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Deze nieuwe Olivier-nieuwsbrief is alweer ons kerstnummer jaargang 2020 en eigenlijk de eerste
'normale' nieuwsbrief die we dit jaar samenstellen. Voorgangers waren de speciale 'coronanieuwsbrief' van het voorjaar en de 'teamspecial' in november.
Om privacy redenen is de teamspecial alleen verspreid onder de 'harde

kern' van Olivier: bewoners, team, ouders, broers en zussen en manager
en orthopedagoog van ASVZ. In de teamspecial hebben we geprobeerd
om via fotootjes en korte stukjes van elk teamlid, ouders en verwanten
voeling te laten houden met het Olivierteam, in een tijd waarin fysiek
contact en aanwezigheid van ouders en verwanten bij Olivier vanwege
corona maar zeer beperkt mogelijk is.
In de coronaspecial in het voorjaar
is verslag gedaan van de manier
waarop bewoners en team zich
staande hielden tijdens de strenge
'lockdown'
van de
eerste
coronagolf.
Nu dan weer een kerstnummer in nog steeds een vreemde tijd en onder bijzondere omstandigheden
met een nieuwe lockdown.
Het afgelopen jaar heeft uiteraard enorm in het teken van de gevolgen van corona gestaan. Olivier is
gelukkig gespaard gebleven voor een grote uitbraak.
Naast alle veranderingen die in de buitenwereld plaatsvonden, is ook de
binnenwereld van Olivier flink opgeschud. Enkele teamleden die al lang aan
Olivier waren verbonden, kozen voor een andere uitdaging of carrièrestap.
Nieuwe teamleden (onder wie twee mannen!) deden hun intrede en in
september mochten we ook weer enkele stagiaires verwelkomen. Alle
nieuwelingen moeten vanzelfsprekend in Olivier worden ingewerkt, maar
ze zorgen met elkaar ook voor een nieuwe teamspirit. Iedereen vindt zijn
eigen plekje en rol steeds gemakkelijker, en gelukkig blaken ze allemaal van
enthousiasme.
We weten dat veranderingen voor onze bewoners best lastig zijn en
er veranderde het afgelopen jaar dus nogal veel… de wereld om hen
heen werd onherkenbaar, werk of dagbesteding heeft een tijd
stilgestaan, wijzigde of ging op een lager pitje door, ouders en
verwanten kwamen veel minder dan ze gewend waren op bezoek, en
dan werd ook nog eens een aantal vertrouwde teamleden door
andere gezichten vervangen.
Des te meer reden om ons gelukkig te prijzen dat al met al onze
bewoners het goed hebben gedaan en nog altijd meestal blij en vrolijk
elke nieuwe dag tegemoet treden. Maar we vergeten zeker niet dat
het af en toe best zwaar is, voor de bewoners maar ook voor team en ouders….
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TERUGBLIK OP 2020
De start van het jaar en het voorjaar

Het jaar begint goed met een expositie met keramiek van
Marjoleine en met de traditionele nieuwjaarsreceptie, dit jaar
gehouden in dorpscafé De Veerkes in Moergestel.
Vrienden en vriendinnen zijn
welkom bij Olivier. Gezelligheid
troef!

Heel snel daarna verandert alles…. Corona doet zijn intrede.
De coronacrisis heeft tot gevolg dat het vanaf maart alle hens aan dek is binnen Olivier: bewoners
komen zonder werk of dagbesteding te zitten, bezoek mag niet meer naar binnen in het
appartementencomplex, en bewoners kunnen niet meer naar hun ouders, naar hun vrijetijdbesteding
of ergens anders heen.
Dat heeft een enorme
impact.
Verjaardagen
kunnen niet meer worden
gevierd op de manier
waarop iedereen dat
gewend is, vrienden en
familie kunnen niet op
bezoek komen….
Alle 'gewone' routines vallen weg en er moet een nieuw ritme worden gevonden. Dat lukt redelijk met
een dagprogramma binnen Olivier voor de gedwongen thuiszitters, en met een door ouders opgezet
en uitgevoerd wandel- en fietsprogramma om de bewoners toch van voldoende beweging en
buitenlucht te kunnen laten genieten.
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Carnaval was al eerder door het slechte weer voor een
groot deel in het water gevallen, maar dan vervallen ook
nog alle vaste dorpsactiviteiten waar Olivierbewoners
normaal aan meedoen: er is geen meimarkt, geen
gezellige avondvierdaagse, geen kermis…
Positief punt is het geweldige weer! Bijna dagelijks kan er
lekker in het zonnetje worden gewandeld of gefietst en
het terras bij Olivier is waarschijnlijk nog nooit zo
intensief gebruikt.

Er zijn nog meer lichtpuntjes!
De Olivierbewoners worden niet vergeten.
Een kaartenactie leidt tot bijna 150
brieven, tekeningen en kaartjes om onze
bewoners een hart onder de riem te
steken. Team en bewoners worden
verwend met paashazen, bloemen, taart
en ander lekkers. Op het grasveld achter Olivier verrijst een heuse golfbaan!

Voetbalclub Willem II, met veel trouwe fans bij Olivier, bezorgt een
verrassingspakket. Arjan Swinkels, icoon van Willem II (al voetbalt hij
nu even ergens anders), spreekt de thuiszittende Patrick in een
videoboodschap moed in. 'Het komt goed!'
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De zomer

Hanneke en Harm vertellen in de zomer hun ervaringen met corona in een artikel in het Brabants
Dagblad. Belangrijke boodschap is dat er niet meer geknuffeld mag worden….

Vanaf juni wordt de isolatie van de Olivierbewoners
langzaam maar zeker versoepeld. Werk en dagbesteding
(soms mondjesmaat, maar toch) worden weer mogelijk,
bewoners kunnen hun sportactiviteiten oppakken, ouders,
vrienden en familieleden mogen op bezoek komen, en
bewoners kunnen ook weer zelf op bezoek of logeren bij hun
ouders. Terrasjes gaan open. Wel blijft natuurlijk het devies
handen wassen en afstand houden maar het gevoel van
teruggekeerde vrijheid overheerst.
Begin augustus kan ook het in april vanwege corona uitgestelde etentje dat ASVZ aan bewoners en
team vanwege het tienjarig bestaan had aangeboden, alsnog doorgaan. Het wordt een gezellige
bijeenkomst in aanwezigheid van oude en nieuwe teamleden.
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Afscheid van teamleden

In de loop van het jaar nemen enkele vertrouwde
gezichten afscheid van Olivier. PB-er Ilona,
huishoudelijk medewerker Miranda en gastvrouw
Annet kiezen na een langdurige verbintenis met
Olivier voor een nieuwe uitdaging in hun carrière.
Het afscheid van de teamleden wordt vanwege de
coronaregels gepast maar met veel warmte
gevierd, apart voor bewoners, voor ouders en voor
(voormalige) teamleden.

Gelukkig werkt meestal het weer
mee en kan er veel buiten worden
georganiseerd. Het afscheid van de
teamleden is feestelijk en gaat met
cadeautjes, foto's en het ophalen van
veel herinneringen gepaard. Maar
verdriet om het vertrek is er ook.
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Het najaar

In het najaar komt de tweede golf corona. Inmiddels is wel
duidelijk dat een herhaling van de strenge isolatie van het
voorjaar te veel verdriet en eenzaamheid met zich mee zou
brengen. Werk en dagbesteding blijven dus zoveel mogelijk
doorgaan al gaat de horeca in oktober opnieuw dicht en moet
voor bewoners met werkzaamheden in die sector wat anders
worden gevonden. Gelukkig lukt dat.

Voor de deuren van de gemeenschappelijke ruimte bij Olivier verschijnen handdispensers en het team
gaat op advies van ASVZ mondkapjes dragen.
Ondanks al deze beperkingen is de sfeer binnen
Olivier nog altijd geweldig! In november worden
samen bonbons gemaakt. Er worden vaak
spelletjes gedaan en sinterklaas en kerst worden
net als in elk 'gewoon' jaar samen gezellig
gevierd.

Sinterklaas

Sinterklaas pakt dit jaar wel heel erg origineel uit bij Olivier. Een team van vier Pieten - Anita, Demi,
Sabrina en Ingrid - maakt er een héérlijk avondje van. Onze bewoners genieten met volle teugen, al
moeten ze daar eerst wel wat voor doen....
Na een heerlijke maaltijd wacht namelijk een speurtocht. Er worden verschillende groepjes gevormd.
Sommigen gaan wandelend of rollend het dorp in, anderen pakken de fiets. En weer anderen moeten
binnenshuis hun opdrachten tot een goed eind zien te brengen.
Als iedereen weer thuis is, kunnen er cadeautjes gezocht worden. Verwarring alom: waarom ligt het
cadeautje van de een op het appartement van de ander? Masterplan van het Sint-team!
En daarna is het borreltijd, met privé-serveersters die de hapjes rond brengen en de drankjes
verzorgen.
'Het is lang geleden dat we de bewoners zo ontspannen twee uur lang op een stoel hebben zien zitten',
brengt het Sint-team verslag uit. Hulde voor de goedheiligman!
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Kerstmis

Sinterklaas is het land nog niet uit of er wordt al een fijne kerstsfeer bij Oliver neergezet.
Langs de hele gevel brandt gezellige kerstverlichting.
Het kerstdiner vindt plaats op 16 december. Er wordt
gegourmet en Margriet, de moeder van Junis, zorgt voor
een feestelijk toetje.
De mondkapjes mogen tijdens het eten even af. Iedereen
laat het zich goed smaken.

Op naar de kerst… het is anders dan in andere jaren
maar de Olivierders maken er het beste van!

8

BESTUUR EN COMMUNICATIE
Vergaderingen

Het overlegcircuit van Olivier krijgt tijdens de coronacrisis een andere vorm. Veel overleg wordt in de
vorm van een videovergadering of via Facetime gevoerd.
In de loop van 2020 vergadert het bestuur van de Stichting, al dan
niet fysiek, negen keer en het bestuur heeft daarnaast zeer
regelmatig contact met de teamleider. Met de manager van ASVZ
wordt elk kwartaal formeel vergaderd (plus tussentijds
mailverkeer). De Familieraad komt vier keer bijeen, waarvan
driemaal digitaal. Er is ook driemaal digitaal overleg met de broers
en zussen.
Belangrijkste aandachtspunten zijn
natuurlijk de omgang met en de
impact van de coronacrisis op bewoners, team en ouders.
Het bestuur houdt zich, samen met andere ouders en teamleden, ook
bezig met het opstellen van vacatureadvertenties en het voeren van
sollicitatiegesprekken met kandidaat-nieuwe medewerkers. Gelukkig
resulteert dat erin dat we onszelf nog steeds gelukkig mogen prijzen
met een goed en fijn samenwerkend team!

Communicatie

Elke keer als er weer nieuwe regels en richtlijnen komen vanuit de
overheid of de gehandicaptenzorg, worden er door het bestuur in
overleg met de teamleider informatieve mailbrieven opgesteld en aan
de ouders/verwanten, aan team en bewoners gestuurd met een
overzicht van de laatste regelingen en de wijzigingen in die regelingen…
De brieven worden steeds op de interne Olivierwebsite geplaatst zodat
iedereen zich op de hoogte kan stellen van de laatste stand van zaken.

Project Heft in Eigen Hand en Oliviervisie

Olivier neemt deel aan het landelijke project Heft in Eigen Hand,
ondergebracht bij belangenbehartigersvereniging Naar-Keuze. Dit project
ondersteunt ouderinitiatieven met specifieke vragen. Olivier wil via dit project
onder meer verhelderen wat een ouderinitiatief betekent voor alle
betrokkenen, en wat de meerwaarde van een ouderinitiatief is ten opzichte
van reguliere woongroepen in een instelling. Een eerste discussie vindt begin
maart plaats met een vertegenwoordiging van Heft in Eigen Hand,
Stichtingsbestuur, teamleider en manager van ASVZ.

Vanwege de coronacrisis komt het project even stil te liggen, maar eind november is het project weer
opgepakt met een videovergadering met het hele team plus de orthopedagoog, geleid door
projectleider Dorien Kloosterman. Doel van de virtuele bijeenkomst is duidelijk te maken wat
ouderinitiatieven zijn, waarom ze er zijn en wat het betekent en van teamleden vraagt om in een
ouderinitiatief te werken. In het nieuwe jaar wordt een vervolg georganiseerd.
De teamspecial liet het al eerder zien, maar ook tijdens de videovergadering blijkt dat het team echt
overloopt van enthousiasme! Teamleden werken graag met de groep bewoners, kunnen het goed
vinden met hun mede-teamleden, houden van de warme, huiselijke, open, gezellige en ongedwongen
sfeer bij Olivier en vinden de inbreng, betrokkenheid en inzet van ouders een enorm pluspunt.
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De saamhorigheid van de groep bewoners en het begrip en
respect dat ze naar elkaar toe laten zien, dragen bij aan het
plezier in het werk. De nieuwe teamleden voelen zich welkom en
zijn al gauw thuis bij Olivier.
De vraag aan de teamleden wat ze de belangrijkste kenmerken
van Olivier vinden, levert de volgende top-drie op: een zo
normaal mogelijk leven leiden waarin bewoners maximale regie over hun eigen leven kunnen voeren
staat met stip op 1, maar minstens zo belangrijk vindt het team dat bewoners meedoen in de
samenleving, en optimale mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen en te ontplooien.

Landelijke vereniging van ouderinitiatieven (LVOI)

Olivier is lid geworden van een nieuwe vereniging van ouderinitiatieven die tot doel
heeft om aan belangenbehartiging specifiek voor ouderinitiatieven te doen. Dat
betreft een breed terrein, zoals de wet- en regelgeving waarmee ouderinitiatieven
te maken hebben, het onderscheid verhelderen met kleinschalige woonvormen
aangeboden door commerciële zorgaanbieders met een winstoogmerk, bundeling
van kennis en expertise en ondersteuning van startende initiatieven. De Vereniging
is in de loop van 2020 formeel opgericht met ongeveer vijftig deelnemende ouderinitiatieven.
Besloten is dat aan structurele gezamenlijke belangenbehartiging zal worden gedaan onder de naam:
Netwerk ouder(woon)initiatieven.

Wet- en regelgeving

Het bestuur van de Stichting volgt verder zo nauwlettend mogelijk de
consequenties van nieuwe wetgeving voor ons ouderinitiaitief: dat betreft
bijvoorbeeld de nieuwe privacywet Avg, de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet
toelating zorgaanbieders (Wtza). De consequenties van een aantal nieuwe
wetten voor Olivier worden besproken met de jurist van ASVZ.

WORDT VRIEND-VAN-OLIVIER!
De 'Vrienden-Van-Olivier' zijn opgericht onder auspiciën van onze Vereniging.
De activiteiten van Vrienden kunnen enorm uiteenlopen, zoals een keertje
koken, een uitstapje organiseren, de plantenkas onderhouden, juridische
know-how leveren, of het eigen netwerk aanboren om zaken geregeld te
krijgen. Vrienden ontvangen het Oliviernieuws. Nieuwe vrienden zijn altijd
welkom!
Vrienden kunnen zich aanmelden bij marjanpollemans@vanolivier.nl. Olivier
heeft ook een Facebook-pagina. Meld je aan en volg Olivier ook zo op de voet.
De groep heet Olivier Wooninitiatief.

MEER INFORMATIE OVER OLIVIER
Zie de website van Olivier www.oliviermoergestel.nl. Voor meer
informatie: stuur een e-mail naar Olivier@OlivierMoergestel.nl. Wij
nemen dan contact met u op.
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