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Het besef groeit dat mensen met een verstandelijke beperking in 
het alledaagse leven in de samenleving thuishoren. Ze wonen 
inmiddels bij u in de straat. Groeien op in hun gezin. Velen gaan 
overdag naar hun werk. En besteden hun vrije tijd bij de plaatselijke 
verenigingen. Mensen met een verstandelijke beperking zijn tegen-
woordig niet langer onzichtbaar. Maar daarmee hebben ze hun plek 
in de samenleving nog niet volledig teruggewonnen. In contact met 
mensen met een verstandelijke beperking vinden velen het nog 
altijd moeilijk om zich een houding te geven. Ontmoetingen vinden 
behoedzaam plaats. De tijd is rijp om werkelijk kennis te maken...  

Dichterbij ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking 
bij het ontdekken van zichzelf en de wereld om hen heen. Tegelijk 
stimuleren we de samenleving om zich uitnodigend op te stellen 
en open te staan voor ontmoetingen. Zodat mensen elkaar leren 
kennen, begrijpen en waarderen. En mensen met een verstandelijke 
beperking naar eigen wens en vermogen kunnen deelnemen aan 
het gemeenschapsleven. 

Laat de aarzelende ontmoetingen maar plaatsvinden. 
Dichterbij daagt ieder mens uit! Ook u!

Raad van Bestuur

Een aarzelend ontmoeten

Als mensen elkaar 
ontmoeten, ontstaat 
begrip, waardering 
en erkenning. 
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Ook ouders en familie zijn cliënt
In de visie van Dichterbij zijn ook ouders en familie cliënt. Dichterbij biedt 
ondersteuning waarbij cliënten de regie over hun eigen leven houden. Dat 
betekent dat ze leven in de omgeving die zij kiezen, met de mensen die belangrijk 
voor hen zijn. Daarbij zijn ouders, familie en persoonlijk vertegenwoordigers 
belangrijke informatiebronnen. In veel gevallen geven zij mede richting aan 
de ondersteuning. 

Dichterbij ondersteunt – in het stroomgebied van de Maas – 
mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en 
familie. We helpen onze cliënten met het nastreven van hun 
dromen, want dromen geven richting aan persoonlijke groei. 
We zorgen voor de middelen en begeleiding die de cliënt nodig 
heeft om met vertrouwen uitdagingen tegemoet te treden en 
relaties aan te gaan. En creëren zo kansen om voldoening te 
halen uit het dagelijks leven.

De belangrijkste taak die Dichterbij zichzelf stelt, is het scheppen 
van voorwaarden waardoor mensen met een verstandelijke 
beperking – ongeacht de mate ervan – zin kunnen geven aan hun 
leven en mede hierdoor zin hebben in het leven. Medewerkers 
van Dichterbij gaan met cliënten om zoals zíj dat waarderen: vanuit 
betrokkenheid, respectvol en rechtvaardig. Ze zijn creatief in het 
zoeken naar antwoorden op hun vragen. In de ondersteuning die 
Dichterbij biedt, gaan we uit van het leven dat elke individuele 
cliënt wil leiden. De regie over het leven blijft daarbij altijd bij de 
cliënt zelf. Hij voert de regie, wanneer nodig in samenspraak met 
zijn ouders, familie en kennissen. 

De dienstverlening van Dichterbij is erop gericht de belemme-
rende werking van een beperking terug te dringen. Soms kunnen 
belemmeringen ongedaan gemaakt worden, meestal alleen 
verminderd. Een enkele keer kan hulp niet meer betekenen 
dan verlichting bieden bij het dragen en verdragen ervan. De 
ondersteuning die we bieden, ontstaat per definitie binnen een 
één-op-één relatie tussen de cliënt en diens coördinerende 
begeleider. Meer dan ooit kan de cliënt rekenen op een 
stimulerende ondersteuning die hem helpt het leven te leiden 
zoals hij dat wenst. Bovendien spant Dichterbij zich in om iedereen 
de betekenis en de meerwaarde van hun deelname aan de 
samenleving te laten zien. 

Mensen met een verstandelijke    beperking en de regie over hun leven 

DienstverleningscoÖrdinator
Zoals de cliënt, waar nodig in samenspraak met zijn familie, 
de regie heeft over zijn leven, zo heeft de dienstverlenings- 
coördinator de regie over de ondersteuning daaraan. 
De dienstverleningscoördinator is het eerste aanspreekpunt 
voor de cliënt en, desgewenst, voor zijn familie of 
vertegenwoordigers. Hij is verantwoordelijk voor het 
maken van goede afspraken, die vastgelegd worden in 
het ondersteuningsplan. Vervolgens coördineert hij de 
uitvoering ervan. Daarbij onderhoudt hij intensief contact 
met alle betrokkenen. De cliënt op de eerste plaats. In diens 
verlengde familie en begeleiders van dagbesteding, wonen 
en werken. En wanneer nodig experts en specialisten. 
Zo verwerft de dienstverleningscoördinator informatie om 
– in overleg – keuzes te maken en beslissingen te nemen 
die zijn cliënt vooruit helpen.
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Gerrie Achterberg leidt een actief leven. ‘Ik sta elke dag vroeg op. 

Drie halve dagen per week maak ik fietswielen. Ik breng de post rond 

voor Dichterbij. Daarnaast heb ik veel hobby’s.’ Elke zaterdag gaat hij 

darten met zijn vrienden. Op mooie dagen zit hij langs de waterkant 

om te vissen. Hij is voormalig kampioen driebanden. In zijn huis staan 

tientallen bekers die hij heeft gewonnen. ‘Ja, ik ben de hele dag bezig. 

Met computers, muziek en sporten. Door veel te bewegen, voel ik me 

gezond. En door samen leuke dingen te doen, houd ik contact met mijn 

vrienden. Ik ken veel mensen.’ 

Gerrie is 63 jaar. Hij heeft veel meegemaakt. ‘Vroeger in het instituut 

was er niet veel. Ik mocht niet echt werken. Ik mocht het gras 

maaien, helpen met afwassen, een beetje timmeren en dat was het. 

Nu kan ik veel meer zelf bepalen wat ik wil doen. Het personeel 

is ook anders. Vroeger waren ze streng, nu kun je normaal met ze 

praten. Op Augustinus sliepen we met twaalf man op een slaapzaal. 

Tegenwoordig woon ik in mijn eigen huis en heb ik veel meer vrijheid. 

In het weekend blijft mijn vriendin vaak slapen. Elke week komt er een 

begeleider van Dichterbij langs. Ze helpt me met schoonmaken en 

de kas bijhouden.’ 

Sinds een jaar tennist hij wekelijks bij de tennisvereniging van Gennep. 

‘In de zeventiger jaren, toen ik op Augustinus woonde, kregen we 

sport. Veel tennis en voetbal. Soms hielden we een vierdaagse op de 

hometrainer. Omdat ik het lang niet gedaan had, vroeg ik me af of 

ik nog kon tennissen. Er zijn meer oudere mensen die tennissen. 

Ik heb twee proeflessen gevolgd. Daarna mocht ik mee naar een 

toernooi in Rotterdam. Ik werd meteen kampioen! We trainen elke 

woensdagavond met 14 mensen. En na afloop drinken we wat aan de 

bar. Ik tennis nu een jaar en ik blijf het zo lang mogelijk doen.’ 

Gerrie Achterberg, cliënt 

Henk Janssen, tennisleraar 
‘Een ander lid zei: ‘Waarom trainen jullie niet op 
vrijdagmiddag, dan is er toch niemand.’ Nou, daarom dus, 
dan is er niemand. Sport gaat ook om gezelligheid. We 
trainen nu op woensdag, aan het begin van een drukke 
avond. Vaak blijven we na de training hangen, om te kijken 
hoe de andere tennissers het doen. We kunnen veel van 
elkaar leren.’

‘Uitslapen, daar geef 
ik niks om. Ik ben 

liever bezig.’ 



8 | 9

Demi Theissen heeft het syndroom van Down. Haar ouders ontdekken 

dat een paar dagen na haar geboorte, als ze voor een onderzoek in 

het ziekenhuis zijn. Het bloed van Demi is te dik. Het bereikt de fijne 

adertjes niet. Ze moet meteen aan het infuus. Dat bericht luidde voor 

haar moeder, Claudia Theissen, het begin van een zware periode in. 

‘Je krijgt niet zomaar steun. Die moet je zelf zoeken. Daar had ik het 

van de ene op de andere dag ongelooflijk druk mee. Onderzoeken bij 

de oogarts, oorarts, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist... Ik zat 

eindeloos in het ziekenhuis. Samantha, mijn oudste dochter, was toen 

drie jaar. Ze ging naar de crèche en had net zo goed aandacht nodig. 

Alleen als beide meisjes ‘s middags even sliepen, had ik tijd om tot 

mezelf te komen.’ 

In de jaren die volgen, ontstaat geleidelijk een nieuwe structuur in 

het gezinsleven van de familie Theissen. Drie uurtjes thuiszorg van 

Dichterbij-medewerkster Annelie Reintjes op woensdagmiddag maken 

veel verschil. ‘Annelie zorgt dan voor Demi, zodat ik alle aandacht 

voor Samantha kan hebben. Ze spelen wat, doen logopedie-opdrachten 

of gaan samen naar de kinderboerderij. Soms knutselen we met z’n 

vieren aan de grote tafel. Maar ook in zo’n situatie richt Annelie zich 

op Demi. Het gaat nu veel beter met Samantha. En Annelie heeft 

ervaring met kinderen met een beperking. Niet alles is nieuw voor 

haar. Daar doe ik mijn voordeel mee.’ 

Claudia heeft ervoor gezorgd dat Demi naar dezelfde basisschool kan 

als haar oudere zus. Daar heeft ze hard voor moeten vechten. ‘Ik 

vond dat Demi best binnen de samenleving mee kon. De school was 

terughoudend. Ze waren bang dat Demi veel aandacht zou vragen. 

Uiteindelijk waren ze het met me eens dat we het in ieder geval 

konden proberen. Demi zit nu een half jaar op school. Om te beginnen 

2,5 dag, maar dat wordt binnenkort uitgebreid. Het gaat goed met haar. 

Kinderen leren door andere kinderen na te doen. Een paar maanden 

geleden praatte ze in een zelfverzonnen babytaaltje en wees ze dingen 

aan als ze iets wilde. Nu kan ze zich veel beter uitdrukken. Ze zegt 

pappa, mamma, jas, broek... En ze speelt meer. Ze vindt het heerlijk 

om te klimmen. Haar klasgenoten gaan op een natuurlijke wijze met 

haar om. Jonge kinderen schrikken niet van verschillen.’ 

Claudia Theissen,
moeder van Demi

‘De eerste jaren 
waren zwaar. Ik ben 
blij dat het nu goed 
geregeld is.’ 



‘Door Jos zie ik in 
dat ik geen 
grootse dingen 
hoef na te streven. 
Het is voldoende 
om er te zijn.’ 
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Pastoor René Schols werkt sinds anderhalf jaar in Ottersum. Hij werkt 

samen met vijf misdienaren met een verstandelijke beperking. ‘Zij 

horen bij de vrijwilligers die zich inzetten voor de kerk. Zonder hen 

zitten we in grote problemen. Als misdienaar doen ze uitstekend werk. 

Ze zijn over het algemeen gedreven en hebben oog voor de schoonheid 

van kleine gebaren.’  

Jos van den Ende diende één keer per maand de zondagsmis in 

Afferden, maar dat was niet genoeg voor hem. Zijn begeleider belde 

pastoor Schols om te vragen of hij ook in Ottersum mocht dienen. 

‘Jos helpt me nu elke donderdag met de mis. Hij hecht veel waarde aan 

de rituelen en is enorm bewogen met dienen. Het is voor hem, en ook 

voor mij, elke keer een bijzondere ervaring. Het liefst zou hij elke dag 

een mis dienen. Natuurlijk zou ik daar graag aan tegemoet komen, 

maar dat gaat niet. Integratie betekent ook dat andere mensen hun 

plaats behouden. In dit geval zijn dat kinderen. Zij voelden zich in het 

begin wat bedreigd door die ‘rare’ mensen die erbij kwamen. Maar ze 

hebben snel met hun nieuwe collega’s leren omgaan.’

Voor de misdienaren organiseert de kerk regelmatig uitstapjes. 

‘Dat geeft soms problemen. Kinderen hebben toch andere interesses 

en mogelijkheden. Verleden jaar hebben we bijvoorbeeld een uitje 

met kano’s en mountainbikes georganiseerd. Kinderen vinden zoiets 

prachtig, maar het sluit in dit geval niet aan op de mogelijkheden van 

bijvoorbeeld Jos. Soms pas ik uitstapjes aan, zodat ook hij erbij kan 

zijn. Maar niet altijd. Hij kan niet overal bij zijn, dat moeten we 

ook accepteren.’ 

René Schols, pastoor in Ottersum



Medewerkers van Dichterbij ondersteunen mensen met een 
verstandelijke beperking bij het ontdekken van zichzelf en de 
wereld. Ze grijpen de kans om – met vakmanschap en intuïtie – 
aan te sluiten op de individuele vragen van elke cliënt. Door 
de ontplooiing van haar medewerkers aan te moedigen, 
reikt Dichterbij voortdurend naar een hogere kwaliteit van 
dienstverlening. Je kunt alleen het beste van jezelf geven, als 
je het beste van jezelf kunt worden. 

Cliënten die de regie voeren over hun leven, vragen om begeleiders 
die de regie voeren over de dienstverlening. Elke cliënt krijgt een 
eigen dienstverleningscoördinator. Omdat deze intensief contact 
hebben met hun cliënt, zijn zij het beste in staat om te bepalen 
welke benadering en ondersteuning verlangd wordt. In het 
verlengde van deze verantwoordelijkheid verdienen en krijgen zij de 
bevoegdheid om, in dialoog met de cliënt en familie, te handelen 
naar hun eigen zorgvuldige afwegingen. Met gevoel voor service, 
zonder méér inbreuk te doen op de privé-wereld van de cliënt dan 
nodig is. 

Als het gaat om de dagelijkse uitvoering van het werk, beschikken 
onze medewerkers over de benodigde kennis en competenties. 
Om – in antwoord op nieuwe ontwikkelingen – hun bekwaamheden 
verder te vergroten, bieden we volop mogelijkheden voor cursussen 
en bijscholingen. Een verrijking voor de medewerkers zelf en de 
dienstverlening van Dichterbij. We dagen onze medewerkers uit om 
zich te bezinnen op de waarden en normen van hun handelen en 
hierover met collega’s en cliënten in gesprek te gaan. 

Medewerkers en hun passie   om de cliënt te ondersteunen
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Toegevoegde waarde
De cliënt ervaart de diensten van de medewerkers van 
Dichterbij als een toegevoegde waarde in zijn of haar leven.       

Toegankelijk taalgebruik 
De medewerkers van Dichterbij streven naar eenvoudig, 
helder en toegankelijk taalgebruik. Voor cliënten met 
beperkte verbale mogelijkheden blijven ze zoeken naar 
andere communicatiemiddelen en raadplegen hierbij familie 
en vrienden als informatiebron. 



‘Als je Renske hebt 
leren verstaan, 

kun je volwassen 
met haar praten.’ 
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Roberto Loeffen is begeleider op De Hulst, een centrum voor 

dagactiviteiten in Oss. ‘Cliënten die voor het eerst ons centrum 

bezoeken, kunnen verschillende stages doorlopen. Hierdoor kunnen 

ze ontdekken waar hun interesses en ambities liggen en wat hun 

mogelijkheden zijn. Wij, de begeleiders, ondersteunen hen bij deze 

zoektocht. Het is voor ons de uitdaging om het werk dat de cliënt 

verkiest zodanig in te richten dat hij zo zelfstandig als mogelijk 

kan functioneren. Wanneer een cliënt niet aan alle eisen van het 

werk kan voldoen, dan gaan we daar creatief mee om. Cliënten die 

mogelijkheden hebben om door te groeien, helpen we met het zoeken 

naar een arbeidsplaats buiten De Hulst.’  

Roberto is nu twee jaar begeleider van Renske Ernst. 

Ze heeft een meervoudig complexe beperking. Ze kan niet praten en 

ze heeft fysiek weinig mogelijkheden. ‘Renske is een toffe meid en 

behoorlijk slim. Als je niet oppast, dan laat ze je echt alles doen. Ze 

wacht bijvoorbeeld met eten tot je het van haar overneemt. Maar daar 

help je haar uiteindelijk niet mee. Juist door zulke dingen zelf te doen, 

zal het haar steeds makkelijker afgaan.’ 

Renske kan ja en nee aangeven door hoofdbewegingen. ‘Dat betekent 

dat je met haar communiceert door vragen te formuleren waar ze met 

ja of nee op kan antwoorden. Het hoort bij haar beperking dat ze tijd 

nodig heeft om de vraag te verwerken en tot een antwoord te komen, 

dus je moet geduldig zijn en oppassen dat je niet aan haar voorbij gaat. 

Ik zorg dat ik werk in een tempo dat Renske kan bijhouden, zodat ze 

zelf richting aan haar dag kan geven. Als Renske geen keuze gelaten 

wordt, bijvoorbeeld wanneer het tijd is voor fysiotherapie, dan mag je 

niet de fout maken om in vraagvorm te spreken. Want als ze dan nee 

antwoordt, dan gaat het niet door. Het is uitermate belangrijk om haar 

antwoord te respecteren, ook wanneer het even helemaal niet uitkomt. 

Anders ontneem je Renske de mogelijkheid om te communiceren.’

Roberto Loeffen,
begeleider
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Dominique Driessen woont nu 2,5 jaar aan het Averbodeplein in Horst. 

Ze ontmoette haar begeleider Mariëlle van de Riet toen ze 14 was. Het 

klikte vanaf het begin. Ze zijn beiden makkelijke praters en ze leerden 

elkaar snel kennen. ‘We houden van grapjes maken en plagen. We 

hebben nooit ruzie.’ 

Toen Dominique op het Averbodeplein kwam wonen, verveelde ze zich 

soms. Samen met Mariëlle zocht ze vrijetijdsbestedingen die passen 

bij haar mogelijkheden en interesses. In een individueel plan stelden 

ze vervolgens leerdoelen op om de vaardigheden die deze activiteiten 

vragen onder de knie te krijgen. Tegenwoordig danst Dominique 

wekelijks bij de plaatselijke dansvereniging. ‘Op de dansschool doe ik 

de cha-cha-cha. En streetdance. De foxtrot vind ik te moeilijk, daar doe 

ik niet aan mee.’ 

Wanneer kinderen in de puberteit komen, ontstaan nieuwe problemen en 

angsten. ‘Soms gebeuren er dingen die ik niet leuk vind en dan ben ik opeens 

heel erg boos. Dan gooi ik met dingen of schuif ik stoelen hard tegen de tafel. 

Soms schreeuw ik dingen waar ik later spijt van krijg. Ik wil dan graag alleen 

op mijn kamer zijn en met rust gelaten worden. En er mag niemand op de 

deur kloppen.’ 

Dominique gaat graag naar De Vlies, een tweewekelijkse disco-avond 

voor mensen met een verstandelijke beperking. Eerst ging ze samen 

met een begeleider naar De Vlies. Nu blijft de begeleiding wat meer op 

de achtergrond. Zo werkt ze in kleine stappen naar het doel: volledig 

zelfstandig naar De Vlies gaan. ‘Maar zo ver ben ik nog niet. 

Ik vind het fijner als er iemand bij is.’ 

Dominique Driessen, cliënt 

‘Over vriendjes 
zeg ik niks, 
dat is iets tussen 
Marco en mij.’
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Dio draagt een foto bij zich. Zijn vader en hijzelf, zij aan zij voor een 

kerstboom. Ze lijken veel op elkaar. ‘Mijn vader is ongeveer 15 jaar 

geleden teruggegaan naar Ambon. Ik kon goed opschieten met hem. 

Toch wilde ik hier blijven, net als mijn broers en zussen. Want hier 

zijn wij geboren, hier zijn wij thuis. Ik woon in Venlo, samen met 

mijn oudere broer en mijn moeder. Ik doe veel in het huishouden. 

Tot ‘s avonds laat ben ik bezig. Opruimen, de was doen, koken, 

strijken. Als er bezoek is, dan zet ik koffie. Ik vind het niet erg, ik 

ben toch nooit moe.’ 

‘Ik heb een tijdje bij een tankstation gewerkt. Voor dat werk moest 

ik heel vroeg uit m’n bed, om 6 uur, en dat vond ik vervelend. En ik 

voelde me ook niet zo veilig. Je hoort vaak dat er dingen gebeuren op 

tankstations. Overvallen en zo. Wat werk betreft, vind ik afwisseling 

belangrijk. En ik vind het fijn om dingen zelf te doen. Het maakt mij 

niet veel uit wat het is. Tegenwoordig loop ik stage bij C1000. En ik 

werk drie dagen per week bij Catering ‘t Loket, van Dichterbij. Ik maak 

schoon en meer van dat soort klusjes. Dat gaat meestal goed. Ik ben nu 

50 jaar, ik heb veel ervaring.’ 

‘Het gaat niet zo goed met mijn moeder. Ze heeft longkanker. Ik heb  

altijd mijn telefoon bij me. Als er iets gebeurt, dan weet ik het meteen. 

Ik heb met Liedy, mijn begeleidster, gepraat over wat er moet gebeuren 

als mijn moeder dood gaat. Misschien krijgen mijn broer en ik bege-

leiding thuis. Misschien gaan we ergens anders wonen. Dat is rot 

natuurlijk, maar ik kan er niks aan veranderen. Laatst lag ik zelf in 

het ziekenhuis. Vroeger was ik een gezonde jongen. Ik had nooit 

ergens last van. Nu had ik opeens een galsteen. Ik heb veel gehuild 

om de andere mensen in het ziekenhuis. Sommigen waren erg bang 

voor de operatie.’

Dio Ohoiwutum, cliënt

‘Soms gebeuren er 
vervelende dingen. 

Daar moet je nou 
eenmaal mee 

omgaan.’ 
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Op weg naar een ongedeelde  samenleving

Het leven vieren
De medewerkers van Dichterbij spannen zich in om cliënten 
en anderen in de samenleving samen het leven te laten 
vieren. Wel en wee, verdriet en geluk delend.

Dichterbij streeft actief naar een ongedeelde maatschappij, 
waaraan mensen met een verstandelijke beperking vrij en 
volwaardig deelnemen. We stimuleren de samenleving om 
hun mogelijkheden en talenten te ontdekken en benutten. 
Door voorwaarden voor ontmoetingen te scheppen, nodigt 
Dichterbij iedereen uit om samen het volle leven te vieren.

Een ongedeelde samenleving biedt plaats aan iedereen. Dichterbij 
ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking bij het 
kennismaken met en deelnemen aan het openbare leven. Zodat zij 
wonen, werken en hun vrije tijd besteden binnen de gemeenschap. 
Dat komt iedereen ten goede, want elk individu heeft unieke, 
onvervangbare talenten en is daarmee van betekenis voor anderen. 

We stimuleren niet alleen onze cliënten. Dichterbij stimuleert 
ook de omgeving om het contact aan te gaan. Door elkaar op te 
zoeken, zullen mensen de drempels overwinnen. Wat begint als een 
aarzelende kennismaking, zal zich ontwikkelen tot een inspirerende 
ontmoeting. Steeds weer!  

Wat begint als 
een aarzelende 
kennismaking, 
zal zich ontwikkelen 
tot een inspirerende 
ontmoeting! 
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Rosanne van de Vossenberg, 
vrijwilliger 
Rosanne van de Vossenberg leerde Veronie Tonnaer enkele jaren 

geleden kennen. Als bijbaantje naast haar studie werkte ze in het huis 

waar Veronie woont. Twee jaar later – ze was inmiddels afgestudeerd en

had een fulltime baan – kwam ze in het plaatselijke huis-aan-huisblad 

een oproep tegen. Veronie zocht een vrijwilliger om samen te gaan 

zwemmen. ‘Veronie heeft een ernstige meervoudige beperking en 

een autistische stoornis. Ze is daardoor niet zo expressief. Het leek 

me lastig voor haar om een vrijwilliger te vinden, omdat vrijwilligers 

het vaak belangrijk vinden gewaardeerd te worden en dat merk je bij 

Veronie niet snel. Ze geeft kleine signaaltjes die je moet leren verstaan. 

Ik wist nog goed hoeveel ze van water hield, daarom besloot ik te 

reageren.’ 

Rosanne heeft onregelmatige werktijden. Ongeveer één keer in de twee 

weken spreekt ze af met Veronie, als het voor beiden uitkomt. Als ze 

om wat voor reden dan ook niet het water in kunnen, dan gebruiken

ze de tijd om te wandelen of snoezelen. Maar natuurlijk gaan ze, 

als het even kan, het liefst lekker zwemmen. ‘Onderweg naar het 

zwembad leeft ze helemaal op. Ze lacht breeduit en zingt in een 

zelfverzonnen taaltje. Veronie leeft over het algemeen in haar eigen 

wereld, maar zodra ze in het water is, komt ze los en zoekt ze contact. 

Met blikken en gebaren nodigt ze me uit om met haar te spelen. Ze 

kan heel goed haar adem inhouden, daar schrok ik in het begin van. 

Dan laat ze zich naar achteren vallen en blijft ze lang kopje onder. 

Proestend van het lachen komt ze dan weer boven. Het is geweldig om 

haar zo te zien genieten.’ 

Ard Smeets, zwemonderwijzer
‘Ik herken deze meisjes wel. Ze komen hier regelmatig. Veel 
van onze klanten zwemmen op vaste tijden. Wanneer zij 
deze twee meisjes voor het eerst in het water zien spelen, 
dan kijken ze wel even vreemd op. Maar voor wie het vaker 
meemaakt, wordt het snel gewoon.’

‘Je hoeft geen
zorgachtergrond

te hebben om 
met Veronie op 

te trekken.’ 
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Henny Vissers,
broer van cliënt Huub
Omstreeks 1935 vertrekken vader en moeder Vissers van Blitterswijck 

naar Amsterdam. Vader is schilder en vindt werk in de stad. Vlak voor  

de Tweede Wereldoorlog komt Huub ter wereld, als jongste van drie 

broers. ‘Mijn ouders hadden wel een vermoeden dat er iets aan de hand 

was. Een lichte verstandelijke beperking, zoiets. Hij heeft nog gestaan 

in de box, daar heb ik foto’s van gezien. En ik kan me herinneren dat 

hij door de kamer kroop. Hij sprak ook wat woordjes, zoals mamma en 

pappa. Tijdens de oorlog verslechterde Huub. Medische zorg ontbrak. 

Wanneer er geschoten werd of bommen vielen, dan kreeg Huub de 

stuipen. In 1942 zijn we uit Amsterdam vertrokken. Er was niet veel 

meer in de stad. Weinig eten. Geen voorzieningen. Gelukkig konden we 

terecht in Blitterswijck.’ 

‘Twee jaar na de oorlog voelden mijn ouders zich genoodzaakt om hem 

uit huis te plaatsen. Het werd te zwaar om hem thuis te verzorgen. 

Huub kon niet meer praten en zijn fysieke mogelijkheden waren 

beperkt. Huub kreeg een plek in Sint Servaas. Grote witte kamers, 

witte bedden, witte lakens. De opvattingen over zorg en ondersteuning 

waren in de tijd van de wederopbouw anders dan nu. Met de lichamelij-

ke verzorging was niks mis. Mensen met een verstandelijke beperking 

kregen hun eten en drinken en werden verschoond, maar daar hield 

het op. Langzaamaan kwam daar verbetering in. Rond 1970 ging 

Huub naar Nieuw Spraeland, mooi gelegen in het bos. Hier was ook 

aandacht voor de dingen die het leven mooi maken. Wandelen, spelen, 

gezelligheid. Op familiedagen, zoals de verjaardag van onze moeder, 

kwam hij met begeleiding op bezoek. En er was tijd voor therapie. 

Huub leerde zelf eten, bijvoorbeeld.’ 

Tegenwoordig woont Huub in Horst, waar hij een huis deelt met negen 

cliënten met vergelijkbare beperkingen. ‘Wij komen als familie vaak 

op bezoek bij Huub. Er zijn ook cliënten waarvan de familie niet zo 

vaak langskomt. Voor hen zijn de vrijwilligers erg belangrijk. Om af en 

toe wat gezelligs te doen, zoals wandelen. Helaas zijn er niet genoeg 

vrijwilligers. Een zware beperking schrikt af, denk ik. Als je nooit 

contact hebt gehad met deze mensen, dan zie je er tegenop. Fleur, ons 

kleinkind van 3, gaat graag mee naar Huub. Ze is dol op hem, springt 

zo op zijn schoot. Als je als kind kennis maakt met mensen met een 

beperking, dan ga je als vanzelfsprekend met ze om. Daarom is het 

goed dat mensen met een beperking tegenwoordig veel meer bij de 

samenleving betrokken worden.’ 

‘Wie omgaat met 
mensen met een 
beperking, beseft 
dat de afstand van 
mens tot mens echt 
niet zo groot is.’ 



‘Bij de supermarkt 
grijpt Sjef de kans 

om het beste 
van zichzelf  

te geven.’ 

Petra Spreeuwenberg werkt als werkbegeleider bij SterkvoorWerk, 

het reïntegratiebureau van Dichterbij. Ze begeleidt mensen met een 

verstandelijke, sociale, psychische of lichamelijke arbeidsbeperking 

die werk hebben. Ze is werkbegeleider van Sjef. ‘Sjef was er aan toe 

om een betaalde baan te vinden. Hij heeft stages gelopen, onder meer 

bij een supermarkt op de emballage. Dat vond hij mooi werk. Na zijn 

stage hebben we een baan voor hem gevonden bij Albert Heijn, voor 

drie dagen in de week. Natuurlijk kan hij niet alle uren vullen met het 

sorteren van lege flessen. Daarom hebben we samen aanvullende taken 

gezocht. Zoals het schoonhouden van het magazijn en de winkel.’

Tijdens zijn inwerkperiode heeft Petra hem intensief begeleid. Om 

structuur in de dag aan te brengen en hem te ondersteunen met 

het aanleren van vaardigheden. Inmiddels heeft hij alweer twee jaar 

werkervaring. Petra gaat nog één keer in de twee weken langs. ‘Nu 

de dagelijkse structuur duidelijker wordt, heeft hij steeds minder 

begeleiding nodig. Alleen wanneer nieuwe vaardigheden aangeleerd 

moeten worden, ben ik erbij om te coachen. De omgang met collega’s 

gaat goed. Sjef heeft een makkelijk karakter. Hij praat niet veel, maar 

hij staat overal voor open en is altijd in voor een geintje.’ 

‘Sjef is een gewaardeerde werkkracht. Voor hij in dienst kwam, was de 

emballage een gedeelde taak. Het liep niet altijd even soepel. Nu is het 

de afdeling van Sjef. En die verantwoordelijkheid pakt hij met beide 

handen aan. Hij houdt het perfect bij. Sjef maakt zich niet druk. Ook 

niet als de band helemaal vol staat met flessen. Hij begint rustig aan 

zijn taak, tot het weer perfect netjes is. Zorgen dat de producten netjes 

in de schappen staan – spiegelen in supermarktjargon – daar heeft hij 

niks mee. Maar het hoort bij werken dat hij ook dingen doet die niet 

zo leuk zijn. Dat is een belangrijk leerproces. Ondanks het spiegelen, 

heeft Sjef veel plezier in zijn werk. Door de baan is hij zelfstandiger. 

De persoonlijke groei die hij doormaakt, geeft ons beiden voldoening.’ 

Petra Spreeuwenberg, 
werkbegeleider van Sjef 
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Ruud Verkooijen, assistent bedrijfsleider Albert Heijn Tegelen
‘Sjef is een vrolijke man. Als hij er niet is, dan merk je dat meteen aan de sfeer. 
Sommige oudere medewerkers moesten even wennen aan een collega met een 
beperking. De jongeren accepteerden hem meteen. Ze zijn er mee opgegroeid. 
Mensen met en zonder beperking zijn voor elkaar geen vreemden meer.
Het wordt voor iedereen al snel gewoon.’



Wanneer heeft u voor het laatst 
gelachen of gehuild met iemand met 
een verstandelijke beperking? 

Wordt u wel eens geholpen door 
een persoon met een verstandelijke 
beperking? 

Komen mensen met een verstandelijke beperking 
in uw dromen voor?

Hoe herinnert u zich mensen met een 
verstandelijke beperking uit uw jeugd?

Heeft u mensen met een verstandelijke beperking 
in uw vriendenkring?

Zoekt u wel eens een cadeautje uit voor iemand 
met een verstandelijke beperking? 

In welke situatie heeft u iets geleerd van iemand 
met een verstandelijke beperking?   
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Dichterbij biedt hulp- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke
beperking en aan hun persoonlijk netwerk. In zeven regio’s ondersteunen we
volwassenen op het gebied van wonen, werken en welzijn. In aanvulling op de 
dagelijkse begeleiding, ondersteuning en zorg van bekwame medewerkers kan 
een beroep worden gedaan op specifieke expertise op het gebied van gezondheid, 
gedrag en welbevinden. Naast de zeven regio’s zijn er twee gespecialiseerde 
onderdelen die in het hele werkgebied werkzaam zijn: Specialistische Zorg en 
Kleur Kinder- en Jeugdzorg.

Specialistische Zorg diagnosticeert en behandelt volwassenen met een verstandelijke 
beperking en een bijkomende psychische en/of gedragsstoornis. Specialistische Zorg 
richt zich eveneens op personen die vanwege deze problemen met justitie in aanra-
king zijn gekomen. Het bieden van een duurzaam perspectief is een belangrijk uit-
gangspunt, daarom besteden we ook zorgvuldig aandacht aan overdracht en nazorg.

Kleur Kinder- en Jeugdzorg ondersteunt kinderen en jeugdigen met een ontwikkelings
achterstand en hun ouders. Kinderen groeien daarbij zoveel als mogelijk op in de 
omgeving van het gezin, de school en de buurt. We streven ernaar de kinderen te 
bieden wat ze nodig hebben om in veiligheid en harmonie te kunnen uitgroeien tot 
volwassen mensen. Waar nodig zetten we bijzondere expertise in, onder meer op het 
gebied van diagnostiek, behandeling en ambulante begeleiding.

De organisatie als geheel, haar regionale vestigingen en haar gespecialiseerde
onderdelen worden ondersteund op het gebied van identiteit en zingeving, beleid
en kwaliteit, klant- en kennisondersteuning, personeel, financiën, huisvesting en
facilitaire voorzieningen.

De regionale vestigingen van Dichterbij, alle gevestigd in het stroomgebied van 
de Maas, wortelen in de lokale samenleving. Ons werkgebied beslaat het oosten 
van Noord-Brabant, het zuiden van Gelderland en het noorden van Limburg. Het 
ligt globaal tussen de steden Eindhoven, ’s Hertogenbosch, Arnhem, Nijmegen, 
Venlo en Roermond. Wenst u nadere informatie of wilt u kennismaken met onze 
dienstverlening op één van de locaties? Heeft u ondersteuning nodig? Wij leren u 
graag kennen en nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden. U kunt bellen naar 
de vestiging in de regio van uw voorkeur of de afdeling cliëntservice. 

Dichterbij, regio’s en 
gespecialiseerde eenheden

Het werkgebied van Dichterbij

Uden Veghel e.o.

Land van Cuijk e.o.

Gennep e.o.

Bestuurscentrum Gennep

Rijk van Nijmegen e.o.

Oss e.o.

Horst Venray e.o.

Helden Venlo e.o.

Oss
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De vraag van 
de cliënt is het 
vertrekpunt 
voor 
de 
ondersteuning  
van Dichterbij. 



32

Gennep e.o.
Picardie 22
6591 JE Gennep
T (0485) 551 143
gennep@dichterbij.nl

Helden Venlo e.o.
Hogeweg 101
5914 BC  Venlo
T (077) 320 94 20
heldenvenlo@dichterbij.nl

Horst Venray e.o.
Bergweg 4 
5801 EG Venray
T (0478) 517 230
horstvenray@dichterbij.nl

Land van Cuijk e.o.
Koorstraat 2
5831 GH Boxmeer
T (0485) 336 080
landvancuijk@dichterbij.nl

Oss e.o.
Begijnenstraat 165
5341 BJ  Oss
T (0412) 675 020
oss@dichterbij.nl

Rijk van Nijmegen e.o.
Zwerfkei 7
6581 HN Malden
T (024) 357 10 46
rijkvannijmegen@dichterbij.nl

Uden Veghel e.o.
Leeuweriksweg 14
5402 XD  Uden
T (0413) 225 626
udenveghel@dichterbij.nl

Locatie Ottersum
Siebengewaldseweg 15
6595 NX  Ottersum
T (0485) 499 244
locatieottersum@dichterbij.nl
 
Locatie Gennep
Stiemensweg 38
6591 MD  Gennep
T (0485) 499 740
locatiegennep@dichterbij.nl

Specialistische Zorg
Wanssumseweg 14
5807 EA Oostrum
T (0478) 529 648
specialistischezorg@dichterbij.nl

Kleur Kinder- en Jeugdzorg
De Grens 35 B
6598 DK Heijen
T (0485) 551 177
kinderenjeugdzorg@dichterbij.nl

Cliëntservice 
Broeksingel 43
6581 HA  Malden
T (024) 357 13 20

Werken bij Dichterbij
Geïnteresseerd in een baan bij Dichterbij? 
Bel dan 0900 4 999 999 
(vraag naar Personeel en Organisatie)

Dichterbij Bestuurscentrum 
Stiemensweg 38
6591 MD  Gennep 
T 0900 4 999 999
raadvanbestuur@dichterbij.nl

Contactgegevens

Deze brochure is een uitgave van Dichterbij 

Redactie
Bureau communicatie, 
T (024) 357 13 51 
communicatie@dichterbij.nl

Concept en realisatie
HeldHavtig, Breda

Fotografie
Reinout van den Bergh

Druk
Drukkerij Weemen, Haps

Oplage
5.000

www.dichterbij.nl

Algemeen telefoonnummer  Dichterbij:
0900 4 999 999

derde druk, december 2008



Dichterbij ondersteunt – in het stroomgebied van de Maas – mensen 
met een verstandelijke beperking, hun ouders en familie. We 
helpen onze cliënten met het nastreven van hun dromen, want 
dromen geven richting aan persoonlijke groei. We zorgen voor de 
middelen, relaties en begeleiding die de cliënt nodig heeft om met 
vertrouwen uitdagingen tegemoet te treden. En creëren zo kansen 
om voldoening te halen uit het dagelijks leven.

Medewerkers van Dichterbij ondersteunen mensen met een 
verstandelijke beperking bij het ontdekken van zichzelf en de wereld. 
Ze grijpen de kans om – met vakmanschap en intuïtie – aan te sluiten 
op de individuele vragen van elke cliënt. Door de ontplooiing van 
haar medewerkers aan te moedigen, reikt Dichterbij voortdurend 
naar een hogere kwaliteit van dienstverlening. Je kunt alleen het 
beste van jezelf geven, als je het beste van jezelf kunt worden. 

Dichterbij streeft actief naar een ongedeelde maatschappij, waaraan 
mensen met een verstandelijke beperking vrij en volwaardig 
deelnemen. We stimuleren de samenleving om hun mogelijkheden 
en talenten te ontdekken en benutten. Door randvoorwaarden voor 
ontmoetingen te scheppen, nodigt Dichterbij iedereen uit om samen 
het volle leven te vieren.

Dichterbij stelt haar ambities hoog, in de overtuiging dat wie het 
ultieme nastreeft, het hoogst haalbare kan realiseren.


