Ouderinitiatief Olivier
Zorg en wonen op maat

OLIVIER-MAILNIEUWS nr. 20, d.d. 14 november 2013
Vier jaar Olivier
Olivier vier jaar: op 2 oktober is het vier jaar geleden dat de deuren van Olivier open gingen en
de bewoners hun appartement betrokken. Sindsdien is er veel gebeurd.
Het overlijden van Joris in april 2011 heeft een diepe wond geslagen. We denken allemaal nog
heel vaak aan Joris. Hij en zijn familie hebben een blijvende plek in het hart van Olivier
ingenomen.
Lorraine is bij Olivier gekomen in januari 2012. Begin 2013 vertrok een aantal teamleden
toevalligerwijs en om verschillende redenen vrijwel gelijktijdig. We berichtten daarover in ons
vorige mailnieuws. Intussen zijn alle plekken weer opgevuld en is het team weer op volle
sterkte. De nieuwe teamleden hebben hun plek binnen Olivier gevonden. En een nieuwe
teamsamenstelling geeft ook weer nieuwe kansen en perspectieven…
Danique gaat samenwonen met Laurens
En weer groot nieuws! Na vier jaar bij Olivier te
hebben gewoond, heeft Danique besloten om
samen met haar vriend Laurens zelfstandig buiten
Olivier te gaan wonen.. Beiden gaan in Moergestel
samen een huis huren. Op 1 oktober hebben ze de
sleutel gekregen en nadat ze samen met hun ouders
hun woning instapklaar hebben gemaakt, zullen ze
op 1 januari 2014 Olivier hebben verlaten… We
wensen Danique en Laurens natuurlijk het
allerbeste in hun nieuwe omgeving. Ze gaan niet
heel ver weg van Olivier wonen.
We hopen beiden nog vaak te zien!
De zoektocht naar een opvolger voor Danique is intussen gestart….
Nieuwe sectormanager van ASVZ
De 'huismanager' voor Olivier van ASVZ, Nico van den Berg, gaat met
pensioen. Door interne personeelswisselingen binnen ASVZ kon een jaar
geleden nog niet in zijn opvolging worden voorzien, maar per 1 november
2013 is een nieuwe manager benoemd. Haar naam is Petula Peters. Wij
heten haar natuurlijk van harte welkom en vertrouwen op een even goede
samenwerking als met Nico het geval was.
Hierna stelt zij zichzelf in het kort aan iedereen voor.
Hallo allemaal,
Mijn naam is Petula Peters en sinds 1november 2013 neem ik de functie van sectormanager Nico
van den Berg over. Nico gaat met pensioen en werkt nog maar een paar uur voor de ASVZ.
Voordat ik sectormanager ben geworden, werkte ik als teamleider bij de ambulante dienst in
Midden Holland, bij het team pedagogische gezinsbehandeling. Vanuit die functie ben ik de
afgelopen jaren in heel wat gezinnen op huisbezoek geweest en heb ik samen met ouders gekeken
naar welke stappen er voor hun kind de beste zijn. De communicatie met ouders, en daarmee de

afstemming van de juiste zorg en begeleiding voor hun kind, heb ik altijd 1 van de boeiendste
aspecten van het werk gevonden. Toen ik hoorde dat de functie van Nico vrij kwam, hoefde ik niet
lang na te denken. Mijn Hoger Management opleiding had ik een paar jaar geleden al afgerond, en
daarmee kwam de weg vrij!
Ik heb bewust gekozen voor juist deze sector, omdat ik de samenwerking met ouders enorm
belangrijk vind. Ook de diversiteit en de verschillen binnen alle besturen van de initiatieven zie ik
als een leuke uitdaging.
Tijdens mijn inwerkperiode is Olivier de eerste locatie geweest waar ik mocht blijven mee eten. Ik
voelde me erg welkom in jullie woning en was onder de indruk van de positieve sfeer in huis.
Hoewel er veel verschillen zijn tussen de individuele bewoners, is de sfeer goed, open en lijken de
jongeren rekening te houden met elkaar en elkaars behoeften. Bijzonder om dit zo mee te maken!
Zelf woon ik samen met mijn man en twee kinderen in Moordrecht, een dorp in de buurt van
Gouda. De kinderen zijn al volwassen en hebben zo hun eigen leven. Daardoor heb ik nu wat meer
tijd voor mijn favoriete bezigheden; scrappen (iets met foto's), muziek maken (o.a. koor Puur Zang
en zo) wandelen en reizen.
De meesten van jullie heb ik al gezien, misschien komen we elkaar wel weer eens tegen!'
Herindicaties
Voor een aantal van onze bewoners liep in de loop van 2013 de
indicatietermijn af en moest dus een nieuwe indicatie bij het CIZ worden
aangevraagd. Daarbij is uiteraard de persoonlijk begeleider, de teamleider en
de orthopedagoog nauw betrokken. Samen met de ouders worden zeer
zorgvuldig de benodigde formulieren ingevuld, waarbij de zorgvraag zo goed
en helder mogelijk wordt uiteengezet. Het indicatiebureau van ASVZ verzorgt
de administratieve afhandeling. Alle herindicaties zijn tot nu toe tijdig en
volgens planning verlopen.
Wat gebeurde er nog meer in de afgelopen maanden ?

(buiten het huwelijk van onze teamleidster
Mémelle…)?

Een overzicht van de activiteiten en gebeurtenissen:
8 maart: stappen in Tilburg

Met een aantal bewoners en een aantal begeleiders
samen op pad in Tilburg.
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15 maart: afscheid van Marlon met pannenkoeken.
En met een cadeautje-op-maat van
Marlon voor alle bewoners.
23 maart: disco Mix.
24 maart: deelname aan de voorjaarsmarkt
van de scouting in Moergestel.
26 maart: afscheid Tilly.

4 april: spelletjesavond.
12 april: stapavond Udenhout.
13 april: filmavond.

15 april: de kok van Ons Behaeghen komt koken.
20 april: bloesemtocht.
21 april: trucktoer.
2 mei: samen moederdag cadeau maken.

5 mei: jaarmarkt in Moergestel.
18 mei: barbecue.
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28-31 mei: avondvierdaagse Moergestel.
3 en 10 juni: workshop DJ Leroy, Harmen Guy.
22 juni: naar de Efteling.
29 juni: naar het circus.
30 juni: barbecue voor de vrijwilligers.

juli: kermismaand!: 5-9 juli:
kermis in Moergestel, 12-17 juli:
kermis in Oisterwijk en 19-28
juli: kermis in Tilburg.
11 augustus: zomerfeest op het St Jansplein in het dorp.
17 augustus: bierkennistest bij Olivier: Olivier
had een bierprobleem! Alleen de duurdere
bieren zouden goed genoeg zijn….Onze
teamleidster heeft het probleem vakkundig
opgelost: van de verschillende merken is een
bierblikje gekocht en de heren hebben blind
geproefd. Vaders en broers deden graag mee….
Wat bleek: ze haalden hun voorkeurbier er niet
uit. Prijs en aanbiedingen zullen de doorslag
gaan geven bij de inkoop!
4

24 augustus: huwelijk Mémelle: onze teamleidster
is getrouwd. Een paar dagen na de
huwelijksvoltrekking hebben Jens en Mémelle
zich in vol ornaat bij Olivier nog eens feestelijk
laten onthalen.

Wij wensen het nieuwe bruidspaar natuurlijk alle geluk van de wereld!!
22 september: familiedag: dit keer in Oisterwijk bij Piet Plezier.
2 oktober: vier jaar Olivier.
25-27 oktober: Wiekentkunst.
13 november: Paul de Leeuw brengt een bezoek aan Olivier! Paul de Leeuw bezocht
Harm op zijn werk en is vervolgens meegegaan naar Olivier. Daar heeft Harm laten
horen hoe goed hij kan gitaar spelen. Daarna is Paul de leeuw nog meegegaan naar
Harm's voetbaltraining. Om het voor Harm een verrassing te laten zijn, was alles in het
diepste geheim voorbereid… Op kerstavond is er een uitzending van het Knoopsgala
waarin de beelden worden getoond. In het volgende mailnieuws komen we hier
natuurlijk uitgebreid op terug!
Verder worden natuurlijk de verjaardagen van de bewoners samen gevierd, en wordt er
regelmatig extra feestelijk gekookt door ouders. Bewoners koken ook voor elkaar, samen met de
gastvrouwen, en ze nodigen daar ook regelmatig hun ouders bij uit. Onze mooie en gezellige
gemeenschappelijke ruimte wordt bij feesten extra versierd.

verjaardag Thijs

verjaardag Marjoleine
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Contacten ouders
De besturen van de Stichting en de Vereniging Olivier vergaderen regelmatig. Daarnaast komen
de ouders in werk- en klankbordgroepen rondom financiën, zorg en beheer bijeen.
11 juni: Raad van Belanghebbenden. Door de teamleider wordt de nieuwe verdeling van
PB-ers (Persoonlijk Begeleider) over de bewoners toegelicht. Er zijn geen vaste
werkkoppels van PB-er en assistent-PB-er, maar uiteraard is er wel een vast koppel per
bewoner. Het team waarin drie nieuwe gezichten zijn opgenomen, en de bewoners moeten
een nieuw evenwicht krijgen, wat natuurlijk even tijd nodig heeft. De ouders benadrukken dat
in hun visie de overdracht van oude naar nieuwe PB-er rimpelloos is verlopen. Er worden wat
praktische zaken besproken zoals de resultaten van de veiligheidscontrole door de inspectie,
en het advies over de hoogte van de wasmachinevlonder door de ergotherapeute.
De voorzitters van de verschillende Olivier-klankbord- en werkgroepen doen verslag van de
werkzaamheden. Er zal een themabijeenkomst in het najaar plaatsvinden over de toekomst van
de zorg, waarvoor eerst een vragenlijst zal worden uitgezet onder alle betrokkenen bij Olivier.
De themabijeenkomst wordt voorbereid
door enkele teamleden en ouders. Vanuit
de werkgroep Beheer wordt informatie
gegeven over de nieuwe huurprijs, de
servicekosten en over de huurtoeslag, een
gezamenlijke 'voorjaarsschoonmaak' en de contacten met Woonstichting Leystromen, die aan
Olivier de appartementen verhuurt.
Klankbordgroep Zorg op 23 oktober: hoe kijken we naar de zorg in de (nabije)
toekomst? De in juni aangekondigde bijeenkomst over de toekomst van de zorg vindt
plaats op 23 oktober. Belangrijk en terugkerend punt: hoe zorgen we er samen voor dat
de zorg toereikend blijft bij teruglopende (pgb-)middelen en ouder wordende ouders….
De belangrijkste conclusies: zorg-op-maat moet uitgangspunt blijven en de teamleden
moeten een duidelijker rol krijgen in het regisseren van de zorg.
31 oktober: Raad van Belanghebbenden. De nieuwe sectormanager van ASVZ (zie
eerder in dit mailnieuws), Petula Peters, eet mee met de gezamenlijke maaltijd van de
bewoners en komt zich 's avonds bij de Raad van Belanghebbenden voorstellen aan de
ouders van Olivier. Ideeën voor het in 2014 te vieren eerste lustrum van Olivier worden
besproken. Er wordt kort teruggeblikt op het bezoek van Zorgkantoor dat enkele dagen
eerder aan enkele bewoners en hun ouders is
gebracht in het kader van het nieuwe
overheidsbeleid.
De problemen die Olivier heeft met het functioneren van de Warmte Koude Opslag
(WKO) worden besproken, met name wat betreft de oplossingen die samen met de
Woonstichting worden gezocht.
Olivier is betrokken bij de oprichting van een zorgcoöperatie voor Oisterwijk, Heukelom
en Moergestel. Bert is secretaris van de voorbereidingscommissie.
Daarnaast komen ouders, teamleden en bewoners elkaar natuurlijk geregeld tegen bij bezoeken
aan de bewoners bij Olivier. Soms eten de ouders gezellig mee met maaltijden (uiteraard tegen
betaling…). De bewoners hebben regelmatig bewonersoverleg waar zij onderling afspraken
maken over een goede gang van zaken bij Olivier.
Blijf Olivier steunen!
De Vereniging kan worden gesteund door het aanschaffen van een
Positoos-pasje. Hiermee kan via de aankopen in een aantal winkels in
Oisterwijk of in Tilburg (denk erom: pasjes uit Tilburg zijn NIET in
Oisterwijk geldig en omgekeerd!) worden gespaard voor Vereniging
Olivier.
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Onder auspiciën van Vereniging Olivier zijn de 'Vrienden-Van-Olivier' opgericht. Hiermee
wordt beoogd een vriendennetwerk te creëren om de verbondenheid met Olivier te bevorderen.
Vrienden kunnen op verschillende wijze en meer of minder actief hun betrokkenheid tonen: het
meest passief door te volstaan met een financiële bijdrage, het meest actief door daadwerkelijk
mee te helpen bij activiteiten die voor en door Olivier worden ondernomen. Het is ook mogelijk
het Vriend-zijn-van in te vullen door specifieke expertise beschikbaar te stellen. De activiteiten
van Vrienden kunnen dus enorm uiteenlopen: een keer voor de groep komen koken, een
uitstapje organiseren, maar ook: juridische know-how leveren, het eigen netwerk aanboren om
zaken geregeld te krijgen, etc. etc.
Meer informatie is te vinden op onze website: www.oliviermoergestel.nl. Of zoek contact met:
Vrienden-Van-Olivier, Joep de Ruiter (joep@joepderuiter.nl)
Meer informatie over Olivier
Op de website van Olivier www.oliviermoergestel.nl zijn allerlei wetenswaardigheden over
Olivier te vinden. Er is ook een overzicht van onze sponsoren opgenomen.
Voor meer informatie: stuur een email naar: Olivier@OlivierMoergestel.nl. Wij nemen dan zo
spoedig mogelijk contact op.

De inrichting van het Antoniushuis is gedeeltelijk gerealiseerd met
financiële steun van de provincie Noord Brabant en van
het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.
Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan een vitaal,
mooi en schoon Brabants platteland.
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