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Hierbij weer een klassieke Olivier-nieuwsbrief, een zomernummer. Geen corona-special meer! Met
steeds minder beperkende maatregelen, ingeënte bewoners, ouders en teamleden, lijkt het gewone
leven gelukkig steeds beter te kunnen worden opgepakt. Sinds kort mogen binnen Olivier de
mondkapjes af… Maar we blijven voorzichtig.
We beginnen dit Oliviernieuws met een interview met een terugblik op de coronatijd met teamleider
Jolanda van den Berg en voorzitter van het Stichtingsbestuur, Gijs Holthuis.

HOE OLIVIER CORONA DOORSTOND

Zingend fietste Jolanda van den Berg elke dag naar haar nieuwe baan als teamleidster van Olivier. Ze
had wel wat zorgen over de personele bezetting, maar van corona had begin 2020 nog maar een
enkeling gehoord.
'We zaten al snel in de crisissfeer', haalt Jolanda die eerste tijd terug. 'Toen wij als Olivier ook niet aan
maatregelen ontkwamen, werd ik platgebeld door ouders. Lang niet iedereen kon begrijpen dat we
geen bezoek meer binnen mochten laten. Maar daardoor werd de druk op het team te groot. We
hebben daarom al snel besloten dat het bestuur de communicatie over moest gaan nemen.'
Daarmee kreeg Gijs Holthuis, als voorzitter, de rol van boodschapper. 'Het onbegrip ebde al snel weg.
We moesten allemaal aan de nieuwe situatie wennen.'
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Het was ook niet niks, beseft Jolanda terdege. 'Het contact tussen ouders en hun kinderen werd
geblokkeerd. Dat heeft ook bij onze bewoners veel verdriet gegeven. Soms moesten we daar, in
samenspraak met de orthopedagoog, ook wat mee.'
Dat werk en dagbesteding wegvielen, werd aanvankelijk nog wel eens als 'extra vakantie' toegejuicht.
'Maar voor ons als team was het zaak om een goede dagindeling te bewaken. Op tijd aan het ontbijt
dus. Het positieve was ook dat veel bewoners zich meer betrokken gingen voelen bij huishoudelijke
taken, van afwassen tot een taart bakken. Dat werkt nog altijd door. Onderling is de sfeer ook prima
gebleven. Er zijn geen spanningen tussen bewoners ontstaan, al komt dat natuurlijk altijd wel eens
voor. We hebben ook zoveel mogelijk leuke activiteiten op touw gezet, bingo’s bijvoorbeeld. En op tijd
bewegen natuurlijk. Daarvoor hadden we ook de wandelgroep.'
Daar wil Gijs nog een pluspunt aan toevoegen: 'Tijdens de coronaperiode hebben we gemerkt dat
broers en zussen zich meer betrokken bij Olivier zijn gaan voelen. Dat was bijvoorbeeld af te lezen aan
de opkomst bij videovergaderingen.'
Het is gebleken dat heldere communicatie, in de lijn ook van de richtlijnen van ASVZ als zorgverlener,
van groot belang is.
En verder was het een kwestie van moed houden. Patrick ging daarin voorop met zijn
quarantainevlogs: honderd dagen lang steeds een nieuwe tip om de dag vrolijk door te komen.
Veel druk viel weg toen alle bewoners hun
tweede prik hadden gehad. Volgend
hoogtepunt was de 'korte mededeling' van
Gijs op 11 juni: 'In navolging van ASVZ (en de
gehandicaptenzorg) kunnen we jullie melden
dat vanaf nu binnen Olivier geen mondkapjes
meer gedragen hoeven te worden. Wel nog bij
verzorgingsmomenten.'
Reikhalzend heeft Jolanda's team naar dat
moment uitgekeken. 'Niet alleen omdat het
zo'n benauwd gevoel geeft. Ook omdat
mimiek zo ontzettend belangrijk is voor het
contact.'
Nu het einde van de coronaperiode in zicht lijkt, ziet Gijs het wel zitten om dat met z'n allen te gaan
markeren. 'Voor een feestje ben ik altijd wel te vinden.'
Dus:
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OLIVIER IN DE EERSTE HELFT VAN 2021
Sneeuw!

In het begin van de winter valt er een paar keer
een flink pak sneeuw. Daar weten onze bewoners
wel raad mee. In no time staan er een paar flinke
sneeuwpoppen.
Een paar weken later is het weer raak. Met nog
veel meer sneeuw. Het is tegelijkertijd carnaval
(dat vanwege corona eigenlijk niet gevierd kan
worden). Maar daar is een list op bedacht.

Gewoon sneeuwcarnaval van maken.
Olivier wint er ook nog de tweede prijs mee
in de wedstrijd wie de mooiste tuin in
Moergestel heeft met carnaval. Prins
Carnaval zelf komt de prijs uitreiken.
Moergestel
TV
(MTV)
zendt
de
prijsuitreiking uit.
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Inentingen

Vanaf februari gaat het snel met de inentingen en worden ook al onze bewoners in twee rondes
gevaccineerd. Dat geeft opluchting. Niet alles mag en kan weer meteen, maar er is wel weer
perspectief! Het prikken gaat gesmeerd en gelukkig heeft niemand last van bijwerkingen.

Na de tweede prik is het tijd voor een ijsje…
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Gezelligheid

Ondanks alle bezoekbeperkingen en andere anticoronamaatregelen probeert het team het binnen Olivier toch
zo gezellig mogelijk te maken: samen koken, bakken, feestjes
vieren (natuurlijk toch ook carnaval), activiteiten
ondernemen, wandelen, fietsen…
Het team zorgt ervoor dat er regelmatig wat wordt
georganiseerd: Kahoot, spelletjesavonden, filmavonden,
borrelen, mannen- of vrouwenavonden, disco, speurtocht..
het kan niet op!
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Oud-Hollandse spelletjes

Altijd leuk.. Oud-Hollandse spelletjes. Vooral dankzij de hedendaagse hapjes natuurlijk. Binnen en
buiten, weer of geen weer. Zo nodig maar een extra jas aan!
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Yoga bij Olivier
Matje op de vloer, ogen toe, adem onder
controle. Bij Olivier lijken we er weer een
traditie bij te hebben: yoga. Ontspanning in
de gemeenschappelijke ruimte dus.
Prima initiatief weer van ons team. En mag
daar ook bij gelachen worden? Maar
natuurlijk!

Koningsdag

Hoezo geen koekhappen dit jaar op Koningsdag? Boven Olivier schijnt dit jaar wel degelijk een oranje
zonnetje. In de eigen kleine kring is het als vanouds spelen en smullen geblazen.
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Mondkapjes…

Niemand was er blij mee, maar het kon niet
anders. Pas begin juni mogen ze weer af,
behalve dan tijdens verzorgingsmomenten.

Verjaardagen

Verjaardagen worden als altijd gevierd. Soms met ontbijt op bed, soms met een fantastisch diner dat
aan huis wordt bezorgd… En natuurlijk altijd met cadeautjes!
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EK-toto

Met de start van het Europees Kampioenschap voetballen wordt een traditie in ere hersteld: de toto.
Onder leiding van Patrick en stagiaire
Puck kan door ieder die dat wil een
formulier (met een paar euro ingevuld
in te leveren voor de start) worden
verkregen. De prijzenpot wordt
verdeeld onder de beste voorspellers.
Onze
hoffotograaf
wist
voorwaarden te ontcijferen:

de

De organisatoren zijn zo overtuigd van de winnaar
dat daar niet eens op gegokt kan worden…

BESTUUR EN COMMUNICATIE
Vergaderingen

Het overlegcircuit van Olivier behoudt tijdens de eerste
helft van 2021 de digitale vorm die eerder vanwege corona
is ingezet. Vrijwel alle overleg wordt in de vorm van een
videovergadering of via Facetime gevoerd.
In de eerste helft van 2021 vergadert het bestuur van de
Stichting vijf keer en het bestuur heeft daarnaast
regelmatig
contact
met
de
teamleider.
De
kwartaalvergadering met de manager van ASVZ vindt in
mei plaats. De Familieraad is samen met broers en zussen
digitaal in maart bijeengekomen.
Belangrijkste aandachtspunten blijven natuurlijk de omgang met en de impact van de coronacrisis op
bewoners, team en ouders.
De laatste vacature binnen Olivier kan in mei gelukkig worden ingevuld zodat het team weer helemaal
compleet is.
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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

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. Na een eerste
discussie begin maart 2020 met een vertegenwoordiging van Heft in Eigen
Hand, Stichtingsbestuur, teamleider en manager van ASVZ, komt het
project vanwege de coronacrisis stil te liggen.

Eind 2020 wordt de draad weer opgepakt met een digitale teamvergadering die vooral is bedoeld om
voor ons deels vernieuwde team te verhelderen wat ouderinitiatieven zijn, waarom ze er zijn en wat
het betekent en van teamleden vraagt om er te werken. En vooral: wat is onze Oliviervisie. In februari
2021 vindt een digitale vervolgbijeenkomst plaats waarin vooral wordt ingegaan op wat de
bestuurstaken zijn en hoe naar de toekomst wordt gekeken.
In maart wordt deze bijeenkomst gevolgd door een opnieuw digitale teambijeenkomst met Chiel
Egberts die de door hem ontwikkelde driehoekskunde
uit de doeken doet. De bijeenkomst wordt geleid door
Dorien Kloosterman van het project Heft in Eigen Hand
en ook bijgewoond door enkele ouders en de
orthopedagoog van ASVZ.
Centraal in de theorie van de driehoekskunde staat het begrip vertrouwen. Dat ontstaat niet vanzelf
en moet bovendien van meerdere kanten komen.
Vertrouwen kan volgens Chiel in de praktijk het beste worden bereikt
met behulp van drie begrippen: 'bonus' (B), 'verbinding' (V) en 'positie'
(P). Bonus betekent dat de professional zijn of haar werk goed doet, en
doet wat is beloofd of afgesproken, plus af en toe wat extra's (zonder
in de val te lopen dat 'alles' kan). Verbinding heeft te maken met de
verhoudingen tussen alle betrokkenen: die zijn gebaat bij heldere
verwachtingen over en weer helder waarbij verschillen kunnen worden
besproken. Positie staat voor de professionaliteit/autonomie van elk
van de driehoekspunten.
De digitale teambijeenkomst zal in het najaar een vervolg krijgen.
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Stuurgroep Toekomst

Via de Stuurgroep Toekomst is een aantal projecten die vanwege corona zijn komen stil te liggen, weer
opgepakt. In deze projecten wordt in werk- en themagroepen door teamleden, ouders en broers en
zussen samengewerkt.
Er wordt een nieuwe notitie samengesteld over de eigenheid van Olivier.
De volgende activiteiten zijn inmiddels opgestart:
− Werkgroep wet- en regelgeving in de zorg: onder leiding van
Dorien Kloosterman gaat een aantal ouders, teamleden en
broers en zussen zich verdiepen in alle wetten en regels die voor
Olivier van toepassing zijn. Het is de bedoeling de kennis die nu
vooral binnen het bestuur van de Stichting zit, onder meerdere
Olivierbetrokkenen te verdelen. Voor de startbijeenkomst in juni
is een overzicht gemaakt van alle wetten, regels en begrippen die
voor Olivier van toepassing zijn.
−

Themagroep Individueel Plan: twee Persoonlijk Begeleiders van Olivier gaan broers en zussen
inwerken in doel, betekenis en werkwijze van het Individueel Plan
dat de leidraad vormt voor de begeleiding en zorg van elke
bewoner. Een eerste inventariserende bijeenkomst naar vragen van
broers en zussen heeft plaatsgevonden in mei, ter voorbereiding
van een inhoudelijke bijeenkomst voor de zomer.

−

Themagroep Social Media gaat de bewoners en de teamleden
meer bewust maken van de problemen die kunnen ontstaan
als te gemakkelijk wordt ingegaan op de verleidingen van het
internet.
Social Media leveren veel voordelen maar enige
bewustwording over wat er allemaal achter zit en mee kan
gebeuren, kan geen kwaad…
−
Een aantal ouders en bewoners neemt deel aan het
ontwikkelen van een Goed Leven Plan (GLP) dat voor de
individuele bewoner wordt opgesteld samen met
clientondersteuning Plus. Het GLP moet helpen om in kaart te
brengen hoe de zorg voor de bewoner eruit moet zien als de
ouders in de toekomst niet meer in staat zijn zich daarvoor in
te zetten.

En zoals gebruikelijk worden alle nieuwe notities en
afspraken vastgelegd in Olipedia, het digitale
Oliviergeheugen.
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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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