
Jaren geleden hoorde ik een Rotterdammer 

een keer zeggen ‘as je geen lich in de 

tunnel ziet, zit er een boch in, of je weet 

niet waar het knopje zit.’ 

Het afgelopen anderhalve jaar was het licht zo af 

en toe op zijn minst behoorlijk gedimd, maar 

echt uit is het gelukkig nooit geweest. Soms was 

het zoeken naar het lichtknopje en soms moest 

er met een zaklampje bijgelicht worden. Binnen 

De Winckelsteegh is bijna iedere bewoner en/of 

cliënt ‘al lang’ gevaccineerd tegen Covid. Al lang 

tussen aanhalingstekens, omdat we echt 

behoorlijk vooraan gestaan hebben bij de 

vaccinaties, het vaccineren zelf heel professioneel 

door de mensen van De Winckelsteegh zelf is 

gedaan en er geen vaccins weggegooid hoefden 

te worden. Kortom, dat heeft ónze  

Winckelsteegh heel goed gedaan. Net als bij de 

coronamaatregelen, de samenvoeging van de 

dagbestedings- en woonteams, het vaccinatie-

programma en nog zoveel andere onderwerpen, 

is de cliëntenraad steeds betrokken bij de 

ontwikkelingen en beslissingen. Wettelijk gezien 

hebben wij daar ook een bevoegdheid in, maar 

hoe dat dan in de praktijk uitpakt hangt toch 

weer van mensen af. De samenwerking met het 

management en de medewerkers van De 

Winckelsteegh is prima en heel constructief. 

Wij komen in onze tunnel weinig bochten tegen 

en als het schemerig is zoeken we samen wel 

naar het lichtknopje. Zo kort voor, hopelijk weer 

een wat meer vertrouwde zomer, wil ik graag 

afsluiten met een groot compliment aan alle 

professionals van De Winckelsteegh. Naar 

iedereen die - ondanks ongemak - trouw met 

mondkapjes en beschermende kleding blijft 

werken, naar de leiding die alles in goede banen 

leidt, naar de nachtzorg die over iedereen waakt 

als het buiten donker is, naar onze ondersteuner 

van de cliëntenraad en naar iedereen die ik 

misschien vergeet. 

Dank je wel voor je enorme inzet, we zien je 

want het licht is immers gewoon blijven 

branden.

En als ik dan toch iets over zien schrijf: we zien 

u ook graag meedenken en meepraten. Kom 

gerust een keer naar onze vergadering en 

overleg met ons en de mensen van De 

Winckelsteegh mee. Onze raad is regelmatig in 

beweging, zo stellen enkele leden zich in deze 

nieuwsbrief aan u voor. 

Licht in de tunnel

Contact 

Mocht u meer informatie willen over de 

 cliëntenraad van De Winckelsteegh bel of 

mail dan met de ondersteuner van de raad.

Silvia Wijnen

06-23235256

swijnen@pluryn.nl

Voorwoord
Voor mijn gevoel begint het voorjaar pas net. 

We kunnen weer meer naar buiten, de planten 

staan in bloei en de coronamaatregelen worden 

steeds verder versoepeld. Wel moeten we nog 

herstellen van de periode die achter ons ligt, 

waarbij er veel beperkingen en veranderingen 

waren. Op de woongroepen merkt u dit doordat 

het team mogelijk minder bekende gezichten 

laat zien. In het team van teammanagers 

(voorheen clusterleiders) en ook in de 

cliëntenraad hebben we ook de nodige 

wisselingen gezien. Niet alle veranderingen 

hoeven vervelend te zijn, alhoewel we toch ook 

graag vasthouden aan wat voor ons bekend is. 

Dit is dan ook waar met name de cliënten 

behoefte aan hebben: voorspelbaarheid, een 

vertrouwd gezicht en weten dat je veilig bent.

Helaas weten minder nieuwe medewerkers dan 

nodig De Winckelsteegh te vinden.  

Op vacatures kregen we minder respons en 

door corona konden we niet werven met ‘open 

dagen’. 

De komende tijd gaan we met volle energie 

proberen om nieuwe begeleiders aan te 

trekken zodat we de zorg voor de cliënten 

kunnen blijven bieden. Dit betekent ook dat we 

veel vragen van onze huidige begeleiders. Zij 

vingen de afgelopen tijd nog meer ballen dan 

anders op. Het blijft lastig om de goede balans 

te vinden, maar het staat vast dat we zo niet 

door kunnen. Een fijne, goede werkplek is een 

plek waar je je werk goed kan doen, waar je 

uitgedaagd wordt en goed met collega’s 

samenwerkt. Daar gaat de komende tijd veel 

meer aandacht naar uit.

Een nieuwe teammanager en leden van de 

cliëntenraad stellen zich in deze nieuwsbrief 

aan u voor. Ook ben ik verheugd met de komst 

van een nieuwe directeur Zorg & Behandeling 

die half augustus gaat starten. Zij zal de 

zorg-inhoudelijke lijn bij De Winckelsteegh 

vormgeven. De tijd die voor ons ligt vraagt om 

goed op elkaar ingespeeld te zijn, de 

communicatie met u open te houden en vooral 

om ervoor te zorgen dat we meer ruimte en 

rust gaan ervaren. Wat mij betreft een mooi 

streven waar wij ons hard voor maken.

Natascha Diender,

Directeur Bedrijfsvoering De Winckelsteegh

Natascha Diender
Directeur Bedrijfsvoering De Winckelsteegh

Paul-Eric Noordhoek
Voorzitter cliëntenraad De Winckelsteegh
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De cliëntenraad van De Winckelsteegh 

bestaat uit cliëntvertegenwoordigers: 

vaders/moeders, (schoon)broers/zussen, 

dochters/zoons of mentoren van 

cliënten die gebruik maken van zorg/

dagbesteding bij De Winckelsteegh. 

Zowel van alle terreinvoorzieningen, als 

bij de ouderenzorg, de Torens in Hatert 

(Nijmegen) en de buitenlocatie de 

Slottuin in Beuningen. 

De raad moest afscheid nemen van een lid die 

EMB (Merelplein) vertegenwoordigde. De raad 

is daarom op zoek naar een nieuwe 

cliëntvertegenwoordiger(s) vanuit de EMB zorg. 

Al eerder in het jaar nam de raad afscheid van 

het raadslid dat de ouderenzorg vertegenwoor-

digde in de raad. 

Bent u een verwant/vertegenwoordiger van een 

cliënt die bij de ouderenzorg woont of van een 

cliënt uit de doelgroep EMB? Denk er dan eens 

over na of u deze locatie in de cliëntenraad zou 

willen vertegenwoordigen? Graag nodigt de raad 

u uit om eens (vrijblijvend) een vergadering 

mee te draaien. De raad vergadert 1x per 

maand op maandagavond van 19.00 - 21.00 uur.

U bent overigens geen officiële vertegenwoordiger 

van een bepaalde groep. Vanuit uw ervaringen 

met een bepaalde groep brengt u uw inbreng 

in de raad in. In de raad zit u niet namens een 

bepaalde cliënt, maar spreken we, soms op 

basis van individuele voorbeelden of situaties, 

over wat er in het algemeen anders of beter 

kan binnen De Winckelsteegh.

Enkele punten die afgelopen 
periode aan bod kwamen:

Cliëntvertrouwenspersoon
De raad heeft kennis gemaakt met de 

cliëntvertrouwenspersoon (CVP) Wet Zorg en 

Dwang Marieke van der Schouw. Zij is niet in 

dienst van De Winckelsteegh. Marieke is 

beschikbaar om vragen of klachten rondom 

beperkingen in vrijheid te bespreken. Meer 

informatie over klachten en de 

cliëntvertrouwenspersoon vind je in de folder 

‘Hoe los ik een klacht op?’ op de website van 

Pluryn.

Corona
Natuurlijk zou ik zeggen dat corona elke 

vergadering een vast gespreksonderwerp was; 

de maatregelen, het vaccineren en de 

bezoek(on)mogelijkheden. De raad besprak 

deze onderwerpen steeds vanuit de cliënten; 

wat betekende iedere maatregel voor de 

cliënten van De Winckelsteegh en voor hun 

verwanten?

Het was goed om te horen dat het vaccineren 

van cliënten goed was verlopen en bijna alle 

cliënten (boven de 18 jaar) gevaccineerd zijn. 

De raad vroeg ook aandacht voor plekken om 

te zitten met je verwant op het terrein, toen 

lunchcafé Meneer Vos gesloten was. Middels 

extra picknicktafels op het terrein van De 

Winckelsteegh komen daar meer mogelijkheden 

voor. 

Communicatieplan
Twee raadsleden nemen deel aan een 

commissie die bezig is met een communicatie-

plan voor zowel de korte als lange termijn. 

Nieuwe dagbestedingslocatie
De raad gaf advies over een nieuwe dag-

bestedingslocatie die buiten het terrein van De 

Winckelsteegh gaat plaatsvinden. Het biedt 

mogelijkheden om in een andere omgeving te 

werken/dagbesteding te hebben. 

Natuurlijk waren er meer bespreekpunten, dit 

was slechts een kleine selectie. 

Contact 

Mocht u meer informatie willen over de 

cliëntenraad van De Winckelsteegh bel 

of mail dan met de ondersteuner van de 

raad.

Silvia Wijnen

06-23235256

swijnen@pluryn.nl

Nieuws uit de cliëntenraad
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Wees (weer) welkom  
 bij Meneer Vos!

TORENraad
De afgelopen maanden waren er gesprekken 

met bewoners van de ouderenzorg bij de 

Torens. Door corona steeds met bewoners van 

eenzelfde afdeling. Gespreksonderwerp was het 

wonen op de afdeling; wat ervaren de 

bewoners als fijn/niet fijn? 

Personeel dat ‘veel moet typen’ wordt als niet 

leuk ervaren. Als gezellig wordt genoemd: het 

samen in één ruimte bezig zijn. Of als personeel 

er even bij komt zitten. De wens is: meer tijd 

voor een praatje. Naar buiten gaan en er op uit 

gaan zijn dingen die, door corona of door de 

hulp die daarbij nodig is, gemist worden. 

Er zijn veel verschillende personeelsleden die 

voor en met de bewoners werken. Dat maakt 

het soms verwarrend. Waar bijvoorbeeld 

genoemd werd dat bij de ene begeleider 

iedereen alvast mag beginnen met eten als het 

opgeschept is, er bij een ander iedereen moet 

wachten tot iedereen eten heeft. Een ander 

voorbeeld was de radio die vrij hard aangaat 

waarbij de bewoners zich afvroegen wie dat nu 

fijn vindt; de begeleider of de bewoners. De 

wens is dat vaker aan bewoners gevraagd 

wordt wat zij fijn vinden; het is hun woonplek 

waar ze 24 uur verblijven. De bewoners zijn 

doorgaans allemaal tevreden over het personeel 

bij de Torens. 

Deze gesprekken met de bewoners leren 

bewoners om hun wensen/ongemakken uit te 

spreken en helpen personeel om bewust te 

worden hoe bewoners dingen beleven. Een 

88-jarige dame verklapte het geheim van oud 

worden en nog goed mee kunnen: “elke avond 

een pilsje drinken en gewoon door blijven 

ademen”.

JOLraad
De JOLraad wordt gehouden door telkens met 

één dagbestedingsgroep in gesprek te gaan. Dit 

gebeurde online; de cliënten achter een 

laptopscherm en de gesprekspartner Silvia 

Wijnen (ondersteuner cliëntenraad De 

Winckelsteegh) op het laptopbeeldscherm. 

Bijzonder om te merken hoe goed de cliënten 

om konden gaan met deze vergaderwijze. We 

bespraken het vaccineren. Of de cliënten zelf 

(mee) beslist hadden of ze zich wel/niet wilden 

laten vaccineren. 

Het knuffelen, het zelfstandig een taakje doen 

en de uitjes waren de dingen die het meest 

gemist werden door de beperkingen die de 

coronamaatregelen met zich meebracht. 

  

De verslagen van de JOLraad en TORENraad 

worden altijd besproken in de cliëntenraad.  

Nieuws vanuit de 
JOLraad en TORENraad

Helaas hebben we u een lange tijd 

moeten missen, maar in de afgelopen 

periode hebben we niet stil gezeten. De 

tafels op het terras hebben nieuwe 

tafelbladen gekregen en we hebben een 

heuse loungeset op het terras! Binnen 

hebben we nieuwe stoelen en planten. 

En gelukkig zijn we weer open! We zien u graag 

op ons mooie, vernieuwde terras of in ons 

gezellige lunchcafé. 

De medewerkers van Meneer Vos kunnen niet 

wachten om u te verwelkomen!

De openingstijden zijn op woensdag, zaterdag en 

zondag van 11.00 uur tot 16.00 uur en op 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 

11.00 uur tot 15.00 uur. 

Reserveren wordt aangeraden als u zeker wilt 

zijn van een tafeltje (088-779 4794).

Zie ook www.meneervosnijmegen.nl. 
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Om het contact weer aan te halen zal elke woon- 

 groep in de nazomerperiode een bijeenkomst 

organiseren voor de betrokken familie/verwanten. 

Deze ‘verwantenbijeenkomst’ heeft als doel om 

van elkaar te weten wat we wensen in de 

ontmoeting. We maken ‘ontmoetingsafspraken’ 

met elkaar. Het is vooral ook een fijn moment 

om weer eens samen te zijn. Na de zomer 

Door corona hebben we elkaar de afgelopen 15 maanden minder bij  

De Winckelsteegh gezien. Dat was heel vervelend. We zijn met u gaan zoeken naar 

alternatieven. Zo overleggen we meer via de telefoon of via beeldbellen. Ook het 

contact met uw dierbare heeft soms via beeldbellen plaatsgevonden. Het is fijn dat 

er andere mogelijkheden zijn, maar we beseffen ook weer hoe belangrijk ‘echt’ 

contact is. Gelukkig kan dat ook weer steeds meer. 

ontvangt u ook een uitnodiging voor de 

voorstelling ‘Knap lastig’. Dit is een vervolg op 

de succesvolle theatervoorstelling ‘Lastige 

Ouders’ die we een aantal jaren terug met 

medewerkers en familie/verwanten hebben 

bekeken. Een documentaire over het leven met 

een kind dat extra zorg nodig heeft:  

Vier mensen, één gezin. Arne, Marike, Bieneke 

en Jons. Het stormt in het hoofd van Jons, hij 

stormt door het huis. Hoe groter hij wordt, hoe 

moeilijker het is om thuis voor hem te zorgen. 

Op zijn zevende nemen zijn ouders de moeilijke 

beslissing om hem in een instelling te laten 

wonen. Hoe voelt dit als ouder? En hoe heeft 

Bieneke, de zus van Jons, dit allemaal ervaren?

We willen deze nieuwe voorstelling weer samen 

met u bekijken en nabespreken zodat we 

elkaar beter begrijpen en beter in verbinding 

met elkaar zijn in de zorg voor de cliënt.

Tot snel weer meer ziens bij De Winckelsteegh!

In de afgelopen maanden hebben we vanuit 

Vrije Tijd op verschillende manieren activiteiten 

georganiseerd. 

Zo zijn we rondgegaan met muziek en zijn we 

bij verschillende groepen langs geweest om 

wafels te bakken en natuurlijk lekker op te 

eten!

In april is de paashaas langs geweest met eitjes 

en hebben we eieren geverfd.

Om de interesse en de controle wegens corona 

te kunnen monitoren zijn we gestart met 

meerdere activiteiten op inschrijving. Op deze 

manier zien we hoeveel mensen we kunnen 

verwachten en kunnen de groepen zelf een tijd 

uitkiezen waarop ze aan een activiteit mee 

willen doen. Zo hebben we speurtochten 

gelopen, broodjes knakworst gegeten en liedjes 

gezongen. Inmiddels hebben alle groepen al 

een activiteit meegedaan. 

Om het belang van Vrije Tijd nog meer te 

benadrukken heeft Pluryn hier mini- 

conferenties over gepland en is er een enquête 

over gehouden.  

En binnen De Winckelsteegh gaan we weer aan 

de slag met de verschillende contactpersonen 

Vrije Tijd van de woongroepen. 

Ook voor u als ouder/verwant kunnen er 

activiteiten tussen zitten die u samen kunt 

doen. Maandelijks komt er een nieuwe 

kalender met activiteiten uit die op de groep te 

bekijken is. Zou u samen willen deelnemen dan 

kan dat altijd bij de activiteiten waarbij geen 

inschrijving nodig is. Indien u zich wel moet 

inschrijven, kan dat via de groep of per e-mail: 

vrijetijdwkn@pluryn.nl  of telefonisch 

06-38909459.

Activiteiten komende periode
Voor de komende periode staan o.a. de 

volgende activiteiten op het programma: 

• Kampvuur met muziek en iets lekkers. 

Hierbij kunnen groepen langs komen wandelen 

op een avond

• De barbecue wordt weer tevoorschijn 

gehaald

• Muziek zowel op het terras als in de tuinen 

van de woningen

• Mascotte parade

Graag ontmoeten we u op een van onze 

activiteiten.

Astrid en Yvon

Team Vrije Tijd De Winckelsteegh

Ontmoeting

HEERLIJK! de temperatuur stijgt weer en 

langzaam laat ook de zon zich meer 

zien. We kunnen weer fijn naar buiten.
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Mijn naam is Annelies de Swart, ik ben 

al 58 jaar de zus van Twan. Ik ben 

geboren als oudste in een gezin van vier 

kinderen. Twan is de middelste van de 

drie broers na mij.

Zelf heb ik twee zoons van 36 en 32 jaar. Ik 

hou van wandelen, fietsen, lezen, zwemmen 

en vooral gezellige dingen doen zoals vakantie, 

weekeindje weg als het weer allemaal kan…

Sinds augustus vorig jaar werk ik bij de 

stichting Daelzicht als coördinerend begeleider. 

Voor die tijd heb ik met veel plezier als per-

soonlijk begeleider voor Pluryn gewerkt in de 

regio Noord Limburg. Ik haal veel voldoening 

uit mijn werk, met name de ontwikkelingen 

in de gehandicaptenzorg van de laatste 20 

jaar. Iedereen kan zoveel mogelijk mee in de 

maatschappij, daar waar het niet kan wordt er 

gezocht naar passende zorg. 

Ik vind het een mooie uitdaging om deel te 

nemen als lid in de cliëntenraad.

Ik denk graag actief mee en vind het ook fijn 

om goed op de hoogte te zijn van de ontwikke-

lingen op De Winckelsteegh. Vooral in deze bij-

zondere tijd is het goed om gefocust te blijven 

op de zorg voor onze familieleden. In de eerste 

periode van deelname aan de cliëntenraad heb 

ik gemerkt dat er een prettige sfeer is en een 

goede onderlinge samenwerking.

cliënt op een afdeling besmet was, een andere 

cliënt die klachten had ook besmet zou zijn 

met het coronavirus. Dit was moeilijk uit te 

leggen aan de cliënten/familie/medewerkers en 

het was een situatie die je je nu bijna niet 

meer kunt voorstellen.  

Het was ook vervelend dat verwanten niet op 

bezoek mochten komen en dat cliënten niet 

meer naar de dagbesteding konden. Daarbij 

was het lastig om te zien dat de cliënten alleen 

maar begeleiders en medebewoners zagen via 

Facetime of via andere digitale verbindingen 

contact hadden met hun naasten. Gelukkig zijn 

hier nu veel stappen in gezet. Cliënten mogen 

weer bezoek ontvangen, gaan weer fijn naar 

huis en kunnen ook weer naar de dag-

besteding. 

Nadat in februari en maart onze cliënten zijn 

gevaccineerd, zien we weinig tot geen 

besmettingen meer. Dit geeft langzaamaan 

weer meer vrijheid.  

Het zijn kleine stappen die we zetten naar een 

(weer) vrijere samenleving. 

Rachida El Aidi

Verpleegkundige Medische Dienst  

De Winckelsteegh

Meer dan een jaar Corona
Halverwege maart 2020 kwamen we 

voor het eerst in aanraking met Corona 

op één van onze afdelingen. Corona was 

net ‘bekend’ in Nederland. 

In het begin had je weinig tot geen persoonlijke 

beschermingsmiddelen. Je was op zoek naar de 

juiste materialen en de juiste richtlijnen. En als 

je deze dan had, was de vraag: ‘Hoe ga je om 

met deze richtlijnen binnen een afdeling waar 

Corona heerst met ouderen, volwassenen en 

jongeren waarvan sommigen moeilijk te 

isoleren zijn?’ 

Dit vergde veel denkwerk, maar ook flexibiliteit 

vanuit alle disciplines. Voornamelijk van 

degene die in de directe zorg stonden. Voor de 

medewerkers op de groepen was het veel 

schakelen en heel hard werken. Dit werd altijd 

met veel aandacht en passie gedaan. Dat vind 

ik altijd weer mooi om te zien en erg fijn om 

hier onderdeel van uit te mogen maken.

Het was moeilijk om te zien dat -ondanks alle 

goede zorgen- toch cliënten kwamen te 

overlijden. Hieraan merk je hoe kwetsbaar het 

leven is. In het begin werden cliënten niet tot 

nauwelijks getest door schaarste aan test-

materialen. Je ging ervan uit dat wanneer een 

Annelies de Swart
 Even voorstellen...

Nieuw lid van de cliëntenraad
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invulling gaf aan de receptie, het magazijn, de 

huishoudelijke dienst, de wasserij, de horeca, 

de keukens en de technische dienst. Ondanks 

dat ik dit met veel plezier heb gedaan, maakte 

ik heel bewust de keuze om te komen werken 

bij Pluryn. 

Als teammanager bij De Winckelsteegh ben ik 

betrokken bij de groepen en teams van de 

Slottuin, Reigerlaan 20 en Reigerlaan 23. Het 

zijn drie hele verschillende groepen met ieder 

hun eigen uitdagingen, maar allemaal heel erg 

leuk. Het is fantastisch om hier onderdeel van 

te mogen zijn. Samen met het team het 

verschil maken voor zowel de cliënten als voor 

elkaar. Dat is mijn drive!

stelt zich voor

Eén jongen werkt bij de manege en zorgt er 

voor dat de paarden altijd een schone plek 

hebben waar zij kunnen staan. Ook hebben we 

nog een topper bij de buitenploeg die onder 

andere pakketjes rondbrengt over het terrein. 

De rest van de cliënten verblijft op onze mooie 

woongroep, waar we sinds kort ook onze eigen 

dagbestedingsruimte hebben. Om binnen het 

vogel-thema van De Winckelsteegh te blijven, 

hebben we gekozen om deze ruimte ‘De Ibis’ te 

noemen. Hier doen we verschillende huishou-

delijke taken binnen, maar ook buiten de 

woongroep. Zo verzamelen we wekelijks plastic 

en oud ijzer om te recyclen. Om de coronatijd 

zo aangenaam mogelijk te maken, hebben we 

op de woning nog veel leuke activiteiten 

gedaan. Hierbij kun je denken aan samen 

koken en uitgebreid eten met de feestdagen. 

Reigerlaan 19 is een woongroep met tien EVB+ bewoners; acht jongens en twee 

meiden, in de leeftijd van 19 tot 59 jaar. Twee jongens werken elke week hard bij 

de klusploeg om alle waszakken, oud papier en luierzakken op te halen. 

Ook hebben we meegedaan aan verschillende 

activiteiten die zijn georganiseerd door Vrije 

Tijd, wat keer op keer een feestje is voor onze 

bewoners.

Het team van Reigerlaan 19 kenmerkt zich door 

de afwisseling tussen jong en oud, waarbij een 

mooie mix van diverse karakters en kwaliteiten 

naar voren komen. Als collega’s naar elkaar, 

maar ook naar de bewoners van Reigerlaan 19, 

zetten wij vaak humor in om de sfeer op de 

woning te creëren. Hier geeft iedereen zo zijn 

eigen draai aan wat het weer erg divers maakt. 

Wat bij ons centraal staat is dat de cliënten en 

medewerkers zichzelf mogen zijn en in hun 

kracht worden gezet.

Woongroep Reigerlaan 19 

In deze nieuwsbrief wil ik me graag aan 

u voorstellen. Mogelijk hebben we 

elkaar al getroffen, want per 1 februari 

2021 ben ik begonnen als teammanager 

bij De Winckelsteegh.

Mijn naam is Wouter Vrugt, ik ben 39 jaar en 

woon in Gennep. Hier woon ik met mijn vrouw 

Sonja, onze kinderen (Joost en Stan) en onze 

hond (Oryx). In mijn vrije tijd tennis ik graag en 

wandel ik veel met de hond. Normaal ben ik 

ook veel op het voetbalveld te vinden om te 

kijken bij Joost en Stan. Helaas is dit, door 

corona, op dit moment niet mogelijk. Wel breng 

ik veel tijd door met de jongens. Samen 

voetballen, spelletjes doen en het begeleiden 

met hun (thuis)schoolwerk. 

De afgelopen 4 jaar heb ik met veel plezier 

gewerkt als teammanager Horeca & Facilitair bij 

BrabantZorg. Hier was ik verantwoordelijk voor 

het ‘huishouden’ van twee locaties. Dat wil 

zeggen dat ik samen met verschillende teams 

Wouter Vrugt
 Even voorstellen...
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Ik ben Nancy Viellevoye. Sinds mei 2020 

ben ik lid van de cliëntenraad van De 

Winckelsteegh, dus het wordt tijd me 

eens voor te stellen. 

Ik ben getrouwd met Remi en moeder van Joris 

(26), Martijn (25), Simone (24) en Felice (21). Ik 

ben mediator in samenwerkingsconflicten in 

zorg en onderwijs en advocaat arbeidsrecht en 

gezondheidsrecht.

Iedereen is het huis uit. Wij wonen in Oosterbeek, 

waar ook de kinderen zijn opgegroeid. Martijn 

heeft het Idic 15 syndroom en is hierdoor ernstig 

verstandelijk gehandicapt en autistisch. Sinds 

2017 woont hij op De Winckelsteegh, eerst 

parttime op het Koolmeespad 14, maar 

inmiddels fulltime, eerst op Reigerlaan 18 en 

sinds oktober 2020 op Spechtlaan 22. 

Ieder weekend is Martijn thuis en geniet hij van 

de oude structuur, de rust, het wandelen en 

fietsen in de bossen en natuurlijk mama’s eten. 

Hij ziet zijn broer en zusjes zo ook regelmatig 

waardoor hij onderdeel van ons gezin blijft.

Inmiddels hebben we bij De Winckelsteegh 

pieken en dalen gehad en is voor ons duidelijk 

dat de verwanten de constante factor zijn in 

Nancy Viellevoye
 Even voorstellen...

Moestuinen op het terrein van De 
Winckelsteegh
Langzaam worden de contouren wat duidelijker 

op het terrein naast Spechtlaan 22. De 

moestuinen zijn uitgezet (zie foto) en de 

fruitbomen zijn geplant. De grond is wortelvrij 

gemaakt en klaargemaakt voor de moestuinen. 

Binnenkort gaan onze cliënten van enkele 

woongroepen met de begeleiders aan de slag 

om de eerste eigen groenten te verbouwen. 

Een erg leuke activiteit met een hopelijk erg 

lekker resultaat. 

De Winckelsteegh opent 
werklocatie op de Tarweweg 
Voor het opzetten van een nieuwe dagbeste-

dingsgroep huren wij sinds kort een lokaal in 

een pand van zorgorganisatie De Driestroom op 

de Tarweweg in Nijmegen (op ongeveer 300 

meter loopafstand vanaf De Winckelsteegh). 

Met deze nieuwe plek ontstaan er mogelijkhe-

den om andere, meer arbeidsmatige activitei-

ten, te ontplooien. Zo willen we graag gaan 

samenwerken met de voedselbank en de 

kledingbank die in hetzelfde pand zitten. 

Bijvoorbeeld meehelpen met inpakwerkzaam-

heden. Op deze manier kunnen onze cliënten 

nog meer meedoen in de maatschappij. 

We huren in eerste instantie voor 6 maanden. 

Zo kunnen we goed kijken of het goed werkt, 

of het een meerwaarde heeft voor onze 

cliënten. 

Mooie     initiatieven

het leven van onze kinderen en familieleden. 

Onze kinderen, broers en zussen een stem 

geven is heel belangrijk, zeker nu ze dit zelf 

niet altijd (goed) kunnen.

Goede informatie krijgen en geven om vervolgens 

goed te kunnen samenwerken met begeleiding 

en management is belangrijk om een optimale 

zorg voor onze kinderen en broers en zussen te 

bewerkstelligen. We moeten op één lijn zitten. 

Dit is een gezamenlijke inspanning.

De woongroep van Martijn is zijn nieuwe 

familie. Wij zouden het dan ook leuk vinden 

om meer contact te hebben met de verwanten 

van zijn huisgenoten.

Ik hoop dat iedereen de cliëntenraad weet te 

vinden. Jullie kind/broer/zus doet ertoe!
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Colofon
Nieuws van De Winckelsteegh is een uitgave 

van Pluryn. De Winckelsteegh is onderdeel van 

Pluryn. Pluryn behandelt en ondersteunt bij 

wonen, werken, leren, dagbesteding en vrije tijd 

vanuit een groot aantal locaties in Gelderland, 

Noord-Limburg en Noordoost-Brabant.

Redactie
Locatiemanagement:

Natascha Diender, directeur bedrijfsvoering

Nienke Blijham, beleidsadviseur

Betty van der Steen, secretaresse

Afdeling Communicatie Pluryn

Redactieadres
Redactie Locatienieuws De Winckelsteegh

Winkelsteegseweg 99, 

6534 AP Nijmegen

E-mail: receptieWKN@pluryn.nl

Wekelijkse nieuwsbrief
Wekelijks verschijnt er een digitale nieuwsbrief 

van Pluryn met informatie voor cliënten. Wilt u 

de nieuwsbrief ontvangen? Meld u aan via  

 https://www.pluryn.nl/over-pluryn/nieuwsbrief 

www.pluryn.nl

Cliëntvertrouwenspersoon 
Wet zorg en dwang

Heeft u een vraag over de inzet van onvrijwillige 

zorg, zit u ergens mee met betrekking tot dit 

onderwerp, of wilt u informatie en advies 

hierover? Dan kunt u altijd contact met mij 

opnemen. Ik ondersteun bij gesprekken met de 

zorgverlener en kan u helpen bij een eventuele 

klachtenprocedure. Ik luister en onderzoek met 

u de mogelijkheden om iets met uw onvrede of 

wens te doen. Ook wanneer het niet duidelijk 

is of een vraag onder de Wzd valt, kunt u mij 

bellen of e-mailen. Zo nodig verwijs ik u dan 

naar de juiste hulp. Ik ben onafhankelijk, 

partijdig aan de cliënt en werk vertrouwelijk. 

Ik sta dus altijd aan uw kant en ik luister 

zonder oordeel. Aan waarheidsvinding doe ik 

Ik ben Marieke van der Schouw, werkzaam als cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg 

en dwang (Wzd) bij Adviespunt Zorgbelang. Ik ondersteun cliënten en hun wettelijk 

vertegenwoordigers bij vragen die over onvrijwillige zorg gaan. Onvrijwillige zorg is 

wanneer u iets moet, maar niet wil. Of iets wil, maar niet mag.

niet, uw verhaal en vraag zijn leidend. Soms 

is vooral een luisterend oor belangrijk, 

bijvoorbeeld om uw hart te luchten en zo een 

probleem op te helderen. Daarnaast kunt u 

ook met vragen om informatie, of hulp bij het 

opstellen van een brief bij mij terecht. Als u 

dat wilt, kan ik meegaan naar een gesprek 

met de zorgverlener of een gesprek voor een 

klachtenprocedure.

               

U beslist zelf welke stappen u wilt zetten, met 

of zonder mij. Ik zal nooit iets zonder uw 

toestemming delen met anderen. Om makkelijk 

vindbaar en toegankelijk te zijn, leg ik 

locatiebezoeken af.  

Contact 

U kunt mij bereiken op telefoonnummer: 

06-82224857.  

Of een mail sturen naar:   

mariekevanderschouw@zorgbelangcvp.nl

Aan de medewerkers daar zal ik me persoonlijk 

voorstellen, zodat zij cliënten of vertegenwoor-

digers naar mij kunnen verwijzen. Verder ben ik 

te vinden via de website van Pluryn en via 

flyers die op de afdelingen verspreid worden. 

Ondanks dat de training digitaal heeft 

plaatsgevonden, hebben collega’s van 

verschillende groepen toch met elkaar kennis 

en ervaringen uit kunnen wisselen. Nieuwe 

persoonlijk begeleiders leren direct van de 

meer ervaren collega’s. Zoals een trainee 

aangaf: ‘Het sparren met collega’s zorgde voor 

nieuwe openingen en inspiratie.’ 

We zien de training als een goede basis voor 

het werk als persoonlijk begeleider. We zijn van 

plan dit in de toekomst uit te breiden met 

verdiepende bijeenkomsten of 

intervisiemomenten.

Training Persoonlijk begeleider 
in positie
Er zijn de afgelopen jaren veel nieuwe 

persoonlijk begeleiders (pb-ers) en contactper-

sonen dagbesteding (cp-ers) gestart. Zij zijn uw 

eerste contactpersoon. De functie van pb-er en 

cp-er is aan continue verandering onderhevig 

en zeker in het afgelopen jaar is er veel 

veranderd. Om ervoor te zorgen dat deze bij De 

Winckelsteegh op eenzelfde manier wordt 

uitgevoerd is er in de eerste helft van 2021 de 

training ‘pb-er/cp-er in positie’ aan alle pb-ers/

cp-ers aangeboden. 

Na een multidisciplinair traject om de training 

op te zetten, hebben twee ervaren collega’s 

van De Winckelsteegh de training gegeven. De 

doelen van de training zijn: het versterken van 

de rol, optimaal inhoud geven aan de rol, 

zelfvertrouwen geven en proactieve zelfstan-

digheid stimuleren. 

Onderwerpen die in de training aan bod zijn 

gekomen:

• Taken en verantwoordelijkheden van de  

 pb-er/cp-er

• Stimuleren van samenwerking in het team 

• Samenwerking met familie/verwanten

• Dagbesteding

• Timemanagement
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