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Voorwoord

Je eigen plek. Dat thema kwam op een vanzelfsprekende ma-
nier 'bovendrijven' toen ik nadacht over 10 jaar TCW. Dat heeft 
alles te maken met het op zijn plek vallen van allerlei inspan-
ningen in de afgelopen tien jaren. Esdégé-Reigersdaal – en 
daarmee De Mantelmeeuw – heeft gestaag gewerkt aan waar 
ze in gelooft: het optimaal bedienen van individuele cliënten 
en medewerkers op hun vragen. We investeren daarin en dat 
geeft een resultaat waar we trots op zijn.

Je eigen plek. Dat is een plek die vertrouwd en veilig voelt. 
De Mantelmeeuw helpt cliënten om zo'n plek te bereiken. Door 
ondersteuning te bieden waar dat gevraagd wordt. Maar de 
Mantelmeeuw zorgt er ook voor dat medewerkers een goede 
eigen, letterlijke en figuurlijke, plek hebben binnen de organisa-
tie. Dat aan alle voorwaarden voor een prettige werkomgeving 
wordt voldaan. Dat ze zich 'op hun plek' voelen.

Onze dienstverlening binnen het TCW heeft de professionele 
vorm en inhoud waar we naar streven. Het individu gaat voor 
de collectiviteit. Dit geldt voor zowel cliënten als medewerkers. 
Voor beiden vormen maatwerk en een integrale aanpak de 
rode draad. We komen hiermee steeds dichter tot de kern van 
onze organisatie. De vraaggerichte aanpak wordt steeds meer 
een vanzelfsprekendheid. Het bewust omgaan met vragen valt 
voor vele betrokkenen op z'n plek.

Dat 'vraaggericht' niet meer iets is dat je in een training leert, 
maar dat het een natuurlijke basishouding is, die waardevol is 
voor jezelf en voor de ander is vanzelfsprekend binnen het TCW. 
Naar de toekomst toe zien we een duidelijke behoefte aan ver-
dieping van onze visie en werkwijze. We zijn al lang bezig met 
de invulling hiervan binnen het TCW. De basis is goed: die eigen 
plek.

Jaap Groenhof, clustermanager De Mantelmeeuw

JUNI 2014
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Perry over zijn tijd bij TCW:
'Ik sla m’n pen in de grond en ga niet meer weg'

Hoe lang hij precies bij TCW heeft gewoond weet hij niet meer. 
'Anderhalf jaar ofzo?' Maar nu woont Perry Kat er al een tijdje 
niet meer en krijgt hij ondersteuning van IBW. Nog wel van de-
zelfde personen, want hij legt bij nieuwe mensen zijn ‘dingen’ 
niet zo snel neer. En bij zijn ondersteuners Karin en Sabrina heeft 
hij aan een half woord genoeg. Maar de begeleiding is wel 
een stuk minder intensief. Blij mee? 'In eerste instantie zag ik het 
totaal niet zitten!'

Perry: 'Mijn nadeel is dat ik zelf niet goed zie dat ik vooruit ga. 
Dus op het moment dat er tegen me gezegd werd dat ik toe 
was aan een volgende stap vanuit TCW, dacht ik echt: ‘dat 
kan ik niet aan’. Toen het eenmaal zo ver was, verbaasde het 
me wat ik eigenlijk allemaal zelf kon. Maar het is fijn dat ze mijn 
achterban blijven. Soms moet ik gewoon even iets kwijt. Daar 
heb je contactmomenten voor.' 

Stront aan de knikker
'Wat ik vooral geleerd heb bij het TCW is het leren omgaan met 
mijn beperking.' Praktische dingen leerde Perry ook. 'Koken met 
vier pannen was absoluut geen optie meer. Bij TCW leerde ik 
in stapjes hoe ik een maaltijd zelf kon bereiden. Vier pannen is 
nog steeds geen makkie, maar ik krijg een goede maaltijd op 
tafel!

Ik ben van de ‘oude garde’ binnen het TCW en had met 
veel ondersteuners een klik. Ik woonde achter het kantoor. Nou, 
als daar de kippen aan het kakelen waren… haha. Maar ik 
hoorde ze natuurlijk niet letterlijk. Met de één rookte ik effies een 
peuk op het balkon, met de ander ging ik een nieuwe uitda-
ging aan. De manier van ondersteunen? Tja, ik heb soms wel 
een schop onder mijn kont nodig en die kreeg ik bij TCW (lacht). 

Van Lex bijvoorbeeld. Als die naar me toe kwam dan wist ik het 
al: Per, ga zitten, er is stront aan de knikker.'

Netwerk
'Vanuit het TCW werd heel erg met je netwerk gewerkt. Daar 
ben ik ook wel mee bezig geweest, maar dat is in elkaar ge-
klapt. Sommige dingen moeten spontaan komen, vind ik. Bij 
mijn vrienden ontstond op een gegeven moment zo’n sfeer 
van: ‘het moet nu maar eens over zijn’. Maar ik ben gewoon 
niet meer wie ik was. Klaar. Dat heb ik ze ook uitgelegd, maar 
ze snappen het nog steeds niet.'

Extreem vermoeiend
'Bij het TCW heb ik een geweldige en tegelijkertijd extreem ver-
moeiende tijd gehad. De wereld met hersenletsel is zo anders 
en ik moest zoveel leren. Bij het TCW gaven ze me dan ook eerst 
even complete rust voordat we aan de gang gingen. En al snel 
dacht ik: ik sla m’n pen in de grond en ga niet meer weg.'
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TCWEET JE DAT...

TCW 10 JAAR...

  de Mantelmeeuw de eerste woonvorm was 

in Nederland speciaal voor mensen met niet 

aangeboren hersenletsel,

  vanuit de Mantelmeeuw het TCW is ontstaan,

  vanuit het TCW, het IBW is ontstaan,

  het TCW al 46 cliënten heeft ondersteund,

  … van wie de jongste 18 was en de oudste 59,

  … van wie er 23 rondom Alkmaar zijn blijven hangen,

  … van wie er 11 verspreid door het land wonen,

  … en dat er 3 een eigen huis hebben gekocht,

  … er helaas 2 zijn overleden,

  … en dat er 4 begonnen zijn met samenwonen 

binnen het TCW?
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Rosemary blijft nog wel even
'Alle beren van de weg!'

“In het verleden zei een buurmeisje al eens tegen me: het wer-
ken met NAH-ers is echt iets voor jou. Welnee, dacht ik. Maar 
blijkbaar had ik er een heel verkeerd beeld bij”, vertelt Rose-
mary Seijts, inmiddels twee jaar werkzaam bij het TCW. “Wat me 
zo aanspreekt is dat je met de mensen die op het TCW wonen 
zo goed kunt communiceren. Er is zoveel gebeurd in hun leven: 
samen kijken we naar mogelijkheden. Het is leuk dat je ze stap-
pen vooruit ziet gaan en dat er perspectief is voor deze men-
sen. Iemand die weer auto leert rijden bijvoorbeeld. Nou, daar 
heb je toch aardig wat hersenen voor nodig. En de verschillen 
in leeftijd maken mijn werk ook afwis-
selend.”

“Bij Esdégé-Reigersdaal ben ik in 
eerste instantie in de flexpool terecht 
gekomen. Ik kon op verschillende 
plekken ingezet worden en heb 
daardoor ook veel locaties gezien. 
Ook veel verschillende beperkingen 
en ik ben iemand die graag grip 
krijgt op nieuwe dingen. Ik lees veel 
boeken en heb binnen de organisa-
tie ook de cursus NAH van Hans van 
Dam gevolgd.”

Zelf duiken
Als ‘flexer’ krijg je geen uitgebreid inwerkprogramma dus dat 
was af en toe wel wennen. Ergens na drie weken al een on-
dersteuningsplan schrijven bijvoorbeeld of een opname doen. 
Spannend, maar als het dan uiteindelijk lukt is dat wel weer 
heel leuk. Hier weten we elkaar te vinden. Zo weet de een alles 

van het bijvullen van de verwarming en de ander is goed op 
de computer. Maar ja, de ander is er niet altijd en om de cliënt 
niet te hoeven laten wachten duik je zelf ook weleens ergens 
in. Dat is ook een sport voor me. We betrekken de cliënten bij 
de voortgangsgesprekken om samen hun voortgang op het 
PNH te bespreken. Zo kunnen ze zelf ook zien welke stappen ze 
maken.”

Blokje om
“Zoveel mooie voorbeelden zijn er hier te vinden: Iemand die 
angstig is bij het idee iets zelf te moeten doen en nu bijna geen 
ondersteuning meer krijgt. Of iemand waarmee je dagelijks een 
blokje om loopt en die dat nu zelf doet waardoor hij niet meer 
afhankelijk is van jouw tijd. Nu wil ik met iemand proberen op 
de duofiets te stappen, bijvoorbeeld om samen spullen aan te 
schaffen die ik nu haal en waarvoor ik dus nog te vaak keuzes 
maak. Maar ik heb nog een aantal beren van de weg te halen 
voor hem. Dat is een uitdaging!” 

Trouw
“Wat ik mezelf de komende 10 jaar nog wel zie doen? Je hebt 
al gauw kans dat ik hier nog wel 10 jaar zit, hoor. Ik ben altijd 
wel trouw aan m’n werk. Eind 2013 ben ik door Jaap gevraagd 
te helpen bij een doorstart van het NAH-café. We hebben nu 
drie keer gedraaid en met succes. Iedere keer bespreken we 
een ander thema en nodigen we ook mensen uit. We gaan in 
groepjes uit elkaar en gaan aan de hand van stellingen met el-
kaar in gesprek. Ik vind het een enorme uitdaging om het NAH-
café na de zomer voort te zetten. De werkgroep bestaat nu uit 
zes personen van wie er drie NAH hebben. Zij willen graag een 
bijdrage leveren. Super!” Rosemary denkt nog even: “En meer 
de ambulante kant op lijkt me ook nog wel wat”, is uiteindelijk 
de conclusie.
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‘Spierpijn is een zwakte die je lichaam verlaat’

Er staan drie jonge mannen in de hal. De man links beweegt de 
ene helft van zijn lijf moeizamer dan de andere. De man rechts 
houdt zijn blik boos? verlegen? naar beneden gericht. De mid-
delste is de jongste en kijkt vanonder zijn beanie open de we-
reld in. Ik heb een afspraak met Thomas Onderdijk, een van de 
drie.

‘Wil je weten wat er allemaal stuk gegaan is?’ Vijf jaar geleden, 
op zijn zeventiende, werd hij op zijn scooter gegrepen door een 
automobilist die met 100 km per uur door rood reed. Thomas 
begint bij zijn voeten (alle tenen gekneusd, pezen gescheurd, 
botten gebroken) en somt van beneden naar boven de scha-
de op. Om te eindigen bij zijn hoofd met drie hersenkneuzingen 
en twee hersenbloedingen. ‘Ik had geen hartslag meer, ik was 
dood.’

Zijn goede conditie heeft hem gered. ‘Ik wilde het leger in en 
trainde hard en veel.’ Hij lag vijf dagen in coma en werd ne-
gen dagen in slaap gehouden. Hij weet er nauwelijks meer iets 
van. Vanuit het ziekenhuis ging hij naar Heliomare, waar hij al 
na anderhalve maand weer kon lopen. Na drie maanden ging 
hij naar huis, in Abbekerk. Ondanks het vele trainen werd hij 
depressief, rookte veel, dronk veel. Er moest iets gebeuren. ‘Ie-
mand vertelde me over begeleid wonen. Ik wilde het liefst naar 
Hoorn of Heerhugowaard, maar het werd Alkmaar. Dat was de 
beste beslissing die ik had kunnen nemen.’

Thomas woonde tweeënhalf jaar in een appartement in de 
Vroonermeer, met begeleiding van het (toen nog) TCW. Vorig 
najaar is hij vader geworden en nu woont hij met zijn vrouw en 
zoontje in Alkmaar noord. Hij gaat elke dag naar de sportschool 
en weet alles van fitnesstoestellen en –technieken. Het gaat 

goed met hem. ‘Ik drink heel weinig en ben gestopt met roken. 
Ik heb nu meer energie. Mijn motto is: spierpijn is een zwakte die 
je lichaam verlaat.’ Wel zoekt hij telkens een andere houding 
en ’s middags moet hij even rusten. Dat is niet gewoon voor 
iemand van tweeëntwintig. ‘Ik heb meerdere pennen in mijn 
lichaam en voel altijd pijn.’

Hij was depressief toen hij bij het TCW startte. ‘Al snel voelde ik 
me veel beter. Ik had altijd al goed contact met mijn vader en 

dat werd nog beter. Hij is heel blij is met 
zijn kleinzoon. Ik ben veranderd, maar 
ik was altijd al druk bezig en sociaal. 
Dat is nog zo. Bij het TCW heb ik geleerd 
zelfstandiger te zijn, met boodschappen 
doen, koken, het huis netjes houden en 
afspraken maken met huisarts en fysio-
therapeut. Er komt nog één keer in de 
week iemand bij me langs. Even kijken 
hoe het gaat. Ik kan veel zelf, maar 
moet ook mijn rust nemen.’

Hoe zijn toekomst eruit ziet? Hij heeft zijn 
rijbewijs gehaald en heeft een auto en 
een scooter. ‘Ik ben nergens bang voor. 
Wat is toeval? Het scheelde maar een 

paar millimeter of ik was verlamd geweest of doof en blind. Het 
was mijn tijd nog niet. Ik train hard en ik ben goed in handelen. 
Misschien kan ik daar iets in gaan doen.’

Het interview is klaar en de foto’s zijn gemaakt. Buiten zet hij 
de beanie op zijn hoofd, stapt op zijn mooie, zwarte scooter en 
zoeft weg, naar huis. 
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Lex en Fatima in gesprek over ‘hun’ 10 jaar TCW
'We zijn de voorbijganger die ze op weg helpt'

Lex Schipper en Fatima Verwer werken allebei vanaf de start 
bij het TCW. Fatima was zelfs al betrokken bij de opzet vanuit 
het cluster in Heerhugowaard. 'Haha, ik zat zelfs in de sollicita-
tiecommissie waaruit Lex als senior is gekozen.' Vijf jaar geleden 
nam ze het seniorstokje van hem over en ging Lex elders binnen 
de organisatie werken.

'Er was vraag naar iets anders dan een ‘gewone’ woonvoor-
ziening', vertelt Fatima over het ontstaan van TCW. 'Sommige 
cliënten wilden méér dan alleen wonen. Ze wilden zich verder 
ontwikkelen. De locatie in Heerhugowaard was totaal niet ge-
schikt om mensen meer te leren. We hebben het wel even ge-
probeerd, maar je kon er bijvoorbeeld niet eens zelf koken. Het 

idee lag er om vooral met jongeren aan de slag te gaan. Maar 
in de praktijk bleek dat helemaal niet uit te maken. Ook cliën-
ten die al wat verder waren in hun leven, hebben behoefte te 
kijken naar wat de consequenties van hun letsel zijn.'

Trots team
'De start was heel heftig voor het team', vertellen Lex en Fa-
tima verder. 'De eerste anderhalf jaar was echt pionieren. Dat 
is intensief en zorgt weleens voor spanningen. Onze onvrede 
op tafel leggen luchtte op en pakte erg positief uit. We maak-
ten echt een commitment: begrip voor elkaar en de wil om er 
samen voor te gaan. Dat hebben we weten vast te houden en 
daar zijn we als team heel trots op.

Als je hier begint met werken en het je ding is dan zet je je 
tanden er ook in. Het is een aparte tak van sport en in het begin 
wilden we veel te veel en steeds iets nieuws. En dat terwijl je 
ook weleens een moment moet kunnen zeggen: nu even ge-
woon doorgaan op de weg die we ingeslagen zijn. De sleutel 
zit in de rust. Energie stoppen in de dingen die goed gaan en 
gebruik maken van elkaars specifieke kwaliteiten.'

Meedenken
Lex werd in zijn seniorperiode niet vast ingeroosterd om cliënten 
direct te ondersteunen, zodat er veel ruimte was voor coachen 
op de werkvloer. Hij is er van overtuigd dat dat zorgt voor stabi-
liteit. Fatima wilde het contact met cliënten graag houden en 
combineerde het met senior zijn. 

Maar na twee jaar kwam ze tot de conclusie dat het niet 
te combineren was met de taken die ze daarnaast had, ook 
omdat ze in die periode senior werd van een nieuw op te star-
ten team, het IBW. 'Medewerkers vinden het toch fijn dat je er 
gewoon BENT. Je hoeft niet met een kant-en-klare oplossing te 
komen, maar je kunt wel meedenken. En doorvragen, zodat 
juist die collega zelf conclusies trekt die tot oplossingen leiden.'
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Aandacht naar het lijf
De weg naar het TCW staat steeds duidelijker op de kaart, 
maar werd vooral in de beginjaren niet altijd even snel ge-
vonden. 'En dat kun je ook niet helemaal voorkomen', aldus 
Lex. 'Op het moment dat mensen hersenletsel krijgen, gaat de 
eerste aandacht naar het lijf. Ben je weer gestabiliseerd dan 
ga je de maatschappij weer in en kom je tot de ontdekking dat 
het leven niet meer is zoals het was. Vanuit de revalidatie heb je 
wel een map vol info meegekregen, maar op dat moment ligt 
de focus gewoon nog ergens anders.'

Voorbijganger
'De mensen die hier komen wonen, moeten vooral leren leven 
met hun beperking. En wij op onze beurt moeten ‘op onze han-
den zitten’: de cliënt zelf laten bedenken en doen. Wij zetten 
de kaders uit, brengen structuur aan en vragen door. En dat 
alles naast de cliënt: aansluiting vinden bij zijn of haar mogelijk-
heden en beleving. Cliënten komen vaak binnen met het idee: 
ik ga zelfstandig wonen. Na een tijdje ontdekken ze – vooral 
door er in de praktijk tegenaan te lopen – dat ze toch wel wat 
ondersteuning nodig hebben in een toekomstige situatie. Hun 
leven is veranderd. Wij moeten dan de voorbijganger in hun 
leven zijn die ze een eind op weg geholpen heeft', sluit het en-
thousiaste en betrokken duo af.



TCWEET JE DAT...
  het TCW vanaf april 2014 PNH heet,

  dit: Perspectief Na Hersenletsel betekent,

  er in heel Nederland maar enkele Locaties zijn als 

het PNH,

  het TCW een voorbeeld is voor soortgelijke projecten 

(er zijn regelmatig uitwisselingen en bezoeken uit het 

hele land),

   het team uit 13 leden bestaat,

   dat PNH een van de eerste clusters is, die met het 

nieuwe Elektronische Cliënten Dossier (ECD) werkt,

  connecties heeft om het hele gezin/netwerk te 

ondersteunen?
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Erik maakte een ritje van de hel naar de hemel

In 2010 kreeg Erik Lelieveld een scooterongeluk en lag vier we-
ken in coma. 'Emoties en verkeer gaan niet samen. Ik denk dat 
ik met ruzie van huis ben gegaan.' Na zijn revalidatieperiode 
in Heliomare wilde hij naar het TCW, maar daar was nog geen 
plek. Daarom belandde hij in een andere woonvoorziening 
voor mensen met NAH. Die periode noemt hij zelf de hel. De 
verhuizing een jaar later richting TCW was voor hem een ritje 
naar de hemel.

'Anderhalf jaar woon ik hier nu. Als je weet waar ik vandaan 
kom… Ik werd eerder gewoon niet serieus genomen. Maar ik 
heb mijn linker pink 
nog, ook al doet ie 
het niet meer, en 
mijn rechter pink ook 
dus ik ben echt nog 
wel bij de pinken. 
Hier is de omgang 
met elkaar zo goed. 
Je kunt lekker je 
gang gaan, ik heb 
een leuke buurman 
en ze zien me ge-
woon voor vol aan.' 

In de hoek
'Vanaf dag één voel ik me goed hier. Ik was gewend alleen 
maar in m’n rolstoel te zitten – zijn linkerbeen en arm zijn ver-
lamd – maar die heb ik hier in de hoek gezet.' Ik vraag me af 
hoe hij dan kan lopen. 'Ik zet mijn been op slot, overstrek hem 
eigenlijk'. Dat wil ik voelen dus ik probeer het ook. Erik pakt mijn 

linker arm beet. 'Deze doet het ook niet, he? Hmmm, nog iets 
moeilijker. En weet je wat je nou morgen eens moet proberen? 
Je t-shirt aandoen terwijl je je linkerarm helemaal slap houdt.' Hij 
gaat zitten op de bank en trekt behendig zijn t-shirt uit en ver-
volgens weer aan. 'Maar denk erom dat de mouw over de el-
leboog gaat, anders zakt ie weer terug.' Eh, Erik, hoe laat moet 
ik mijn wekker zetten?

Niet wakker van de wekker
'Anderhalf jaar heb ik hier nog. Het is de bedoeling dat je hier 
niet langer dan drie jaar blijft namelijk. Maar ik heb het hier zo 
ontzettend naar mijn zin. Ik wil helemaal nergens anders wonen. 
’s Ochtends word ik geholpen met douchen en ik krijg medicij-
nen op bepaalde tijden. Dat zijn vaste momenten op de dag. 
Verder kan ik altijd bellen voor andere vragen. Ik word niet wak-
ker van een wekker, dat had ik voor mijn ongeluk al, dus ik kan 
niet zelf opstaan en naar mijn werk gaan. Daar heb ik mijn vo-
rige baan ook bijna mee verspeeld. Ik moet nog beter met mijn 
beperking om leren gaan. Het gaat echt met ups en downs en 
gedeeltelijk zal dat ook wel zo blijven.'

Gastheer
Intussen bewijst Erik een echte gastheer te zijn. Een heerlijke kop 
verse koffie, een stroopwafel. 'Je mag het eerlijk zeggen hoor, 
maar je zou de eerste zijn die mijn koffie niet lust.' Nog even 
gel in zijn haren, op de foto en ik neem weer afscheid van Erik. 
De volgende ochtend zet ik mijn wekker tien minuten eerder… 
niet vroeg genoeg… uiteindelijk helpt mijn linkerarm toch mee. 
Want om mijn kinderen nou in pyjama af te leveren…
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'Ik ben wel een beetje trots dat ik zover gekomen ben'

Aan de wand hangt een grote wereldkaart. Uit de boxen komt 
Portugese fado-muziek. De kamer is gezellig ingericht, met rode 
accenten. Ik ruik koffie en denk: hier is het goed toeven. Ik ben 
in ’t Waarderhof, een woonvoorziening voor mensen met niet 
aangeboren hersenletsel. Douwe Boersma is mijn gastheer. 

Reizen en blijven
'Ik ga op vakantie naar Portugal, vandaar die muziek', zegt 
Douwe, terwijl hij mij koffie serveert. Douwe is 32 jaar en woont 
hier zo’n twee jaar. 'Wanneer ik bij het TCW woonde? Hiervoor. 
Ik denk dat ik daar wel een jaar of vijf was. Maar dat weet ik 
niet precies. Daar mocht je niet blijven. Hier wel. Als ik wil, kan ik 
hier altijd blijven.'

School
Douwe heeft al hersenletsel sinds hij als kind achter een bus 
overstak en door een auto werd aangereden. 'Ik weet er zelf 
niks meer van. Ik heb lang op de Intensive Care gelegen in het 
AMC. Wat ik aan het ongeluk heb overgehouden zijn even-
wichtsproblemen en geheugenproblemen. Door mijn geheu-
genproblemen had ik ook leerproblemen. Het duurt bij mij 
allemaal wat langer. Ik ben naar de Mytylschool in Bergen ge-
gaan en daarna naar school op Heliomare. Daar heb ik MAVO 
deelcertificaten gehaald en heb ik de vervolgopleiding Metaal 
gedaan.'

Begeleid werken en wonen
'Ik heb na mijn opleiding begeleid werk gedaan in de metaal 
en daarna heb ik ook gewerkt in een reguliere baan in de 
metaal. Na drie maanden werd ik daar ontslagen. Het ging te 
langzaam. Toen ben ik bij de WNK in de metaal gaan werken 
maar die ging dicht. Nu werk ik met veel plezier bij Post-WNK.'

'Ook bij wonen heb ik begeleiding nodig. Eerst ging ik begeleid 
wonen bij de Mantelmeeuw. Daarna bij het TCW in de Vroner-
meer en nu hier.'

Inslijten
'Ik had begeleiding nodig bij mijn dagelijkse dingen. Bij plan-
ning, mijn financiën, verzorging, koken, opruimen. Ook bij hele 
praktische dingen als het inpakken van mijn tas voor het week-
end. Ik leer moeilijk dingen aan. Bij het TCW proberen ze nieuwe 
dingen er in te laten slijten. Dat is eigenlijk hun doel. Als ik iets 
vaak genoeg doe, slijt het er soms in. Niet alles. Daarom heb 
ik daar leren werken met een planbord. Ook mijn Smartphone 
gebruik ik als geheugensteuntje.'

Trots
'Hier heb ik nog elke dag contact met de begeleiding. Als 
ik thuis kom van mijn werk ga ik even langs. Dan spreken we 
meteen af voor ’s avonds. Aan het einde van de avond komt 
er altijd iemand langs. Om de dag door te nemen, dingen af te 
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spreken, soms ergens bij te helpen. Zonder het TCW zou ik het 
nu veel moeilijker hebben. Dan zou ik meer begeleiding no-
dig hebben. Ik heb toch veel geleerd. Eigenlijk ben ik wel een 
beetje trots dat ik zover gekomen ben. Het ging niet vanzelf.'

Cijfer
'Ik heb niet het gevoel dat ik pech heb gehad. Ik geef mijn 
leven een 7,5. Het hoeft ook geen 10 te worden. Ik leef lekker, 
heb een huisje, werk, mijn familie en vrienden en ik ga naar SV 
Koedijk. Ik ben heel tevreden.'



TCWEET JE DAT...



   er een TCW-cliënt in het afgelopen jaar vader is 

geworden? De eerste TCW baby!

  er nu 16 mensen door het IBW ondersteund worden,

  er 9 ondersteuning ontvangen elders in het land,

   en 9 cliënten zonder enige vorm van ondersteuning 

hun leven hebben opgepakt,

  cliënten zo’n 40x per dag koffie of thee aanbieden,

  we bij het weggaan van een cliënt een Senseo 

apparaat cadeau kregen zodat hij een reden had 

om bij ons de koffie te komen,

  in 2013 alle appartementen zijn voorzien van een 

aansluiting voor vaatwasmachines?
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'Wat is dat voor paleissie?'

Hij kijkt op de wekker en ziet dat het 06.30 uur is. 'Snel er uit en 
naar mijn werk', denkt hij. Hij wil uit bed stappen en ‘dondert 
om’, kijkt om zich heen en denkt: 'Waar ben ik in vredesnaam?' 
Erik van Moorten blijkt in het ziekenhuis te liggen. Hij had geen 
idee waarom en waarvoor. 

Val van zeven meter
Erik was dakdekker en op klus bij de Hoogovens, op een smerig 
dak. Door het vuil zag hij de platte lichtkoepel niet en zakte er 
door. Hij maakt een smak van zeven meter en knalt tijdens zijn 
val ook nog tegen een stuk ijzer. Hij heeft het van horen zeg-
gen, weet er zelf niets meer van. 'Ik heb een week in coma 
gelegen, maar ik ben eigenlijk zes weken kwijt.'

Hoop en teleurstelling
Nuchter somt Erik de schade op: 'Dubbele dijbeenbreuk, in-
geklapte long, beschadigde oogzenuw, schedelbasisfractuur, 
hersenletsel.' Dertien weken ziekenhuis en daarna revalideren 
in Amsterdam en bij Heliomare. 'Ik geloofde er in dat het weer 
goed zou komen. Na mijn revalidatie kon ik ook weer bij dezelf-

de baas aan het werk. In het maga-
zijn en materiaal rondrijden naar de 
klussen. Dat ging gewoon lekker. Tot 
ik, terwijl ik voor mijn werk in de auto 
zat, een epileptische aanval kreeg. 
Lag ik weer in het ziekenhuis. Niet zo 
lang, gelukkig. De epilepsie kwam 
van het littekenweefsel van het her-
senletsel. Ik werd ingesteld op me-
dicatie maar mijn baas zag het niet 
meer met me zitten. Het contract 
werd beëindigd.'

Blik op de toekomst
Erik gaat als chauffeur van de Kringloop werken bij de sociale 
werkplaats van Beverwijk. Ook dat stopt als Erik wéér een epi-
leptische aanval krijgt. Hij mag dan een jaar geen auto rijden. 
Erik woont nog bij zijn ouders en krijgt daar ambulante onder-
steuning. Zelf merkt Erik verder weinig van zijn hersenletsel. Zijn 
omgeving wel. Zijn karakter is veranderd. Hij heeft thuis veel 
ruzie. De begeleidster wijst Erik en zijn ouders op het bestaan 
van het Trainingscentrum Wonen in Alkmaar. Dat lijkt Erik een 
uitkomst: ondanks zijn beperkingen toch leren zelfstandig te 
wonen. 

Paleissie
'Kom ik voor het eerst 
in dat appartement-
je in de Vronermeer, 
denk ik: Wat is dit 
voor een paleissie?' 
Erik heeft een goeie 
tijd bij het TCW. 'Ik 
werd bij van alles ge-
coacht: leerde hoe 
ik het huishouden 
moest doen, leerde koken, mijn schulden werden gesaneerd, 
leerde alles goed bijhouden en kreeg een bewindvoerder.' Na 
twee jaar hard werken is Erik klaar om het op eigen kracht te 
proberen. Van de letselschadevergoeding koopt hij een flatje 
in Heemskerk en gaat werken bij de sociale werkplaats in IJmui-
den. Bij de afdeling Hout. 'Ik maak mooie bijenhotelletjes maar 
ook stellingen en hekwerken. In mijn vrije tijd doe ik aan darten 
en treed ik op met mijn drive-in-disco. Het gaat lekker allemaal.'

Rapportcijfer 8 
'Niemand hoeft medelijden met mij te hebben. Ik blijf overal 
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opgewekt onder. Wat moet je anders? Huilen? Mij niet gezien. 
Ik blijf vooruit kijken. Ook al ben ik nu weer in de ziektewet van-
wege een hartoperatie.  Ik geef mijn leven op dit moment een 
8. Mede dankzij het TCW. Ook de relatie met mijn ouders is weer 
goed. Tegen het TCW wil ik zeggen: Ga vooral zo door. Neem 
er nog een verdiepinkie bij. Kunnen jullie nog meer mensen 
helpen.' 



TCWEET JE DAT...



  een cliënt heel goed kan Salsa dansen en er 

‘s morgens vroeg voor gaat om de Spaanse 

radiozender aan te zetten om dansend zijn dag te 

beginnen?

  cliënten die bij hun huishoudelijke ondersteuning 

begeleiding krijgen van een ADA medewerkster 

daar heel blij mee zijn? Extra aandacht, een 

luisterend oor, gezamenlijk het huishouden doen, 

tussendoor een kopje koffie of thee… het is heel 

dankbaar werk!
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Pionier voor perspectief

Karin Winkelhuyzen: ‘We waren echt aan het pionieren bij TCW. 
Steeds weer kijken wat er werkt of niet en blijven ontwikkelen 
met elkaar. Waar je mee begint bij het wonen binnen TCW, is 
het opbouwen van een vertrouwensband met de cliënten. Je 
biedt een luisterend oor. Belangrijk is dat de cliënt zich gehoord 
voelt en kan zijn wie zij of hij nu is. Dit biedt mogelijkheden tot 
samenwerken.'

'Cliënten kunnen maximaal drie jaar bij TCW wonen. Van be-
lang is om samen met de cliënt te kijken naar haar of zijn moge-
lijkheden en samen een stappenplan te maken. Insteken op de 
competenties van de cliënt.

Het leren omgaan met wat na het ontstaan van het letsel 
nog binnen de mogelijkheden ligt, kan confronterend zijn, maar 
mogelijk ook perspectief bieden in het omgaan met niet aan-
geboren hersenletsel. Het accepteren blijft moeilijk.

Het aanleren van vaardigheden en het onderhouden en uit-
breiden van de competenties van de cliënt zijn erg belangrijk. 
Een stukje eigenwaarde kan hierdoor mogelijk vergroot worden. 
Belangrijk is om samen met de cliënt inzichtelijk te krijgen welke 
perspectieven hij of zij heeft. Wil de persoon bijvoorbeeld zelf-
standig leren koken, sporten, werken? Hier ga je samen mee 
aan de gang. Dit doe je door middel van een stappenplan. 
Wat is er nodig om zelfstandig te kunnen koken, welke hulp zou 
je hierbij willen, enzovoort.

Structuur binnen het dagelijks leven is ook een belangrijk 
onderdeel waar je samen met de cliënt naar kijkt. Samen een 
planning maken om ook de dag een zo goed en zinvol moge-
lijke invulling te geven.

Dat wat de cliënt bij TCW heeft geleerd kan hij of zij meene-
men in de toekomst.’

Karin is nu medewerker Individueel Begeleid Wonen en 
Netwerkondersteuner. Voor IBW bezoekt zij cliënten thuis. Dit 
kunnen cliënten zijn die hebben gewoond bij TCW maar dat 
hoeft niet. Ze ondersteunt de cliënt bij uiteenlopende zaken. 
Zoals samen zoeken naar een mogelijke oplossing van een 
probleem, instanties bellen, artsen bezoeken, samen oefenen 
tot de cliënt zelfstandig een afstand kan lopen of een woning 
op eigen naam krijgen.

Binnen Netwerkondersteuning biedt Karin ondersteuning aan 
naasten van een persoon met niet aangeboren hersenletsel. 

Dit kunnen partners, 
ouders, kinderen en 
overige familieleden 
zijn.

Karin kijkt met veel 
plezier terug op haar 
tijd bij TCW en het pio-
nieren na de start. 'De 
slaapdienst was een 
van de voorkomende 
diensten in het begin. 
Het bed stond naast 
de liftschacht en dat 
gaf veel onrust. Ook 
werkte het brandmel-

dingsysteem nog niet optimaal. Dan bestond de kans dat de 
brandweer ’s nachts aanbelde na een (onterechte) brandmel-
ding. Daar stond je dan in je pyjama, tegenover zes uitgedoste 
brandweerlieden, met een enorme lik tandpasta op je wang. 
Roder dan hun brandweerauto kon je niet worden.' Ondanks 
dat is dit één van haar leuke herinneringen aan het werken bij 
TCW.
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Voortraject Oriëntatiefase 

Termijn: 3 maanden

Ontwikkelingsfase 

Termijn: 1 jaar

Aanmelding 
(extern)

↓
Oriëntatiegesprek
(Michel en Fatima)

(bij geschiktheid: op 
lijst cliëntbureau)

↓
Intakegesprek 

(Michel, Fatima en 
cp*)

↓

Informatie verzamelen
(Michel, cp via toe-
stemmingsformulier)

↓
Voorlopig onder-

steuningsplan 
(cp)

↓
Regelen verhuizing

(zie formulier checklist 
komst nieuwe cliënt)

↓
Basisverslag

(basisgegevens cp 
met cliënt)

↓
Inventariseren wen-

sen en mogelijkheden 
cliënt

(eventueel dmv obser-
vaties of hulpmiddelen 
informatie verzamelen)

↓
Analyse van het letsel 
en sterke en zwakke 

kanalen
(Michel ism cp)

↓
Analyse ik en partici-

patie
(cp met cliënt)

Evaluatie voorlopig
ondersteuningsplan en
vaststellen doelen aan 

de hand van
doelenkaartjes

(Michel, cp, cliënt en 
netwerk)

↓
Ondersteuningsplan 

ontwikkelingsfase
(cp)

↓
Opstellen werkplannen 
gekoppeld aan score-

lijsten
(cp eventueel ism

cliënt)

Participatiefase

Termijn: 1 jaar

Afrondingsfase  

Termijn: afhankelijk van 
vervolgplek

Vertrek en nazorg 

Evaluatie 
ondersteuningsplan 
ontwikkelingsfase en

vaststellen doelen 
aan de hand van 

doelenkaartjes
(Michel, cp, cliënt en 

netwerk)
↓

Ondersteuningsplan 
participatiefase

(cp)
↓

Opstellen werkplannen 
gekoppeld aan 

scorelijsten
(cp eventueel ism 

cliënt)
↓

Evaluatie
ondersteuningsplan, 

vaststellen eindniveau 
cliënt, bespreken
mogelijkheden

(Michel, cp, cliënt en 
netwerk)

↓
Bijstellen

ondersteuningsplan 
op komend vertrek 

(ondersteuningsplan 
afrondingsfase)

(cp)
↓

Plan van aanpak
maken afrondingsfase

(cp en cliënt)

Schrijven van
overdrachten,
regelen nazorg

(cp)
↓

Regelen verhuizing
(zie checklist vertrek 

cliënt)

Fasering PNH

* cp = contactpersoon




