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AGENDA
Activiteiten

Activiteiten PV Alleman

11 juni: Suppen/kanovaren

Vieringen Emmen 

Neem voor meer informatie over vieringen en geestelijke 
verzorging in Emmen, contact op met geestelijk verzorger 
Bram Riepma, via briepma@detrans.nl.

Druk- en zetfouten 
voorbehouden. Aan de 
inhoud van deze uitgave 
kunnen geen rechten 
worden ontleend. Uit deze 
uitgave kan niets worden 
overgenomen zonder 
toestemming van de redactie. 

Cliëntbemiddeling: 
Mirjam Koopman regelt plaatsing op 
locaties en kan helpen bij de aanvraag 
van een indicatie. 
t 06 – 51 92 27 74 
e cliëntbemiddeling@detrans.nl 

Heb je vragen over zorg voor kinderen 
jonger dan 18 jaar? Neem dan contact  
op met Dirma Gommer, 
t 06 - 12 29 36 31 
e dgommer@detrans.nl 
of Kim Wilken, 
t 06 - 30 78 14 05 
e kwilken@detrans.nl

Vieringen Nooitgedacht

29 mei, 26 juni, 24 juli, 28 augustus, 25 september  
(met de PKN Rolde), 30 oktober, 27 november

Aanvang 10.30 uur.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
geestelijk verzorger Bernadette Beunders,  
bbeunders@detrans.nl en 06 103 69 003.

Paasstukken

Op 12 en 14 april gingen 
in totaal 50 leden van 
PV Alleman samen mooie 
paasstukken maken!



Inhoud
Voorwoord

De weg naar voren
De lente zorgt weer voor 
groei en volop leven in de 
natuur. Het brengt frisse 
moed en nieuwe energie, 
voor onze cliënten, bewoners, 
medewerkers en voor u. 
Het coronavirus lijkt milder en 
langzaam onderdeel te worden 
van een nieuw normaal. 
Het beheerst niet meer helemaal ons leven. Er lijkt weer 
ruimte te zijn voor de onbezorgdheden die we kenden van 
voor corona. 

Als nieuwe directie durven we te zeggen dat De Trans de 
weg naar voren weer heeft gevonden. We zien dit aan de 
geweldige inzet van onze medewerkers. De schouders 
worden er volop ondergezet. Want er ligt een roerig jaar 
achter ons. We hebben veel geleerd over wat er beter of 
anders kan in de zorg aan onze cliënten. Hoe we onze 
medewerkers beter kunnen ondersteunen in het werk. 
De afgelopen vijf maanden zijn al de nodige stappen 
gemaakt, onder het toeziend oog van de inspectie 
gezondheidszorg. En we hebben zeker nog het nodige te 
doen. Met elkaar werken we keihard aan goede zorg voor 
onze cliënten, een fijne werkomgeving en een stabiele 
bedrijfsvoering. Dit gaat met vallen en opstaan en dat is 
niet erg. Want ook daar leren we van. 
Uiteindelijk willen we waarmaken waarvoor we staan:  
het bieden van een onvoorwaardelijke ondersteunings
relatie aan onze cliënten die wij mogen begeleiden 
en waarvoor we zorgen. Dit doen we in een positief 
betekenisvolle context. Samen met alle collega’s, 
vrijwilligers, familieleden, mentoren en de leefomgeving 
van onze cliënten. 

Iedereen die bij De Trans betrokken is, draagt haar cliënten 
een warm hart toe. Dat zie je. Dat hoor je. Dat lees je. 
Zo ook in deze uitgave van de Transparant. De cliënt 
centraal is deze keer Mathieu. Hij werkt bij de drukkerij 
in Nooitgedacht en houdt van tekenen. In een fotostrip 
vertelt Marijke over haar zwemavontuur. In Aan het woord 
een interview met John Kauffeld, jarenlang bestuurder 
van De Trans en Espria. 

We wensen je een mooie zomer. 

André Setz
Petra de Rijke

Directie De Trans
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Corona is er nog, maar er kan meer.
We willen goede zorg geven.
Veel leesplezier.
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Tour De Trans

Prikbord

Mooi Man!

Aan het woord:  
John Kauffeld

De Trans beweegt

Transactie

De Trans beweegt

Mooi man!

Mijn ding

André Setz Petra de Rijke
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parant4

Mathieu woont aan de Struiklaan in Nooitgedacht.

Mathieu aan het werk 
in de drukkerij

DEELNEMER



Van zijn nieuwe huis tot al zijn hobby’s, en van koken tot 
zijn werk in de drukkerij: hij vertelt over zijn leven. Eén ding 
is zeker: Mathieu zit nooit stil! 

Een volgende stap
Mathieu: “Ik was toe aan een nieuwe plek om te wonen en 
een volgende stap. Eind vorig jaar woonde ik al 15 jaar op de 
Iemenhoeve in Grolloo. Dit was een fijne plek, maar ik deelde 
er alles, zoals de badkamer en de keuken. Nu heb ik een eigen 
plekje met een eigen badkamer, een eigen wc en een grote 
slaapkamer. Dit bevalt supergoed. Het was tijd om een stapje 
verder te gaan en ik ben er trots op dat het gelukt is. We kookten 
bijvoorbeeld altijd gezamenlijk in het vorige huis, maar dan moet 
je wel voor 10 mensen koken. Dat is best druk. Nu woon ik met 
vier anderen, ik ben de jongste. Nu koken we om en om, maar 
eten we wel samen, dat is wel zo gezellig. Vanavond ben ik aan 
de beurt. Dan maak ik ‘stopverf’. Een typisch Gronings recept 
met bruine bonen, spekjes en een speklap. Heerlijk.” 

Gezelligheid op de werkvloer
Mathieu is een bezige bij. Hij werkt in de drukkerij van De Trans 
in Nooitgedacht en zijn hobby’s zijn niet op één hand te tellen. 
Daarnaast werkt hij ook nog als vrijwilliger. Hij vertelt: “Ik werk 
nu zo’n 8 jaar bij de drukkerij. Ik ben blij dat we nu weer mogen 
werken na de corona-tijd. Toen was het wel stil, hoor! We 
mochten niet naar het werk komen. Ik miste mijn collega’s en 
begeleiders. Hilko, Annie en Willeke zijn onze begeleiders. 
Dat zijn echt toppers. Ik kan er erg mee lachen, dat is fijn en 
gezellig. Want gezelligheid op de werkvloer is wel belangrijk! 
Daarbij helpen ze me erg goed. Ik vind het bijvoorbeeld moeilijk 
om fouten te maken, maar als ik iets fout doe geven zij mij een 
veilig en goed gevoel. Fouten maken hoort er nou eenmaal bij.”

Mathieu Kuitert (33) heeft sinds het begin van 2022 zijn plekje gevonden aan de Struiklaan 
in Nooitgedacht. Hier woont hij zelfstandig, samen met drie medebewoners. Hiervoor 
woonde hij 15 jaar op de Iemenhoeve in Grolloo. De nieuwe woning waar hij zelfstandig 
woont is een nieuwe en grote stap voor hem. 

Van werken in de drukkerij, 
tot optreden met de toneelclub: 
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Mathieu werkt bij de drukkerij van De Trans.
Toneel spelen, zingen en tekenen vindt hij leuk.

Mathieu Kuitert zit nooit stil



Op de fiets naar Groningen 
Ik werk de ene week vijf dagen en de andere week vier, want 
dan ga ik op vrijdag voor een weekend naar mijn ouders in 
Groningen. Als het mooi weer is, ga ik op de elektrische fiets. 
Dat is 35 kilometer. Best een eindje. Maar vanaf mijn vorige huis 
was het 40 kilometer, dus dit scheelt weer een beetje.

Zingen, toneel en tekenen
Als hij niet aan het werk is, is Mathieu druk met een van 
z’n hobby’s. Mathieu: “Ik teken graag, hou van diamond 
painting (het leggen van kleine steentjes op een zelfklevend 
canvasdoek), knutselen en bouwen met een soort lego: 
Nanoblocks. Ook hou ik van toneel spelen en zingen. Ik zit in 
een toneelgroep. Eind mei geven we twee voorstellingen. We 
gaan de smurfen spelen. Ik ben moppersmurf, al zegt iedereen 
dat die rol niet echt bij mij past. Ik ben namelijk juist geen 
mopperkont, haha. Maar dat is juist wat ik zo leuk vind aan 
toneel spelen: iemand zijn die je eigenlijk niet bent. Ik heb er in 
ieder geval veel zin in. 

Als ik teken, dan teken ik vooral dingen na. Meestal lukt dat erg 
goed. Ik word er rustig van en vind het leuk om creatief bezig te 
zijn. Maar ook game ik graag op de Playstation of de computer.“
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In het weekend gaat hij naar zijn ouders. Op de fiets!
Mathieu helpt bij de computerclub.

Computerclub en werken in de soos 
In het weekend dat Mathieu niet bij zijn ouders is, is hij 
vrijwilliger bij de soos. “Ik help met drinken inschenken, 
schoonmaken en betalen. Als ze me vragen of ik wil helpen en 
ik kan, dan ga ik altijd. Ik word er blij van om mensen te helpen. 
Dit komt ook mooi van pas bij mijn andere vrijwilligerswerk. 
Op maandag help ik namelijk bij de computerclub. Hier kunnen 
bewoners terecht met computer vragen: bijvoorbeeld over 
YouTube of als iets op de computer niet werkt. Er is een 
computerleraar maar die kan niet alles tegelijk. Er komen wel 
10 mensen bij die computerclub, dus dan is het handig dat ik 
kan helpen.”

Assertiviteitscursus 
Mathieu is ook erg leergierig. Hij heeft een assertiviteitscursus 
bij het leercentrum gedaan. Mathieu: “Ik had moeite met 
gezichtsuitdrukkingen. Wanneer is iemand boos, blij of juist 
verdrietig? Dat kan ik lastig inschatten. Ik heb zo’n 3 jaar 
training gehad. Hier heb ik veel van geleerd. Met foto’s van 
mensen hebben we veel geoefend en nu kan ik mensen veel 
beter inschatten. Misschien wil ik ooit nog wel een andere 
cursus doen, maar voor nu heb ik het even druk genoeg. 
Het moet wel leuk blijven!”



TOUR

DeTrans
Rico Walters ontdekte nog niet zo lang geleden zijn mogelijkheden 
in de gehandicaptenzorg. Na een aantal maanden meelopen binnen 
de groepswoning Koningspark 4 weet hij het zeker. De 20-jarige 
Groninger gaat definitief de gehandicaptenzorg in. De Trans ziet dat 
hij hier heel geschikt voor is en betaalt daarom zijn opleiding. “Ik moet 
nog twee jaar werken en leren”, zegt Rico. “Maar ik weet nu al dit de 
baan is waarin ik me verder wil ontwikkelen.”

Eigenlijk is Rico een topsporter. Hij speelde tot voor kort op 
hoog niveau basketbal bij Donar Groningen. Daar kwam door 
de coronapandemie voor hem helaas een eind aan. Door de 
maatregelen konden alleen de spelers onder de 18 jaar blijven 
trainen. Van de oudere spelers werd afscheid genomen. “Dat 
was ontzettend pittig”, geeft Rico toe. “Ik ben alleen niet 
iemand die bij de pakken neer gaat zitten. Als topsporter kijk ik 
altijd naar nieuwe kansen.” 

Direct nieuwsgierig naar De Trans
Die nieuwe kans deed zich voor toen zijn vader bezoek kreeg 
van een oud-collega. Die kennis werkt bij De Trans. “Hij vertelde 
over de nieuwe groepswoning Koningspark 4 en dat daar 
mensen nodig waren.” Rico was direct nieuwsgierig. Hij had 
namelijk altijd al interesse in mensen met een verstandelijke 
beperking. “Mijn oom heeft een licht verstandelijke beperking”, 
legt hij uit. “Hij woont nog bij mijn oma en krijgt begeleiding. 
Dankzij de hulp die hij krijgt, heeft hij een baan gevonden. Mijn 
oom kan daardoor op zijn eigen manier invulling geven aan zijn 
leven. Ik weet dat ik mensen daar ook bij kan helpen.”

Meedraaien op de werkvloer
Op de sollicitatiebrief die Rico naar De Trans stuurde, werd 
direct enthousiast gereageerd. Hij werd al vrij snel uitgenodigd 
voor een gesprek. “Daar werd me verteld dat De Trans is 
begonnen met een kweekvijver”, zegt Rico. “Daarmee kun je 
een halfjaar meedraaien op de werkvloer. Je krijgt salaris en je 
loopt mee met een zorgmedewerker. Je wordt dus niet in het 
diepe gegooid. Dat sprak mij aan. Op die manier kon ik rustig 
ontdekken of de gehandicaptenzorg inderdaad iets voor mij is. 
Zoiets weet je tenslotte pas echt als je het werk doet, als je 
ervaring opdoet. Gelukkig kwam ik er al snel achter dat dit het 
werk is dat ik wil doen.” 

Betaalde opleiding
Een proefperiode van zes maanden is heel belangrijk is. 
Het is een goede manier om te ontdekken of iemand het werk 
leuk vindt en geschikt is. Daarna biedt De Trans een opleiding 
aan. “Ze gaan daarmee een BBL-traject in, een Beroeps 
Begeleidende Leerweg. Dat wil zeggen dat ze leren en  
werken tegelijk”, vertelt zorgmanager Fokje Hoogenberg.  
Als de opleiding is afgerond, bieden we baangarantie bij De Trans. 
“Deze kweekvijver is een mooie kans voor mensen die als  
zij-instromer de zorg in willen. Voor ons als organisatie is dit een 
goede manier om mensen enthousiast te krijgen voor de zorg. 
We kunnen ze hiermee ook direct aan ons te binden. Dat is heel 
belangrijk. Daarmee kunnen we meer vaste teams realiseren 
voor onze woongroepen.”

Eén dag school, vier dagen werk
Rico gaat inmiddels één dag per week naar school. De andere 
vier dagen werkt hij op Koningspark 4. Hij volgt de opleiding tot 
persoonlijke begeleider gehandicaptenzorg. Als het aan hem 
ligt, volgt hij daarna de opleiding tot verpleegkundige. “Ik weet 
namelijk heel zeker dat ik in de zorg wil blijven”, zegt hij. “Ik 
vind het zo fijn om te doen. Ik voel me heel prettig als ik naar 
huis ga en alle bewoners zijn rustig. Ik wil graag dat het met hen 
allemaal goed gaat.” Hardop lachend: “Ze zijn het overigens niet 
altijd met mij eens, maar dan moet ik gewoon even volhouden. 
Uiteindelijk help ik ze om hun eigen leven te leiden.”

Kweekvijver laat mensen de zorg ontdekken

‘Mijn toekomst ligt bij mensen 
met een verstandelijke beperking’
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Rico was een heel goede basketballer.
Nu gaat hij één dag per week naar school.
Hij begeleidt de bewoners van De Trans graag.



Frank Andriesse nieuwe 
cliëntenvertrouwenspersoon Wzd

Frank Andriesse is de nieuwe cliëntenvertrouwenspersoon voor 

de Wet zorg en dwang (Wzd). Frank werkt onafhankelijk en is 

aangesloten bij expertisecentrum Quasir. Cliënten kunnen Frank 

benaderen wanneer zij zorg krijgen die niet als vrijwillig wordt 

ervaren.

Frank is telefonisch bereikbaar (zie afbeelding) en via e-mail: 

frankandriesse@quasir.nl

Oliebollen bakken bij Het Tuinhuis

Het lijkt misschien alweer ver weg. Maar op de laatste 
dag van het oude jaar begon Het Tuinhuis al om 3 uur ’s 
ochtends (!)
met het bakken van de oliebollen. Er zijn dit jaar ruim 
3.500 oliebollen gebakken. Meerdere bewoners en 
cliënten zijn de hele dag onderweg geweest om de 
oliebollen te bezorgen bij zowel de locaties van De 
Trans als buurtbewoners. 

Ondanks de coronamaatregelen was het een gezellige 
en geslaagde dag en hebben veel bewoners, cliënten, 
collega`s, verwanten, buurtbewoners en ook toeristen 
uit het naastgelegen vakantiepark ons weer wisten te 
vinden voor een overheerlijke verse oliebol. 

PRIK

bord
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Frank helpt bij zorgen, of klachten over je zorg.
Fenje gaat weg bij De Trans, bedankt voor al je hulp.
Het Tuinhuis bakte en verkocht lekkere oliebollen.

1
2
3
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Fenje Folkers

Fenje Folkers heeft afscheid genomen 

van De Trans. Naast een zeer 
gewaardeerde collega voor velen, was 

Fenje ook jarenlang redactielid bij dit 
blad. De redactie bedankt haar voor haar 

enthousiaste bijdrage aan de Transparant 

en haar creatieve inbreng. 

2

“Ik ben jouw cliënten-
vertrouwenspersoon.”

Frank Andriesse
Clientenvertrouwenspersoon
Wet Zorg en Dwang (WzD)
06 82 53 16 76



Icare Thuisbegeleiding

Op 1 januari is een start gemaakt met de ‘nieuwe’ thuisbegeleiding. 

De collega’s van de ambulante teams van De Trans en 
thuisbegeleiding Icare werken nu vanuit deze nieuwe organisatie-

eenheid: Icare Thuisbegeleiding. Kijk ook op onze website,  
bij ‘Hulp en ondersteuning thuis’. 

NLdoet

Op zaterdag 12 maart deed De Trans mee 
aan NLdoet. Een nationale vrijwilligersdag 
in Nederland. Bij Stroetenweg 47 in 
Nooitgedacht werd de tafel geschuurd en 
geverfd en werden bloemen gepland in 
bloembakken. Vrijwilligers en bewoners 
van Stroetenweg 49 beschilderde vazen 
en bloempotten.  Bij Leeuwerikenveld 
3a in Emmen maakten ze de tuin en 
het terras zomerklaar. Bewoners van 
Leeuwerikenveld 10 werden kregen 
als verrassing een rondrit met paard en 
wagen door De Rietlanden. 
Het was voor alle vrijwilligers, collega’s 
en betrokken cliënten een mooie dag.
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Vrijwilligers gingen aan de slag bij De Trans tijdens NLdoet.
Thuisbegeleiding van De Trans heet nu Icare thuisbegeleiding.
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MOOIman!
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Pascal wil buschauffeur worden.
Hij spaart kleine bussen.

Pascal vindt het heerlijk 
om mooie tekeningen te maken



Hoe gaat het zelfstandig wonen? Hoe gaat het op het werk? Dat wilde de begeleiding weten van Pascal 
Geerlings (35). Alles goed, zei hij. En of hij nog bijzonderheden had? Ja, zei Pascal. En op z’n Drents: 
“Ik wil het hebb’n over wat ik later wil doen, in toekomst.” Nou Pascal, vertel maar!

11

Pascal tekent graag weerwolven.
Buurman en vriend Bertus vrolijkt hem op. 

parant

“Ik zeg: buschauffeur worden! Ik ben in de periode dat ik naar 
school ging altijd met zo’n bus meegereden. We kregen vaste 
plekken en ik zat meteen voorin bij de deur, vlakbij de chauffeur. 
Onder het rijden hadden we gezellige gesprekken. De chauffeurs 
waren heel sociaal en vol met humor. Dat brengt sfeer hè.”

In het Nationale Busmuseum ontmoette Pascal 
een van zijn oude buschauffeurs van vroeger. 
“Ik kwam daar voor de eerste keer met m’n vader. Met de 
taxi erheen want dat was het goedkoopst. Het was hartstikke 
gezellig. Koffie, gebakje erbij en met alle chauffeurs een beetje 
praten. Verdomd, volgens mij ken ik jou, zei er een. Ik heb jou 
al die jaren naar huis en naar school vervoerd. Ja klopt, zei ik. 
Ik mocht een stukje rijden. Voor de gein, bij hen op het terrein. 
Een andere keer wilde hij lekker toeren met de bus, met mij. 
Goh Pascal, wil je ook eens aan het stuur? Is het een schakelbak 
of automaat, vroeg ik. Het was een automaat. Dan is het geen 
probleem. Met een schakelbak kan ik niet werken.”

Heb jij een rijbewijs?
“Eh nee. Maar het is behoorlijk pittig hè? Maar ze helpen me. 
En een rijbewijs halen is ook schrikbarende duur.”

Pascal spaart oude DVM bussen. 
Schaalmodellen
“Ik heb mijn bussen nu bijna compleet. Tien. Ze staan in een 
vitrinekast in mijn woonkamer. Daar zet ik ze neer voor de versier 
en om de zoveel tijd maak ik ze even schoon, stofvrij, dat is goed 
voor het materiaal. Die oude bussen van vroeger zijn geel aan de 
onderkant en wit aan de bovenkant. Meestal roodleren stoelen. 
Het zijn diesels.”

Stel Pascal één vraag en hij houdt niet meer op met praten. 
Over zijn enorm sterke immuunsysteem, omdat hij dagelijks 
fietst en gezond eet. Over zijn vader, waar hij bijna elk weekend 
gaat logeren. Maar ook over gepest worden, vroeger op de 
Dennenschool en soms ook nu nog, maar dan op straat. 
Had hij maar een weerwolf als bodyguard, net als Roodkapje 
uit die ene film.

“De vader van Roodkapje is door een boze heks betoverd. 
Als de grote maan knalrood is, verandert hij in een bloeddorstige 
duivelse weerwolf. En het leuke is: die doet haar niks. Maar als 
zij bedreigd wordt, doet hij wat. Van die film krijg ik een happy 
gevoel. De vader transformeert in zo’n gigantisch gruwelijk beest 
met een ruige vacht, spitse oren en mond vol scherpe tanden en 
knalgele felle ogen.” En dat gaat Pascal dan tekenen.

Pascal heeft veel meegemaakt, niet alleen maar leuke dingen. 
Hij is dus niet altijd zo vrolijk als vandaag. 

Wie zorgt dan dat jij weer kan lachen?
“Bertus. Hij is mijn buurman en mijn vriend. Hij werkt ook op de 
dagbesteding maar dan bij de houtbewerking. Als ik down ben 
dan vrolijkt hij me op en daar ben ik hem heel dankbaar veur. 
Hij heeft een Playstation 3 en dan doen we van die baldadige 
spelletjes. Wat in het dagelijks leven niet mag, zo grappig! In een 
spel kan je een politieauto jatten bij het politiebureau en dan zie 
je de politieagenten op je afkomen. Maar gauw gas geven en 
doorrijden, alsmaar doorrijden, voetgangers en dingen gewoon 
omver rijden. Daar krijg je sterren voor en als je zes sterren hebt, 
krijg je de Marine achter je aan en legertanks enzo.”

Ooit wil hij wel een vriendin. Maar nu nog even niet. 
“Ik heb het gevoel dat het nu eerst om mijzelf moet gaan. Nu heb 
ik vrijheid, ik kan doen wat ik wil en gaan en staan waar ik wil.”

Pascal droomt van een toekomst 

   als buschauffeur
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John Kauffeld werkte heel lang bij De Trans.
Eind vorig jaar is hij gestopt als bestuurder van Espria.

Afscheid van John Kauffeld

‘Cliënten Mariëncamp vormden 
de eerste stappen van mijn carrière’

“Ik ben mijn werkende leven begonnen met vakantiewerk 
bij Mariëncamp op een groep met cliënten met een lichte 
verstandelijke beperking”, blikt John terug op zijn carrière 
in de zorg. “Mijn vader was boekhouder en ik wist een ding 
zeker: dat wilde ik niet worden. Cijfers en bedrijven op papier 
interesseerden mij niet. Ik wilde met mensen werken. Dat sociale 
heb ik meer van mijn moeder.” 

In zijn omgeving werd wel ietwat vreemd omgekeken bij zijn 
beroepskeuze. Een jongen van 17 jaar die in de zorg ging werken; 
dat zag je in die tijd niet veel. Het waren voornamelijk vrouwen 
die verzorgden. “Ik vond het juist heel mooi werk”, zegt John. 
“Ik was er ontzettend trots op. Ik weet nog dat ik met cliënten bij 
mijn ouders op bezoek ging. We dronken gezellig koffie en daarna 
bracht ik ze met de auto weer naar huis.”

Stappen in zijn carrière 
John ging dan ook niet weg bij Mariëncamp. Hij begon met de 
opleiding verpleegkundige zwakzinnigenzorg, zoals dat toen 
werd genoemd. Al snel werd hij gevraagd om hoofd te worden 
van een verzorgingsgroep. “In die tijd sloot het kinderziekenhuis 
in Haren en Mariëncamp nam een aantal kinderen op met zeer 
ernstige verstandelijke beperkingen. Over drie groep kreeg ik de 
leiding. Ik heb dat werken met die meest kwetsbare wezentjes 
enorm waardevol gevonden.” 

De functie als hoofd van die afdeling was voor hem de eerste 
stap naar een carrière op bestuurlijk niveau. “Van het een kwam 
het ander”, zegt hij zelf. “Een paar jaar later werd er een nieuw 
paviljoen gebouwd. Ik werd paviljoenshoofd. Daarna werd ik 
hoofd van meerdere paviljoenen en ik werd onderdeel van het 
beleidsberaad. Dat was een overleg met directie en artsen en 
andere behandelaren.”

John Kauffeld vertrok eind vorig jaar als voorzitter van de Raad van Bestuur van Espria. Eigenlijk 
had hij officieel eerder al zijn pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar John vond het toen nog 
niet het juiste moment om te vertrekken. Bovendien houdt hij niet van stilzitten. Nu werkt hij geen 
60 tot 80 uur per week meer, maar de zorg loslaten, dat doet hij zeker niet. En De Trans? Die blijft bij 
hem altijd een speciaal plekje in zijn hart houden.
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John begon toen hij 17 jaar was te werken bij Mariëncamp.
Nu is hij met pensioen. 

AAN HET

woord

John werd niet veel later gevraagd als interim-directeur om de 
zusterorganisatie van Mariëncamp in Drachten te ondersteunen 
die in die tijd met problemen kampte. “Daarna kon ik directeur 
worden van Mariëncamp. Dat wilde ik wel, maar op de voorwaarde 
dat we los zouden komen van de zusterorganisatie in Friesland, 
want dat was geen logisch werkverband. Alleen de afstand al.” 

John wilde uiteindelijk iets anders. Hij wilde fuseren met de 
Stichting Begeleid Zelfstandig Wonen Drenthe en Stichting Dag-
verblijven Emmen.  Niet zonder reden: “Ik ben altijd van mening 
geweest dat de verschillende soorten zorg niet zo van elkaar 
gescheiden moeten zijn. Om iemand met een verstandelijke be-
perking onderdeel te kunnen laten zijn van de maatschappij, moet 
je over de grenzen van de verschillende zorgsectoren heen kijken.”

Eerste transmurale organisatie
Die visie die John al zijn hele leven heeft, geeft de naam De 
Trans ook precies weer. “Toen we fuseerden met Stichting 
Begeleid Wonen Drenthe en Stichting Dagverblijven Emmen 
heb ik een prijsvraag uitgeschreven”, haalt John als herinnering 
op. “Ik wilde een passende naam voor de nieuwe organisatie. 

Die naam moest verwijzen naar Drenthe en naar de eerste 
transmurale organisatie van Nederland die wij gingen vormen. 
De Trans paste perfect als naam. De Trans is namelijk de 
bovenste omloop van een toren en die toren zit in het 
wapen van Drenthe. En De Trans verwijst ook naar het intra-, 
extra- en semimurale, dus het transmurale, aanbod van onze 
organisatie.”

“Ik gun iedereen dat er weer gebouwd gaat worden 
aan een bestendige organisatie met een mooie toekomst.”
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Hij verzamelt en repareert pennen.
Maar hij werkt ook nog steeds in de zorg.

Die transmurale ontwikkeling die De Trans doormaakte, 
juicht John, ook als oud-bestuurslid van de Vereniging 
Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), nog steeds toe. 
“Cliënten meer onderdeel laten zijn van de samenleving lukt 
alleen als je aansluit bij de gewone voorzieningen”, stelt hij. 
De latere fusie van De Trans met thuiszorgorganisatie Icare 
was volgens hem dan ook een volgende goede en logische 
stap.  Het samenvoegen van de gewone thuiszorg met de 
bijzondere gehandicaptenzorg moest leiden tot meer aansluiting 
van de cliënten bij de gewone samenleving. “Juist nu wordt de 
thuisbegeleiding door De Trans en Icare gezamenlijk opgepakt.”

Trots zijn is belangrijk
Als John terugkijkt op zijn tijd bij De Trans dan ziet hij ‘een 
prachtige organisatie met machtig mooie mensen’. “Samen met 
de andere organisaties binnen Espria wordt er op bijzondere 
manier gezorgd dat kwetsbare mensen onder één dak en onder 
één regie alle ondersteuning krijgen die ze nodig hebben”, 
verwoordt hij. “Daar speelt De Trans een belangrijke rol in.” 
John weet dat De Trans het de afgelopen tijd niet makkelijk 
heeft gehad. In zijn laatste periode bij Espria moest hij daarom 
ook weer heel dichtbij de Trans opereren en als woordvoerder 
van De Trans optreden. 

Inmiddels wordt er volgens John binnen De Trans weer duidelijk 
gewerkt aan een duurzaam perspectief vanuit een duidelijke 
visie op de zorg. “Ik hoop dat iedereen bij De Trans, cliënten, 
verwanten en medewerkers, weer vertrouwen krijgen in de 
organisatie. Of eigenlijk dat ze weer trots zullen zijn. De Trans 
heeft altijd een goede naam gehad. Ik gun iedereen dat er weer 
gebouwd gaat worden aan een bestendige organisatie met een 
mooie toekomst. Dat is misschien een moeilijke opgave, maar 
absoluut mogelijk. Je moet er echt de schouders onderzetten. 
En dat kun je alleen doen door samen te werken! Dat heb ik 
vanaf mijn eerste stappen in de zorg zelf ook altijd gedaan.”

Pennen repareren en…
En wat gaat John nu zelf doen? Lekker genieten van zijn 
welverdiende pensioen? “Ik heb wel een heel leuke hobby”, 
vertelt hij. “Ik ben ’pennofiel’, oftewel pennenverzamelaar. Dat 
ben ik trouwens geworden door een oud-collega bij De Trans. 
Die liet mij de bijzondere wereld van pennen zien. Ik verzamel 

bijzondere pennen en repareer met een grote loep voor mijn 
ogen de prachtigste vulpennen. Er zitten echt heel mooie 
artistieke exemplaren tussen, met bijzondere mechanismen 
voor het opzuigen van inkt. Werken aan die pennen, is voor mij 
een heerlijke manier van tot rust komen”

Wie denkt dat John hele dagen pennen repareert, 
heeft het mis. “Ik ben 31 december 2021 gestopt bij 
Espria en op 15 januari van dit jaar ben ik begonnen bij 
de WilgaerdenLeekerweidegroep in Wognum”, vertelt 
John lachend. “Dit is een fusie tussen de ouderen- en 
gehandicaptenzorg. Net als vroeger bij Mariëncamp wonen en 
werken de cliënten op een eigen terrein. Ik heb daar op het 
terrein mijn kamer en ik kom daardoor weer veel cliënten tegen. 
Dat is lange tijd in mijn werk niet meer zo geweest. Eigenlijk 
is de cirkel dus weer een soort van rond. Ik heb contact met 
cliënten en ik werk ondertussen verder aan de visie die ik altijd 
heb gehad: de ontzuiling van de zorgsectoren.”

“Je moet er echt de schouders onderzetten. 
En dat kun je alleen doen door samen te werken!”
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Binnen De Trans is de werkgroep Anders Werken opgericht.
De werkgroep komt met ideeën. 
Daarmee wordt de zorg verbeterd.

Anders werken voor 

cliënt én zorgmedewerker
Binnen De Trans is de werkgroep Anders Werken gestart. 
Alexandra van der Brug, manager Mens & Arbeid, vertelt 
er meer over. Ook roept ze iedereen op om mee te denken 
over hoe we op een andere manier kunnen werken binnen 
De Trans. 

“De werkgroep Anders Werken is opgericht omdat we zien 
dat het steeds moeilijker wordt om voldoende gekwalificeerde 
medewerkers te vinden voor de zorg”, vertelt Alexandra. 
“Natuurlijk proberen we mensen warm te maken voor de zorg. 
Maar we moeten ook nadenken over hoe we anders kunnen 
gaan werken. Met de bedoeling dat de zorg richting onze 
cliënten persoonlijk en goed is en collega’s binnen de zorg vitaal 
en met plezier naar hun werk kunnen gaan.” 

Inzet zorgtechnologieën
In de organisatie van de werkgroep Anders Werken zitten 
veertien collega’s uit de directe zorg die zich hebben aangemeld 
na een oproep op intranet. Verder bestaat de werkgroep uit 
Alexandra, twee zorgmanagers, de manager Informatisering, 
twee mensen van de Technologie & Zorg Academie (TZA) en 
een oud-collega die binnen verpleeghuizen bezig is met anders 
werken. “Een van de manieren om anders te werken, is de inzet 
van zorgtechnologieën. Daarmee kunnen we de zorg efficiënter, 
beter en minder belastend voor de zorgmedewerkers maken”, 
legt Alexandra uit. 

Om inspiratie op te doen was de kick-off van de werkgroep 
georganiseerd in het Huis van de Toekomst van Tangenborgh in 
Emmen. “Dat bezoek heeft ons geïnspireerd”, aldus Alexandra. 
“We hebben mooie zorgtechnologieën gezien. Die nemen het 
werk niet over, maar verlichten dat. Daardoor blijft er tijd over 
voor gesprekken en persoonlijke aandacht.”

Als voorbeeld noemt ze een kussen dat het gevoel nabootst dat 
iemand naast je in bed ligt. “Voor sommige cliënten bij De Trans 
zou dit goed kunnen zijn. Ze zullen zich er prettiger door voelen en 
bijvoorbeeld niet gaan dwalen. Voor de zorgmedewerkers betekent 
dit dat ze tijd hebben om andere werkzaamheden op te pakken.”

Interactieve knuffels die reageren als je ze aanraakt, lepels 
die automatisch meebewegen naar de mond en luiers met 
sensoren, zijn andere voorbeelden van domotica. “Met de 
innovatieve luiers maken we het voor de cliënt prettiger. Die 
wordt op tijd geholpen en als zorgmedewerker kun je deze 
handeling veel beter plannen.” 

Eten & drinken

Bewegen

Ontspannen

DE TRANS

beweegt

Vervolgbijeenkomst
Maar anders werken is volgens Alexandra breder dan techno-
logie alleen. “Het kan ook gaan over het inzetten van verwanten, 
mantelzorgers en vrijwilligers. Wij bieden ondersteuning bij zorg 
en leven, zij kunnen de vrijetijdsactiviteiten invullen. Zo zorgen 
we samen voor een rijker leven voor de cliënten. Anders 
werken kan ook met het bieden van aantrekkelijke contracten. 
Daardoor kunnen we de huidige collega’s nog beter inzetten. 
Kortom, we willen aan de slag met heel wat onderwerpen. 
Tijdens een vervolgbijeenkomst gaan we bespreken waar we 
binnen De Trans op willen inzetten. Als helder wat binnen De 
Trans kan werken, gaan we in werkgroepen onderzoeken hoe 
we die ideeën kunnen uitrollen.” 

Denk mee!
Heb je ideeën over hoe we anders kunnen gaan werken? 
Meld je dan aan via anderswerken@detrans.nl
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Peter Siebesma is schrijver van het boek ‘Ruimte voor kleur’.
Dit boek gaat over de geschiedenis van de gehandicaptenzorg.
Peter zegt dat wonen met zorg heel belangrijk is. 
Dit noemen we intramurale zorg.

            ‘Zorg is pas echt goed 

als de kleuren van cliënten volop ruimte krijgen’

Peter mag dan inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd 
voorbij zijn, stil zit hij zeker niet. Hij is niet alleen psycholoog, 
maar ook organist, koordirigent, schrijver en beeldend 
kunstenaar. Met zijn laatste boek ‘Ruimte voor kleur’ heeft 
hij zich opnieuw in de zorg verdiept. “Ik voelde de behoefte 
om terug te blikken”, zegt hij. “Ik wilde de geschiedenis 
beschrijven van mijn twee werkvelden; de psychiatrie en de 
gehandicaptenzorg. Met als belangrijke vraag hoe het er anno 
2020 met deze vormen van zorg voor staat?”

‘Ruimte voor kleur’ blikt terug op de jaren ’70, ’80, ’90 en de jaren 
na 2000. Peter beschrijft hoe mensen met een psychiatrische 
aandoening en mensen met een verstandelijke beperking ooit 
samen in grote psychiatrische instellingen zaten. Hij laat zien hoe 
en waarom dat veranderde. In het laatste hoofdstuk verklaart hij 
de titel van zijn boek. De cliënt moet volgens hem altijd voorop 
staan. Die moet in zijn waarde worden gelaten en onderdeel zijn 
van de maatschappij zoals hij dat wil én kan. Het boek heeft Peter 
daarom ook bewust rijk geïllustreerd met kleurrijke kunstwerken 
van cliënten. Die geven symbolisch weer dat zijn reis van vijftig 
jaar gehandicaptenzorg en psychiatrie pas klaar is als de kleuren 
van de cliënt volop ruimte krijgen.

Peter Siebesma (73) werkte vijftig jaar in de gehandicaptenzorg en de 
psychiatrie. Als vakantiehulp, psycholoog, onderzoeker en als bestuurder 
bij De Zijlen in Groningen. Hij heeft ook een link met De Trans. Van 1975 tot 
1988 werkte Peter bij Mariëncamp, dat in 1996 De Trans werd. Mariëncamp 
fuseerde toen met Stichting Begeleid Wonen Drenthe en Stichting 
Dagverblijven Emmen. Zijn ervaringen en zijn kijk op de toekomst van de 
psychiatrie en gehandicaptenzorg heeft Peter vastgelegd in het boek 
‘Ruimte voor kleur’. Graag vertelt hij daar in Transparant meer over.

Voorloper zorg op maat
“Het verhaal in mijn boek gaat eigenlijk terug naar mijn 
periode bij Mariëncamp”, vertelt Peter. “In die tijd ontstond 
er in de samenleving de opvatting dat we mensen met een 
verstandelijke beperking wegstopten in de bossen. We zouden 
hen daarmee de kans ontnemen om onderdeel te zijn van de 
maatschappij. Ouders en andere naasten begonnen zich door 
die opvatting schuldig te voelen. Ze werden door buren en 
familieleden beschuldigd dat ze hun kind in ‘zo’n instelling’ 
hadden weggestopt. Tegelijkertijd wisten die verwanten ook 
dat ze beste keuze hadden gemaakt die er was. De zorg in 
Mariëncamp was tenslotte uitstekend.”

“Het belangrijkste is dat er binnen zorgorganisaties 
onderling vertrouwen is in elkaar.”

Peter Siebesma
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De cliënt geeft volgens hem zelf aan wat hij wil en kan.
Kan iemand dat niet, dan onderzoeken zorgmedewerkers dat.
Zo komt er ruimte voor wat elke cliënt graag wil.

TRANSactie            ‘Zorg is pas echt goed 

als de kleuren van cliënten volop ruimte krijgen’
De opvatting die over de gehandicaptenzorg ontstond, 
leidde binnen Mariëncamp tot de oprichting van een 
werkgroep. “Bij Mariëncamp zijn we de zorgvisie gaan 
voorstellen als een cirkel met in het midden de cliënt”, 
vertelt Peter. “Om die cliënt heen zijn allerlei verschillende 
variaties mogelijk, op het gebied van wonen, begeleiding, 
werken en dagbesteding. Een groot deel daarvan is 
intramurale zorg, maar de cliënt bepaalt bij alles wat er 
goed is. Wat wij beschreven was eigenlijk al zorg op maat, 
alleen dat woord bestond toen nog niet.”

Deskundigheid is nodig 
in elke zorgorganisatie
Peter bepleit nog steeds dat intramurale zorg een uitstekend 
alternatief is naast alle andere vormen van gehandicaptenzorg 
die er inmiddels zijn. Ook als een cliënt niet zelf kan 
aangeven wat goed voor hem is. “Dan is het namelijk aan 
ons om daar met observatie, onderzoek en diagnostiek 
achter te komen”, stelt hij. “Daarvoor heb je natuurlijk 
wel de juiste deskundigheid in huis nodig. Wat opvalt is 
dat niet elke zorgorganisatie die heeft. Helaas is het ook 
minder makkelijker geworden om geschikte mensen voor 
de zorg te vinden. Maar dan nog is het belangrijk om in te 
zetten op het ontwikkelen van die specifieke vaardigheden 
bij medewerkers. Vroeger bestond de functie van 
Z-verpleegkundige. Die had een heel brede deskundigheid, 
van pedagogiek en psychologie tot verpleegkundige en 
medische handelingen. Veel hbo-verpleegkundigen hebben 
die vaardigheden ook of kunnen dat al werkend leren.”

Maar volgens Peter is er meer nodig om goede 
gehandicapten zorg te kunnen bieden. “Het belangrijkste 
is dat er binnen zorgorganisaties onderling vertrouwen is 
in elkaar. Je moet samen de kar trekken. Je ziet dat er in 
organisaties, ook bij De Trans, veel wisselingen in het bestuur 
zijn geweest. Daardoor voelen zorgmedewerkers zich vaak 
onveiliger. Mariëncamp was juist een heel hechte club met 
goed opgeleide mensen met een duidelijke visie op zorg. 
En dat is echt de basis voor goede gehandicaptenzorg. 
Als je op elkaar vertrouwt en veel voor elkaar over hebt, 
dan kun je elke cliënt echt op zijn eigen manier het gewone 
leven laten ervaren.”

Kijk voor meer informatie op 
www.petersiebesma.nl. 
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Marijke houdt van zwemmen.
Dit doet zij samen met vrijwilliger Natascha.

Samen met vrijwilliger Natascha gaat Marijke regelmatig heerlijk 
naar het zwembad. Kijk een dagje met hen mee!

Eten & drinken

Bewegen

Ontspannen

DE TRANS

beweegt
Een dag met… 

Marijke en vrijwilliger Natascha
Hier kom ik aan bij 
De Trans. De Taxi 
zet mij veilig af.

Ik heb veel zin om te 
zwemmen straks!

Vrijwilliger Natascha gaat met mij 
zwemmen. Op naar het zwembad.

Wat is het fijn in het water.

Na het zwemmen ga ik 
even lekker slapen.

Maar eerst even drinken.

Uitgerust en klaar voor de 
terugreis, tot snel!
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Andrea maakt sleutelhangers en keycords.
Ze verkoopt deze op Facebook en Instagram.
Ze is Olympisch zwemkampioen Special Olympics geweest.

Alle begeleiders hebben al een keycord, sleutelhanger of 
armband van Andrea gekocht. Nu de rest van de wereld 
nog. Ze heeft 10 volgers op Instagram en 42 vrienden op 
Facebook. De mensen in het dorp hebben haar mooie 
maaksels nog niet gezien. 

Daar gaat Romano voor zorgen. Dat is haar huisgenoot. Hij staat 
met een kraam op de plantjesmarkt, met zijn vrijwilliger. De 
mooie maaksels van Andrea verkopen. Zelf blijft ze thuis.
“Ik vind het ongemakkelijk. Hij vindt het leuk. Het geld geeft hij 
aan mij.” 

Doe eens iets anders
Vroeger maakte ze kaartjes. Maar de groep veranderde en paste 
niet bij haar. Thuis ging ze diamondpainting doen.
“Toen zei Jacco: doe eens iets anders.” Jacco is een begeleider. 
Nu maakt ze mooie dingen van paracord.
Ze heeft vandaag haar mooiste keycord, de mooiste sleutelhan-
ger en de mooiste armband op een zwarte handdoek gelegd. 
“Voor als de fotograaf komt.” Haar werk mag op de foto, zelf 
wil ze het niet. “Ik ben verlegen.” 

Eigen dagbesteding
Andrea wilde wel een eigen bedrijfje. Zo heeft ze haar eigen 
dagbesteding. Ze hoeft niet meer weg. 
De armbanden zijn het duurst, 5 euro. Dat komt door het slotje 
en de tijd die het kost om te knopen. Een keycord is €3,50 en 
een sleutelhanger €1,50. Ze maakt ze op bestelling. Dat kan via 
Instagram of Facebook.
Haar geld zit in een doosje met vakjes. Het werkgeld doet ze 
in een aparte envelop. “Alles wat ik verdien, gaat in het bedrijf. 
Want er zijn uitgaven gedaan, die moet ik terugverdienen. Wat 
ik daarna verdien, is fooi.” Ze weet nog niet wat ze ermee gaat 
doen. Af en toe naar mama,  zegt Valerie. Valerie is stagiair.
“Nee dat doe ik met m’n eigen geld.”

Plagerijtjes
Andrea maakt de hele tijd grapjes tegen Valerie. “Oren dicht”, 
zegt ze als ze vertelt wat er in haar lievelingsrecept zit. Maar 
het is een plagerijtje. Ze mag best slagroom. “Ik ben het al 
vergeten”, plaagt Valerie terug.

Geheim
Andrea vindt het op de woongroep “best OK”.  Ze vond het in 
haar vorige huis leuker, dat was Riegheide. Het is er niet meer.
“Daar heb ik m’n puberale jeugd meegemaakt. Daar hebben 

MOOIman!Andrea heeft haar 
eigen dagbesteding

we dingen uitgevreten. Ik vond ze leuk.”Maar wat deed je dan 
precies? Ze lacht.“Geheim.” 

Knuffels
Een hele rij Winnie de Poeh’s zit in haar eigen kamer op de 
bank.  Haar lievelings Poeh onder het dekbed. “De zachtste.” 
Knuffelen met mensen vindt ze ook fijn. “We deden het 
gewoon, ook met corona. We konden niet naar familie.”
Ze mag ze nu weer zien.  Weet je nog de eerste keer?
“Moest ik huilen.”

Wat ben jij voor iemand?
Andrea durft overal antwoord op te geven. Ik ben een open 
boek, zegt ze. “Ik ben superzorgzaam, tikkeltje eigenwijs… 
ik denk dat Valerie het beter kan vertellen. “Je bent een 
knuffelkont die altijd het beste met iedereen voorheeft en dan 
zichzelf weleens vergeet”, zegt Valerie. “Soms ben je wel 
eigenwijs maar als iemand een keycord bestelt, maak je het 
gelijk. Je zorgt dat het op tijd af is, want je hebt er een hekel 
aan dat mensen erop moeten wachten.”
“Ik ben ooit Olympisch zwemkampioen Special Olympics 
geweest”, zegt Andrea. 

Daarna haalt ze een doos vol mooie maaksels op. De schrijver 
van dit stukje wil een sleutelhanger kopen. 

Wil je een keycord, armband 
of sleutelhanger van Andrea kopen? 

       Facebook:  paracord accessoires

       Instagram:  paracord_accesoires 
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Mensen verwarren haar wel eens met een 
dominee of pastoor. “Natuurlijk geef ik mensen 
met liefde woorden van troost. Maar elke religie 
of overtuiging is bij mij welkom. Het is maar 
een klein deel van waar ik bij De Trans voor sta. 
We moeten elkaar vooral van mens tot mens 
ontmoeten. Als geestelijk verzorger ben ik er voor 
iedereen.”

Dat Bernadette mensen wil helpen is duidelijk.  
“Ik begon ooit als onderwijzeres voor mensen met 
leerproblemen. Maar ik was altijd al geïnteresseerd 
in zingeving, wat beweegt mensen en hoe kan ik 
mensen helpen? Zo zit mijn persoonlijkheid in elkaar. 
Uiteindelijk kreeg ik het gevoel dat ik een andere 

richting uit moest. Na 27 jaar in het onderwijs 
was het tijd voor een nieuwe stap. Dat 
werd uiteindelijk de opleiding geestelijk 

verzorger. Nu werk ik alweer 15 jaar als 
geestelijk verzorger bij De Trans.”

Volgens de geestelijk verzorger is ze 
er vooral voor goede gesprekken, een 
luisterend oor en waar nodig, advies. 
“Bij mij is het een vrijplaats. Heb je 
levensvragen, ben je in rouw of heb 
je gewoon behoefte aan een goed 
gesprek? Mijn deur staat altijd open. 
Tenzij hij gesloten is. Maar dan mag je later 

terugkomen.” Voegt ze met een knipoog 
toe. “Wat je bij mij vertelt, is geheim en dat 

blijft zo.”

Bernadette helpt mensen op een positieve manier 
met het leven om te gaan. Daarbij gebruikt ze ook 
rituelen. “ Dat kunnen sfeervieringen zijn. Voelen, 
zingen, ruiken, allemaal voorbeelden van dingen die 
ik gebruik om mensen op hun eigen manier te helpen 
bij zingeving. Bij een kerkdienst van ons zitten ook 
regelmatig mensen die helemaal niet gelovig zijn.  
We noemen iedereen bij naam, we zijn echt even 
samen. Iedereen mag vieren. We zien en horen je.”

Wat dan echt ‘het ding’ is van Bernadette? “Iedereen, 
ook jij, heeft een verhaal. Dat zit soms opgesloten. Ik 
kijk naar wat de mens te vertellen heeft. Mijn dag is 
geslaagd als ik iemand tevoorschijn kan kijken.”

Bernadette is geestelijk verzorger bij De Trans.
Ze luistert naar mensen. 

is geestelijk verzorger   
      bij De Trans

Bernadette Beunders 


