar 
symptoom is bijvoorbeeld een verlamming. Een onzichtbaar symptoom kan bijvoorbeeld overprikkeling zijn.1 
Veel verschillende combina;es van deze symptomen komen voor. Zo kan de een last hebben van een 
verlamming en een geheugenstoornis en de ander alleen maar last hebben van verminderde hersenac;viteit. 
Doordat ieder ziektebeeld van een NAH-pa;ënt verschilt, zijn de situa;es, kansen en behoe[e van deze groep 
per persoon ook verschillend.  

Dagelijks leven met NAH en zorg 
Het verschil in ziektebeelden leidt er ook toe dat het verschil in zorg per casus verschilt. De één woont in een 
zorginstelling, de ander op zichzelf. De geboden zorg van iemand met een niet-aangeboren hersenletsel wordt 
bepaald door een aantal instan;es. Zo kan je bij de gemeente terecht voor dagbesteding en/of begeleiding 
thuis.  Dit kan werk zijn op een zorgboerderij, ondersteuning bij herintegra;e door een sociaal wijkteam of 9

hulp thuis bij het huishouden. Door middel van een keukentafelgesprek wordt overlegd waar een persoon met 
een NAH baat bij hee[. Deze korte zorg valt onder het huidige WMO stelsel (wet maatschappelijk 
ondersteuning ). Voor behandeling en 24-uurs zorg hee[ een cliënt een CIZ-indica;e nodig. Deze indica;e 10

komt vanuit het Centrum Indica;estelling Zorg en bepaalt op wat voor een zorg iemand recht hee[. Een CIZ-
indica;e beoordeelt dus of de cliënt in aanmerking komt voor zorg op grond van de Wet langdurig zorg (WLZ). 

 Het verschil tussen de WMO en WLZ is als volgt: De WMO biedt op kleinere- en kortere schaal ondersteuning 11

aan mensen die niet zelfredzaam zijn.  De WLZ biedt daarentegen langdurige- en intensieve zorg.   12 13

Deze we^en, samen met de verschillende ziektebeelden, zorgen er dus voor dat voor ieder persoon met een 
NAH het zorgtraject anders belee[. Zo kan iemand met een zwaar hersenletsel als gevolg van een auto-ongeluk 
onder de WLZ vallen en voor langere duur in een verpleeghuis terecht komen. Iemand met een lichte 
hersenbloeding daarentegen kan voor een korte duur te maken krijgen met een hulptraject vanuit het sociale 
wijkteam (WMO) . Een vaak voorkomend probleem bij mensen met een NAH is dat (een deel van) hun sociale 14

leven wegvalt of dras;sch verandert. Zo kunnen sommige mensen niet meer naar hun werk of met vrienden 
naar de kroeg.  

 Wat een drukte, terwijl er niks te doen is! N. de Boer & M. donkervoort 8

 h^ps://www.interaktcontour.nl/ik-heb-hersenletsel/zorg-aanvragen#veel-gestelde-vragen9

 h^ps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/wmo-2015 10

 h^ps://www.ciz.nl/over-ciz/over-het-ciz11

 h^ps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/wmo-201512

 h^ps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verpleeghuizen-en-zorginstellingen/wet-langdurige-zorg-wlz13

 h^p://www.davidlarmuseau.net/images/Chronische%20zorgbehoe[en.pdf14
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Naast de sociale impact hee[ NAH ook gevolgen voor het uitvoeren van dagelijkse taken. Dingen als 
boodschappen doen kan al voor problemen zorgen.  Zo raken mensen overprikkeld door licht en geluid, 15

vergeten ze waarom ze ergens zijn of kunnen ze last krijgen van epilep;sche aanvallen.4 Hier is het belangrijk 
dat elke NAH cliënt zijn/haar problema;eken anders belee[. Samengevat: Door een NAH kan iemand met veel 
verschillende soorten we^en, zorgtrajecten en sociale problema;eken te maken krijgen, dit is per persoon 
uniek.  

Sociaal- en uitgaansleven met NAH 

Door de impact op het sociale leven en daarmee het dagelijks leven, kunnen bepaalde sociale ac;viteiten 
wegvallen. Denk hierbij aan concerten, musea het bezoeken van sportwedstrijden. Doordat toegang tot deze 
culturele ac;viteiten niet al;jd vanzelfsprekend is, hee[ het onderzoeksbureau Significant APE voor het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van 
culturele instellingen voor mensen met een beperking . In dit onderzoek zijn een aantal belemmeringen naar 16

voren gekomen waar mensen met een beperking tegenaan kunnen lopen. In dit onderzoek staan ook een 
aantal voorbeelden waarin men laat zien hoe iets wel kan. 

Het bezoek van een culturele instelling hee[ een aantal fases, deze zijn orienta;e, binnenkomst, bezoek en na 
het bezoek. Gedurende elke fase kunnen belemmeringen ontstaan. Belemmeringen waar mensen met een 
beperking mee te maken kunnen krijgen zijn als volgt: 

Oriënta6e: Het bezoeken van een culturele instelling is voor mensen met een NAH niet zo voor de hand liggend 
als voor mensen zonder beperking.  Voordat iemand met een beperking naar een culturele instelling gaat, 
willen sommige mensen met een NAH zich oriënteren op de ac;viteit. Echter kan dit voor sommigen al 
problemen opleveren. In veel instan;es is het zo dat een culturele instelling geen informa;e op maat aanbiedt. 
Websites zijn bijvoorbeeld niet al;jd goed toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Verder kan het 
zijn dat informa;e over toegankelijkheid ontbreekt of moeilijk te vinden is . Verder kunnen brochures 17

bijvoorbeeld onduidelijk zijn door een drukke opmaak of zijn informa;egesprekken aan de telefoon moeilijk te 
volgen door moeilijk verstaanbare keuzemenu’s13. 

Binnenkomst: Bij binnenkomst van een culturele instelling kunnen ook problemen voorkomen. Neem 
bijvoorbeeld dingen als de afwezigheid van een invalidenparkeerplaats, smalle gangetjes, slechte 
rolstoeltoegankelijkheid, etc. Verder kunnen mensen met een visuele beperking misschien moeilijk de ingang 
vinden doordat de architectuur of het kleurgebruik tot onduidelijkheid kan leiden. Als bijvoorbeeld de 
voorgevel helemaal van glas is of uit een enkele kleur bestaat, kan de ingang moeilijk te vinden zijn. Tot slot is 
bij binnenkomst ook een gastvrije omgeving van belang, het kan voorkomen werknemers van een museum 
o.i.d. niet opgeleid zijn om met deze doelgroep om te gaan, helaas kan onbegrip van werknemers in deze 
situa;e ook voorkomen. Hierdoor weten werknemers niet al;jd hoe ze met gehandicapten moeten omgaan. 
Kortom: als toegankelijkheid van gehandicapten niet goed geregeld is kan dit afnemen van de ervaring. 

Het Bezoek: Gedurende het bezoek kunnen ook verschillende problemen voorkomen. Hierbij valt te denken 
aan goed vindbare toile^en of obstakels in gangpaden voor mensen met een fysieke beperking. Verder kunnen 
mensen met een visuele beperking er tegen aan lopen dat bijvoorbeeld kunst niet tastbaar genoeg is of niet 

 Wat een drukte, terwijl er niks te doen is! N. de Boer & M. donkervoort15
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goed belee[ kan worden, men mag vaak in een museum niet een kunstwerk aanraken. Andere problemen 
gedurende het bezoek kunnen als volgt zijn: Onduidelijke audiofragmenten, missende onder;teling, 
onvoldoende toelich;ng van concepten, onduidelijke woordkeuzes, etc . 18

Na het bezoek: Uit het onderzoek van Significant APE is vrij weinig gevonden over de periode na het bezoek. 
Toch is dit een belangrijk onderdeel van de beleving. Als mensen met een handicap na het bezoek een posi;eve 
ervaring hebben opgedaan dan is de kans groter dat ze in de toekomst weer met een opgetogen gevoel naar 
een cultureel evenement of instelling gaan. 

Een ander onderzoek over de toegankelijkheid van cultuur komt van de Belgische organisa;e Demos. Dit 
onderzoeksbureau werkt vanuit het principe dat iedereen moet kunnen par;ciperen in cultuur, sport en 
vrije;jdsdiensten zoals voorstellingen. Dit doen ze door middel van het publiceren van boeken, organiseren van 
workshops en onderzoek doen. Verder geven ze advies aan organisa;es en overheden. Aan de hand van hun 
onderzoek hebben de een zogenaamde keten van toegankelijke cultuur ontworpen. Deze keten zorgt er voor 
dat mensen met een handicap goede toegang hebben tot cultuur. In deze keten zijn 7 hoofdgedachten, deze 
zijn als volgt: 

1. Informa6e op maat: Sommige mensen met een handicap hebben moeite met lezen of het verwerken 
van informa;e. Hierdoor is het dus van belang dat dingen als brochures duidelijk worden vormgegeven 
met concrete informa;e over het evenement. Iemand die blind is hee[ bijvoorbeeld baat bij een 
brochure in braille, waarbij iemand met een hersenletsel gewoon duidelijke tekst en informa;e wil. 

2. Een netwerk dat bruggen slaat: Doordat mensen met een handicap over het algemeen geïsoleerd 
leven en weinig sociale contacten hebben, wordt het bezoeken van culturele evenementen 
hoogdrempelig. Veel mensen gaan namelijk niet graag alleen naar bijvoorbeeld een voorstelling. 
Oplossingen voor dit probleem kunnen bijvoorbeeld buddyprojecten zijn, waarbij een vrijwilliger 
iemand met een handicap meeneemt naar een museum, voorstelling of sportwedstrijden. Denk in 
Nederland bijvoorbeeld aan het buddyproject bijzondere vrienden of maatjes gezocht .  19

3. Betaalbaarheid: Mensen met een handicap hebben een vrij beperkt budget. Dit kan komen door 
arbeidsongeschiktheid, lage uitkering, etc. Op het moment dat culturele evenementen betaalbaarder 
worden kunnen gehandicapten makkelijker een keer naar bijvoorbeeld een fes;val. Prijsverlagingen 
kunnen gerealiseerd worden door het geven van gehandicaptenkor;ng. Verder kunnen begeleiders 
eventueel gra;s mee. 

4. Mobiliteit: Sommige plekken zijn voor gehandicapten niet goed te bereiken. Denk hierbij aan plekken 
die ver weg van bushaltes zijn, lange reis;jden hebben, hoge vervoerskosten of alleen om bepaalde 
;jden toegankelijk zijn. Dit is weer een van de redenen voor gehandicapten om culturele evenementen 
over te slaan. Oplossingen hiervoor zijn het ontvangen van taxicheques, cultuur aanbieden op 
makkelijk toegankelijke plekken of om cultuur voor gehandicapten aan te bieden op bepaalde 
;jds;ppen. 

5. Toegankelijkheid omgeving/gebouw: Sommige mensen met een handicap zijn rolstoelgebonden of 
hebben een gedeeltelijke verlamming. Voor deze groep is het van belang dat er dingen zijn als 
bijvoorbeeld drempelhulpen, li[en en gehandicaptentoile^en. Op deze manier is het gehele gebouw 
toegankelijk.  

6. Betrokkenheid: Doordat de huidige maatschappij nog aardig georiënteerd is op de ‘’normale’’ mens 
kan het voorkomen dat gehandicapten zich niet betrokken voelen in de cultuurbeleving. Betrokkenheid 
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kan verbeterd worden door bijvoorbeeld een doventolk in te ze^en bij een tentoonstelling of een 
audiodescrip;e aan te bieden. 

7. Betekenisvolheid en mogelijkheid tot herhaling: Wat tot slot van belang is dat mensen met een 
handicap hun uitje als posi;ef zien. Door middel van het posi;ef ervaren van cultuur wordt de 
doelgroep hierin meer betrokken.  

Als men beide onderzoeken naast elkaar legt zijn er een aantal overeenkomsten duidelijk. Zo wordt er veel 
gesproken over de toegankelijkheid, omgeving en informa;e op maat als primaire struikelblokken voor 
cultuurbeleving. Door met deze hoofdgedachten een tentoonstelling in te richten voelen mensen met een 
handicap zich betrokken in de cultuurbeleving. Deze onderwerpen zijn van betrekking op een hele brede 
doelgroep, namelijk gehandicapten in zijn geheel.  

Conclusie 

Van de ruim 600.000 NAH-pa;ënten in Nederland de ziektebeelden en daarmee de behoe[en sterk uiteen. 
Geen van deze mensen hee[ hetzelfde ziektebeeld. De één hee[ amper behoe[e bij zorg, terwijl de andere dit 
misschien heel intensief nodig hee[. Epilepsie, aangetast tempo, geheugenstoornissen, belemmering van 
organisa;e, verlammingen, etc. zijn een klein voorbeeld van de vele ziektebeelden die iemand met een NAH 
kan hebben, laat staan de hoeveelheid combina;es van ziektebeelden die iemand kan hebben. Dit maakt het 
afstellen van de behoe[es gedurende een (culturele) ac;viteit las;g voor een buitenstaande par;j. Om 
erachter te komen waar deze doelgroep baat bij hee[ wordt er een interview afgenomen bij een van de 
begeleiders van zorginstelling Noorderbrug te Groningen. Dit interview hoopt meer inzage te geven in 
bovenstaand vraagstuk. Hoe dit interview is ingericht en wat er uit dit interview is gekomen, bespreken we in 
volgend hoofdstuk. 
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NAH en culturele uitjes in de Noorderbrug 
Context interview 
Om informa;e te verzamelen is er gesproken met E.B. begeleider C bij Noorderbrug loca;e 
talentencentrum. Zij hee[ de opleiding toegepaste psychologie gedaan op HBO niveau en is sinds 
2017 werkzaam bij desbetreffende organisa;e. De Noorderbrug is een organisa;e die voornamelijk 
gespecialiseerd is in mensen met een NAH. Het doel van de organisa;e is om een zinvolle 
dagbesteding uit te ze^en voor cliënten door te kijken naar wat ze graag willen leren. De 
Noorderbrug is sinds 2020 overgenomen door ’s Heeren Loo. 

Oriënteren op een uitje 
Het oriënteren op een uitje gaat volgens E.B. een aantal stappen. Vaak kijken de werknemers van de 
Noorderbrug eerst of een uitje realis;sch is om te doen. Denk hierbij aan het Bevrijdingsfes;val. Je 
zou hierheen kunnen, maar als het gaat regenen en cliënten rolstoelgebonden zijn dan kunnen zij 
vast komen te zi^en in de modder. De volgende stap is het inventariseren van wat de wensen zijn, 
hoeveel mensen er mee willen (en daarin verstrekkend de groepsverhouding), 
rolstoeltoegankelijkheid, financiën en wat de begeleider aankan. Als een begeleider met een groep 
cliënten op pad gaat, waarvan het merendeel veel aandacht nodig hee[ omtrent de begeleiding, dan 
gaat de werkdruk omhoog voor de begeleider en kan dit ten koste gaan van het uitje. De eisen 
waaraan een uitje moet voldoen verschillen per groep in verband met het afwisselende ziektebeeld. 
Met betrekking tot de wensen van de par;cipanten kan de begeleiding bepalen of de cliënten 
inspraak krijgt. Dit mede omdat sommige wensen van de cliënten niet realis;sch of onveilig zijn. Een 
voorbeeld hiervan is een cliënt met epilepsie die naar een fes;val wilde. Begeleiding besloot dat dit 
niet veilig weggezet kon worden voor deze persoon vanwege de vele prikkels. Dit wegens de vele 
lichten, geluiden en mensen. Het is dus ook aan de begeleiding om een balans te vinden tussen de 
wensen en de mogelijkheden. Als de Noorderbrug met cliënten erop uitgaat, wordt met betrekking 
tot groepsverband gekeken naar de volgende dingen: zo moeten er ongeveer 7 mensen 
geïnteresseerd zijn in het uitje, de cliënten moeten met elkaar overweg kunnen en tot slot wordt er 
gekeken naar de mogelijkheid om hem/haar mee te nemen naar het uitje. Het is per cliënt namelijk 
belangrijk dat zij voor desbetreffend uitje de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben en dat het 
veilig is. Wegens verschillende redenen gebeuren dit soort groepsuitjes echter nauwelijks of nooit. 
Dit komt door een gebrek aan financiën, hoge werkdruk van de begeleiders en veranderingen in de 
organisa;estructuur en de rol van begeleiders. Volgens E.B. hebben cliënten hebben aangegeven dat 
ze hier moeite mee hadden. Dit mede omdat zij graag dingen willen doen zoals ieder ‘’normaal’’ 
persoon. 1-op-1 uitjes zijn echter nog wel mogelijk met dank aan vrijwilligers. Indien er geld nodig is 
voor een uitje met een vrijwilliger hee[ de cliënt zijn/haar eigen betaalrekening. Bij de ene cliënt 
werkt een groepsuitje beter, bij een ander een 1-op-1-uitje met een vrijwilliger. Dit omdat de ene 
cliënt beter gedijt in een groep dan individueel en vice-versa. Vanuit de begeleiding zijn er twee extra 
punten als het gaat over het opze^en van een uitje. Zo zou de staff van de Noorderbrug hier graag 
meer ruimte voor willen vanuit de organisa;e en zouden ze graag een keurmerksysteem willen zien. 
Bij het keurmerksysteem zouden bezoekers van musea in één oogopslag kunnen zien welke 
hulpmiddelen aanwezig zijn, denk aan een invalidentoilet, li[ of hoe rolstoelvriendelijk een gebouw 
is.  

Tijdens een bezoek 
Tijdens een bezoek aan een culturele instelling liggen veel van de taken bij de begeleiders. Denk 
hierbij aan zorgen dat iemand niet verdwaalt, dat mensen hun medica;e nemen, ondersteuning 
bieden bij eten en drinken, etc. Ook hierin wordt gekeken naar de zorg per persoon. Als er bij een 
uitje problemen voorkomen, zoals onverwachte drukte en afwezigheid van hulpmiddelen, moeten de 
begeleiders de zorg aanpassen. Dit omdat, op het moment dat de cliënten en begeleiders aankomen 
op loca;e, er bepaalde verwach;ngen bij de cliënten zijn. De cliënten kunnen dus niet weg van 
loca;e omdat zij de verwach;ng hebben dat ze naar een uitje gaan. Als er gezegd wordt door de 
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begeleiders dat het uitje toch niet realis;sch is dan zullen de cliënten teleurgesteld zijn volgens E.B.  20

Tijdens het uitje kan het zijn dat begeleiders een rolverdeling krijgen, hoewel dit vaak beperkt wordt 
tot wie het primaire aanspreekpunt is. Het is namelijk als begeleider ook belangrijk om flexibel te zijn 
en te kunnen werken. Dit slaat terug op het maken van een planning: de begeleiders kunnen namelijk 
een compleet plan opze^en maar door de verschillende ziektebeelden van de cliënten kan het anders 
uitpakken dan gean;cipeerd. Als er zich problemen voordoen met bepaalde ruimtes (is de ruimte 
bijvoorbeeld niet gebruiksklaar of zijn er bepaalde dingen niet aanwezig) dan gee[ geïnterviewde aan 
dat zij zelf iemand een werknemer van het culturele uitje aan zou spreken om te gaan helpen met 
desbetreffende problema;ek. Dit verschilt echter ook per begeleider. Sommige begeleiders zouden 
bijvoorbeeld geen werknemer van de culturele loca;e aanspreken als de cliënten tegen een bepaalde 
problema;ek aanlopen. Kortom, op het moment dat cliënten op loca;e zijn, wordt het voor de 
begeleiding een kwes;e van flexibel zijn en goede zorg aanbieden.  

Na het bezoek 
Na het bezoek worden uitjes niet expliciet besproken op een aangewezen moment. Dit omdat het 
dan kan zijn dat er een sfeer ontstaat waarin men alleen maar kijkt naar wat fout ging terwijl cliënten 
het misschien wel heel leuk hebben gehad. Feedback wordt dus wel eens nega;ef opgepakt. De 
geïnterviewde gee[ aan dat het uitje geslaagd is op het moment dat cliënten met een lach 
thuiskomen. Als cliënten echter nog feedback hebben, wordt dit meegenomen in hun dossier. Indien 
het feedback is voor de begeleiding gaan werknemers van de Noorderbrug in gesprek met 
desbetreffende werknemer. Hierbij is het belangrijk om te benoemen dat één van de criteria voor 
feedback vanuit de cliënt realisme is. Interne feedback kan gebruikt worden voor een 
verbetervoorstel. Feedback naar externe organisa;es wordt niet doorgegeven vanuit de 
Noorderbrug. Mede omdat hier geen ;jd voor is of voor wordt gemaakt. Er zijn echter twee dingen 
die structureel tekort komen volgens de Noorderbrug. Dit zijn namelijk rolstoeltoegankelijkheid van 
de loca;e en de benadering van de doelgroep. Werknemers van bepaalde culturele evenementen 
benaderen de doelgroep als mensen met een licht-verstandelijke beperking. Dit uit zich in dingen als 
kinderlijk taalgebruik en het nakijken van desbetreffende cliënten. De geïnterviewde gee[ aan dat 
het fijn zou zijn voor de doelgroep als er vanuit culturele loca;es meer kennis zou zijn over de 
doelgroep NAH. Soms worden cliënten kinderlijk aangesproken, wat denigrerend overkomt. Als 
gevolg hiervan kan een uitje als minder leuk worden ervaren. Na een cultureel uitje wordt er dus 
geen apart moment ingepland om te reflecteren op de ac;viteit. Mochten er echter nog 
feedbackpunten vanuit de cliënten naar voren komen dan wordt dit meegenomen in hun dossier en 
intern besproken met de werknemer van de Noorderbrug waar dit over gaat. Als de feedback gaat 
over een externe loca;e wordt dit nooit doorgecommuniceerd wegens ;jdsgebrek. Tot slot is het zo 
dat de Noorderbrug 2 verbeterpunten hee[ voor culturele instellingen: rolstoeltoegankelijkheid en 
kennis over de doelgroep. Op deze manier zou er voortgang geboden worden met betrekking tot 
realisme en toegankelijkheid van uitjes.  

 Transcrip;e Noorderbrug, 00:33:21 t/m 00:34:2220
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Conclusie en adviezen 
Uit de verworven informa;e blijkt het las;g om de hoofd- en deelvragen te beantwoorden. Dit komt 
omdat bij het opze^en van een cultureel uitje voor mensen met een NAH is het veelal een kwes;e 
van maatwerk. Zo wordt er per cliënt gekeken naar wat mogelijk is omtrent het realisme van een 
uitje, veiligheid en de te bieden zorg. Dit koppelt terug op de literatuur, waaruit blijkt dat van de ruim 
600.000 NAH-pa;ënten in Nederland de ziektebeelden en behoe[en sterk uiteen lopen. Dit maakt 
het ook moeilijk voor musea, concertgebouwen en andere culturele loca;es om aanpassingen te 
maken voor de doelgroep NAH. Omdat iedere cliënt anders is. Er zouden echter een aantal dingen 
structureel beter kunnen om bepaalde loca;es toegankelijker te maken voor cliënten met een NAH. 
Denk aan het verbeteren van de rolstoeltoegankelijkheid, het overzichtelijk maken van aanwezige 
voorzieningen en begrip vanuit culturele instellingen voor de situa;e van de cliënten. Dit zouden 
culturele instellingen kunnen doen door zich meer te verdiepen in het onderwerp. Met deze kennis 
zouden de werknemers van deze culturele loca;es hun gedrag kunnen afstemmen op de doelgroep. 

Er zijn ;jdens het interview een aantal dingen naar voren gekomen die structureel beter kunnen 
wanneer desbetreffende doelgroep op loca;e is. Het verbeterpunt wat het meeste naar voren kwam, 
was de rolstoeltoegankelijkheid. Hierin zouden loca;es dus met een scherper oog kunnen kijken naar 
hoe ruimtes zijn ingericht en of alle desbetreffende voorzieningen aanwezig zijn. Verder missen de 
werknemers van de Noorderbrug, in de oriënterende fase, een overzichtelijke manier om te kunnen 
zien welke hulpmiddelen aanwezig zijn. In het interview is gesproken over een keurmerksysteem. Dit 
zou op een landelijk niveau ingevoerd kunnen worden, dit soort keurmerken worden vaak via externe 
organisa;es uitgegeven die de aanwezigheid/kwaliteit van bepaalde onderwerpen peilen. Culturele 
loca;es zouden ook zelf een begin kunnen maken met het in kaart brengen van aanwezige 
voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan een apart kopje op hun site waarin voorzieningen als een 
invalidentoilet, rolstoelli[en en rolstoeltoegankelijkheid van ruimtes opgesomd worden. Tot slot is er 
aangegeven dat het voor kan komen dat NAH cliënten verkeerd benaderd kunnen worden. Kennis 
over een niet-aangeboren hersenletsel ontbreekt dus soms bij werknemers van culturele instellingen. 
Hierin zou men kunnen kijken naar het organiseren van trainingen voor het personeel. Denk 
bijvoorbeeld aan de training Samen Demen;e Vriendelijk. Aan deze training zou men ook een 
keurmerk kunnen koppelen. Aan de hand van deze adviezen zou een basis gelegd kunnen worden om 
het opze^en van culturele uitjes een stukje toegankelijker te maken voor een doelgroep waar niet 
al;jd even veel kennis van is. 
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Reflec;e 
De eerste stappen van dit onderzoek zijn gezet in eind 2019, gedurende de laatste 1,5 tot 2 jaar ben 
ik met veel dingen voor het eerst in aanraking gekomen. Hoe zet je bijvoorbeeld een onderzoek op 
wat aan een bepaald niveau moet voldoen? Hoe neem je een interview af? Door deze ervaringen op 
te doen ben ik gegroeid in mijn niveau. Er zijn echter een aantal dingen waar ik soms tegen aanliep. 
Het was wegens externe omstandigheden zoals de coronapandemie las;g om voortgang te boeken in 
dit onderzoek. Het belangrijkste wat ik daardoor heb gemist was de terugkoppeling en het contact 
met de doelgroep. Dit is iets waar het onderzoek zelf van geprofiteerd zou kunnen hebben. Door met 
meerdere mensen die een NAH hebben in gesprek te gaan zou het onderzoek een sterkere basis 
kunnen krijgen. Het originele plan zou ook zijn om een grootschaliger onderzoek te doen middels een 
enquête. Echter bleek het ;jdens het voorleggen van dit idee aan de Noorderbrug dat dit niet zo 
realis;sch zou zijn als werd gedacht. Door de ziektebeelden kan het invullen van een enquête las;g 
zijn voor de doelgroep die we onderzochten. Hierdoor moesten we dus een aantal dingen ombouwen 
naar de vorm van een interview. Helaas was het wegens ;jdsgebrek niet meer mogelijk om direct met 
de doelgroep in gesprek te gaan. Ondanks dat dit deel van het onderzoek beter had kunnen gaan er 
er meer basis mocht zijn ben ik trots op wat er is neergezet. Ik denk dat dit onderzoek een mooi 
opstapje zou kunnen zijn voor toekoms;ge projecten. Ik hoop dan ook dat er meer onderzoeken 
komen en er organisa;es zijn die wat met mijn adviezen willen doen. Dit is een doelgroep waarvan ik 
vind dat er meer kennis de wereld in gebracht mag worden. De cijfers verschillen, maar volgens het 
RIVM zijn er in Nederland +/- 645.900 mensen met een NAH. De mate van ernst verschilt per 
ziektebeeld. Maar voor degene die een he[iger ziektebeeld hebben, hoop ik dat er stappen gemaakt 
worden om hen meer te betrekken in alledaagse zaken. Mensen met een NAH hebben misschien wel 
een labeltje, maar zijn net zo veel mens als dat jij en ik zijn.  
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Dankwoord 
Dit onderzoek had niet neergezet kunnen worden zonder de hulp van meerdere mensen. Te beginnen met 
Vincent Hazelhoff, projectleider bij de wetenschapswinkel van de Rijksuniversiteit Groningen. Iemand die het 
naar eigen zeggen vaak te druk hee[ maar ondanks dit al;jd een moment wil maken om te praten. Verder wil ik 
Arjen Bakker, NAH-pa;ënt en Samira Kunz, vrijwilliger bedanken, vanuit hun is het balletje gaan rollen voor dit 
project. Beide hele gezellige mensen waar je fijn een praatje mee kan maken en waar je interessante nieuwe 
inzichten van kan krijgen. Kirsten Albrecht, mijn studieloopbaanbegeleidster, die mij in contact hee[ gebracht 
met Vincent en iemand die me ;jdens mijn studie veel hee[ geholpen. Tot slot de Noorderbrug en haar 
collega’s. De gastvrijheid op loca;e was heel fijn en ik ben blij dat ik met jullie als organisa;e in aanraking ben 
gekomen. En natuurlijk mijn familie, met name mijn moeder, die me gigan;sch hee[ geholpen wanneer het 
tegen zat in ;jden van corona en ook al;jd voor me klaar stond. Bij haar en de rest van mijn directe familie heb 
ik me al;jd kunnen gronden om alles in perspec;ef te ze^en. Verder wil ik iedereen bedanken die de moeite 
neemt om dit te lezen. Jullie interesse in dit onderwerp wordt zowel door mij, als de mensen die de diagnose 
hebben, ten zeerste gewaardeerd! 

 11



Bronnenlijst 
h^ps://adobeindd.com/view/publica;ons/d890f278-d7b7-4bf5-a16d-b0765ba51d90/1/publica;on-web-
resources/pdf/wat_een_drukte_2_digi.pdf 

h^ps://www.hersens;ch;ng.nl/hersenaandoeningen/niet-aangeboren-hersenletsel/  

h^ps://www.hersenletsel.nl/alles-over-nah/wat-nah 
h^ps://www.hersens;ch;ng.nl/hersenaandoeningen/alzheimer/ 

J.A.M. Vandermeulen, M.M.A. Derix, C.J.J. Avezaat, Th.W. Mulder, J.W. van Strien, !"#$%&&'(#)*+#',-#+.#'/#$.#/,
)"0,1*/2&..#'#', Uitgeverij: Bohn Stafleu Van Loghum (2016) 

h^ps://www.hersens;ch;ng.nl/hersenaandoeningen/epilepsie/ 

Wat een drukte, terwijl er niks te doen is! N. de Boer & M. donkervoort 

h^ps://www.interaktcontour.nl/ik-heb-hersenletsel/zorg-aanvragen#veel-gestelde-vragen 

h^ps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/wmo-2015 

h^ps://www.ciz.nl/over-ciz/over-het-ciz 

h^ps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verpleeghuizen-en-zorginstellingen/wet-langdurige-zorg-wlz 

h^p://www.davidlarmuseau.net/images/Chronische%20zorgbehoe[en.pdf 

Toegankelijkheid culturele instellingen voor mensen met een beperking, tussenrapport: inventarisa;e, Nienke 
Bilo, Maartje Gielen, Maaike Jongerius, Nikki Scholten, 30 juni 2020 

h^ps://www.maatjesgezocht.nl/ 

Transcrip;e Noorderbrug, vrijdag 20 mei 2022, interview tussen JP en EB 

 12

https://adobeindd.com/view/publications/d890f278-d7b7-4bf5-a16d-b0765ba51d90/1/publication-web-resources/pdf/wat_een_drukte_2_digi.pdf
https://adobeindd.com/view/publications/d890f278-d7b7-4bf5-a16d-b0765ba51d90/1/publication-web-resources/pdf/wat_een_drukte_2_digi.pdf
https://www.hersenstichting.nl/hersenaandoeningen/niet-aangeboren-hersenletsel/
https://www.hersenletsel.nl/alles-over-nah/wat-nah
https://www.hersenstichting.nl/hersenaandoeningen/epilepsie/
https://www.interaktcontour.nl/ik-heb-hersenletsel/zorg-aanvragen%23veel-gestelde-vragen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/wmo-2015
https://www.ciz.nl/over-ciz/over-het-ciz
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verpleeghuizen-en-zorginstellingen/wet-langdurige-zorg-wlz
http://www.davidlarmuseau.net/images/Chronische%2520zorgbehoeften.pdf
https://www.maatjesgezocht.nl/


Handleiding interview 
NAH

Bijlagen 
Handleiding interview 
 

 

 13

2022

FORMAT BEGELEIDERS 

JEROEN POSTEMA



Inhoud 
Inleiding 2 

Leren kenen van de begeleiders 3 

Oriënta;e op het bezoek 3 

Tijdens het bezoek 3 

Na het bezoek 4 

 14



Inleiding 
Deze handleiding is ontworpen om een aantal handva^en te bieden voor het houden van een 
interview met de begeleiders van NAH cliënten. Hierin gaan we kijken naar hun rol in het proces van 
het organiseren van culturele uitjes en hun exper;se. Dit interview bestaat uit een aantal 
onderwerpen. Deze onderwerpen zijn: het leren kennen van de begeleider, oriënteren op een 
bezoek, ;jdens het bezoek en na het bezoek. Middels deze onderwerpen willen we een zo’n 
compleet mogelijk beeld schetsen van het proces rondom het bezoek aan een culturele instelling. 
Verder is het belangrijk hierin om te kijken naar de rol van de begeleiding hierin, hoe cliënten dit 
volgens begeleiding ervaren en op welke manier bepaald wordt naar welk uitje men gaat. 
Voorbeeldvragen van deze onderwerpen zullen op een later punt in deze handleiding voorkomen.  
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Leren kennen van de begeleiders 
In de eerste fase van het interview is het belangrijk om een beeld te schetsen van wie er tegenover je 
zit. Probeer hierin een duidelijk te maken wat diegene zijn/haar rol is binnen de desbetreffende 
organisa;e. Voorbeelden van vragen hierin kunnen zijn: 

- Wat is je naam/hoe oud ben je? 
- Wat is je achtergrond in dit vak? (Studie)  
- Hoe lang zit je al in het vak? 
- Waarom heb je voor dit vak gekozen? 
- Hoe ziet je werkdag er uit? 
- Waar hou je je mee bezig? 
- Wat is je exper;se in dit vak? 
- Wat is de missie/visie van het Noorderbrug? 
- Wat voor een bewoners hebben jullie?  

Oriënta;e op het bezoek 
Het volgende onderwerp wat aan bod komt als je de begeleider aan het interviewen bent is hoe ze 
vanuit de Noorderbrug zich oriënteren op een mogelijk bezoek, wat de rol van de begeleiders hierin 
is, het beleid vanuit de organisa;e en hoeveel inspraak cliënten hierin kunnen geven. Vragen die je 
kan stellen zijn als volgt: 

- Hoe vaak gaan jullie met jullie cliënten op pad? 
- Wat voor een culturele uitjes organiseren jullie? 
- Hoe oriënteert het Noorderbrug zich op culturele uitstapjes? 
- Waar houden jullie rekening mee ;jdens het plannen van een uitje? 
- Aan welke eisen moet een cultureel uitje aan voldoen? 
- In hoeverre hebben bewoners inspraak in wat ze willen doen? 
- In hoeverre hebben jullie cliënten de mogelijkheid om aan te geven wat ze belangrijk vinden?  
- Hoe accommoderen jullie hier in de wensen van de bewoners? 
- Ondernemen jullie dezelfde stappen ;jdens het organiseren van een interne ac;viteit? 
- Kijken jullie ook naar de toegankelijkheid van de loca;e? Wat is hierin van belang? 
- Wat maakt dat een uitje niet door zou kunnen gaan? Toegankelijkheid, afwezigheid van 

bepaalde noodzakelijke dingen, kosten, etc. 
- Informeren jullie ook naar extra mogelijkheden voorafgaand aan het bezoek? (Zoals kor;ng, 

e.d.) 
- Welke extra mogelijkheden vinden jullie hierin belangrijk? 
- Krijgen cliënten hulp/budget om zelf op pad te gaan? Zo ja wat voor een hulp/budget? 
- Gaan jullie met een groep op pad of 1-op-1 met de client? Indien jullie met een groep gaan, 

hoe groot is die groep? 

- Wat werkt naar jouw mening beter? 1-op-1 of een groep? En waarom? 

- Zijn er nog dingen waar je tegenaan loopt of behoe[e aan hebt? 

Tijdens het bezoek 
Deze fase gaat over de rol van de begeleider ;jdens het bezoek, hoeveel dragen ze bij in de vorm van 
hulp en begeleiding? Vragen voor deze fase zijn als volgt: 
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- Wat is de rol van de begeleider in deze fase? 
- In hoeverre help je de cliënt(en) ;jdens hun bezoek en wat doe je zoal? 
- Hoe gaan jullie er mee om als de loca;e drukker is verwacht? (Drukte op gebied van mensen, 

licht, kleur, geluid, etc.) 
- Houden jullie je, in afstemming met de cliënt(en), aan een bepaalde planning? 
- Gaan jullie voor of na het bezoek nog ergens heen indien de cliënt dat wenst? 

- In hoeverre hebben cliënten inspraak in de planning van de dag en afwijking daarvan? 
- Zijn er dingen ;jdens het bezoek waar je behoe[e aan hebt of waar je tegenaan loopt? 

- Op wat voor een dingen let je ;jdens een cultureel uitje? 

- Communiceer je eventuele problema;ek door aan de loca;e? 

- Spreek je met mensen van de loca;e? 

- Wanneer is is een cultureel uitje een slechte ervaring? 

- Wanneer is een dag geslaagd? 

- Wat voor een rol hee[ de begeleider ;jdens het bezoek? 

- In hoeverre komt het voor dat er bepaalde voorzieningen missen? 

- Wat kan structureel beter? 

- Communiceer je deze dingen naar de loca;e? 

Na het bezoek 
De laatste fase is die na het bezoek. Hierin kijken we naar hoe men bij de Noorderbrug reflecteert op 
hun werk. Vragen die je kan stellen zijn als volgt: 

- Praat je samen met je cliënten over het uitje en wanneer doen jullie dit? 
- Vragen jullie je bewoners ac;ef om feedback? 
- Hebben jullie een bepaald beleid omtrent feedback en hoe ziet deze er uit? 
- Komen jullie aan de hand van de gekregen feedback met een verbetervoorstel? 
- in hoeverre koppelen jullie de feedback van de bewoners terug naar het culturele uitje? 
- Wanneer denk je dat bewoners een leuke dag hebben gehad? 
- Waaruit blijkt dat bewoners een leuke dag hebben gehad? 
- Als jullie merken dat een bewoner geen fijne ervaring hee[ gehad bespreken jullie dit dan 

met ze en wordt dit teruggekoppeld?  
- Pikken jullie ook bepaalde signalen op die teruggegeven worden aan het bestuur/

beleidsmakers? 
- Indien het uitje goed geslaagd is, gaan jullie deze vaker uitvoeren? 
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Transcrip;e interview J.P./E.B. 

Interview Noorderbrug 

Audiobestand 
Noorderbrug.mp3 

Transcrip;e 
Interview is afgenomen op vrijdag 20 mei aan de Noorderbrug. Interview is tussen JP (interviewer/
spreker 1) en EB (Geïnterviewde/Spreker 2). 

00:01:10 Spreker 1 

Het interview bestaat uit een aantal thema's, we beginnen met wat meer over jou en wat jouw rol 
hier is binnen de Noorderbrug. Dan gaan we wat meer in op het culturele. Hoe oriënteren jullie je op 
een bezoek? Hoe gaat het eraan toe ;jdens het bezoek en na het bezoek? Wat gebeurt er dan met 
eventuele feedback en informa;e. Heb jij voordat wij beginnen, nog vragen voor mij? 

00:01:44 Spreker 2 

Nee eigenlijk niet, is helder 

00:01:45 Spreker 1 

Nee prima, dan wou ik graag beginnen met wat over jezelf, hè? Dingen als nou, wat is je naam en hoe 
oud ben je gewoon de standaard dingen. 

00:01:56 Spreker 2 

[Naam verwijderd wegens privacy] ben ik. Ik ben 29 jaar. En dan vooral ook wat mijn func;e is, hier 
binnen de Noorderbrug. Of? 

00:02:04 Spreker 1 

Ja en ook een beetje, hè? Wat is je achtergrond en hoe ben je hier gekomen? 

00:02:07 Spreker 2 

Ja oh ja ja. Nou ja, mijn achtergrond is studie. Ik heb de studie hbo-psychologie gedaan. Toegepaste 
psychologie. In 2017 ben ik hier begonnen in eerste instan;e als begeleider A binnen de zorg op een 
woonafdeling en in 2019 doorgestroomd naar Talent Centrum als begeleider C, coördinerend 
begeleiding. En daarbij is mijn rol, ik heb nu op dit moment nog een flinke caseload van 2,5 afdeling 
en een stuk of 15 tot 20 externe cliënten onder mij. Waarbij ik nou, ja de lijnen uitzet in wat zouden 
zij willen willen leren, dromen, wensen en op die manier kijken, wat hebben wij wat past, wat is wel 
of niet haalbaar? Er zijn eventueel nieuwe dingen die we kunnen opze^en, dus alles rondom een 
zinvolle daginvulling eigenlijk. 

00:03:04 Spreker 1 

Ja, en waarom heb je voor dit vak gekozen? 
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00:03:07 Spreker 2 

Nou, Ik heb er niet per se voor gekozen, ik ben er eigenlijk een beetje ingerold. Na mijn studie dacht 
ik met toegepaste psychologie kun je van alles en wat wil ik? En wel al;jd een hart voor de zorg 
gehad. En mensen helpen zo ben ik eigenlijk een beetje ingerold. Niet per se van tevoren, dat ik dacht 
dit is mijn doelgroep maar gaandeweg dacht ik, dit is wel mijn doelgroep. Dus gewoon uitproberen en 
ervaren, en nu zit ik hier. 

00:03:38 Spreker 1 

Ja en sorry, Als het een beetje langs me is gevlogen en ik nou dubbele vragen ga stellen. Hoe lang zit 
jij hier al bij de Noorderbrug, of werk je met deze cliënten? 

00:03:48 Spreker 2 

2017. 

00:03:49 Spreker 1 

Sinds 2017. 

00:03:50 Spreker 2 

Ja, dus nu pak hem weg 4, 5 jaar. 5 à 6 jaar. 

00:03:58 Spreker 1 

En, dat is dan, hè? Van vanuit jou en jouw ervaring en vanuit welk standpunt jij spreekt. 

00:04:06 Spreker 1 

Zou je ook nog wat kunnen vertellen over de Noorderbrug als organisa;e? 

00:04:12 Spreker 2 

Nou ja, goed de Noorderbrug, het was alleen de Noorderbrug toen ik er kwam. We zijn inmiddels 
overgenomen door 's Heeren Loo, dus het is nu echt 's Heeren Loo loca;e Noorderbrug, want we 
behouden wel de exper;se voor niet aangeboren hersenletsel. Ja Noorderbrug zelf het is wel grote 
organisa;e met verschillende loca;es, woonloca;es, dagbestedingsloca;es en voornamelijk gericht 
op niet aangeboren hersenletsel. Maar goed, ook wel mensen met aangeboren hersenletsel. En hier 
toevallig ook mensen met Hun;ngton Disease, MS dat soort ziektebeelden. Maar de Noorderbrug is 
in het noorden van Nederland de organisa;e voor voornamelijk mensen niet aangeboren 
hersenletsel waar ze zich voor inze^en. Ik weet niet of dat jouw vraag beantwoordt. 

00:05:02 Spreker 1 

Ja dat dat beantwoordt de vraag. En dit noemen ze dan ook wel wat talentencentrum is dat is die 
naam echt specifiek gekozen omdat jullie hier ook vanuit daar werken. 

00:05:20 Spreker 2 

Nou ja, dit was al zo voordat ik hier kwam, dus waarom het echt talent centrum is gaan heten weet ik 
niet helemaal precies, maar volgens mij wel met het idee om vanuit de cliënt te werken in wat wil je 
wat, wil jij nog ontwikkelen. Dus welk talent wil jij nog ontwikkelen? Er zijn verschillende 
verschuivingen geweest in hoe wij werken. Ze hebben ook een periode gehad dat er heel veel 
ac;viteiten voor maar een uurtje werden aangeboden. Beetje ja, dat had een bepaalde benaming 
voor een bepaalde periode en dan kwam er weer iets nieuws, dus zo kon je jezelf dan door blijven 
ontwikkelen. Inmiddels werken wij voornamelijk met een aanbod. En kunnen er wel weer nieuwe 
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dingen ontstaan, mits wij daar inderdaad genoeg animo voor hebben om een groep vol te krijgen, zeg 
maar, dus dat we ook kunnen aantonen dat er genoeg mensen zijn die dat willen leren en dan echt 
voor een heel dagdeel, dus niet meer voor een uurtje, maar echt voor een voor een ochtend of een 
middag of vanavond. 

00:06:27 Spreker 1 

Ja en hoeveel animo, zeg maar als je als je voor animo een bepaald aantal zou moeten geven, hoeveel 
bewoners moeten zich dan aanmelden dat iets doorgaat? 

00:06:41 Spreker 2 

Zeven. Ja in de basis wel. Als we daar eerst nog iets onder zi^en, is dat niet een probleem, maar 
uiteindelijk moeten wij wel nou ja in een groep minimaal 7 mensen hebben. 

00:06:55 Spreker 1 

Dan zit ik na te denken. Volgens mij heb ik zo in ieder geval een een heel duidelijk beeld van, hè wat 
doe jij en hoe ziet de Noorderbrug er hieruit als organisa;e? Dan komen we bij het volgende stukje. 
Dat dat gaat namelijk echt over het oriënteren op een uitje samen met de cliënten. En dan is de vraag 
direct daarin van, hoe vaak gaan jullie met jullie cliënt of bewoners op pad? 

00:07:27 Spreker 2 

Ja, want dat is voorheen wel vaker. Wij zi^en nu gewoon vast aan dat wij niet zomaar nieuwe dingen 
kunnen opstarten, of wat dan ook. En ik denk ook culturele uitjes. Ligt in dit we een verschuiving 
gehad, ook in wat onze verantwoordelijkheid is en wat de verantwoordelijkheid bijvoorbeeld van 
wonen is en uitjes bijvoorbeeld naar een bioscoop, een museum of dat zou kunnen. Maar in principe 
zijn wij een dagbesteding waarbij we hier dingen aanbieden of op onze extra loca;es en echt ergens 
heen gaan gebeurt niet tot nauwelijks meer op dit moment, of wel met een vrijwilliger, dus dat 
mensen één op één weggaan. Maar we mogen niet één op één met mensen ergens heen. Dus het 
wordt nog wel eens vanuit woning georganiseerd en ik weet dat voor de corona periode zijn wij 
bijvoorbeeld wel met groepen naar de noorderzon geweest. En hoe wij dat aanvliegen? Ja, Het is 
vooral kijken, wat hebben mensen nodig, wat kunnen mensen zelf, hoe kom je van A naar B? 
Rekening houden met rolstoelen ADL verzorging, wat hee[ iemand nodig? Kan iemand wel of niet 
zelfstandig eten? Dus hoeveel paar handen heb je nodig? Dus dat is nou ja vaak wel een puzzel om 
alles goed uit te werken en hoe je dat kan kan organiseren. 

00:08:55 Spreker 1 

Ja want je, je zegt ook van hè? Er is een verschuiving in geweest. Is dat vanuit de overname van van 
de Noorderbrug of andere wetgevingen? 

00:09:08 Spreker 2 

Niet andere wetgevingen. Het is voornamelijk een stukje. Nou ja, ook wel financieel oogpunt. En het 
stukje dat we voor de overname waren we al in een veranderproces. Wij waren zelf organiserend, dus 
dan heb je als team gewoon de eigen regie over alles binnen het team. Financiën, de roosters, hoe je 
groepen vormgee[, hoe je alles eigenlijk alles vormgee[. En dat is niet helemaal op de juiste manier 
van de grond gekomen van begin af aan, dus dat is teruggedraaid naar dat we weer meer 
lijnorganisa;e zouden worden. En daar komen ook regeltjes bij kijken en dat betekent dat alle dingen 
die we met goede bedoelingen weggezet hadden, werkte financieel gezien niet gezond. Dus dat een 
stukje vrijheid waar wij voorheen in ieder geval begeleider C alle vrijheid hadden om alle 
mogelijkheden aan te pakken die je hebt. Is iets minder vrij geworden. En helemaal externe plekken. 
En dit soort ideeën. Daar was een nieuwe rol voor gekomen. Dat hee^e een kwar;ermaker, maar die 
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is al een poos uit beeld, want die is hier toen weggegaan. Er is niet een vaste vervanger voor 
teruggekomen en zodoende er heel veel van dat soort uitjes en ook eventuele nieuwe samenwerking 
externe. Nou ja, s;lgelegen. En het is niet dat wij het niet meer zouden kunnen organiseren, maar dat 
vergt wel wat organisa;e waar we gezien de werkdruk niet al;jd de mogelijkheden voor hebben, 
helaas. 

00:10:49 Spreker 1 

Ja en dat is vanuit jou als werknemer hier. Merk je ook dat de cliënten daar een bepaalde kijk op 
hebben gehad? 

00:11:00 Spreker 2 

Het is voor hun ook wel las;g geweest, want ze hebben natuurlijk wel wensen en willen ook wel 
graag ergens heen of dingen doen die jij en ik ook doen. En helemaal omdat er in het begin veel meer 
voor hun gevoel mogelijk was. Wat nu niet meer mogelijk is of minder mogelijk is. Er zijn nog steeds 
heel veel leuke dingen die we wel organiseren. Dan wel in de avond of in het weekend. Maar goed, er 
liggen natuurlijk al;jd wel een wens dat het leuk is om ergens heen te gaan. Met een vrijwilliger één 
op één is dat vaak nog wel weg te ze^en. En ik denk dat er nog steeds heel veel dingen mogelijk zijn, 
Alleen ligt er gewoon niet al;jd de ruimte om dan wel genoeg mensen te krijgen om daarheen te 
gaan dan wel vervoer en alles eromheen te regelen, dan wel de financiën. Alles moet in balans zijn en 
Dat is best las;g. 

00:11:55 Spreker 1 

Ja ja. En om dan wel weer even terug te gaan naar de periode dat uitstapjes wel wat meer in beeld 
waren. Hoe oriënteert jullie je daarop? Werd gebeld met loca;e of werd er gekeken, eerst gekeken op 
de site brochures. 

00:12:32 Spreker 2 

Ja, Ik heb zelf nooit zo in die organisa;e gezeten. Maar als ik dan naar de Noorderzon refereer. Dat 
hee[ een collega van mij, voorganger die nu weg is, hee[ dat toen naar de grootste lijnen zeg maar 
uitgezet. En aan de zijlijnen heb ik wel wat mee gedacht in mogelijkheden en groeps combina;es. Kijk 
stap een is dat je gaat inventariseren wie wil er graag heen, hè? Wat zijn de wensen en hoeveel 
mensen zijn dat? Hoe groot kunnen die groepen dan zijn? En dan ga je ook kijken, prak;sch kijken 
hoe zijn de groepen in balans, hè? Want niet aangeboren hersenletsel, niet iedereen kan even goed 
met elkaar door een deur, dus die wil je dan niet als je een leuk uitje hebt bij elkaar in de groep 
hebben dat je dat er alleen maar ruzie onderling is, dus Dat is eigenlijk stap één. Dan is het kijken 
naar wat voor zorg hee[ iemand nodig? Zijn er mensen die zelfstandig die kant op kunnen? Want die 
zijn natuurlijk ook eventueel samen met een begeleider op de fiets. Zijn er mensen waarvoor wij de 
taxi moeten regelen? En als het In de avonduren is dan, dan rijdt de taxicentrale waar wij mee 
samenwerking hebben, rijdt niet meer, dus hebben we het dan nodig dat zijn of haar verwanten een 
vrijwilligers wat dan ook diegene zelf op kan halen of met eigen vervoer of via een vrijwilliger van ons 
met onze Noorderbrug bus. En toevallig was dit ook een collega die al veel mensen via via al kende 
van de Noorderzon en de organisa;e dus die wist wel qua rolstoeltoegankelijkheid wat dan de goede 
plekken waren of een rolstoeltoilet wel eens waar we dan heen moesten. Maar we zijn er van tevoren 
niet geweest, dus het is soms ook gewoon uitproberen. 

00:14:30 Spreker 1 

En je, je benoemt net al he los van toegankelijkheid bijvoorbeeld. Zijn er samen met zulke dingen nog 
een aantal andere eisen waar een uitje aan zou moeten voldoen? 

00:14:47 Spreker 2 
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Ligt aan de groep natuurlijk. Maar sowieso nou ja rolstoeltoegankelijkheid is wel zeg maar in in bij 
deze doelgroep wel nummer één. Prikkelgevoeligheid. Maar goed op moment dat je een uitje 
voorstelt, schrijven mensen zich daar wel op in die dat leuk vinden én dat betekent dat een 
consequen;e kan zijn dat ze misschien in een andere ac;viteit niet doen, Omdat ze hier dan te moe 
door zijn. Andere eisen is misschien niet. Niet is niet gekoppeld, denk ik aan de plek maar wel aan 
hoe zet je het veilig weg? Want sommige mensen hebben medica;e of hebben epilepsie, dus dan 
moet er vaak wel iemand mee of mee kunnen die weet hoe hij daar mee om moet gaan. Dat 
eigenlijk, Ik denk dat we dat er vooral een verantwoordelijkheid ligt binnen de begeleiding of een 
vrijwilliger die dan meegaat in dat opzicht. Ja dat vooral denk ik, ja. 

00:16:10 Spreker 1 

En de hè voorbeeld wat je wat je dan net noemde was over de Noorderzon hè? Dat is vanuit naja de 
organisa;e opgezet. Hebben de bewoners hier zelf ook inspraak in wat ze willen doen, kunnen ze 
dingen aangeven van hé, dit lijkt me leuk. Of dat wil ik doen. 

00:16:33 Spreker 2 

Ja, maar tot een bepaalde hoogte. 

00:16:35 Spreker 1 

Tuurlijk ja. 

00:16:37 Spreker 2 

En, dat is, dan weet je helemaal als als in mijn func;e als begeleider C. We hebben er meerdere 
rondlopen, dan heb je van van jouw caseload. Hou je In de gaten, wat zijn de wensen. En het is een 
beetje een balans vinden in wat wij hebben en wat zij willen. Want soms willen ze iets wat niet 
realis;sch is. 

00:16:59 Spreker 1 

Zou je daar een voorbeeld van kunnen noemen? 

00:17:01 Spreker 2 

Sommige mensen zouden wel graag betaald werk willen hebben. Maar zij kunnen dat niet. Omdat zij 
een beperking hebben waardoor zij niet betaald werk kunnen doen, hè? Maar dan is het aan jou om 
daar doorheen te breken, want dat is dan niet realis;sch, maar je wil graag nukg werk doen en wat 
kan dat dan zijn binnen dagbesteding? Dus ze hebben het tot een bepaalde hoogte, zeker ook wel 
inspraak in wat ze zouden willen. Maar helemaal de mensen die hier intern wonen. Die wonen hier 
natuurlijk niet voor niets. En dat je ook naar een stukje moet kijken, wat kunnen wij daarin bieden? 
Soms kan dat dan niet. En dan kun je ook zeggen, wij kunnen dat niet bieden. Dat betekent dat er 
misschien ergens anders dat wel geboden kan worden. Hè? Dan heb je construc;es dat de zorg 
besteedt wordt aan een andere dagbesteding plek die misschien wel datgene hee[. Wat de bewoner 
wil. Wat wij niet hebben. 

00:18:18 Spreker 1 

Want hè? Bewoners die hebben bepaalde wensen. En ik hoor je zeggen dat dat? Jullie daar zoveel 
mogelijk wel in proberen te accommoderen? En natuurlijk, dat is ook de taak als begeleiders. Hoe 
doen jullie dat ongeveer dat accommoderen in de wensen. Jullie gaan samen zi^en met ze in gesprek 
denk ik aan? 

00:18:43 Spreker 2 
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Ja in principe geven ze inderdaad wel aan. Je hebt sowieso jaarlijks in ieder geval interne jaarlijks een 
MDO een mul;disciplinair overleg. En ieder half jaar een evalua;e, hè daar maken we doelen op aan 
van wat iemand wil leren, maar ook waar er kan ook een begeleidingsvraag in zi^en wat je verwerkt 
in het doel. Omdat iemand misschien iets niet kan aangeven maar wat wij moeten signaleren en op 
die manier hou je het dus ieder half jaar wel in de gaten. En dan heb je ook een mogelijkheid dat ze 
alles kunnen zeggen waar ze tegenaan lopen, wat ze ervan vinden, wat gaat wel of niet goed? Ben ik 
tevreden? Waar ben ik wel of niet tevreden over? En hoe ik zelf mee dat gesprek aangehouden, 
bijvoorbeeld nieuwe mensen die hier komen, dan geef alstublie[ aan wat je leuk vindt. Soms moet je 
er doorheen prikken, want daar kunnen ze zelf niet al;jd bij. En mijn eerste reac;e is ook vooral 
maakt me even niet uit hoe onrealis;sch iets is. Wat zijn je dromen? Wat zou je nog willen leren? Wat 
zou je doen? Wat is jouw, waar word je gelukkig van? Nou ja, daar komen daar kunnen onrealis;sch 
dingen uitkomen, maar daar ga je dan weer verder op borduren en ga je een trechteren en dan ga je 
kijken, dat kan wel, dat kan niet konden wij bieden. Dit hebben we nu nog niet, maar misschien is 
daar wel wat in mogelijk. Dan heb je hier je lijntjes wel uit. Ja ik werk hier inmiddels al poosje en ken 
al redelijk veel bewoners. Ik denk oh, dat zou voor die wat kunnen zijn. Dat zou voor die wat kunnen 
zijn. Dus misschien kunnen we daar wel een nieuwe groep voor creëren. Nou, Dat is eigenlijk een 
beetje. Hoe we hier werken. 

00:20:28 Spreker 1 

Heel mooi. Dan hebben we de de vraag ondernemen jullie dezelfde stap ;jdens het organiseren van 
een interne ac;viteit. Ik hoor jou ook eigenlijk heb je die vraag al beantwoord dan onbewust. Want je 
zegt van nou, We gaan inventariseren van hey, is er animo voor en dan borduur je erop door van hé, 
wat kan wat is mogelijk, dus die stappen die. 

00:20:50 Spreker 2 

Ja eigenlijk wat jij hier heb je natuurlijk minder rekening te houden met de rolstoelvriendelijkheid, los 
van dat hier ook nog zeker dingen verbeterd kunnen worden. Maar daar zijn ze mee bezig. Maar in de 
basis zijn daarin de stappen ook hetzelfde. Hoe ziet die groepssamenstelling er dan uit? Want dat 
moet ook in balans zijn. Als je vanuit financieel oogpunt waar ze dus strenger op zijn geworden groep 
van één op 7 moeten hebben een begeleider op 7 cliënten. Kun je niet 7 cliënten hebben die volledig 
ADL zorg nodig hebben, want dat kun je in je eentje niet dragen. Dus dat dat is dezelfde zoektocht als 
dan hoe je extern ergens heen gaat of met een uitje wat kun jij? Welke samenstelling van de groep 
kun jij als begeleider aan? Want dat moet wel in balans zijn om iedereen even goede aandacht te 
kunnen geven. 

00:21:47 Spreker 1 

Even verwerken. Is het bijvoorbeeld in het verleden, hè? Toen de uitjes nog wat meer gebeurde, is 
het wel eens voorgekomen dat toch bleek dat het niet realis;sch was. En waar lag dat dan aan? Of 
wat maakt wat zou maken, dat iets niet door zou gaan? 

00:22:14 Spreker 2 

Nou, we hebben wel een keer gehad, helemaal met de inventarisa;e vanuit je dat dan. Een bewoner 
hier heel graag mee wil. Alleen zij hee[ behoorlijke epilep;sche aanvallen. En dan ga je inderdaad 
nou uitzoeken nou is. Is dat dan veilig? Het is niet per se dat een uitje niet doorging en er zullen al;jd 
leerpunten zijn naar aanleiding van een uitje als je het doet. Maar haar geval heb ik in overleg met 
zijn woont hier ook met de contactpersoon van wonen. En met de verpleegkundige overleg gehad, 
van joh hoe? Ik gun het haar. Maar wat is veilig? Omdat een periode is dat ze heel veel aanvallen had 
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dat ook getriggerd wordt door veel prikkels en als je dan de Noorderzon bent, ja, dat is alleen maar 
prikkels. Dus toen hebben wij inderdaad voor haar besloten wat natuurlijk heel ingewikkeld is dat dat 
niet veilig is en dat we dat dat jaar niet gingen doen. Omdat we de veiligheid voor haar niet konden 
waarborgen. Dus, nou ja, en dat, dat is wel iets. Dat Als we Noorderzon wel weer in beeld komt en 
We kunnen met groepen heen wat je vervolgens wel weer herzien. Hoe kunnen we het dan voor 
elkaar krijgen dat zij de volgende keer wel mee kan? 

00:23:39 Spreker 1 

Dus wat ik wat ik dan hoor, even samengevat is dat er vaak meer gekeken wordt naar hé, wat zou een 
bewoner aan kunnen als hoe zijn de voorzieningen op loca;es? Daar wordt ook naar gekeken 
natuurlijk. 

00:23:56 Spreker 2 

Ja, maar denk dat in eerste instan;e wordt gekeken. Inderdaad, wat is er nou da, als stap een 
inderdaad is het überhaupt haalbaar om ergens heen te gaan. Ik bedoel, als je een een fes;val hebt, 
ja, weet je, dat is heel leuk, dan kunnen we met zijn allen wel heen gaan, maar op moment dat het 
slecht weer wordt en wordt er modderig dan zijn. Daar zi^en alle rolstoelen vast, dus dat is niet niet 
prak;sch. En dus daar kijk je wel naar. Maar de vervolgstappen ze inderdaad ook dat je naar de cliënt 
zelf kijkt of de bewoner zelf kijkt en wat is daarin haalbaar? Is leuk dat diegene wensen hee[ maar 
kan dit ook In de prak;jk. Kunnen wij dan de juiste zorg bieden? 

00:24:36 Spreker 1 

Dus eerst onderscheid is het überhaupt haalbaar en daarna ook kijken van? 

00:24:39 Spreker 2 

Is het ook individueel vlak, ja. 

00:24:43 Spreker 1 

En ;jdens het inventariseren van is natuurlijk überhaupt mogelijk om op loca;e iets te doen. Zouden 
jullie dan ook kijken naar de extra mogelijkheden die loca;e eventueel aanbiedt denk aan 
bijvoorbeeld begeleiders kor;ng. 

00:24:59 Spreker 2 

Ja, dat zou vast kunnen. Ja, daar heb ik zelf niet zo in gezeten dus dit. 

00:25:03 Spreker 1 

Nee precies. 

00:25:04 Spreker 2 

Zijn dat. Ja, maar ik neem aan dat als er als er ergens heen willen, dat dat we daar wel slim naar 
kijken. 

00:25:11 Spreker 1 

Ja tuurlijk ja. Sla ik die over en met betrekking tot het budget. Want om soms met groepen op pad te 
gaan, Dat is tegenwoordig, las;g laat ik het zo verwoorden. Is er budget dat cliënten gewoon zelf één 
op één heen kunnen gaan, wordt er per persoon toegewezen of hoe ziet dat eruit? 

00:25:47 Spreker 2 

Wat bedoel je het qua budget? 
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00:25:49 Spreker 1 

Dat bijvoorbeeld een potje is per persoon of per afdeling van hé, daar kan je iets van doen. 

00:25:57 Spreker 2 

Ja las;g. Kijk, Er is een jaarbegro;ng. Maar als een als een bewoner bijvoorbeeld een uitje wil. In 
principe hee[ hij zijn eigen rekening. 

00:26:11 Spreker 1 

Ja juist. 

00:26:15 Spreker 2 

En 's Heeren Loo zal wel vast wel vaste potjes hebben voor eventueel leuke dingen. Maar ik ik denk 
dat dat inderdaad eerder in afdelingsverband is of in groepsverband en niet in individueel verband, 
want één op één bieden wij niet. 

00:26:27 Spreker 1 

Nee precies. Nee duidelijk. 

00:26:32 Spreker 2 

Maar goed, Dat is ook gissen, want Ik ga niet over de financiën. Ik heb daar ook. 

00:26:35 Spreker 1 

Nee precies. 

00:26:37 Spreker 2 

Nul verstand van. 

00:26:39 Spreker 2 

En daar gaan, de managers zorgen echt over, maar die zijn druk bezig. Inderdaad, met een met een 
jaar inventarisa;e. En je hebt per afdeling een bepaald budget en je gaat dan met begeleiders dan 
wel dat beide de wensen van cliënt weten kijken waar investeren we dit jaar in, hè? In ons geval is dat 
hopelijk in een verbouwing, zodat de ruimtes hier beter zijn voor de ac;viteiten en dus voor de 
bewoners. En wij hebben wel een een afspraak hebben. Bijvoorbeeld een groep die vanuit bewoners 
die het leuk vindt om wensen te inventariseren binnen hé je woont hier daar heb Je mee te doen. 
Maar ze vindt het ook wel leuk om 1 keer 1 avond een weekend ac;viteit te hebben. Dus daar 
hebben we dan wel een soort van potje voor waarvan we weten van onze leidinggevende. Dat mogen 
we jaarlijks aan besteden. Het is aan ons hoe we het invullen, dus die groep cliënten zi^en samen 
met begeleiders in een nou ja, commissie noem het. 

00:27:39 Spreker 1 

Ja precies. 

00:27:46 Spreker 2 

En daar organiseren we leuke dingen van dan Koningsdag hier georganiseerd op op het terrein en 
daar huren we spellen voor in. Dat gaat vanuit dat potje. 

00:27:58 Spreker 1 
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En om het dan weer te gaan betrekken op en de de begeleiding bij zo'n uitje. Naar jouw mening, en 
van wat jij ziet van cliënten en eigen ervaring. Wat werkt beter: een-op-een ergens heen of wat meer 
met een groep? Of hee[ beide Zijn voor de nadelen? 

00:28:20 Spreker 2 

Ik denk dat beide zijn voor- of nadelen hee[. Het is ook echt heel persoonsapankelijk, ja. 

00:28:24 Spreker 1 

Dan heb je het weer over? 

00:28:25 Spreker 2 

Dat ja en Dat is ook met deze doelgroep. Kijk voor voor andere doelgroepen zou misschien een 
groepsverband heel duidelijk een voordeel zijn of individueel. Maar niet aangeboren hersenletsel, dat 
is geen enkele is hetzelfde. En, dat maakt het heel verschillend in wat voor een wel of niet werkt. De 
een gedijt, beter in de groep, de andere gedijt beter als die individueel ergens heen gaat. 

00:28:50 Spreker 1 

Dan, kijk je dus echt weer naar, hé. Wat wat is mogelijk per persoon? 

00:28:58 Spreker 2 

Ja, en als het één op één is en je wil een uitje. Ja, dan is de kortste klap op zoek naar een vrijwilliger 
die samen met jou ergens heen kan. Is het in groepsverband, dan kun je ook kijken of er een 
medewerker mee kan en mag. 

00:29:17 Spreker 1 

Want je hebt het vrij regelma;g benoemd je dat er ook vrijwilligers hier komen om met cliënten 
dingen te doen. Is dat makkelijk om aan vrijwilligers te komen? 

00:29:33 Spreker 2 

Ja en nee, op zich zijn. We vinden mensen het wel leuk om vrijwilligerswerk te doen. En, wij hebben 
wel nou best wel een aantal vrijwilligers die al lang ac;ef zijn, wel dus. Maar in sommige gevallen met 
sommige vragen die we bijvoorbeeld, We hebben een hier een hout hut. Nou ja, niet iedereen 
binnen het centrum hee[ heel veel verstand van hout, dus dan ga je kijken hoe ik hem wel crea;eve 
manier oplossen. Nou, dan gaat er een vacature voor een vrijwilliger uit, Met de hele specifieke vraag 
van affiniteit met hout. Maar dat is heel specifiek, dus dat duurt dan wel wat langer voordat je 
iemand gevonden hebt. Inmiddels hebben we er twee. Dus uiteindelijk lukt het vaak wel. Maar dat 
verschilt ook van vraag voor het duo fietsen voor wandelen ja, weet je, daar reageren snel mensen 
op. Dan is het al;jd nog maar de vraag, hoelang blijven ze dan ook vrijwilliger? Dus ja, dat hangt echt 
van de specifieke vraag, ook van de cliënt af. 

00:30:37 Spreker 1 

Precies en als afsluiter van dit dit hele stukje over het oriënteren zijn er dingen waar je of je collega's 
of de cliënten tegenaan lopen of waar jullie behoe[e aan hebben? 

00:30:51 Spreker 2 

Binnen het organiseren van van? 

00:31:01 Spreker 1 

Maar ja het organiseren van. 
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00:31:04 Spreker 2 

Het zou mooi zijn als je daar wat meer ruimte voor hebt. En, maar goed, dat is. Dat is gewoon interne 
organisatorische. Iets wat wat misschien ooit wel weer komt. En wat we nou zouden hebben voor 
plekken om heen te gaan, is het dat je. Heel prak;sch gezien. Je hebt voor bijvoorbeeld als je naar 
een supermarkt gaat heb je keurmerken waar je om kan denken. Het zou best leuk zijn als je dat voor 
plek in een museum wat dan ook, hebt in een rolstoel vriendelijker keurmerk. Wat is er allemaal? Is 
er een aangepaste li[? Is er een aangepast toilet? En wat kan wel, wat kan niet, dat zou het wel 
makkelijker maken. 

00:31:45 Spreker 1 

Ja, dat is gewoon in één oogopslag makkelijk te zien is van hé, dit kan. Dit hebben jullie. Dit is 
aanwezig. Ja heel mooi. Dan is dat de afsluiter van het stukje oriënteren volgende gaat over echt 
;jdens een bezoek. Want jij ook jij als begeleider zijnde als jij ergens mee heen zou gaan. Wat zou 
jouw rol daarin zijn? 

00:32:17 Spreker 2 

Ja begeleiden. 

00:32:19 Spreker 1 

Hoe ziet dat eruit? Wat, wat moet ik mij als buitenstaander daarbij voorstellen? 

00:32:26 Spreker 2 

Als je met een groep ergens heen gaat, denk ik dat je dat ze bij de groep blijven, dus dat ze niet 
verdwalen dat je ze niet kwijtraakt. Dat je, nou ja, mocht het nodig zijn, mensen die bijvoorbeeld 
medica;e hebben, dat je dat je op toeziet dat ze de medica;e innemen. Stel je luncht ook ergens dat 
je ondersteunt in iemand die misschien niet zelfstandig naar het toilet kan. Bij sommige in sommige 
gevallen ondersteunt die bijvoorbeeld niet heel snel zoals jij en ik kunnen praten. Stel je bent in een 
museum, maar je hebt iemand die zijn praatje doet dat je dat je meeloopt, dat je ook even kan 
zeggen. Joh, Het is heel leuk, zou kunnen heel goed praten, maar hij wil wat zeggen. 

00:33:21 Spreker 1 

Dus ook dan weer verschilt per persoon en wat nodig is, ja. Kan ik die ook afvinken. Even een 
hypothe;sche situa;e. Stel je voor, je gaat met een groep naar een loca;e en die blijkt toch drukker 
te zijn als verwacht. Dan wel qua mensen of qua opmaak. Hoe gaan jullie daarmee om? Hoe zouden 
jullie daarmee omgaan? 

00:33:57 Spreker 2 

Eh ja. Ik ben nog nooit in die situa;e gezeten. En ja, daar heb je het gewoon mee te doen. 

00:34:06 Spreker 1 

Ja, Het is niet zo dat ik dan. 

00:34:07 Spreker 2 

En je maakt er het beste van. Nee, Als je ergens bent en je hebt de hele hebben en houwen in de bus 
gedaan en je staat daar. Dan kun je niet weg. 

00:34:16 Spreker 1 
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Ook omdat er dan vanuit de bewoners lijkt mij een bepaalde verwach;ng al geschept is, hè? Die zijn 
op loca;e. 

00:34:22 Spreker 2 

Ja en dan, en dan is het een kwes;e van begeleiden. 

00:34:35 Spreker 1 

Duidelijk. Maken jullie ook in overleg met jullie bewoners echt een planning zo'n dag gaan jullie met 
zijn allen rond de tafel van hé. 

00:34:43 Spreker 2 

Nee, want dat kunnen ze niet allemaal. Wij maken de planning. 

00:34:46 Spreker 1 

Juist ja. Maar is dan ook zo dat ze helemaal geen inspraak hebben en dat jullie daar dan compleet 
over gaan? 

00:34:53 Spreker 2 

Nee je bespreekt de dingen wel van tevoren, want je hebt. Ook op een dag als hier heb je vaste 
afspraken heb ik bijvoorbeeld bepaald toilet ;jd en waar iemand bijvoorbeeld wel heel erg wat wat 
iemand fijn vindt. En dat je ik denk bij zo'n dag heb je een soort van eerste opzet. Hoe we het voor 
ogen hebben. Wie is bijvoorbeeld een vast aanspreekpunt? Sommige bewoners vinden dat namelijk 
heel fijn. Wie kan ik terecht als ik een vraag of als ik ergens mee zit of Als ik het even moeilijk heb? En 
in sommige gevallen zoals een Koningsdag, wat we hier georganiseerde bij dat doen we samen met 
een groep bewoners. Dus daar hebben ze zelf inspraak in hoe we dat ingekaderd het van nou, maar 
dat gaan we niet doen dat is niet haalbaar. Maar als je ergens heen gaat, ben jij leidend in hoe je het 
wegzet, want daar vertrouwen ze wel op. En bepaalde dingen waarvan je weet, die zou dat misschien 
zelf kunnen regelen. Er zijn een aantal die kunnen zelf hun vervoer regelen of hun rit erheen. Prima, 
doe maar, maar ik verwacht dat je rond dat ;jds;p daar bent. 

00:36:01 Spreker 1 

Dus dan is het jullie maken de planning en laten dat zien aan de bewoners en vanuit daaruit. Komt de 
rest. 

00:36:09 Spreker 2 

Ja en bij de één neem je door en dan pas je her en der aan beide een deel je het mee. 

00:36:15 Spreker 1 

Ja en ook dat je benoemt van nou ja, weet je deze begeleiders dan het aanspreekpunt zi^en er in die 
planning dan ook een rolverdeling? 

00:36:27 Spreker 2 

Dat kan ja nee, ja. Ik heb zelf nooit zo'n planning gemaakt. Maar dat kan maar je kunt niet alles 
vastleggen, denk ik. En als begeleider moet je flexibel zijn om veranderingen. We hebben je ook 
iedere dag een dag planning, maar iedere dag wordt hij anders. 

00:36:44 Spreker 1 

Ja ja. 

 28



00:36:47 Spreker 2  

Dus dat dat je kunt dat allemaal van tevoren vastleggen, maar ik denk dat dat niet al;jd moet. 

00:36:55 Spreker 1 

Duidelijk mooi. Als er op het moment dat er een uitje is op loca;e een probleem voorkomt en niet 
per se met de de cliënten, maar gewoon, er blijkt toch een voorziening niet goed aanwezig te zijn. 
Wordt dat door gecommuniceerd naar de loca;e zelf? 

00:37:27 Spreker 2 

Hoe moet ik de vraag nu precies zien? 

00:37:30 Spreker 1 

Stel je voor er staat. 

00:37:32 Spreker 2 

Je ben, ben je er al, ben je er nog niet? 

00:37:37 Spreker 1 

Je bent er al. Er bevindt zich, komt een probleem voor bijvoorbeeld, er is een ruimte niet goed 
rolstoeltoegankelijk, terwijl op de site staat van wel. Communiceren jullie dat door naar iemand 
binnen bijvoorbeeld ik noem maar wat? Het Groninger Museum. Stel je voor Groninger Museum is 
niet goed toegankelijk, wordt dat daar doorgespeeld naar iemand Die daar werkt? 

00:38:01 Spreker 2 

Nou ja uiteindelijk wel. Als je die ruimte nodig hebt, dan moet je daar direct wat mee. En dan mogen 
zij gaan helpen. Ja, daar ben ik dan al;jd heel dan als ik erbij ben, zou ik heel streng in zijn. Prima 
roep er maar iemand bij, wij moeten daar doorheen. Maar dat is denk ik ook apankelijk van de 
persoon die mee is hoe je daarmee omgaat. 

00:38:22 Spreker 1 

Ja tuurlijk, ja. Want dat jij dan direct iemand erbij zou pakken dat verschilt natuurlijk van bijvoorbeeld 
een andere collega. Ik zit even naar mijn volgende vraag te kijken die pas ik even aan. Want originele 
vraag is, wanneer zou een cultureel uitje een slechte ervaring zijn? Maar ik ben eigenlijk benieuwd, 
wanneer is zo'n dag geslaagd? 

00:38:54 Spreker 2 

Als de cliënt het naar hun zin hebben gehad. 

00:38:57 Spreker 1 

En, waar blijkt dat uit? 

00:38:59 Spreker 2 

Als we met een grote glimlach weer thuiskomen. 

00:39:01 Spreker 1 

Heel mooi. En wordt dat dan ook vervolgens nabesproken. Dan wel volgende dag, of? 
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00:39:17 Spreker 2 

Nee, ja, meestal heb je het ja echt echt een evalua;e. We plannen dat niet per se, maar je merkt 
vanzelf als er iets is wat besproken moet worden. Of dat je als je elkaar weer tegenkomt, nog even 
napraten over hoe leuk het was, of er nog dingen zijn waar je tegenaan liep. Ja, als je er hier echt iets 
van georganiseerd wordt, dan evalueer je het ook wel na. Maar als je ook echt op uitje bent en je 
gaat ergens heen. Ja, het wordt hoe dan ook vaak wel nabesproken. Maar het is niet wordt niet dat 
dat een heel groot ding van gemaakt. 

00:39:47 Spreker 1 

Nee, precies. Het is niet zo dat jullie echt een apart moment een aparte kamer inplannen, want. 

00:39:51 Spreker 2 

Nee, nee, want dan creëer je ook ruimte om dingen om opeens na te gaan denken over alle dingen 
die misgingen terwijl ze het eigenlijk harts;kke leuk hebben gehad. 

00:40:00 Spreker 1 

Ja precies ja. Zijn er ook dingen? Die structureel beter kunnen op bepaalde loca;es, waarvan je in een 
bepaald patroon ziet van hé dit mist of dat is niet voldoende aanwezig? 

00:40:22 Spreker 2 

Nou ja de rolstoeltoegankelijkheid sowieso vind ik te weinig aanwezig. Maar ik denk dat ook wel de 
de voor mij ligt het grootste knelpunt in de benadering. Onze doelgroep wordt heel vaak benaderd 
alsof ze een verstandelijke beperking hebben en dat hebben ze niet. Dus dan wordt er heel kinderlijk 
met ze gecommuniceerd of ze worden aangekeken. Of ze en, dat is iets wat ik vind wat structureel 
mis is. Dat is niet iets wat wij per direct kunnen veranderen. 

00:40:56 Spreker 1 

Er zou wel, er zou wel aandacht aan mogen worden besteed. En dan middels bijvoorbeeld, een ik 
noem maar wat, een training zou mooi zijn. 

00:41:06 Spreker 2 

Nou bijvoorbeeld. 

00:41:12 Spreker 1 

Ja, heel mooi. Dan tot slot van het stuk je vragen hè? Na het bezoek, daar hebben we net al wat over 
gepraat, dus dingen als geen apart moment inplannen, maar gewoon balletje gaat vanzelf rollen. 
Jullie krijgen in zo'n gesprek hè? Van hé was het leuk vast wel eens een keer feedback te horen van 
een cliënt. Wat gebeurt er met die feedback? 

00:41:44 Spreker 2 

Nou ja, in principe wordt dat sowieso gerapporteerd, want we hebben gewoon cliëntdossier. Hoe iets 
is geweest? Ja, apankelijk van het soort feedback, want dat is al;jd wel met de doelgroep kijk de één 
kan heel goed feedback geven, aangeven wat anders zou moeten en is daar realis;sch in en de ander 
die eist van alles wat helemaal niet haalbaar is. Dus dat is apankelijk van de feedback wat je ermee 
kan doen ook hè? We nemen het al;jd serieus. Luisteren al;jd naar wat de wensen zijn en wat wat er 
gebeurd is en kunnen we daar wat mee dat iemand zich gehoord en gezien voelt? Maar dat is 
apankelijk inderdaad, van soort feedback kunnen we daar ook echt wat mee? Is het apankelijk van 
loca;e? En dan kunnen wij misschien niet zoveel mee. Is de feedback gericht op een collega of hoe 
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iemand in een bepaalde situa;e ingespeeld? Ja, dan pakte dat op met de desbetreffende collega dan 
wel samen met de cliënt. 

00:42:52 Spreker 1 

En als die feedback echt goed en duidelijk is. En, Het is ook. Voor jullie nukg hebben Jullie daar wel 
eens een verbetervoorstel meegemaakt? 

00:43:01 Spreker 2 

Jawel, er wordt ook wel meegenomen als vergaderingen. Ja. 

00:43:04 Spreker 1 

Dat is dan intern maar communiceren jullie ook bepaalde dingen nog extern? 

00:43:10 Spreker 2 

Naar loca;e zelf? Ik zou niet weten waar ik de ;jd vandaan moet halen. 

00:43:13 Spreker 1 

Nee, precies, duidelijk, ja. Ook gehad. En de feedback en verbetervoorstellen die in in bepaalde 
overleggen naar voren komen. Dat wordt ook door gecommuniceerd naar het bestuur of dat niet? 

00:43:41 Spreker 2 

Ons bestuur? Nou nee, daar hebben wij geen contact mee nee. 

00:43:46 Spreker 1 

Het is ook niet zo dat er dat er vanuit een afdelingshoofd gerapporteerd wordt naar iemand bovenop 
die het dan. 

00:43:52 Spreker 2 

Dat zou kunnen, maar dat zou over dit soort uitjes niet gedaan worden, want dat hee[ geen 
prioriteit. 

00:43:59 Spreker 1 

Vanuit de. 

00:43:59 Spreker 2 

Vanuit hier. 

00:44:01 Spreker 1 

Oké ja. 

00:44:01 Spreker 2 

Vanuit de organisa;e zeg maar. 

00:44:03 Spreker 1 

Ja precies vanuit het bestuur. 

00:44:06 Spreker 2 
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Die zijn echt voor de regels zaken binnen de organisa;e zelf. En al die uitjes dit is in principe extra. 
Daar zijn wij als begeleiders zelf verantwoordelijk voor. Dus wij kunnen dat wel aan ze terugkoppelen, 
maar daar kan het bestuur niet zoveel mee vermoed ik. Maar goed, dat is een invulling. 

00:44:24 Spreker 1 

Ja precies. Is dat las;g? 

00:44:32 Spreker 2 

Ja, nou ja, dat kan geen idee. Nee, Ik heb zelf niks met met het bestuur te maken en ik denk ook dat 
die uitjes en de dingen. 

00:44:38 Spreker 1 

Nee dat zie ik ja. 

00:44:41 Spreker 2 

Dat staat er ook los van dat ze iets wat wij zelf moeten organiseren, dus dat hee[ niet zo heel veel 
met bestuur te maken, denk ik. 

00:44:46 Spreker 1 

Nee precies. 

00:44:47 Spreker 2 

Dan wel met de manager, behalve dat je in overleg gaat, hé, qua budget. Is dat er? Zo ja, hoeveel hem 
hoe doen we dat dan? 

00:45:04 Spreker 1 

Ik denk heel diep na, want volgens mij heb ik zo al mijn vragen gehad. 

00:45:11 Spreker 2 

Nou mooi 

00:45:13 Spreker 1 

Harts;kke, bedankt voor je ;jd, en. 

00:45:14 Spreker 2 

Gaaf gedaan. 

00:45:16 Spreker 1 

Het beantwoorden van de vragen natuurlijk. Moet ik je verder nog wat zeggen? Ja deze informa;e, 
nou ja, zoals ik zei, daar komt een transcrip;e van die kan je inlezen. Kan je nog dingen aan 
toevoegen. Van hé, ik bedoel dat toch wat meer zou of kleine aanvullingen. Ik ga met dit interview en 
de informa;e die ik hiervan heb gekregen, ga ik een advies opstellen. Die koppel ik terug naar jou en 
nou ja, met name dingen als wat zou bij bepaalde culturele uitjes zeg maar bij externe loca;es. Wat 
zou daar beter kunnen? Dus volgens mij gaat dit verslag ook via Vincent naar het. Een van de musea 
In de stad. Dus er wordt een terugkoppeling gemaakt met meerdere groepen. En Ik hoop dat het hele 
verslag binnen nu en een à twee maand af is Je zal ook nog wel één of twee versies daarvan in je mail 
krijgen. Ja harts;kke bedankt. 
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