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Zo maken we een krant
Mensen hebben vaak geen idee hoe de redactie de nieuwsbrief en het magazine Altijd Contact maakt. Met deze fotostrip
lichten we een tipje van de sluier en geven we je een kijkje in onze keuken', vertelt een redactielid.

Iedere redactievergadering begint bij het planbord. Hier
staan alle ideeën en onderwerpen, de deadlines en de
taken van de redactieleden.

Vervolgens gaan we aan de slag met een rondje bellen,
interviewvragen maken en achtergrondinformatie
vergaren.

Dan trekken we er in tweetallen op uit om mensen te
interviewen en mooie foto’s te maken.

Wanneer de artikelen geschreven zijn en de proefdruk
is geredigeerd, gaan de mannen van de dtp aan het
werk om Altijd Contact te drukken.

Het eindresultaat is een magazine waar we trots op zijn.
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Goedemorgen
Wat leuk dat ik eindelijk ook een voorwoord mag schrijven en nog wel voor deze feesteditie.
De redactie heeft, al vijf jaar lang, mij voor ogen wanneer ze onderwerpen bedenken en
de artikelen schrijven. Maar ik kom nooit in beeld want ik ben hun ijkpersoon zoals dat
heet.
Mijn naam is Victor, 35 jaar, en al acht jaar krijg ik ondersteuning van Kwintes. Vanaf het
prille begin tot aan nu heb ik de ontwikkelingen van de redactie gevolgd. Zelf maak ik ook
het nodige mee. Zo is kortgeleden mijn kat Happy overleden. Waar moet ik beginnen.
Laat ik eerst eens even rustig worden. Nog meer narigheid zorgde ervoor dat ik veel ging
blowen waardoor ik psychotisch werd. Nu gaat het beter. Ik blow een stuk minder dan
voorheen maar ik blijf het moeilijk vinden. Aan het einde van mijn opname heb ik contact
gezocht met mijn familie. Ik had daar geen hoge verwachtingen van. Ik was bang dat mijn
broer niet zou reageren maar dat deed hij uiteindelijk wel en nu komt hij zo nu en dan
langs met mijn neefjes. Ik heb het schilderen weer opgepakt en ga daarvoor naar AC Jan
Steen. Aan de ene kant vind ik het eng om daar naar toe te gaan maar als ik er eenmaal
ben gaat het wel. Het is ook wel fijn om wat structuur te hebben. Samen met mijn pb’er
kijk ik wat ik nog meer zou willen maar dat weet ik eigenlijk nog niet.
Ik merk dat ik afdwaal. Ik ga jullie lezers meenemen door deze jubileumeditie. Hoe gaat
het met Zahra? Zij is degene die de naam van dit magazine heeft bedacht. Ook vraag ik
aan oudredactieleden wat het meeste indruk op hen heeft gemaakt en kijken een cliënt,
medewerker, vrijwilliger en directeur terug op 10 jaar Kwintes en 5 jaar Altijd Contact. Ik
ben trots op mezelf dat ik dat durfde te doen. Wie weet mag ik over vijf jaar weer een
stukje schrijven.
Victor
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Victor vraagt
Victor ging op zoek naar oudredactieleden en vroeg hen wat het meeste indruk heeft gemaakt in de tijd dat zij deel
uitmaakten van de redactie. Dat blijkt meteen een mooi beeld te geven van de ontwikkelingen op de redactie in de
afgelopen vijf jaar en laat zien dat zij een belangrijke plaats heeft (gehad) in het leven van mensen. Natuurlijk voelde
hij ook de huidige redactieleden aan de tand.
Annet Koops legde samen met Peter
van Dam de professionele basis van
de redactie. Zij namen na een half
jaar afscheid. ‘De ambitie en het
doorzettingsvermogen van de
redactieleden heeft veel indruk op mij
gemaakt. Het werkt heel plezierig met
mensen die graag iets willen en zich
gezamenlijk inzetten voor een mooi

product. Het ging niet altijd van een
leien dakje maar ik ben trots dat ik
aan de wieg heb mogen staan van dit
‘kindje’. Het is bijzonder om iets van
jullie te horen en te zien dat het kindje
groter is geworden.’ Ook bij Peter
heeft de wil en het enthousiasme
Annet en Peter

indruk gemaakt. ‘Ik vind het fantastisch
om te horen dat wat ooit begon als
een idee, nu na vijf jaar haar eerste
lustrum mag vieren. De foto die ik
van de redactie bij het afsluiten van
de workshop mocht ontvangen, hangt
nog steeds op mijn kantoor. Het inspireert
mij om te zien dat als je ergens echt
voor gaat, je heel ver kan komen. Ik
ben trots op de redactie.’
Arthur Veerman heeft een periode
de redactie ondersteund en hen veel
geleerd. Hij stak er zelf ook wat van
op. ‘De kwaliteit van de geschreven
stukken was erg hoog. Ik had zelf
vaak last om met een stukje tekst te
beginnen, maar de productiviteit bij
het team was zo hoog dat ik vaak
alleen maar andermans geschreven
tekst hoefde te redigeren. Iedereen
nam zijn of haar taak erg serieus en
dat zorgde voor een professionele
houding. Ik hoop dat de redactie nog
erg lang haar goede werk kan blijven
doen en dat er ooit mensen zullen
doorgroeien naar een betaalde baan
bij een krant of tijdschrift.
Ook Ernestine van der Griendt
ondersteunde de redactie een aantal
maanden en keek met bewondering
naar hoe een team met hele verschillende mensen en een enorm bevlogen
Marian Bont het iedere keer weer
presteerden om een blad te vullen
met mooie artikelen. ‘Het doornemen
van artikelen, waarbij een discussie
over een punt of een komma soms
vanuit passie wel een pittig niveau
kon bereiken. Ik denk nog vaak terug
aan de leuke tijd bij Papier en Meer.’
Shay Ilsar was redactielid van het
eerste uur en vond na die tijd zijn weg
naar (vrijwilligers)werk. ‘Is het al vijf
jaar geleden? Het gaat snel’, is zijn
eerste reactie wanneer hij van Victor
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hoort over het jubileum. ‘Ik denk dat
ik vooral onder de indruk was van
de hoeveelheid werk die nodig is om
een nieuwsbrief/magazine in elkaar te
krijgen. Artikeltjes zet je niet meteen
op papier. De grafische vormgeving
is vaak ook een uitdaging. Niks wordt
aan het toeval overgelaten, alles moet
kloppen. Ik heb tijdens mijn verblijf bij
de redactie veel geleerd, niet alleen
over het werk, maar ook over mezelf.’
René Kluvers heeft jarenlang met
hart en ziel zorg gedragen voor de
vormgeving en zijn kennis overgedragen aan andere redactieleden.
Ook hij heeft mooie herinneringen
aan die tijd. ‘Wat op de eerste plaats
veel indruk heeft gemaakt op mij is
de introductie van het eerste nummer
van het magazine. De productiehal
van Papier en Meer stond redelijk vol
met genodigden. Als ik het goed heb,
hebben we de plaatselijke krant nog
gehaald met een foto van de redactie.
Op de tweede plaats staat het bezoek
aan Drukkerij Noord-Holland te Alkmaar.
Daar kregen we een rondleiding van
de directeur door het hele bedrijf.
Groot groter grootst mag de conclusie
wel zijn.’

Ernestine

Micheal Kamphorst heeft een tijd
meegeschreven op de redactie.
Hij vertelt wat voor hem in die tijd
belangrijk was. ’In eerste instantie het
zelfvertrouwen dat ik weer meedeed
in de maatschappij en daarnaast het
contact met de collega’s. Je was elke
keer weer betrokken bij een mooie
krant, waarbij we als team opereerden.
Ik vond het heel leuk om te doen.
Door het doen van (vrijwilligers)werk
heb ik meer zelfvertrouwen gekregen.
Dus ik wil een ieder meegeven als
je de kans hebt om bij de redactie te
komen, pak die kans!’
Joan Plaatsman heeft bijna anderhalf
jaar prachtige foto’s gemaakt als
fotograaf van de redactie. ‘Wat ik

zeer bijzonder vond is, dat ik ook
buiten diensttijd bij de redactie soms
gevraagd werd om foto’s te maken
zoals een uitnodiging om mee te gaan
naar het sportcentrum Papendal om
foto’s te maken. Verder heb ik het
toch bijzonder ervaren om met een
toegewijde (ex) collega Robbert leuke
interviews te houden met bekende
Nederlanders. Door de tijd bij de
redactie heb ik ingezien dat je met
elkaar tot hele mooie Magazines en
Nieuwsbrieven kon komen. Ik blijf
trots op mijn bijdrage en ben nog
steeds trots op mijn excollega’s en
inmiddels nieuwe medewerkers.’

Daniëlle en Jasmin

Daniëlle Amelsbeek schrijft en houdt
zich bezig met de vormgeving. ‘Het
interview dat ik afgelopen zomer
had met Harry Schutter en zijn (oud)
bemoeizorger Germalin heeft diepe
indruk op mij gemaakt. Een verhaal
dat naar mijn idee heel zwart begon,
maar waar uiteindelijk het min of meer
goedkwam. Ik vond het zwaar om
de onmacht en de juridische strijd te
moeten aanhoren. Dit maakte dat ik
mezelf veel te veel liet meeslepen
en even alle professionaliteit verloor.
Het is uiteraard een leerproces, maar
ik heb hier de hele middag nog een
slecht gevoel aan overgehouden
en dat ik kansen had laten liggen.
Uiteindelijk bleef het verhaal overeind
tijdens het schrijven. Toch wil ik
proberen in bij een volgend interview
objectiever te blijven en gepaste
afstand bewaren.’
Robbert Sluijp is redactielid van het
eerste uur. ’Twee interviewervaringen
hebben veel indruk op mij gemaakt. Ik
had indertijd een telefonisch interview
met Diederik Weve, vooraanstaand
autist (zo noemt hij zichzelf en voor
hem is de term neutraal) en ingenieur
bij Shell. Anita Witzier mocht ik, sa-
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men met fotograaf Joan, bij haar thuis
interviewen. Zij is een geweldig mens
en gaf mij het gevoel dat het haar
eerste interview in haar leven was.
Er ontvouwde zich een mooi vraaggesprek en wij hadden een primeur
namelijk dat Anita en haar team bezig
waren met het ontwikkelen van het
programma ‘Anita wordt opgenomen’.’
Ook Loek Sas maakt vanaf het begin
deel uit van de redactie. ‘Dat mijn persoonlijke activiteiten, eigen boeken en
het kleine huis avontuur de kolommen
van onze publicaties haalden, vind ik
mooi. Ook was het leuk om te merken
dat mensen, naar aanleiding van een
artikel, een expositie of gebeurtenis
bezoeken. Mijn niet aflatende queeste
om minder leestekens te gebruiken.
Vooral het ‘uitroepteken’ krijgt bij mij
vaak een veto. Als je het niet in de
tekst weet uit te drukken, dan hoort
daar echt geen ! om het nog wat te
laten lijken.’
Een ervaring die mij heel erg bij
gebleven is, is het interview dat
Marian en ik gehouden hebben bij het
hostel’, vertelt Jasmin van Gelderen.
‘De mannen die wij interviewden,
waren zo gezellig en vrolijk. Ze
voelden zich helemaal vereerd dat ze
mochten helpen in ‘De Kiekendief’ om
de ouderen en zichzelf een onvergetelijk
leuke middag te verzorgen. Ik zie hun
enthousiasme nog in hun ogen.’
‘Wat veel indruk op mij heeft gemaakt,
is hoe Nanne, na een zware periode,
scherp en enthousiast de draad weer
opnam op de redactie en hoe kort
hij en wij daarvan hebben mogen
genieten. Hij overleed na een kort
ziekbed in juni’, vertelt Marian Bont,
eindredacteur en begeleider van de
redactie. ‘Waar ik iedere keer blij van
word, zijn de ontwikkelingen bij de
redactieleden. Ze blijven maar groeien
in hun rol als redactielid. Ik ben trots
op ze.’
Robbert en Loek
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Een bewogen leven
Zahra, 27 jaar, was het eerste covermodel van Altijd Contact en degene die
deze mooie naam bedacht voor het magazine. Tijd om eens te kijken waar zij
zich vijf jaar later mee bezig houdt en welke band zij heeft met het magazine.

Zahra werkte op de administratieve
afdeling van Papier en Meer in Almere
toen zij reageerde op de prijsvraag
die de redactie had uitgeschreven
om een naam te bedenken voor
het magazine. Zij was de enige die
reageerde en haar oplossing was
een schot in de roos. ‘Ik dacht aan de
AC’s (activeringscentra) en of ik iets
met die afkorting kon doen. Op het
activeringscentrum is altijd contact
en zo kwam ik op de naam Altijd
Contact’, vertelt ze enthousiast. Zo
verscheen deze naam en Zahra zelf
op de cover. ‘Ik heb daar veel leuke
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reacties op gekregen en voelde me
een royalty want ik werd door mensen
herkend. Ze zeiden; ‘Goed bezig en
ga zo door.’ Dat vond ik mooi en heeft
me optimistisch gemaakt.’

Gordijnen dicht

Een bewogen wooncarrière heeft ze
achter de rug bij Kwintes. Begonnen
op de Engelse mijl en via allerlei
omzwervingen woont ze nu in een
woonvorm van Kwintes. ‘Toen ik
vlakbij de Balistraat woonde, ging
ik daar vaak naar de inloop toe.
Dat vond ik gezellig. ‘Ik heb zoveel
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meegemaakt en voel mij eigenlijk
altijd alleen en helemaal niet geholpen
door de begeleiders van Kwintes. Op
dit moment breng ik veel tijd door op
de bank met de gordijnen dicht en
de tv aan. Mijn gevoeligheid ervaar
ik als een straf, niet als een zegen.
Wanneer ik het niet aankan, verlies ik
mij in drugs of alcohol. Ik zou het liefst
een eigen huisje willen met een baan,
een man, een huisdier en kinderen.
Liefde is het meest belangrijke om te
geven en te ontvangen.

5 jaar Altijd contact

Er op uit

Nu ga ik twee keer in de week naar
een buurtcentrum om te lunchen
voor ‘De soep van Rosa’ en ‘Het
broodje van Mootje’. We zijn er met
een groepje van de woonvorm maar
ik vertrek meestal wat eerder en kan
dan rustig even zitten. Misschien
ga ik ook weer sporten. Ik heb een
afspraak hierover gemaakt met een
stagiaire en een andere bewoner dus
wie weet. Ook ben ik in gesprek met
een productieteam van Zapp over
het meedoen aan een programma
waarin twee jongeren elkaars maatje
worden waarbij de een psychisch
kwetsbaar is en de ander fysiek zodat
je elkaars perspectief leert kennen. Ik
ben vroeger veel gepest en dan vind
ik het mooi dat ik nu iets goeds terug
kan doen. Ik twijfel nog wel of ik mee

ga doen want het heeft wel allemaal
consequenties. Mijn hoofd zegt niet
mee doen, mijn hart zegt doen. Een
moeilijke keuze’, verzucht ze.

Toch contact

Over Altijd Contact zegt ze; ’Het is
zo belangrijk dat dit er is. Wanneer je
eenzaam bent, nergens meer komt
omdat je dat nu niet kunt opbrengen
dan houd je door het magazine toch
contact met de wereld om je heen en
ben je op de hoogte van alles.
Wanneer mensen het lezen, durven
ze misschien toch die stap naar buiten
te maken. Dat geldt ook voor mezelf.
Zo heb ik toch contact en krijg ik iets
mee van wat er allemaal speelt’,
besluit ze.

Zahra op de cover van het nulnummer. De foto is gemaakt tijdens een Kwintesfeest.
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informatiebijeenkomst augustus 2011

Van DACkrant tot glossy
Voorloper van Altijd Contact is de DACkrant, geschreven en gemaakt door en voor cliënten. Deze krant werd erg
gemist dus op naar een nieuw blad, een nieuwe vorm en een nieuwe manier van werken. Een blad waar in beeld wordt
gebracht wat activering betekent voor cliënten.
Annet Koops, bladenmaker en journalist, en Peter van Dam, vormgever,
waren aangetrokken om de redactie
op te zetten en een half jaar lang te
begeleiden. Zij vertelden tijdens een
informatiebijeenkomst voor potentiële
redactieleden op 18 augustus 2011
met veel enthousiasme over het
werk op een redactie. Hoe maak je
een glossy? Hoe zorg je ervoor dat
je deadlines haalt? Dat het blad er
daadwerkelijk komt? Veel mensen
spraken vanuit hun ervaringen met

het maken van de DAC-krant. Een
pittige uitdaging was het en tegelijkertijd
een mooie leerwerkplek. Er wordt
veel van redactieleden gevraagd.
Minstens twee dagdelen per week
werken zij aan het magazine en de
nieuwsbrieven. Behalve dat zij kennis
opdoen over de inhoudelijke kant van
bladenmaken, leren zij ook hoe je als
groep moet samenwerken. Waardevolle
ervaringen die bijdragen aan een
volgende stap in hun leven naar
bijvoorbeeld betaald werk. Zahra rea-

De voorloper van Altijd Contact
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geert op de uitgeschreven prijsvraag
voor een naam van het magazine en
wint met de naam Altijd Contact. Zij is
het allereerste covermodel. Dat je niet
zomaar iets kunt schrijven, merken de
redactieleden ook direct. Een artikel
over medicijngebruik blijkt gevoelig te
liggen en na de nodige aanpassingen
mag het worden geplaatst. Feestelijk
presenteert de redactie de allereerste
Altijd Contact in december 2011.
Begin 2012 verschijnt ook de eerste
nieuwsbrief.

De redactie aan het werk 2012
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Trots presenteert de redactie in december 2012 het nulnummer van Altijd Contact

Gewoon doorgaan

Annet en Peter nemen afscheid van
de redactie en Marian Bont neemt
het roer over. De oplage moet, spijtig
genoeg, worden verminderd doordat
er geen subsidiegelden meer beschikbaar zijn. Sommige leden vrezen
voor ons voortbestaan. De redactie
gaat echter op volle kracht voor uit.
De onderlinge samenwerking gaat
steeds soepeler, net als het schrijven
van artikelen. Begin 2013 maken
we een uitstapje naar ADC Media,
onderdeel van de Telegraaf Media
Groep om op hun redactie en drukkerij
inspiratie op te doen. Arthur Veerman
versterkt tijdelijk de redactie in 2013
en brengt de leden de fijne kneepjes
van het schrijven bij. Soms neemt
een redactielid afscheid om een stap
verder te maken naar betaald werk,
een opleiding of vrijwilligerswerk.

Nieuwe leden stromen in op een bijna
organische manier. We blijven een
groep van zeer verschillende mensen
die op een heel plezierige en veilige
manier als groep iedere keer een
mooi product neerzetten.

Veranderbestendig

Halverwege het jaar 2014 wordt
duidelijk dat het pand van Papier
en Meer zal worden verkocht en de
verschillende bedrijfsonderdelen bij
andere locaties worden ondergebracht.
Weer zijn sommigen bang dat de
redactie zal worden opgeheven.
Het is een schok voor ons wanneer
doordringt dat we afscheid moeten
nemen van de collega’s van Papier en
Meer en onze nauwe samenwerking
met de dtp op een andere manier
moeten vormgeven. De veerkracht en
het groepsgevoel blijken ongekend

De redactie op werkbezoek januari 2013

te zijn wanneer we in 2015 verhuizen
naar de ruimte in de woonvorm aan
de Paul Kleestraat. Het is wennen
maar ook hier vinden wij onze weg.
Om deze samenwerking nog sterker
te maken en te onderzoeken waar we
nog beter in kunnen worden, starten
we met teambuildingdagen die we
jaarlijks inplannen en feestelijk met
een lunch afsluiten. 2015 blijkt ook
het jaar van de ‘sterren’ te zijn. Wij
fotograferen en interviewen Isa Hoes,
Annemarie Jorritsma en Anita Witzier
en daar zijn we heel erg trots op. Nog
trotser zijn we op al die mooie verhalen
van mensen die we de afgelopen vijf
jaar hebben mogen publiceren om
anderen een hart onder de riem te
steken. Wij kijken uit naar alle ontmoetingen en belevenissen die we de
komende jaren gaan meemaken.

Genieten na teambuilding november 2016
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Ik kan het
Samantha Verwaal, 21 jaar, is een vrolijke jonge vrouw, geboren en getogen
in Lelystad. Ze heeft een vriend en haar leven ziet er rooskleurig uit.
Desalniettemin heeft haar leven ook mindere periodes gekend. Met haar
verhaal, wil ze andere jongeren inspireren.

Het leven van Samantha verliep niet
altijd even vlekkeloos. Haar schoolleven bracht ze door op reguliere
scholen. Toch waren er al wel wat
problemen die haar kenmerkten.
‘Leraren schreven wel in rapporten
dat er iets met me was maar ze
konden niet precies zeggen wat. Wel
kreeg ik op de middelbare school een
rugzakje dat na een jaar alweer werd
afgeschaft’, vertelt Samantha. Ze had
het niet gemakkelijk met de scheiding

FIETS [EN ] MEER
onderhoud reparatie
inkoop verkoop
taxatie verhuur
Middenhof 62 • 1354 EH Almere-Haven
T 036 8802227 • E info@fietsenmeer.com
W www.fietsenmeer.com
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van haar ouders, maar velen inclusief
haarzelf weten het aan de puberteit
en dat iedereen het dan moeilijk heeft.
‘Mijn broertje kreeg na een test de
diagnose ADHD daarop besloot ik op
eigen initiatief naar de huisarts te
gaan en was uiteindelijk de diagnose
ADD. In het begin had ik heel veel
moeite om dit te accepteren. Mijn
stiefmoeder heeft me hier erg bij
geholpen. Mijn vader heeft echt een
draai moeten maken met mijn broertje

en mij en dat ging niet altijd even
soepel.’

Aan de slag

Zelf dingen doen en regelen is iets dat
Samantha past. Zo regelde ze een
zomerbaantje, zocht een stage op de
zorgboerderij en zette haar opleiding
in Harderwijk verder. Zo kwam zij in
contact met IPS en trajectbegeleider
Suzanne van Haspel. Zij ondersteunde
me steeds en was positief.

Aangeboden:
Leerwerkplekken bij Fiets en meer.
Wil jij je oriënteren op het gebied van fietsreparatie?
Dan ben je van harte welkom. Onder leiding van de fietsenmaker/werkbegeleider
leer je de fijne kneepjes van het vak.
Je kunt (via het ROC) de opleiding niveau 2 Fietstechnicus volgen.
Fiets en Meer is een door Innovam erkend leerwerkbedrijf.
Heb je interesse laat het ons of je pb-er dan weten (CIZ-inicatie begeleiding groep
is een vereiste).
Laat jij je fiets liever onderhouden of heb je een nieuwe fiets nodig? Kom langs.

Editie

8

5 jaar Altijd contact

Met haar kon ik ook steeds oefenen,
bijvoorbeeld hoe ik een gesprek
moest aangaan. ‘Ik heb mijn opleiding
afgemaakt. Daarna heb ik enige tijd
gewerkt in zorgcentrum De overloop
in Almere. Dat was leuk werk maar
erg pittig. Ook heb ik vrijwilligerswerk
gedaan bij Woonzorg Flevoland. Mijn
begeleider daar gaf mij vacatures
door. Uiteindelijk werd ik een half uur
na een sollicitatiegesprek bij
Woonzorg Flevoland gebeld dat ik
was aangenomen op de Hanzeborg.

Zoveel geleerd

‘Inmiddels heb ik geleerd zaken één
voor één aan te pakken en niet alles
tegelijk te doen. Ook heb ik veel
gehad aan een training die over
zelfbeheersing ging. Ik voelde mij
toen erg gesteund door de andere
deelnemers. Op de werkvloer had ik
niet verteld dat ik ADD had maar het
viel mijn collega’s op dat ik medicijnen
gebruik. Ik heb erover gepraat en
aangegeven dat ik voor sommige
dingen meer tijd nodig heb. Ik krijg
ondersteuning van mijn collega’s. Een
collega coacht me en is heel tevreden
en ziet dat ik heel gemotiveerd ben.
Ik moet nog iets minder kletsen’, lacht
Samantha.

Ik kan het

Terugkijkend vertelt ze dat ze vroeger
veel alleen was omdat anderen haar
niet begrepen. Ook het contact met
haar vader is moeizaam omdat hij de
dingen heel anders ziet en haar wil
beschermen voor de buitenwereld.
‘Vaak vraag ik me af of ik wel iets kan
maar nu krijg ik complimenten van
anderen en begin ik steeds meer in
mezelf te geloven dat ik het kan. Toen
het goed ging in mijn baan heb ik
afscheid genomen van de begeleiding
van Suzanne. Ik groei en alles is voor
mij wat rustiger. Ik heb een leuke
vriend die mij neemt zoals ik ben en
een leuke baan. Ik kijk uit naar een
leuk huisje maar eerst ga ik sparen.
Mijn leven geef ik op dit moment een
7,5. Je moet altijd zelf de stappen
zetten maar zoek hulp, dat is mijn
advies. Ze zijn er voor je. Wanneer
je iets eng vindt of iets niet durft dan
helpt de begeleiding je. Ze laten je
geloven dat je het wel kunt. Iedereen
is uniek op zijn eigen manier’, besluit
Samantha enthousiast.
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De mensen van Kwintes
10 jaar Kwintes en 5 jaar Altijd contact. Hoe hebben de mensen van Kwintes
deze jaren beleefd en hoe zien ze de toekomst? Aan het woord de algemeen
directeur, een cliënt, een gebiedsmanager en een vrijwilliger.

Jan Willem van Zuthem, algemeen
directeur van Kwintes, vertelt over de
ontstaansgeschiedenis van Kwintes.
In 1990 werd de RIBW Flevoland
opgericht op papier. Els van Hulten
blies het leven in en om te overleven
was, in 2006, een fusie met Vindicta
noodzakelijk. Jan Willem werd aangetrokken om deze fusie te begeleiden
en stond daarmee aan de wieg van
Kwintes.

Groei

In de 10 jaar dat de organisatie
bestaat, is de omzet alleen maar
gegroeid. Kwintes is een grote speler
in het zorglandschap. Het laatste
wapenfeit is de fusie met RIBW Gooi
en Vechtstreek. De organisatie
ondersteunt 6606 cliënten en heeft
1350 medewerkers. Er is veel
veranderd in 10 jaar. ‘De invoering
van de WMO is op de inhoud heel
goed’, vertelt Jan Willem. ‘Het
uitgangspunt is wat mensen kunnen
en willen. Daar kan ik me in vinden en
op lokaal niveau gebeurt dat ook. Alleen
laat de uitwerking veel te wensen over
bijvoorbeeld het verschil in declareren
bij de verschillende gemeentes. We
zitten in een overgangsperiode en
moeten vooral datgene doen wat op
lokaal niveau nodig is en flexibel zijn.’

Van ontwikkelen naar behouden

Wat er voor hem persoonlijk in die
tien jaar is veranderd, is het contact
met de mensen. ‘Vroeger kende ik
iedereen en wist ik wat er speelde
en was vooral bezig met ontwikkelen
en uitbouwen. Nu ligt de nadruk op
innoveren en inspelen op de
verschillende ontwikkelingen en
vormen van samenwerking. Het is ook
ingewikkelder geworden. De uitdaging
is om het hele proces zo efficiënt
mogelijk intern te regelen,’ licht hij toe.
Op de vraag wat hij van onze
publicaties vindt, zegt Jan Willem
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Jan Willem van Zuthem

dat hij ze op prijs stelt omdat hij zo
aan enige inside-informatie komt. Hij
kijkt enthousiast uit naar een nieuwe
Altijd Contact. Op de laatste vraag of
hij nog iets kwijt wil, geeft Jan Willem
aan dat hij de Centrale Cliënten
Raad(CCR)meer als informatiestroom
en gesprekspartner wil zien en vertelt
hij met enige vreugde over een nieuw
initiatief dat ‘Light Wonen’ als werknaam
heeft gekregen en een tussenstap is
op de uitstroom van cliënten.

Madeleine spreekt

Madeleine Schemmekes, 60 jaar,
heeft een lang en bewogen verleden
binnen Kwintes. Ze was er al bij
toen deze organisatie nog de RIBW
Flevoland was en kan als geen ander
terugblikken op haar ervaringen als
cliënt.

Extreem en blij

Eerste stop van Madeleine binnen
Kwintes was haar verblijf op de
woonvorm Aagje Deken in Almere.
Madeleine hierover: ‘Ik schrok heel
erg van alle extreme dingen die daar
gebeurden.’ Gelukkig zorgde haar
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broer Co dat zij al snel verhuisde naar
de Paul Kleestraat. Daar woonde zij
samen met één persoon en om de
woorden van Madeleine te gebruiken:
‘Madeleine was helemaal blij.’ In
2012 verhuisden de bewoners naar
het appartementencomplex in de
Balistraat. Ook daar was Madeleine
heel blij mee: ‘De appartementen zijn
best groot en je hoeft geen ruimtes te
delen zoals op andere woonvormen.’

Ontmoeting

Madeleine heeft de opkomst van de
ontmoetingsruimtes meegemaakt. Het
begon met de zes stoelen die om een
klein tafeltje gegroepeerd stonden
vlakbij de ruimte van het kantoor.
‘Mensen kwamen naar het kantoor om
hun medicatie op te halen en bleven
plakken. Het was daar altijd druk en
gezellig’, beschrijft ze. Later was er
meer ruimte. ‘In het begin was het
natuurlijk even aftasten, kijken hoe het
ging worden. De ruimte en tuin werd
beetje bij beetje meer opgebouwd en
later kon er ook in gekookt worden.’

5 jaar Altijd contact

Contact kan je zien wat er een beetje
in andere locaties speelt en je hoort
er nog wel eens wat’, antwoordt ze op
de vraag wat het magazine voor haar
betekent.

Poeh...

Madeleine Schemmekes

Al snel werd het een plaats voor
aanspraak en afleiding. Op de Balistraat
is zelfs een mooie keuken bij de
ontmoetingsruimte op maat gemaakt
voor bewoners.

Tijden veranderen

De laatste jaren is er veel veranderd
in de zorg en daarmee ook binnen de
Balistraat. Veel verloop onder personeel
door tijdelijke contracten. Dit verloop
wordt gevoeld door de bewoners.
‘Je kan niet zo erg op ze bouwen als
vroeger en werken aan een
vertrouwensband’, aldus Madeleine.
Wat ook veranderd is, zijn de bewoners
zelf. Madeleine legt dat als volgt uit:
‘Er zijn meer mensen met een zwaardere
indicatie waar het moeilijker mee
communiceren is en die heel veel
begeleiding vragen. Daardoor is er
minder tijd voor anderen die daardoor
minder zorg krijgen dan nodig is. In de
drie en half jaar Balistraat heb ik heel
veel meegemaakt en ik ervaar het als
lastig omdat je niet iemand daar direct
op kan aanspreken.’

Peter Visscher, 51 jaar, werkt vanaf
het ontstaan van Kwintes in de polder.
Tegenwoordig als gebiedsmanager
van het gebied Noordoostpolder, Urk,
Dronten en omgeving. ‘Poeh…’ was
de spontane reactie van Peter op de
vraag wat er voor hem de afgelopen
tien jaar veranderd is bij Kwintes.
‘Kenmerkend van de afgelopen tien
jaar is hoe wij de ondersteuning
van cliënten beter kunnen doen met
bijvoorbeeld de opkomst van de
herstelbeweging en de presentiebenadering’, vertelt hij hardop nadenkend.
Voor nu werken we aan hoe kunnen
we medewerkers zo zelfstandige
mogelijk, binnen bepaalde kaders,
te laten functioneren in zelfstandige
teams. Hetzelfde geldt in ondersteuning
naar cliënten. Hoe kunnen we zowel
cliënten als medewerkers in hun
kracht te zetten’, legt Peter uit. ’Je
kunt het meest voor cliënten betekenen
als je ze betrekt bij het hele proces
van zowel individuele begeleiding
als de besluitvorming binnenin de
organisatie,’ aldus Peter. Ook in de
organisatie is veel veranderd.

‘Wij weten dat wij meer met minder
geld moeten doen en één van de
eerste hervormingen is, snijden in het
management en het werken met zelfstandige teams die moeten werken
met vaststaande budgetten waar het
hele team over gaat,’ vertelt Peter.

Toekomst

‘We gaan meer naar scheiden van
wonen en zorg, ambulante
ondersteuning zien gemeentes graag
afgeschaald worden naar mantelzorgers
en de wijkteams en bij activering zal
de nadruk nog meer liggen op
arbeidsparticipatie’, denkt Peter
hardop.
Vergeten
Op wat hij van het magazine vindt,
antwoordt Peter: ‘Ik vind het een heel
mooi blad. Ik zal eerlijk zeggen
en dat bedoel ik niet als excuus...
eens haalde ik het blad op (gebiedsmanagers worden ingezet voor de
bezorging) en was ik prompt vergeten
het uit mijn tas te halen. Dit viel al snel
op. Reactie uit het hart van de lezers:
‘Waar is dat blad!’. Dus de mensen
vragen er wel altijd naar. Dat geeft wel
aan dat het blad goed gelezen wordt
en gemist wordt als het er niet is.’
(vervolg pagina 12)

Peter Visscher

Wens

Omdat bewoners zoals Madeleine
last hebben van het grotere verloop
onder de begeleiding en de nieuwe
instroom van mensen die meer hulp
nodig hebben, besluit Madeleine: ‘Ik
hoop dat voor die groep mensen die
tussen wal en schip vallen een aparte
begeleidwoonvorm komt.’ Door Altijd
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Visitekaartje van Kwintes

Wesley van der Berg, 30 jaar jong en
geboren in Amsterdam, werkt elke
dinsdag als vrijwilliger bij AC Feniks.
‘Via de vrijwilligersmarkt in 2011
kwam ik in contact met Kwintes. Eerst
heb ik gesnuffeld bij alle locaties om
te kijken wat het beste bij mij past en
uiteindelijk ben ik bij Feniks terecht
gekomen. Door de grote diversiteit
aan mensen ervaar ik het echt als een
soort van buurthuis’, begint Wesley
het interview.

Impact

Wesley heeft de VMBO en de MBO
afgerond en tweetal baantjes gehad
als medewerker magazijn. Ook is hij
de gelukkige vader van een zoontje.
´Voordat ik als vrijwilliger startte bij
Kwintes kwam ik in de ziektewet
vanwege een hernia ben twee keer

geopereerd daaraan. De eerste
operatie was ongeveer zeven jaar
geleden en de laatste drie, vier jaar
geleden.´ Kwintes kwam op het juiste
moment. ‘Ik zie mijzelf als een assistent
woonbegeleider maar dan met het
accent op de activiteiten die zich
afspelen op het activeringscentrum.´

Raakvlakken

Wesley brandt los als hem gevraagd
wordt naar de toekomst: ‘Mijn grootste
wens is een betaalde baan binnen
Kwintes. Ik vind het een fijne
organisatie met fijne mensen, geen
dag is hetzelfde. Het is mooi om te
zien wat de raakvlakken zijn tussen
cliënten en medewerkers. Wij delen
dat wij goede en slechte dagen hebben.
Als er werk is in die richting dan stel
ik mij daar voor open. Altijd Contact is
een klankbord voor de mensen. Je

Wesley van de Berg

kan terugkijken en zien wat er speelt
in de organisatie. Als nieuwe mensen
komen, laten wij het blad aan hen
zien. Misschien kunnen zij er iets
leuks in zien. Het is een beetje het
visitekaartje van Kwintes´, besluit
Wesley.

BN´ers in het blad
De redactie heeft in de afgelopen vijf jaar heel veel mensen geìnterviewd. Mensen binnen en buiten Kwintes.
Ook verschillende bekende Nederlanders hebben we mogen interviewen en fotograferen.

Zo gingen we naar de boekpresentatie
van Isa Hoes omdat Daniëlle het boek
´Toen ik je zag´ besprak in de rubriek
´Media en Meer´. Kwintes is bekend
op het stadhuis van Almere dus gingen
we het gesprek aan met Annemarie
Jorritsma in haar laatste dagen als

burgermeester. Anita Witzier zagen
we in 2015 op tv met het programma
´Anita wordt opgenomen´. Op de
redactie spraken we regelmatig over
het programma. We benaderden haar
voor een interview en waren verrast
toen we het voor elkaar kregen.

Ongetwijfeld vinden we de komende
jaren andere bekende Nederlanders
op ons pad voor een goed gesprek.
Ons hart gaat echter uit naar de
mensen van Kwintes en hun verhaal
is voor ons het belangrijkst.

v.l.n.r. Isa Hoes, Annemarie Jorritsma en Anita Witzier
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informatie en adressen

Colofon
Dit nummer van het Altijd Contact
Magazine is een uitgave van het
leerwerkproject van Kwintes.
Teksten: Loek Sas, Marian Bont,
Daniëlle Amelsbeek, Robbert
Sluijp, Jasmin van Gelderen
Vormgeving:
Daniëlle Amelsbeek

Het is zo ver
Eindelijk ligt het jubileumnummer er dan. Met heel veel plezier
hebben we dit nummer gemaakt.
Bladerend door ons archief en
herinneringen ophalend.

Fotografie: Marian Bont
Eindredactie en begeleiding:
Marian Bont
Drukkerij: Papier en Meer
Redactieadres:
Redactie Kwintes
Paul Kleestraat 21
1328 HC Almere
06-29204354
Kopij:
activeringflevoland@gmail.com
De redactie behoudt zich het recht
voor om ingezonden artikelen en
reacties in te korten of te weigeren.

Het ging echter niet zonder slag of
stoot. Ziekte en verplichtingen elders
zorgden ervoor dat de redactie
regelmatig zwaar onderbemand was.
Gelukkig zijn we niet voor een gat
te vangen en vinden we altijd een
creatieve oplossing. Peter Postma
verzorgde de feestelijke aankleding
van dit nummer waar we hem erg
dankbaar voor zijn. Als redactie hebben we nu even een adempauze om
in januari fris aan de slag te gaan met
de eerste nieuwsbrief voor 2017. Ook
gaan we dan weer brainstormen over
een nieuw nummer van Altijd Contact.
Wie weet vieren we over vijf jaar ons
10-jarig jubileum.

Ga mee naar het AC
Loop eens binnen bij het activeringcentrum (AC) bij jou in de buurt en maak kennis met de mogelijkheden van het centrum.
Je kunt er leren, werken en (re)creatief bezig zijn. Niets hoeft, veel is mogelijk. In je eigen tempo ontwikkel je een hobby en
ontdek je wat bij jou past. Op deze manier verwerf je een plezierig eigen dag- en/of weekritme.
Het AC biedt een uitgebreid activiteitenprogramma. Regelmatig kun je meedoen aan bijzondere activiteiten. Denk aan
handwerken, sporten of een cursus stoppen met roken. We noemen maar een paar voorbeelden. Heb je zelf een leuk idee
laat het ons weten. Natuurlijk kun je ook gewoon binnenlopen voor een kopje koffie, een praatje, een spelletje of om te
computeren. Mogelijkheden te over, maak er gebruik van!

AC Clubhuis
Gerrit Th. Rotmanlaan 28
1336 BA Almere
036 521 49 55

AC Jan Steen
Haak 36
1353 AE Almere
036 711 30 16

AC Leeuwen’Art
Het Hogerhuis 10
8251 LZ Dronten
0321 74 40 22

AC Feniks
J.G. Suurhoffstraat 45
1314 NR Almere
036 533 64 24		

AC Waterspiegel
Neringweg 221-229
8224 KB Lelystad
0320 24 35 35

Servicepunt
Emmeloord
Nagelerweg 3
8304 AB Emmeloord
0527 25 22 42
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