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OLIVIERNIEUWS nr. 42       26 juli 2022 
 
 
Hierbij opnieuw een Olivier-nieuwsbrief, waarmee we de draad weer oppakken na het overlijden van 
Bert Stasse, onze grondlegger en de eerste voorzitter van Olivier. Bert overleed op 15 januari van dit 
jaar na een korte, maar zeer heftige ziekteperiode. Oliviernieuws nummer 41 was een In Memoriam 
voor hem. Bert overleed nog net in de coronaperiode waardoor slechts een beperkt aantal mensen 
aanwezig kon zijn bij zijn uitvaart. Daarom vermelden we hier nog een deel van de woorden die onze 
voorzitter, Gijs Holthuis, tijdens de uitvaart heeft uitgesproken. 
 

Bert heeft, samen met Marianne, 
Olivier opgericht, een 
ouderinitiatief. Bedoeld als een 
fijne woonplek, waar zorg en 
begeleiding op maat wordt 
geleverd. Door betrokken 
professionals die er samen met 
de ouders garant voor staan dat 
de bewoners zo gewoon mogelijk 
kunnen leven, met eigen regie en 
midden in de samenleving. Hij 
deed alles degelijk, gedetailleerd 
met oog voor alles en iedereen. 
Als bestuursvoorzitter hield hij 
niet zo van strak structureren, iedereen moest zijn zegje kunnen doen. Bijeenkomsten waarbij 
alle ouders zeer betrokken aanwezig waren, noemde hij zelf 'Poolse landdagen'. Maar altijd 
vanuit een enthousiaste, optimistische en positieve grondhouding: inbreng was altijd 
'hartstikke goed'; 'hartstikke leuk'; 'hartstikke mooi'; 'hartstikke fijn'. Je kon altijd een beroep 
op hem doen. 
Bert heeft veel zaken geagendeerd en er uitwerking aan gegeven: 

− werken op de manier van Olivier: dat betekent: zorg van goede kwaliteit is niet alleen 
fysieke zorg maar sociaal en emotioneel functioneren is net zo belangrijk; 

− urenverantwoording van zorg en begeleiding tot op de minuut leidt alleen maar tot 
'stappentellers' die niemand wenst: het gaat om het vertrouwen dat de zorg in goede 
handen is; 

− warmte en gezelligheid van de woonplek: Bert was nauw betrokken bij de 
woninginrichting. 

Hij was ook zeer betrokken bij elke individuele bewoner van Olivier: altijd in voor een praatje of 
een grapje en voor iedereen een vriendelijk woord. Tegelijkertijd heeft hij het belang van het 
collectief altijd van harte en met verve verdedigd. De manier van werken van Olivier is door Bert 
niet voor niets vastgelegd als: 'Wil je snel, ga alleen. Wil je ver: ga samen'. 
Bert was een positief en optimistisch mens voor wie, als het om Olivier ging, geen moeite teveel 
leek. Olivier is hem heel veel dank verschuldigd. We zullen ons uiterste best doen om ons 
ouderinitiatief in zijn geest voort te zetten. 
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OLIVIERFEEST 
 
In juni was het eindelijk weer mogelijk het al een paar jaar vanwege corona uitgestelde Olivierfeest te 
organiseren. Het werd een daverend succes! 
 
 Stralende zon boven Olivierfeestje 

Het werd weer eens tijd de 
bloemetjes bij Olivier buiten te 
zetten. Vaderdag 2022 werden de 
banden aangehaald tussen team- 
en familieleden, maar ook onze 
trouwe vrijwilligers en de senioren 
van het Antonius Huis beleefden 
een even hete als gezellige middag 
onder parasol en boom. 

 
The Blues Sparks, met Harm op elektrische gitaar, brachten er 
meteen de sfeer in. Hun podium was een trailer, die door BTT 
Intermodal gratis en voor niets ter beschikking was gesteld. 
 

In de pauze was er ruim tijd voor 
iedereen om een parcours van Oud-
Hollandse spellen af te leggen. Van 
spijkerpoepen tot koekhappen, van 
hamerspel tot balvanger. 
 
 
 

 
Loempiaatjes en satéstokjes, 
vakkundig geregen door onze 
eigen bewoners, fietsten er 
zonder problemen in. 
 
 
Over drie jaar bouwen we een 
nieuw feestje en zetten we de 
deuren ook weer open voor 
iedereen die Olivier een warm 
hart toedraagt.  
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OLIVIER IN DE EERSTE HELFT VAN 2022 
 
 Minder coronalast 

De eerste maanden van 2022 stonden nog steeds/opnieuw in het teken van de corona-pandemie. 
Bezoek aan Olivier was wel mogelijk maar ouders en verdere familie en vrienden werd gevraagd zo 
min mogelijk (alleen bij noodzaak en op verzoek van het team) de gemeenschappelijke ruimte binnen 
te komen, en bezoek aan Olivier vooral in het teken te laten staan van bezoek aan het appartement 
van het eigen kind/de eigen broer of zus of de eigen vriend of vriendin. Werk en dagbesteding zijn wel 
gelukkig grotendeels doorgegaan. Vanaf april kreeg het leven pas weer meer zijn gewone gang. 
 
Het team heeft zijn best gedaan om de 
situatie zo gezellig mogelijk te houden en 
heeft veel dingen opgezet binnen de groep. 
Wandelen, andere activiteiten buitenshuis en 
binnenshuis: langzaam maar zeker kwam het 
gewone leven en het gewone ritme weer 
terug.  
 
 
En alle verjaardagen zijn natuurlijk uitgebreid 
gevierd! 
 
 
 
 Carnaval 

 
Gelukkig waren de coronaregels net op tijd versoepeld om 
carnaval te kunnen vieren. Een vaste Oliviertraditie! 
Vrijdagavond was het meteen feest, helaas nog zonder 
familie en vrienden, maar het was supergezellig. En dat 
allemaal zonder mondkapje!! 
Teamleden en bewoners hebben volop meegedaan. 
Leroy was DJ van dienst en verzorgde de muziek op de 
avond. 
 
Het was een geslaagde 
avond en hopelijk kan het 
de volgende keer worden 
herhaald met familie en 
vrienden. 
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 Game-avond 
Een van de teamleden heeft een keer haar Nintendo switch mee- genomen naar Olivier voor een game-
avond: een groot succes! 

Alle bewoners die mee wilden doen 
hebben een rondje kunnen Mario karten! 
Dat gaat met vol enthousiasme en 
allemaal even fanatiek! Hier en daar wat 
frustratie als iemand net op het laatste 
moment wordt ingehaald, maar daar 
lachen we dan later ook weer om.  
 
Ook kan er als team worden 
samengespeeld en iedereen krijgt dan de 
kans om mee te doen. Alle deelnemers 
peppen elkaar op en moedigen elkaar 
aan! 

 
 
Degenen die liever een ander spelletje 
deden, konden dit ook doen dus het werd 
uiteindelijk een avond met veel gezelligheid 
en uiteenlopende spelletjes. 
 
 
 
 
 
 
 Kaartavond 

Kaartavondjes vormden een andere activiteit. Met een gezellig clubje eerst een heerlijk kopje koffie of 
thee. Dan samen overleggen, welke kaartspellen zullen worden gekozen. Veel plezier vooral bij het 
keezenspel… 

 
Met zijn allen gezellig om de 
tafel en wat een lol als er 
iemand van af wordt 
gegooid…. 
Na zoveel pret doet de 
uiteindelijke winnaar er niet 
meer toe.  
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 Paasbrunch 
Op tweede paasdag hadden Harm, Tijn, Guy, Leroy en Patrick een paasbrunch. Een volle tafel gevuld 
met allerlei lekkers! Als eerste een heerlijk worstenbroodje met een lekker glaasje jus d’orange, 
gevolgd door verschillende harde en zachte mini broodjes, met diverse salades, paté, zoet beleg en 
natuurlijk een lekker sneetje paasbrood toe. Voor Patrick was natuurlijk ook wat lekkers geregeld! 
 

 
Voormalig gastvrouw (nu vrijwilliger) Elly 
en haar man Henk kwamen nog even 
langs gefietst en dronken een kopje koffie 
mee. Het was genieten van een heerlijke 
paasbrunch in de warmte van een 
stralend zonnetje! 
 

 
 Burgemeester Janssen luistert koperen jubileum van 

  Olivier met paaseitjes op 
Op 2 april bestond Olivier 12,5 jaar. 
‘Er was nog nooit zoveel plezier – als in het huis van Olivier’. Dat zong 
burgemeester Hans Janssen destijds bij de opening van het 
Moergestelse ouderinitiatief in het Antonius Huis langs de Reusel.  
 
 

Twaalfenhalf jaar later was burgemeester Janssen weer van de 
partij om de bewoners van Olivier te feliciteren met hun 
koperen jubileum. Behalve een pot paaseitjes bracht hij ook zijn 
ambtsketting mee. 
Thijs en Harm grepen meteen hun kans. Met de zilveren 
burgemeesters-ketting om de nek konden ze zich even 
burgemeester voelen. Het was burgemeester Janssen zo al snel 
duidelijk dat de sfeer er nog altijd goed in zit bij Olivier. De 
twaalf bewoners, ieder met eigen beperkingen én talenten, 
hebben hun draai gevonden in de Moergestelse gemeenschap. 
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De burgemeester kreeg ook nog de film ‘Olivier 
Overdag’ te zien, die rondom het 10-jarig bestaan 
werd gemaakt. Hij kreeg zo een beeld van de 
activiteiten (werk of dagbesteding) van de twaalf 
buiten het wooninitiatief om. De burgemeester 
zag Guy aan het werk op de kwekerij achter de 
trappistenabdij; Harm bij de WSD in Boxtel; Ingrid 
in en om de Kerkhovense molen; Thijs bij Artenzo 
in Tilburg; Patrick op basisschool De Vonder in 
Moergestel; Marjoleine op zorgatelier Walap in 
Oisterwijk; Jacqueline bij Vincentius in Udenhout; 
Hanneke bij restaurant Wout in Moergestel; Tijn 
in Herberg Den Hemel in Hilvarenbeek; Junis in de 

catering voor de Rabobank in Oisterwijk; en Paulien in het Stan Café van Stanislaus (waar Junis 
inmiddels ook werkt).  
Zelf zat Hans Janssen ook in de film. Op zijn werkronde in het 
kantoor van de gemeente Oisterwijk kwam Leroy de 
burgemeester van oud papier bevrijden. Wie ‘Olivier Overdag’ 
ook wil zien: het staat op YouTube. 
 
Voor hij vertrok wilde burgemeester Janssen nog weten wie 
nu eigenlijk de burgemeester van Olivier was. Niemand dus.  
‘Ik hoor het al’, concludeerde Janssen. ‘Het gaat er hier net als 
in de gemeente-raad aan toe: de meeste stemmen gelden.’  
 

Harm draagt even het gezag     
 
 
 
 Chez Olivier bij de pizzabakker 

  
‘De lekkerste pizza die ik ooit op heb.’ 
 
Uit privacy-overwegingen zeggen we niet wie van de 
Olivier-bewoners deze culinaire recensie heeft gegeven. 
Maar het moge duidelijk 
zijn dat de vingers afgelikt 
konden worden op de 
verjaardag van Jacqueline. 
Speciaal voor die 
feestelijke gelegenheid 
ging ‘Chez Olivier’, ons 
kookclubje van ouders en 
familieleden, een keertje 
buitenshuis. 

 
Christ en Angelicque, vader en moeder van de jarige job, namen de 
Olivier-bewoners op de fiets of in de auto mee naar niet zomaar een 
pizzabakker. Hun goede kennis Gied deed zijn kookkunsten op in Italië. 
Hij heeft thuis in Tilburg liefst drie pizzaovens staan.  
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Pizza met Cheeeese.... 
 
 Special Olympics Golfen in Twente: aan het woord zijn Guy en Thijs 

 
Op 10, 11 en 12 juni waren de Special 
Olympics Nationale Spelen 2022 waar 
Thijs en Guy deel aan hebben genomen 
op het onderdeel golf. Beide mannen zijn 
lid van Prise d’eau Golf in Tilburg, alweer 
zo’n 5 jaar ongeveer. Guy heeft geslapen 
in een hotel met de andere golfers, 
vrijwilligers en ouders van Prise d’eau. 
Thijs heeft met zijn familie 3 nachten 
geslapen in een vakantiehuisje in de 
buurt.  
Op vrijdag 10 juni hebben ze een rondje 
gelopen in het stadion van Twente waar 

veel publiek was aldus Guy. Op zaterdag was er een open ronde, een soort selectieronde en op zondag 
waren de echte wedstrijden.  
 
Guy: ‘Het is goed gegaan, ik ben als eerste geëindigd en ga 
volgend jaar naar de World Games in Berlijn, twee weken 
lang met mijn vader.’ Op de vraag waar hij goed in is 
antwoordt hij: ‘De afslag (ver slaan)’, maar hij is ook goed in 
het korte spel. (Wil je weten wat dat precies betekent dan 
vraag het maar aan Guy, hij kan er, vol enthousiasme, volop 
over vertellen.) Na even denken geeft hij aan dat hij ook 
goed is in de tiende hole (zeg maar de derde helft bij 
voetbal)  
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Thijs vertelt dat hij vierde is geworden in zijn categorie en hij 
heeft een soort medaille gekregen. Het weer was eigenlijk te 
warm om te golfen maar het was ook winderig. Thijs vertelt 
dat hij 1 keer in zijn ‘golfcarrière’ een Hole in One heeft 
geslagen toen hij nog maar een half jaar golfde. ‘Dat is uniek’, 
zegt Guy spontaan; Thijs vult aan dat geluk zeker een rol heeft 
gespeeld. 
 
Het tweetal sluit af met de mededeling dat iedereen altijd 
welkom is om te komen kijken aan de Gilzerbaan 400 in 
Tilburg. 
 

 
 
 Wandelvierdaagse Moergestel 

Eind juni hebben verschillende bewoners 
met ouders, vrijwilligers en teamleden de 
wandelvierdaagse gelopen in Moergestel. 
Hier volgt het verslag van Leroy: 
‘Ik heb vier dagen gewandeld, vijf 
kilometer per dag samen met mijn 
medebewoners Thijs, Harm, Patrick, 
Hanneke, Jacqueline, Tijn en Paulien. Ook 
met teamleden, ouders en vrijwilligers. 
Onderweg gezellig gezongen, gekletst en 
af en toe een grapje gemaakt. Onderweg 
hadden we een stop en kregen we een 
appel of peperkoek.  

 
De laatste dag van de wandelvierdaagse liep de harmonie 
voorop en stonden er mensen langs de kant, zo ook mijn 
moeder. Als verrassing kreeg ik van mijn moeder een knuffel 
en van mijn vader een biertje op het terras. Van Olivier heb ik 
een bloemetje en een snoep medaille gehad. O ja, ik heb ook 
nog een medaille gehad en een muntje voor een ijsje. Ik weet 
nog niet of ik volgend jaar weer meeloop, misschien ga ik dan 
helpen met de vrijwilligers van de wandelvierdaagse om 
kraampjes mee op te bouwen en theekannen te vullen.’ 
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 Hockeytraining  
Op woensdag 6 juli hadden Jacqueline en Hanneke hun laatste hockeytraining. Om deze gezellig af te 
sluiten waren familie, vrienden, begeleiders etc. welkom om mee te doen. Vanuit Olivier waren er een 
aantal enthousiastelingen: Junis, Leroy, Paulien en Eveline.  
 
De hockeydames werden zoals 
gewoonlijk met de auto gebracht en 
gehaald, de rest ging lekker op de fiets. 
Ze kregen een echte training met een 
warming-up, behendigheidsoefeningen 
met de bal en als afsluiting natuurlijk een 
wedstrijdje. Ze hebben allemaal genoten 
en gezweet! 
 
 
 
 
 
 
 
 Moergestelse kermis 

 
 

De Moergestelse kermis begin juli is weer 
goed bezocht, ook door de Olivierbewoners! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SAMENSTELLING TEAM 
 
 Gaande en komende teamleden 

Begin mei is Eveliene Derksen - Wagemans (weer 
een gelijke naam alleen met een extra -e-, we 
hebben nu 2 Eveli(e)nes, 2 Ingrids, diverse 
Mar(i)jan(ne)s..) begonnen als huishoudelijk 
medewerkster. Henriette heeft afscheid genomen 
en geniet nu van haar pensioen. Wij zijn blij dat 
haar plek meteen opgevuld kon worden.  
In juli kondigde PB-er Lucinda haar vertrek aan. De afstand werd te groot tussen haar woonplaats en 
de files werden weer te druk… We hopen dat we spoedig in haar opvolging kunnen voorzien. 
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KWALITEITSONDERZOEK 
 

In april hebben we met alle betrokkenen: bewoners, teamleden en 
ouders, individueel meegedaan aan het kwaliteitsonderzoek met 
Dorien Kloosterman (van belangenbehartiger Naar-Keuze). Alle 
betrokkenen hebben de gesprekken met Dorien als zeer prettig 
ervaren. De uitkomsten zijn in juli in de Familieraad met Dorien 
besproken. 
 
 
 

Het kwaliteitsonderzoek is voortgekomen uit 
activiteiten van Olivier rond toekomstgerichtheid 
en uit belangstelling naar de opvattingen over het 
werken en wonen in een ouderinitiatief zoals die 
worden geuit in individuele gesprekken met leden 
van de diverse betrokken partijen (bewoners, 
team, ouders). Voorafgaand aan de gesprekken 
zijn gesprekstopics geïnventariseerd bij ouders en 
team. 
De resultaten zijn belangwekkend. De belangrijkste vermelden we hieronder met in het achterhoofd 
dat 80% van de tijd en het werk prima verlopen! 

− De meeste teamleden blijken niet bewust voor het werken in een ouderinitiatief te hebben 
gekozen maar zijn daar min of meer toevallig bij terecht gekomen. De sfeer in de groep wordt 

positief beoordeeld en men werkt ook graag bij Olivier. Er zijn wel 
enkele punten die aandacht verdienen: de werkdruk vindt men in 
het algemeen (erg) hoog en het is de teamleden niet altijd 
duidelijk door wie zij worden aangestuurd. Men vindt de lat hoog 
liggen en een hardnekkig probleem is de ‘weerbaarheid’ van het 
team tegenover ouders. Nogal wat teamleden voelen zich 
onzeker en denken dat door ouders altijd direct actie van hen 
wordt verwacht bij vragen/verzoeken, ongeacht de prioriteit. 
Men is daardoor soms bang om weerwoord aan ouders te geven. 
 
 

Bij navraag wordt deze visie van het team op het 
werken in een ouderinitiatief wat genuanceerd: 
het team is in de laatste twee jaar grotendeels 
vernieuwd en de coronatijd heeft ertoe geleid 
dat de wederzijdse kennismaking tussen 
teamleden en ouders stroef is verlopen omdat 
men elkaar eenvoudigweg te weinig kon 
tegenkomen. In de coronatijd en na de vele 
teamwisselingen is bovendien in eerste 
instantie alle energie uitgegaan naar het welzijn 
van de bewoners en het goed houden van de 
sfeer binnen Olivier. Voor beide partijen ligt hier 
een uitdaging: bewustwording van de manier 
waarop uitingen op de ander overkomen en het 
belang om elkaar hierop te blijven aanspreken. 
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− De gesprekken met de bewoners leerden dat zij 
in het algemeen blij zijn bij Olivier te wonen in 
een fijn appartement. Bewoners zijn gebaat bij 
continuïteit en voorspelbaarheid en hebben dan 
ook te lijden gehad onder het vertrek van een 
groot aantal teamleden met wie ze vertrouwd 
waren. Stabiliteit in het team is dus van groot 
belang.  
 

− Ouders geven aan dat ze tevreden zijn over de 
begeleiding door het team, de sfeer, het 
nakomen van afspraken etc. Wel ziet men een 
(forse) toename van administratief werk en men vraagt zich af in hoeverre dit ten koste gaat 
van de beschikbare begeleidingstijd. Ook ouders geven aan dat de communicatie tussen alle 
partijen verbeterd kan worden. Ouders maken zich daarnaast zorgen over het grote aantal 
taken dat bij het bestuur ligt. 

 
Naar aanleiding van het onderzoek gaat de teamleider met het team nader in op de achtergronden 
van de kennelijk bestaande onhelderheden. Het bestuur beraadt zich samen met de teamleider op 
verbetering van de onderlinge communicatie. Het belang van zich beter bewust te zijn van de manier 
van communiceren en hoe uitingen op anderen overkomen, kan niet genoeg aandacht krijgen. Het 
onderzoek heeft dit in elk geval zeer duidelijk gemaakt. 
 
 
BESTUUR EN COMMUNICATIE 
 
 Vergaderingen 

Het overlegcircuit van Olivier was in de eerste helft van 2022 nog eventjes in digitale vorm, maar 
inmiddels kan vrijwel alle overleg gelukkig weer fysiek worden gevoerd. Het bestuur van de Stichting 
is in april, mei en juli bijeen gekomen, en heeft daarnaast regelmatig tussentijds contact, ook met de 
teamleider. De kwartaalvergaderingen met de manager van ASVZ vonden in maart en juni plaats. De 
Familieraad is samen met broers en zussen digitaal in februari bijeengekomen en fysiek in juli. 
Belangrijkste aandachtspunten blijven de omgang met en de impact van de coronacrisis op bewoners, 
team en ouders. Verder is aandacht besteed aan de manier van werken binnen het team en is uiteraard 
het resultaat van het kwaliteitsonderzoek en de consequenties daarvan uitgebreid besproken. Het 
bestuur van de Stichting heeft ook stappen gezet om tot uitbreiding te komen om de taakbelasting wat 
evenwichtiger te kunnen verdelen en om de toekomstbestendigheid beter te kunnen borgen. 
 
 Driehoekskunde 

Olivier wil voor alle betrokkenen zo helder mogelijk krijgen wat een ouderinitiatief inhoudt, wat het 
werken in een ouderinitiatief betekent en wat de meerwaarde van een ouderinitiatief is ten opzichte 
van reguliere woongroepen in een instelling. Chiel Egberts is ingeschakeld om met het team de fijne 
kneepjes te bespreken van de door hem ontwikkelde 'Driehoekskunde'. Na een online bijeenkomst in 
het voorjaar van 2021 over de theorie achter dit begrip, heeft het team in oktober 2021 een 'life' 
bijeenkomst met Chiel gehad, waarin meer concreet kon worden gemaakt hoe deze driehoekskunde 
in de praktijk werkt. De bijeenkomsten zijn in het begin van 2022 vervolgd. 
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 PGB Portaal 2.0 

Veel aandacht moest 
door het bestuur ook 
worden geschonken aan 
alle administratieve 
voorbereidingen om 
vanaf najaar 2022 met 
het nieuwe PGB-
administratiesysteem te 
kunnen gaan werken. 
Verwacht wordt dat het 
Zorgkantoor dit in het 
najaar zal gaan 
doorzetten. 
Inmiddels heeft Stichting 
Olivier erkenning 
gekregen van het 
ministerie als zorgaanbieder (Olivier is hoofdaannemer, waarbij ASVZ als onderaannemer wordt 
‘ingehuurd’). Hiervoor was een aanpassing van het in 2009 met ASVZ opgestelde contract noodzakelijk 
omdat inmiddels de wet- en regelgeving is veranderd. Gelukkig was dat, in nauwe en prettige 
samenwerking met de jurist van ASVZ, in korte tijd goed geregeld. Inmiddels is de Stichting ook in het 
bezit van een AGB-code en een Vecozo-certificaat zodat vanaf het najaar met het nieuwe portaal kan 
worden gewerkt! 
 
 
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. 

mailto:marjanpollemans@vanolivier.nl

