
Voorwoord
We zeggen het vaak: “de client centraal 

zetten“. Maar wat bedoelen we hier mee? Deze 

dagen is dit iets wat ik bespreek met het team 

behandeling van Het Hietveld, maar ook met 

andere collega’s van Pluryn die betrokken zijn 

bij de volwassenzorg. 

Het zit hem soms in de kleine dingen. Ik zal 

een voorbeeld geven. Bij de bespreking van het 

Persoonlijk Plan (PP), is het van belang dat de 

cliënt, of beter gezegd de bewoner, ook 

centraal aan tafel zit. Hoe vaak gebeurt het niet 

dat de bewoner achteraan aanschuift aan een 

tafel vol met mensen die praten over zijn of 

haar dagelijks leven? We hechten er veel 

waarde aan dat de bewoner mee praat en mee 

denkt. Centraal stellen is bijvoorbeeld ook dat 

de bewoner mag bepalen wie er bij het PP 

gesprek aanwezig zijn. Hij/zij kan ervoor kiezen 

om meest dierbaren niet aan te laten schuiven 

in dit gesprek. Deze thema’s leveren mooie 

gesprekken op. En daar word ik dan weer blij 

van. 

Ciska Fonville
Directeur Zorg en Behandeling

In 2020 is door een extern bureau een 

onderzoek gedaan naar hoe Het Hietveld beter 

om kan gaan met het rooster en de beschikbare 

medewerkers (arbeidscapaciteit), om zo 

uiteindelijk minder uitzendkrachten in te 

moeten zetten. Eén van de aanbevelingen was 

om een centraal rooster te gebruiken, in plaats 

van dat iedere groep zijn eigen rooster maakt. 

Zo is een betere afstemming te maken tussen 

de inzetbehoefte op de groepen en de 

beschikbare totale capaciteit. De bestaande 

teams blijven gehandhaafd, het zal dus niet  

zo zijn dat iedere medewerker steeds op 

wisselende plekken werkt en cliënten daarmee 

steeds verschillende begeleiders hebben.

Het Hietveld gaat over op een 

    centraal rooster
Inmiddels is een planner geworven en worden 

de contacten tussen het nieuwe planbureau en 

de planning van de flexkrachten versterkt, 

zodat we in de toekomst optimaal van de 

beschikbare arbeidscapaciteit gebruik kunnen 

maken en we hopelijk geen uitzendkracht meer 

nodig hebben. Dit komt ten goede van alle 

cliënten, die minder vreemde gezichten zullen 

zien. Het heeft bovendien een positief effect op 

de bedrijfsvoering, omdat er geen dure uitzend

krachten ingehuurd hoeven te worden, terwijl er 

eigen medewerkers beschikbaar zijn. Hiermee 

werken we ook binnen Het Hietveld hard aan 

herstelplan Focus binnen Focus, om van Pluryn 

weer een gezonde organisatie te maken.

Projectgroep Centraal Roosteren
Het Hietveld
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Canadian Walk

Invra arbeid om
arbeidscompetenties
in kaart te brengen

Op een stralende lentedag  zondag 30 

mei  hebben Charles, Karin en Bert de 

Canadian Walk route gefietst. Dit is een 

historische en leerzame tocht. De route 

heeft namelijk op verschillende plekken 

QRcodes. Door die te scannen hoor je 

de verhalen van de Canadese bevrijders 

die vertellen over de bevrijding van 

Apeldoorn.

Het pad loopt van de Loolaan naar het centrum 

van Apeldoorn. Het was een interessante en 

leuke manier om hier meer over te weten te 

komen. Onderweg hebben we heerlijk geluncht 

met zelfgebakken cakejes van Charles. De app 

Canadian Walk is te downloaden via

de App Store of Google Play.

De Invra Arbeid wordt één keer per jaar 

ingevuld met een Arbeidscoach, ongeveer 

net als een Individueel Plan.

Wil je meer weten over de Infra Arbeid?  

De Kraftfabriek maakte er een interessant 

filmpje over: https://youtu.be/j9Sni8Ovr7M

Om de arbeidscompetenties van onze 

cliënten in kaart te brengen, wordt er 

soms een Invra Arbeidstest afgenomen. 

Dit is een meetinstrument om arbeids

competenties in te schatten. Zo wordt 

duidelijk welke vaardigheden er zijn, 

nog ontwikkeld kunnen worden en of 

een bepaalde werkplek passend is.
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Er is binnen Het Hietveld één diëtist 
werkzaam, voor 4 uur in de week. Ik ben 
aanwezig op de woensdagochtend. Cliënten 
en begeleiding kunnen bij mij terecht voor 
vragen rondom voeding en diëten.

Hulpvragen kunnen bijvoorbeeld zijn: 
•  Mijn cliënt valt af in gewicht, wat kunnen 

we extra aanbieden?
•  Mijn cliënt is erg aangekomen sinds de 

start van nieuwe medicatie, wat kunnen 
we doen?

•  Mijn cliënt heeft last van obstipatie, kunnen  
we nog iets aanpassen in de voeding?

•  Mijn cliënt moet van de arts een dieet 
 volgen, wat kunnen we hem/haar het 
beste aanbieden?

•  De logopedist heeft voor mijn cliënt een 
voeding met aangepaste consistentie 
geadviseerd, is de voeding dan nog wel 
volwaardig?

•  Mijn cliënt heeft een syndroom, is dit  
van invloed op zijn/haar eetlust of 
energie verbruik?

Zo hebben we nu onder andere een 
hometrainer, rekbanden, een stoelfiets en 
een bokszak gekregen. Ook is het mogelijk 
om in de ruimte mee te bewegen met ‘Heel 
Holland Beweegt’. Hiervoor hangt er een 
grote televisie in de ruimte. Ook de fysio
therapeut gebruikt de ruimte inmiddels om 
cliënten begeleid te laten bewegen. 

In het team van Nobelstraat E hebben we 
afgesproken dat er met de persoonlijk 
begeleiders van cliënten die willen werken 

Kennismaken met de diëtist
Mijn naam is Jolanda van Baal. Ik ben sinds half februari werkzaam als diëtist bij Het Hietveld. Daarnaast 

ben ik al sinds 2005 werkzaam als diëtist binnen De Winckelsteegh. Als diëtist ben ik ook lid van de 

vereniging van diëtisten met een specifieke deskundigheid in de verstandelijk gehandicaptenzorg.

De fitnessruimte van de Nobelstraat begint nu echt vorm te krijgen. Via Marktplaats, 

weggeefhoeken en familie en vrienden hebben we meerdere gratis apparaten mogen 

ontvangen en is er de mogelijkheid voor cliënten om te werken aan hun conditie.

De fitnessruimte van de Nobelstraat

krijgt vorm

aan beweging/afvallen werkdoelen worden 
gemaakt op het gebied van fysieke gezond
heid. Zij kunnen dan hiermee in de fitness
ruimte aan de slag gaan. 

We werken volgens de veiligheidsmaatregelen 
corona en zorgen dat de ruimte na gebruik 
wordt geventileerd en de handgrepen goed 
worden gereinigd. We zijn nog op zoek naar 
leuke posters die bewegen stimuleren. Dus 
als u deze heeft, kunt u altijd even contact 
opnemen met Nobelstraat E!

Ik werk altijd op verwijzing van een arts. 
Na het ontvangen van de verwijzing maak 
ik een afspraak met de persoonlijk begeleider 
en cliënt om een intake te plannen. Dit 
gesprek is ervoor om samen te kijken naar 
de hulpvraag, het eet en drinkpatroon van 
de cliënt, het beweegpatroon/dagbesteding 
en de wensen van de cliënt met betrekking 
tot zijn of haar voeding (wat vindt de cliënt 
lekker).

Het uiteindelijke advies is gebaseerd op 
de wensen van de cliënt, dieeteisen en 
persoonlijke voedingsbehoeften en de richt
lijnen goede voeding. Hiermee is elk advies 
een individueel passend voedingsadvies. In 
mijn adviezen als diëtist werk ik ook nauw 
samen met de logopedist, fysiotherapeut, 
praktijkverpleegkundige en artsen. 

Naast mijn adviezen voor de individuele  
cliënt kan ik ook meedenken met vragen 
over:
•  Wat is gezonde voeding voor onze cliënten?
•  We willen (soms) koken op de groep, wat 

zijn makkelijke/gezonde maaltijden om 
klaar te maken? Of hoe maken we een 
goed weekmenu?

•  Hoeveel drinken moeten we onze cliënten 
aanbieden?

•  Hoe kunnen we onze cliënten voldoende 
fruit aanbieden?

•  We hebben verschillende cliënten op de 
groep met verschillende wensen (meer 
kcal/minder kcal), wat kunnen we onze 
cliënten aanbieden, zodat iedereen mee 
kan doen met een extraatje?

Jolanda van Baal
Dietist Het Hietveld
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Op 29 mei is de kamer van John geschilderd in zijn favoriete kleuren. 

De schilderactie was onderdeel van NLDoet, de grootste vrijwilligersactie van 

Nederland. Vrijwilliger Ronald (via het Oranjefonds) en collega Yvonne hebben 

dit klusje samen geklaard. En John? Die is heel blij met het resultaat.

John’s kleurt  
op dankzij NLDoet

Even voorstellen...
Sandra den Hartogh

Het was een leuke dag en we zijn blij met de 

samenwerking tussen De Hietveld Helden, het 

Oranjefonds en Nobelstraat E. En wat passen

de kleuren goed bij zijn favoriete schilderij!

Beste ouder en/of verwant,

Ik vind het leuk om mijzelf op deze 
manier aan jullie te mogen voorstellen. 
Mijn naam is Sandra den Hartogh en 
vanaf 1 april ben ik gestart in de rol 
van Teammanager binnen Het 
Hietveld. Vanuit deze rol ben ik 
betrokken bij de huizen 3 en 6.

Het Hietveld is voor mij zowel nieuw als 

bekend. Van 2002 tot 2010 heb ik bij Het 

Hietveld gewerkt als persoonlijk begeleider. 

Voordat de nieuwe huisvesting op het terrein 

Sandra den Hartogh
Teammanager Het Hietveld

is opgeleverd heb ik de overstap naar De Beele 

gemaakt. En de afgelopen 4 jaar heb ik als 

locatiemanager gewerkt binnen een andere 

grote zorginstelling. 

Ik ben inmiddels twee maanden geleden 

begonnen en heb al veel mensen mogen 

ontmoeten. Een zo normaal mogelijk leven is 

wat ik belangrijk vind voor onze bewoners.  

Ik haal er veel werkplezier uit om hier samen 

met de teams en alle andere betrokkenen een 

bijdrage aan te leveren.

Op woensdag 24 maart was er bij Het 

Hietveld een sportieve dag gepland. In 

het kader van de Week van Zorg en 

Welzijn waren er een aantal activiteiten 

met betrekking tot werving georganiseerd. 

Om ook onze bewoners een leuke dag te 

laten beleven, organiseerde de afdeling 

V&R een sportieve dag. Door deel te 

nemen aan een drietal sportieve 

uitdagingen konden de bewoners een 

heuse gezonde sportieve smoothie 

verdienen.

Er werd geschoten met pijl en boog, een 

voetbalspel gespeeld op het Cruyff Court 

en in de middag zijn de verschillende 

werkgroepen wezen 

klootschieten op en om 

het terrein. De kantine 

verzorgde deze dag 

een extra gezonde 

lunch en er was voor 

elke werkgroepen vers 

gesneden fruit! 

Het was een zeer 

geslaagde dag!

Tijd
voor sportiviteit!
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Dagbesteding 
bij Surifoods

Dorando werkt al enkele jaren als 

begeleider op Huis 5 Boven. Daarnaast  

is hij medeeigenaar van Surifoods. 

Surifoods is een familieonderneming  

die traditionele en ambachtelijk bereide 

Surinaamse lekkernijen voor iedereen 

toegankelijk maakt en dit vooral wil 

delen. Naast een kraam, hebben zij ook 

een pand waar zij deze lekkernijen 

verkopen. 

Dorando had al langer het idee om het aanbod 

van dagbesteding voor Het Hietveld  

uit te willen breiden. Inmiddels zijn er twee 

bewoners van Het Hietveld met veel plezier 

gestart bij Surifoods. De werkzaamheden 

variëren van het voorbereiden van maaltijden, 

schoonmaakwerkzaamheden en het inpakken 

van bestellingen. 

Ben je in Apeldoorn? Neem dan een kijkje bij 

Surifoods en wie weet kom je één van onze 

bewoners daar tegen!

Systeemgericht 
werken (deel 2)
Binnen systeemgericht werken maken we onder andere gebruik van de ‘driehoeks
kunde’. Voor de bewoner binnen Het Hietveld is de basisdriehoek bewoner/team 
wonen/team werken. Dit wil ik uitleggen middels een fictief voorbeeld, maar wel 
met elementen van wat bij Het Hietveld voor kan komen.

•  Zaterdag heeft zijn persoonlijk 

begeleider afscheid genomen, omdat 

deze ergens anders gaat werken. 

•  Maandag moest hij naar de tandarts en 

daarna naar dagbesteding. Dit maakt dat 

zijn structuur in de war wordt gebracht.

•  Bij dagbesteding kreeg hij de vraag 

waarom hij zo laat was. Werkbegeleider 

wist niet dat hij eerst naar de tandarts 

moest. Het valt de werkbegeleider op 

dat Piet hoog in spanning zat. 

•  De werkbegeleider was enigszins 

geïrriteerd waarom zij niet op de hoogte 

waren gebracht dat hij eerst naar de 

tandarts moest.

•  Na het werk komt hij op de groep, waar 

een invaller staat. Dit wist hij niet, 

waardoor de structuur van de dag nog 

meer overhoop wordt gehaald.

•  Piet vraagt of hij een extra sigaretje 

mag, want de spanning loopt op.

•  De invaller heeft instructie gekregen dat 

Piet op vaste tijden mag roken. Dus die 

geeft een ‘neeboodschap’. 

•  Dit was de welbekende druppel, waarop 

Piet scheldend naar zijn kamer loopt, 

tegen de deur trapt en een kopje op de 

grond gooit.

•  Invaller schrikt van deze reactie en had 

graag van tevoren geweten dat Piet zulk 

gedrag kon laten zien en had graag van 

werk te horen gekregen dat Piet er 

minder goed bij zat.

‘Dinsdag lees ik in de rapportage: Vandaag is 

een kopje kapot gegooid door Piet, hij trapte 

tegen zijn deur en schold de begeleiding uit.’ 

Als we alleen naar deze zin kijken, dan zal de 

eerste reactie waarschijnlijk zijn ‘dat mag niet 

en Piet moet daarop aangesproken worden’. 

Wanneer we proberen te achterhalen waarom 

Piet dit gedrag liet zien, dan komen de volgende 

zaken naar boven:

Bij dit voorbeeld kunnen we constateren  

dat er een opbouw van spanning bij Piet is 

geweest. Daarnaast horen we dat zowel de 

werkbegeleider als de invaller zich niet goed 

geïnformeerd voelden. Dit zorgt ook voor een 

bepaalde emotie. Als we naar de driehoek 

kijken van bewoner/team wonen/team 

werken dan is het belangrijk dat de lijnen 

verbonden blijven. Als werk wist van vertrek 

van pber en dat Piet naar tandarts moest, 

was zijn ontvangst misschien anders geweest.  

Zo ook als werk naar wonen had gebeld.

Vanuit een systeemgerichte visie is het 

belangrijk dat het gedrag in brede context 

wordt gezien, maar ook wat het effect is van 

gedachten en gedrag tussen personen. Om 

te verduidelijken: Stel dat de werkbegeleider 

boos is op team wonen, want het is al de 

zoveelste keer dat ze niet op de hoogte 

worden gebracht, dan bepaalt dat de emotie 

en gedrag richting wonen. Maar ook Piet 

krijgt dat op zijn manier mee dat er spanning 

is tussen wonen en werk. Als werkbegeleider 

denkt ‘team wonen zal per ongeluk vergeten 

zijn en ik bel ze zo meteen op’, dan heeft 

dat een ander effect.

Op die manier proberen we inzichtelijk te 

krijgen wat er gebeurd is, wat de verwachtingen 

zijn en hoe we dit in de toekomst anders 

kunnen gaan doen.

Heleen Zwiggelaar,
Maatschappelijk werker
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Colofon
Nieuws van Pluryn Het Hietveld. Het Hietveld 

is onderdeel van Pluryn. Pluryn ondersteunt 

bij wonen, werken, leren, dagbesteding en 

vrije tijd vanuit een groot aantal locaties in 

Gelderland, Noord en MiddenLimburg en 

NoordoostBrabant. Adreswijzigingen 

doorgeven aan het secretariaat.

Redactieadres
Redactie Nieuws van Het Hietveld

Locatie Het Hietveld

Stoppelbergweg 10

7361 TE Beekbergen

Wekelijkse nieuwsbrief
Wekelijks verschijnt er een digitale nieuwsbrief 

van Pluryn met informatie voor cliënten. Wilt  

u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u aan via  

www.pluryn.nl/overpluryn/nieuwsbrief

www.pluryn.nl

NLDoet op 
Huis 5 Beneden

Hietveldse kledingmarkt  
was een groot succes

Dit jaar heeft Huis 5 Beneden zich opgegeven voor de grootste vrijwilligersactie 

van Nederland: NLDoet. De woonkamer van Huis 5 Beneden kon namelijk wel 

een likje verf gebruiken. 

De Hietveld Helden organiseerde begin mei een heuse 

kledingmarkt bij de locaties Loenen, Nobelstraat en de 

Stoppelbergweg. Het was een groot succes!

Hoewel onze aanvraag door NLDoet was 

goedgekeurd, bleef het even spannend of zich 

vrijwilligers zouden aanmelden. Het team van 

Huis 5 heeft uiteindelijk vrijwilligers uit het 

eigen netwerk proberen op te trommelen. Met 

succes! De familie van onze collega Chanel 

heeft zich opgegeven als vrijwilliger om een 

dagje de handen uit de mouwen te steken. 

Inmiddels is de woonkamer van Huis 5 

Beneden voorzien van mooie, frisse muren. Bij 

deze willen wij de familie van Chanel dan ook 

enorm bedanken voor de hulp!!

Per woongroep konden bewoners een half uurtje 

kledingshoppen; tweedehands en nieuw! Voor 

slechts €1, kocht je al een mooi voetbal shirt of 

spijkerbroekje. Kocht je meer dan één kleding

stuk, dan kreeg je zelfs nog korting!

De opbrengst van de kledingmarkt gaat naar 

verschillende activiteiten voor de bewoners van 

Het Hietveld. In de maand juni organiseren de 

Hietveld Helden weer een nieuwe activiteit. Wat 

precies? Dat blijft nog even een verrassing!
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