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Voorwoord
Scheiden wonen en zorg
Het scheiden van wonen en zorg staat in de belangstelling. Dat past in het streven van de overheid om mensen met langdurige zorg onderdeel te laten uitmaken van de samenleving. Ook zij horen erbij en moeten zichtbaar wonen in de wijk of het dorp. Daarnaast hebben
mensen met een beperking en een begeleidingsvraag zelf behoefte aan autonomie, ook wanneer er sprake is van zorgafhankelijkheid.
Kwaliteit van leven en wonen
Het scheiden van wonen en zorg geeft mensen met een hulpvraag meer autonomie dan het traditionele integrale pakket van de Wet
Ziekenhuis Voorzieningen (WZV). De bewoner met een hulpvraag woont immers in zijn eigen huis, ook al is dit soms een groepswoning.
De begeleider komt, net als de thuiszorg, in het huis van de bewoner. Ook heeft de woning minder de uitstraling van een werkomgeving
door de inrichting met eigen meubels.
Participatie, dagbesteding en werken
Mee kunnen en mogen doen in de samenleving is voor mensen met een beperking en een hulpvraag langere tijd niet vanzelfsprekend
geweest. Langere tijd is er zelfs sprake geweest van uitsluiting. Uitsluiting heeft als effect dat er geen referentiekader meer is waaraan
kan worden getoetst met als gevolg de kans op onaangepast gedrag.
Phusis
Vanaf de oprichting is Phusis georganiseerd vanuit bovenstaande principes. Vanuit kleinschaligheid, multidisciplinariteit en ondernemerschap organiseert Phusis kwalitatief goede, maar vooral duurzame betaalbare zorg. Dit jaarverslag geeft een beeld hoe mensen binnen
Phusis vanuit de relatie met elkaar werken en leven.
Veel leesplezier!

Bart de Bruin
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1. Phusis in het kort
Stichting Phusis is ontstaan uit de droom van drie vrienden: Bart
de Bruin, Lulof Drenth en Albert Scheer. Vanuit hun ervaring
in de zorg merkten ze dat er bijna geen ‘zorg op maat’ werd
aangeboden, zeker niet voor mensen met een lichtverstandelijke
beperking in combinatie met (ernstige) gedragsproblemen. Deze
mensen vielen en vallen binnen de traditionele zorg al snel buiten
de boot. Ideeën waren er genoeg om het anders te doen. Die
hebben in 2004 geleid tot de oprichting van Stichting Phusis.
Medeoprichter van het eerste uur Albert Scheer vertelt:
“We huurden een kleine boerderij aan de Bosweg waar we het
eerste half jaar een paar bewoners zorg op maat en dagbesteding aanboden. We werkten ons een slag in de rondte. Het
eerste half jaar behielden Bart en ik onze baan in Utrecht, Lulof
begeleidde de bewoners overdag. In de avonduren en ’s nachts
namen wij het stokje over en ging ‘ons’ werk verder. Mijn rol bij
Phusis was heel divers. In de eerste jaren was er geen strakke
rolverdeling. Het was gewoon doen.”
De kern van Phusis staat op de website te lezen: ‘Iedereen verdient een kans.’ Dit is de reden dat Phusis ruime criteria hanteert
bij de aanname van bewoners. “Samen met bewoners leggen we
de nadruk op de mogelijkheden die er zijn. We werken met open
vizier aan veiligheid, aandacht en perspectief. Daarbij zoeken we
samen naar een plekje om te wonen en te werken. In dialoog zijn
en voortdurend uitnodigend zijn, zijn daarbij sleutelwoorden.”
Nu meer dan 10 jaar later is Stichting Phusis niet meer weg te
denken uit het zorglandschap in Noord Nederland. Vanuit de start
in Fochteloo is Phusis nu ook actief in Oosterwolde, Appelscha,
Assen en Hoogersmilde, en biedt ondersteuning bij wonen en

werken. Begeleiders kennen bewoners persoonlijk, er zijn korte
lijnen. Het werken aan de realisatie van de droom van mensen
staat bij Phusis centraal of je nu ondersteuning krijgt of er werkt,
daarin is iedereen gelijk. Het zorgprogramma In Dialoog is de kern
van hoe er gewerkt wordt binnen Phusis. Medewerkers worden
door dit programma ondersteund in het aangaan van relaties met
de mensen die ze ondersteunen. In Dialoog betekent dat bewoners uitgenodigd worden om samen met begeleiders op zoek te
gaan naar de antwoorden op de vragen die er leven. Eén van de
oprichters van Phusis, Lulof Drenth vertelt hierover.
”De meeste voldoening haal ik uit de contacten op de werkvloer.
Ik ben iemand die met de poten in de klei moet staan. Van een
afstandje toekijken, kan ik niet. Momenteel begeleid ik gezinnen
in hun thuissituatie. Vertrouwen over en weer is daarbij het sleutelwoord. Een tijdje geleden had ik met een bewoner een heel
open gesprek over liefde. Dat iemand mij blindelings vertrouwt,
dat maakt voor mij het verschil. Als begeleider ben je zelf je
instrument, ik geef terug wat ik krijg.”
In 2012 is Phusis in omvang sterk gegroeid. In 2012 werden 40
mensen met een beperking door Phusis ondersteund bij wonen
en werk. In 2013 waren dat er 51, in 2014 stond de teller op 57 en
in 2015 waren dat er 59. In 2013 realiseerden 46 medewerkers, in
2014 49 medewerkers en in 2015 51 medewerkers met elkaar de
ondersteuning die nodig was. In 2013 is vooral gewerkt aan het
verbeteren van de personele bezetting en het op adequate manier
blijven vormgeven van de zorg aan bewoners. In 2014 lag de
nadruk op de voorbereiding op de transities in het lokale domein.
En 2015 stond in het teken van de nieuwe wetten in de zorg. Meer
informatie over de stichting is te vinden op www.stichtingphusis.nl.
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2. Wonen met begelei
Phusis biedt verschillende mogelijkheden om ondersteuning te
krijgen bij het wonen. In de vorm van groepswonen, bijvoorbeeld
op de zorgboerderijen Brinkzicht en Onder de Linde, ondersteund
zelfstandig wonen of ondersteuning op vraag vanuit je eigen woning. In 2013-2015 waren er groepslocaties in Fochteloo en Oosterwolde van waaruit ondersteuning werd geboden. Daarnaast
waren er mogelijkheden om zelfstandig te wonen in Appelscha,
Assen, Hoogersmilde en Oosterwolde. In het hele werkgebied
was een groei te zien van het aantal mensen dat ondersteund
werd. Nieuwe woningen voor ambulante ondersteuning werden
gehuurd via de woningbouwvereniging of via particulieren.

Woonboerderij Oosterwolde
Een mooi voorbeeld hiervan is de woonboerderij aan de Klazingaweg in Oosterwolde. Deze was in het bezit van de familie
Heijltjes, een familie die op verschillende manieren heel actief
verbonden is met het werk van Phusis. Het verhaal van deze
boerderij begint bij Willem Heijltjes, oud-wethouder en oud-directeur van Aegon. Hij zag heil in de droom en plannen van Phusis
en vond bij Phusis begeleiding voor zijn zoon Wilfried. Wilfried
woont zelfstandig in Appelscha en krijgt ondersteuning bij dagbesteding van Phusis. Samen met Bart de Bruin heeft hij de grondslag gelegd voor de financiële structuur van de huidige stichting.
Een basis voor een gezonde organisatie aldus dochter Charlotte
Heijltjes. Zij vertelt hierover.
“Er was een idee maar er was geen geld. En ze wilden niet dat
mensen tussen wal en schip zouden vallen dus de eerste aandacht ging naar de zorg en ondersteuning. Mijn vader heeft er
voor gezorgd dat Phusis het financiële en fiscale geregeld kreeg.
Hij had altijd net even andere ideeën en mogelijkheden hierover
dan anderen. Hij heeft intensief meegedacht over hoe e.e.a het
beste georganiseerd kon worden.”
Willem Heijltjes en zijn vrouw Marijke woonden op de boerderij
aan de Klazingaweg in Oosterwolde. Na het overlijden van Willem
in 2011 en Marijke in 2012 heeft de familie in 2013 de boerderij
verkocht aan Phusis. Na een grondige verbouwing huisvest de
boerderij het woonhuis van twee begeleiders en in een ander
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iding van Phusis
deel de woonplekken van drie bewoners. Dochter Charlotte
Heijltjes vertelt over deze beslissing.
“Mijn ouders dachten erover om kleiner te gaan wonen. Mijn
vader heeft toen gezegd dat hij het wel mooi zou vinden als de
boerderij dan van Phusis zou worden. Dat dat gelukt is, is heel
fijn voor beide kanten. De wetenschap dat het idee van mijn vader ook in zijn huis voortleeft vind ik heel bijzonder. Voor Phusis
stond voorop dat wij er een goed gevoel bij hadden, ook na de
verbouwing. En dat we er altijd welkom zijn en ons welkom voelen is heel belangrijk, ook voor de rest van de familie.”

Van groepswonen naar zelfstandig wonen
De bewoners van de woonboerderij aan de Klazingaweg zijn
jongvolwassenen die zelfstandiger en kleinschaliger zijn gaan
wonen ondanks hun hechtingsproblematiek en fors probleemgedrag. Deze jongens hebben grote veranderingen doorgemaakt.
Eerst woonden ze in een groepswoning in Fochteloo. Ze wilden een volgende stap zetten naar meer zelfstandig wonen. In
deze boerderij zijn ze met zijn drieën en één begeleider en een

stagiaire. Er wordt gewerkt vanuit een stevige basisstructuur met
de minimaal noodzakelijke begeleiding. De bewoners vinden het
prettig om hun eigen leven vorm te kunnen geven en met minder
mensen te maken te hebben. Tegelijkertijd hebben ze hier meer
contact met de buren en voelen ze zich vrijer. Zorgcoördinator
Dirk de Bruin zegt hierover:
“De kunst is om het netwerk van de jongens stabiel te houden
maar zo dat ze daarin vinden wat ze zoeken aan contacten.
Want hoe groter het netwerk, hoe meer verleidingen en hoe
meer problematiek. Het netwerk hier in de buurt is heel veilig.
Want ze weten dat als ze wat uitspoken dan komt de buurman
bij ons langs en andersom ook. We zorgen verder dat de jongens
sporten, bijvoorbeeld op de sportschool en de voetbalclub. Dat
bouwen we langzaam op.”
Zij hebben voor zichzelf en elkaar gekozen. De boerderij heeft er
ook dieren bijgekregen en de schuur is opslag voor de klusploegen
van Phusis. Eén van de bewoners is Marcos. Marcos en zijn ouders
Hans en Teja Jansen vertellen over hun ervaringen met Phusis.
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Marcos is 26 jaar geleden geboren in Brazilië en daarna geadopteerd door Hans en Teja Jansen. Marcos kwam in 2006 al bij Phusis voor het werken bij dagbesteding. Na een groot auto ongeluk
kwam Marcos terecht bij een zorginstelling in een gedwongen
opname. Een vreselijke tijd voor Marcos en zijn ouders. Gelukkig
werd de nieuwe boerderij in Fochteloo van Phusis gerealiseerd
en kon Marcos daar zijn eigen appartement betrekken. Hans en
Teja waren blij met de andere manier van werken van Phusis. “In
tegenstelling tot andere zorgaanbieders denkt Phusis vanuit een
sterke visie en in mogelijkheden. En als die er even niet zijn dan
proberen ze die mogelijkheden te creëren.”
Marcos moest erg wennen in het appartement in Fochteloo. Hij
wilde na de tijd die achter hem lag meer vrijheid en meer rust.
Samen met twee anderen heeft hij in 2014 het initiatief genomen
om naar de woonboerderij aan de Klazingaweg in Oosterwolde
te kunnen gaan. “Het is een mooie boerderijplek. Lekker rustig.
Met twee anderen woon ik hier. Die jongens kende ik al van Fochteloo en Oosterwolde. Wij hadden toen alle drie wel een beetje
een klik. Toen zei Dirk: “ik ga hier weg, maar ik wil wel een paar
jongens meenemen”. Dus zijn wij gelijk naar Dirk toegegaan en
hebben gevraagd mogen wij mee? Nou, dat vond hij goed.”

zeg maar. Daar maken we meubels van en die verkopen we ook.
We maken dat voor bedrijven en particulieren. Mensen vinden
ons via de website of facebook.”
Tegelijkertijd blijft de drang naar zelfstandig je eigen leven
kunnen leiden. “Nee, ik vind Phusis niet bijzonder, ik vind er niets
bijzonders aan. Nou, ik snap wel dat mensen dat zeggen hoor.
Maar voor mij bestaat Phusis helemaal niet omdat ik liever had,
dat ik zonder Phusis kon wonen. Ik snap wel dat ik mijn leven en
mijn toekomst een beetje weggegooid heb. Misschien is dit een
stap er weer naar toe. Misschien wel ja, wie weet.” Toch zeg ik:
“ga zo door bij Phusis.”
Hans en Teja zijn betrokken ouders. Zij zijn fan van Phusis maar
zijn ook de kritische vriend. Zoals Teja het zegt: “je moet de visie
doorzetten tot op de bodem, je moet altijd met elkaar daarover
in gesprek blijven en als familie blijven prikken, ze scherp houden.
Vooral als het gaat om de kwaliteit, bijvoorbeeld van voeding en
persoonlijke hygiëne”. Zij koken elke twee weken met veel plezier
voor de bewoners van de boerderij in Oosterwolde.

Zo zit Marcos nu helemaal op zijn plek in de woonboerderij in
Oosterwolde vinden Hans en Teja. “Hij krijgt de intensievere
begeleiding die hij nodig heeft, hij leert hoe hij met geld om moet
gaan, hoe hij voor zichzelf kan zorgen. Hij is voor het eerst in
lange tijd weer een weekend thuis geweest. En hij is sinds hij hier
woont van de drugs af!”
Wat ook een mijlpaal is, is dat hij plezier heeft gevonden in zijn
werk. Er is veel uitgeprobeerd en met veel volharding hebben ze
Marcos begeleid naar werk in de meubelmakerij Payebelwood.
Moeder heeft hier vroeger van gedroomd en kan bijna niet geloven dat het zo goed gaat. Marcos vertelt: “wij maken meubels
zoals tafels, kasten, stoelen en banken van sloophout, pallethout
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Zelf schrijven van de rapportages
Onderdeel van nog meer zelfstandig wonen is dat de
jongeren zelf het voedingsbudget beheren. Zo krijgen ze
meer kennis over wat er binnen komt aan geld en wat eruit
gaat en waar je op moet letten als je boodschappen gaat
doen. Met een beetje geluk sparen ze en kunnen ze iets
leuks doen, bijvoorbeeld naar de film gaan. Ook wordt er
geëxperimenteerd met het zelf schrijven van de rapportages over hoe de dag verlopen is. Dit is belangrijk om zo de
bewoner zelf aan het stuur te zetten, maar dit is nog niet
zo gemakkelijk als het lijkt. Zorgcoördinator Dirk de Bruin
vertelt hierover.
“Het idee voor het betrekken van bewoners bij de rapportage is ontstaan vanuit het idee dat de verantwoordelijkheid van de zorg ook echt bij de bewoner neergelegd moet
worden. Dat is een goed uitgangspunt. Maar in een setting
zoals hier in Oosterwolde met één of twee begeleiders die
de bewoners alle dagen meemaken is dat nog niet gemakkelijk omdat we alles al bespreken. Bewoners vinden het
ook niet zo belangrijk, die zeggen: ‘ja, dus dat is dubbelop’. En ze schrijven dus of iets goed of niet goed is gegaan.
Maar ook ‘geen bijzonderheden of welterusten’. Die maken
er meer een soort dagboekje van.
En dan wordt het interessant hoe je daarmee omgaat.
Dan moet je er als begeleider bij gaan zitten en samen
gaan rapporteren zonder dat het dan je eigen rapportage
wordt. Dat is een hele uitdaging. Je moet de jongens en de
meiden kunnen vertellen wat het belang ervan is. Dat is
voor mij zicht op je eigen leven krijgen zodat ze zelf kunnen
teruglezen wanneer het goed ging en wat de succesfactoren daarvoor waren. En wanneer zat ik in een dip en wat
was daar de aanleiding voor. We kunnen ook meer experimenteren met filmpjes en foto’s, dat kan allemaal in het
systeem. Bij meer begeleiders is het natuurlijk nog belangrijker dat je een goede overdracht hebt. En dan is het juist
nodig dat wat je besproken hebt met bewoners ook goed
in de rapportage staat. Sommige bewoners vinden het ook
fijn om te weten wat erin staat. Ze hebben het gevoel dat
er niets achter hun rug om gebeurt.”
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3. Werken bij Phusis
Als je bij Phusis woont wordt er ook een plek geregeld om te
werken. “Dat geeft je structuur, biedt je een dag- en nachtritme,
geeft je collega’s, maakt je onderdeel van de maatschappij en
geeft je waardering,” aldus de website. Werken bij Phusis kan
bijvoorbeeld op één van de zorgboerderijen Hoeve Brinkzicht en
Onder de Linde. Op zorgboerderijen wordt vooral in de natuur gewerkt. De natuur heeft namelijk een positieve invloed op mensen.
Het groen geeft ruimte en rust. Daarna geeft de wisseling van de
seizoenen een logische volgorde in het werken aan. Voorbeelden
van werkzaamheden die uitgevoerd kunnen worden zijn: werken
in de groentetuin, verzorgen van dieren, kloven en zagen van
haardhout, maaien en hooien van grasland, zagen van bomen
in het bos, folders vouwen en bezorgen. De afgelopen jaren is

meer geïnvesteerd in het werken op zorgboerderijen. Om zowel
bewoners als omliggende horeca te voorzien van vlees, melk,
honing, eieren en groente. Een andere mogelijkheid is te werken
bij één van de twee houtwerkplaatsen De Grietman en Payebelwood. Maar ook op werkplaatsen en klusgroepen zoals de Flow,
Klusgroep De Grietman en Oude Willem.
Tweet
@DitisBARTassen 23 apr. 2014
Omdat ons terrasmeubilair niet op tijd af is
brengen de Helden van #StichtingPhusis picknicktafels naar ons!
#dankbaar
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Een andere mogelijkheid om te werken is in de winkel van de
Grietman. In de winkel zijn de producten te zien en te koop die
gemaakt worden in de kaarsenmakerij en bij de houtwerkplaatsen.
Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld werken als stratenmaker,
in het tuincentrum of bij de Hema.
Johanna Blok heeft vanaf haar 16e op heel veel verschillende
plekken in Nederland op straat geleefd. Dat was geen fijne tijd:
vechten, drugs gebruiken, buiten slapen waren aan de orde van
de dag. Ook kwam ze in aanraking met verschillende zorginstellingen. Nu woont ze bij Phusis en werkt ze in de Hema. Johanna
vertelt.
“Ik kan ze niet meer op één hand tellen”. Tot ze uiteindelijk in
Groningen belandde, bij een stichting voor thuis- en daklozen.
Daar had Johanna een eigen kamer, niet alleen voor de nacht,
ook voor overdag, met haar eigen spullen. “Dinsdags kreeg ik
zakgeld en ging ik altijd naar de coffeeshop. Op een dag hoorde
ik, vlak voordat ik bij de coffeeshop was, mijn naam noemen
door ‘de wouten’. Ik werd gearresteerd, handen op het autodak, handboeien om en naar het politiebureau. Daar kreeg ik
te horen dat ik verdacht werd van de moord op mijn ex-vriend.
Ik heb een week vastgezeten met alle beperkingen die daarbij
horen. Uiteindelijk lieten ze me gaan omdat er geen bewijs was.
Mijn spullen en plek in de opvang was ik kwijt.” Sinds drie jaar
woont ze bij Phusis. “Ik startte in de boerderij in Fochteloo, maar
kon al snel zelfstandig wonen. In het begin dacht ik: ‘waar ben ik
terecht gekomen?’. Ik had geen vertrouwen. Nu wel, ook al gaat
het nu niet zo goed ik weet dat ze er voor je zijn, dat je jezelf
mag zijn en dat je fouten mag maken. Als Phusis er niet was
geweest had ik nu tussen zes plankjes gelegen.”
Johanna werkt bij de Hema, als enige van Phusis, bijvoorbeeld
achter de kassa. Ondertussen is ze ook in opleiding en heeft ze al
vijf certificaten gehaald. “Ik wist niet dat ik kon leren.”
Het werken in de horeca is in de afgelopen twee jaar verder
ontwikkeld. Binnen de Grietman in Oosterwolde is een keuken
vanwaar uit maaltijden worden verzorgd voor bewoners en voor
een aantal externen. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik
van ingrediënten uit eigen tuin en vlees van eigen dieren. Twee
begeleiders binnen de afdeling werk vertellen over hun ervaringen binnen de klusgroep en de horeca.
12

De Klusgroep
Derk van Veenen is werkbegeleider bij Phusis. Hij heeft een vaste
groep van drie a vier bewoners waar hij mee op pad gaat en klussen uitvoert. Het gaat daarbij om hele verschillende klussen zoals
verhuizingen, tuinklussen of folders rondbrengen. Derk vertelt
hierover.

geldt dit ook voor het personeel. Uiteindelijke doel is om passende medewerkers te vinden bij de bewoners. Mensen die vanuit
hun hart werken en daarmee goed kunnen aanvoelen wat bewoners nodig hebben, de dialoog kunnen voeren en in relatie blijven.

“Ik heb geen speciale activiteit of een speciaal gebied waar we
werken. We nemen veel verschillende dingen aan, want iets
nieuws is leuk. Dat daagt de jongens en mij uit om nieuwe dingen
te leren. En om te ontdekken waar hun talenten zitten. En dat
doen we met ons gezonde verstand. Het is ook goed om sommige dingen vaker te doen, zoals verhuizen. Dan word je er steeds
handiger in. Meestal ben ik alleen met de jongens aan het werk
en soms is er wel eens een dag niks gepland, die dagen vullen
we zelf in. Dan gaan we bijvoorbeeld naar de boerderij aan de
Bosweg of de garage, daar is altijd iets te doen.”

“Het mooie bij Phusis is dat ik de ruimte krijg om mijzelf te
ontplooien. Ik ben geen tuinman, maar ik doe wel een aantal
tuinklussen. Al doende leer ik dan. En als ik ergens tegen aan loop
dan bel ik degene die wel tuinman is en bij ons werkt: ‘Ik wil deze
plant/struik snoeien, is dat goed of is dat niet goed? Waar moet
ik het dan snoeien?’ Zo kun je dat wel leren. Alles is te leren. Een
ander voorbeeld van de ruimte die je bij Phusis krijgt is dat Dirk
de Bruin op een middag honing aan het slingeren was. Ik zei: ‘Ik
blijf hier, want dit willen we wel even meemaken.’ Dus toen zijn
we daar twee uur gebleven en hebben we geholpen. Dat is hartstikke leuk. Heb je weer wat geleerd en zijn we een ervaring rijker.
‘Vind je dit leuk? Toe maar’ Als jij denkt dat je er wat aan hebt en
tijd hebt dan moet je dat vooral doen.”

Derk is voormalig slager en runde daarnaast met zijn vrouw in het
weekend een logeerhuis voor dove en slechthorende kinderen.
Toen hij op zoek ging naar ander werk lonkte de zorg en kwam hij
bij Phusis terecht. Het aannemen van mensen met een bepaalde
levenservaring en ze vervolgens opleiden is een belangrijke pijler
van het personeelsbeleid van Phusis. Net zoals bewoners kansen
krijgen om hun dromen te realiseren en hun talenten in te zetten,

“Het kader is hier heel breed. Je wordt vrij gelaten in wat je wel
en niet wilt doen. Je moet je natuurlijk wel verantwoorden met
zorgplannen en rapportages. Ik schrijf die rapportages ’s avonds
als ik thuis kom. Ik rapporteer vooral de gebeurtenissen, qua
gedrag en qua ontwikkeling. En bijvoorbeeld dingen waar ze in
de begeleiding van wonen ook wat aan hebben. Begeleiders die
daar belang bij hebben die kunnen de rapportage inzien.”
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“Van te voren zeggen, ‘ik denk niet dat dat lukt of ik denk niet
dat het kan’, zo werkt het niet bij Phusis. Ik probeer de mogelijkheden te zien, niet de beperkingen. Eén van de jongens, die wil
heel graag trekker rijden, dat vindt hij heel mooi. Maar hij is niet
zo handig. Op een gegeven moment hadden we een tuinklus en
daar stond een trekker die we mochten gebruiken. In het begin
hield ik het een beetje af. Maar op een gegeven moment dacht
ik: ‘waarom ook niet?! Laat hem dat maar ervaren’. En toen bleek
dus dat hij dat best wel leuk kon. Dus ik beperkte hem vooraf al
in zijn mogelijkheden. Het is goed om je dat te realiseren.”

Catering en horeca
Joël is kok en heeft veel ervaring in de horeca. Toen hij naar wat
anders op zoek was, hoorde hij via via dat de keuken in Oosterwolde van Phusis niet gebruikt werd. En zo kwam van het een het
ander. Joël is nu activiteitenbegeleider bij de dagbestedingsactiviteiten van Phusis in Oosterwolde en werkt gemiddeld met twee
a drie bewoners. Om uit te zoeken of het werk wat hij nu doet
wat voor hem was, heeft Joël eerst vrijwillig meegedraaid. Na wat
gesprekken is toen besloten dat hij eerst een aantal lunches zou
gaan maken samen met bewoners. Joël vertelt hierover.
“Toen dat van beide kanten goed ging durfde ik mijn ontslag in
te dienen bij mijn vorige werkgever. Ik ben toen meteen begonnen met het opzetten en inrichten van de keuken. Ik begon dus
meteen met mijn eigen project, samen met de jongens. Dat was
in het begin wel even wennen. Nu bieden we een maaltijdservice
aan voor locaties van Phusis, bijvoorbeeld in Oosterwolde, in
Fochteloo en een klein deel in Assen. Daarnaast zijn er nog wat
externe klanten in Oosterwolde zelf en voeren we cateringopdrachten uit, bijvoorbeeld voor particulieren of bedrijfsfeestjes.
We maken alles vers, met ingrediënten uit onze eigen moestuin
en met producten van de dieren van de zorgboerderijen. Voor
mij was dat even schakelen, omdat ik in de horeca gewend was
alles kant en klaar aangeleverd te krijgen. Het is ook leuk om de
jongens dat te leren.
“Vanaf het begin werd mij veel vrijheid gegeven bij Phusis: “jij
bent de kok, je doet het maar.” Om mijzelf te ontwikkelen maar
ook om mijn eigen afdeling op te zetten, werd mij in het begin
gelijk al een budget toevertrouwd. Ik werd dus eigenlijk meteen
in het diepe gegooid, en daar houd ik wel van. Die vrijheid, om
te doen zoals ik het wilde, die werd me gelijk al aangeboden.”
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“Een ander mooie kant van Phusis is dat er altijd wordt gekeken
naar een alternatief, zowel voor bewoners als medewerkers. Wat
kunnen wij voor elkaar betekenen? Ik ben nu klaar met mijn opleiding en zou nu door moeten stromen naar het HBO. Of weggaan zodat er ruimte komt voor een andere leerling. Maar ik wil
een jaartje kunnen werken zonder aan school te denken en me
richten op nieuwe dingen in het werk. Ik kan nu na overleg een
jaar door. Er wordt dan naar je geluisterd en er wordt gekeken
naar de persoon: wat betekent die voor ons en wat kunnen we
voor elkaar betekenen? En dat blijft wel de kracht binnen Phusis.”
“Het fijne bij Phusis is dat we klein zijn. Iedereen kent elkaar,
bewoners en medewerkers en daardoor sta je met elkaar in
verbinding. Dat wordt ook gestimuleerd door de activiteiten die
georganiseerd worden, bijvoorbeeld met Sinterklaas, zeilen of de
zeskamp. En daar kan iedereen dan aan mee doen. Dat is eigenlijk wel een mooie ambitie om meer kansen te kunnen creëren
voor bewoners en tegelijkertijd het contact houden zoals het nu
is. Dat je geen cijfertje binnen het bedrijf wordt.”

4. De organisatie
De grote vraag voor een kleine en visie gedreven organisatie als
Phusis is hoe blijf je klein waar je groots in bent. Hoe zorg je dat
de ‘jongens en meiden’ die tussen wal en schip vallen en op straat
zwerven geholpen worden en weer de weg terug vinden naar
een goed leven. Na de groei in 2012 is merkbaar dat deze grootte
van de organisatie druk begint uit te oefenen op de flexibiliteit en
de bestaande verbindingen binnen de organisatie. De zus van één
van de bewoners, Charlotte Heijltjes, vertelt hierover.
“Phusis is begonnen met een paar bewoners en is steeds groter
geworden. Nu vraag ik me af hoe het staat met de bedoeling om
klein te blijven? Is het nog behapbaar? Moet het nog groter of
is het maximale wel bereikt? Dat is natuurlijk niet aan mij. Mijn
advies zou zijn, blijf bij de visie die je in het begin had!”
In 2013-2015 is Phusis op verschillende manieren omgegaan met
dit vraagstuk.

Nieuwe leidinggevende
Sinds het voorjaar van 2014 is Evert-Jan Meeuwissen aangetrokken als leidinggevende bij Phusis om zo oprichter en directeur
Bart de Bruin te ontlasten. Ook met het oog op de komende transities was er veel werk te verzetten zoals het goed regelen van de
financiering van bewoners en de contractering met gemeenten.
Evert-Jan werkte voorheen bij Vanboeijen en vandaaruit bij Flinqjeugd. Door de komst van Evert-Jan kon Bart zich meer bezig
houden met het onderhouden van het netwerk, aansturen van
Flinq-jeugd en overige (beleids-)zaken. Derk van Veenen vertelt
hierover.
Een belangrijke verandering van de afgelopen tijd is volgens
Derk de komst van Evert-Jan. “Wij zien Evert-Jan, als leidinggevende vaker als Bart. Ik denk dat het goed is om een duidelijk
aanspreekpunt te hebben en zo meer continuïteit. Ik denk dat
daarom die keuze ook gemaakt is. Als er wat is, dan moet je bij
hem zijn. Het zijn twee hele andere persoonlijkheden. Dat moet
ook, dat is goed.”
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Zorgcoördinatoren
Door de groei van Phusis was het nodig om ook de manier van
organiseren aan te passen. Zo werd er in het verleden gewerkt
met twee zorgcoördinatoren. Eén voor werk en één voor wonen.
De afgelopen periode is een beweging ingezet om het primaire
proces beter te ondersteunen. Er zijn vier zorgcoördinatoren benoemd. Eén voor werk en drie voor wonen. Zij zijn aanspreekpunt
voor de begeleiders, bieden ondersteuning aan waar nodig en
bieden ook een luisterend oor. In de praktijk zijn ze meewerkende
coördinatoren, dat was voorheen niet het geval. Eén van hen is
Aaffiena Bootsma.
Aaffiena is in 2008 met Phusis in contact gekomen. “Ik heb al
allerlei baantjes gehad, in de kroeg, bij de bakkerij van mijn ouders en ik heb met paarden gewerkt, maar ik had geen ervaring
in de zorg. Omdat Lulof zo enthousiast was werd mijn nieuwsgierigheid gewekt en ben ik ambulant gaan werken voor Phusis.”
Toen Phusis in 2010 in Oosterwolde startte met ondersteuning
bij wonen is Aaffiena daar vanuit Fochteloo gaan werken. “Toen
ben ik ook begonnen met de HBO-opleiding maatschappelijk
werk en dienstverlening in Zwolle en ging ik één dag in de week
naar school. Die opleiding heb ik vorig jaar afgerond!”
Sinds 2014 is Aaffiena zorgcoördinator wonen binnen Phusis.
Oorspronkelijk waren er twee zorgcoördinatoren. Door de groei
van Phusis en de behoefte om het primair proces beter te kunnen
ondersteunen is besloten om deze functie uit te breiden. Er
wordt in de praktijk gesproken over meewerkend coördinator en
zo werkt het ook aldus Aaffiena. “In principe werk ik 24 uur met
de bewoners en heb ik 16 uur de tijd voor de andere dingen zoals overleg organiseren, papierwerk, regeldingen. Eigenlijk is het
een soort verdieping van je taak als begeleider. Je kunt in deze
rol meer signaleren en als aanspreekpunt fungeren voor zowel
bewoners als begeleiders. Dat gaat twee kanten op.”
Voor Aaffiena is Phusis bijzonder omdat iedereen wat wil betekenen voor alle jongens en meiden die een beetje aan de rand zitten, die eigenlijk nergens terecht kunnen. Binnen Phusis kijken we
op een andere manier naar mensen. Naar het individu en naar
de mogelijkheden in plaats van de problematiek en de risico’s
die er aan vast zitten. Natuurlijk moet je wel rekening houden
met risico’s. Maar het gaat in eerste instantie om de persoon, de
mens, aldus Aaffiena.
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Medewerkers
De mensen die bij Phusis werken zijn betrokken en hardwerkende mensen. Dat blijkt wel uit het ziekteverzuim dat, ook al was
het in 2013 al heel laag (2,58%), in 2014 nog verder daalde naar
1,31%. In 2015 was het verzuimpercentage 1,58%. Medewerkers
komen op verschillende manieren in contact met Phusis. Een deel
van de medewerkers komt via stages of na het afronden van een
opleiding bij Phusis terecht. Anderen worden via het netwerk
gevonden vanwege hun (levens-)ervaring, visie of specifieke vaardigheden. Kern is dat het mensen zijn die goed aanvoelen wat
bewoners nodig hebben. Een goeie mix van deze twee groepen is
voor Phusis belangrijk.

Binnen Stichting Phusis wordt gewerkt met een multidisciplinair
team, bestaande uit:
• Zorgcoördinatoren wonen
• Zorgcoördinator werken
• Gedragsdeskundigen (orthopedagoog)
• Teamcoach
• Operationeel manager
Zij worden gefaciliteerd door de officemanager, het secretariaat
en de administratie.
Veel medewerkers gaan via een leerwerkconstructie aan de slag.
Phusis is dan ook een erkend leerbedrijf. Daarnaast zijn er veel
stagiaires en studenten werkzaam bij Phusis. Phusis begeleidt
deze leerlingen en studenten, bijvoorbeeld vanuit de MBO opleiding Sociaal Agogisch Werk (SAW) 3-4 (BBL) en de HBO opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) of Maatschappelijk
Werk en Dienstverlening (MWD).
Veel medewerkers combineren hun werkzaamheden bij Phusis
met een opleiding. Zorgcoördinator Aaffiena vertelt hierover.
“Ik denk dat het wel een meerwaarde is voor Phusis om mensen van buiten te halen die de opleiding nog moeten doen.
Levenservaring heeft mij ook geholpen in het werk. Ik denk dat
levenservaring ook heel veel kan doen in de praktijk omdat dit je
in staat stelt om gewoon te doen en van daaruit te handelen. Ik
vond het fijn om het geleerde van de opleiding in de praktijk te
kunnen brengen. Ik had tijdens de opleiding vooral heel vaak het
Het opleidingsniveau was in 2013 als volgt verdeeld ( 31-12-2013)
Mbo bbl			

Hbo bbl			

Hbo 		

Universiteit		

Mbo		

Stagiaires

21			

3			

5		

1			

16		

5
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idee “ooo, dit doe ik, er is gewoon een reden waarom ik dit doe!
Wanneer je fulltime aan het studeren bent geweest en je alleen
de theorie kent, dan kom je toch anders binnen.”
Begeleider Joël Taberima zegt hierover het volgende.
“Een paar maand na mijn start bij Phusis begon mijn SPW opleiding voor persoonlijk begeleider voor specifieke doelgroepen bij
het Drenthe College. Binnen Phusis heb ik workshops gevolgd en
in vergaderingen krijgen we ook scholing.” Het werken met het
zorgprogramma ‘In Dialoog’ vormt de basis. “In het begin kreeg
ik gewoon het boek ‘In Dialoog’ om door te lezen. Dat was best
wel een pittig boek. Nu merk ik dat ik vooral vanuit mijn gevoel
werk en bij collega’s kijk en hen vraag: ’Ga ik de goeie kant op?
Doe ik het goed?’ Tijdens vergaderingen is er ook heel veel van
de methodiek naar voren gekomen. En in mijn opleiding moest
ik de methodiek toepassen in opdrachten. Doordat het dan op
allerlei plekken terugkomt leer je er het meeste van.”

Begeleider Derk van Veenen vertelt over zijn ervaringen.
Naast het werk als werkbegeleider volgt Derk de opleiding
Sociaal Agogisch Werk. “In oktober werk ik drie jaar bij Phusis.
Tegelijkertijd ben ik gestart met deze opleiding. Niveau 3 heb ik
net gehaald. In september ga ik verder met niveau 4. Ik werk vier
dagen in de week en één dag in de week ga ik naar school.” De
beste leerschool is eigenlijk de ervaring aldus Derk. “Wanneer ik
een foute keuze heb gemaakt dan maak ik die keuze de volgende
keer niet weer. En als ik een goede keuze gemaakt heb, dan denk
ik: “Hé, dat werkt.” Zo gaat het meestal. Op school komen ze ook
niet met pasklare oplossingen voor elke situatie. Als je ergens tegen aan loopt dan kun je het in het driewekelijkse overleg van de
werkbegeleiders kwijt. Maar vaak als je een collega tegenkomt en
je loopt ergens tegenaan, dan vraag ik ‘hoe zou jij dat doen? Denk
je dat ik dit goed gedaan hebt?’ Of je belt een collega of overlegt
met de zorgcoördinator.”

Organisatie
“Een andere belangrijke manier om iets te leren is om elkaar als
collega’s onderling feedback te geven en dus ook feedback te
ontvangen. In het eerste jaar heb ik zelf een aantal gesprekken
aangevraagd om aan mijn assertiviteit te werken. Dat is het
rare, bij die jongens lukt het wel, maar bij collega’s minder. Dat
heeft te maken met mijn opvoeding en cultuur. Vooral tegen een
leidinggevende vond ik dat moeilijk.”
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Phusis kent een eenhoofdige Raad van Bestuur in de persoon
van Bart de Bruin. Bart is als één van de oprichters betrokken en
werkzaam bij Phusis. De Raad van Toezicht bestond in periode
2013-2015 uit de volgende personen René Bosgra (voorzitter), Gijs
van Gemert, Geraldine Otto (afgetreden in 2013), Henk Jeukens
(toegetreden in 2014), Ingrid Hellinga (afgetreden in 2015) en
Ynske Gosman (toegetreden in 2015).

Zorgprogramma In Dialoog
Phusis hanteert al sinds haar oprichting het zorgprogramma In
Dialoog. Oftewel “het enig bewezen effectieve programma voor
de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen en ernstige
gedragsproblemen” aldus directeur Bart de Bruin. Het programma
is in de jaren negentig ontwikkeld door Rob Wielink, onderzoeker
van de afdeling orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen.
Hij deed dit samen met toenmalige medewerkers en betrokkenen
van Vanboeijen. Aanleiding vormden de foto’s van Jolanda Venema
in een landelijk dagblad. Toen werd pijnlijk duidelijk hoe onmachtig
professionals in de zorg waren om op een goede manier zorg te
verlenen aan mensen met een verstandelijke beperking en (ernstige)
gedragsproblemen. De kern van het zorgprogramma komt erop neer
dat je stuurt op de relatie en daarbij nodig je de bewoner uit om op
zoek te gaan naar antwoorden op vragen die de bewoner heeft.
Uit In Dialoog pg 41/42
“Van belang binnen een dialoog is dat mensen elkaar verstaan. Ze
hebben elkaar iets te zeggen, zowel in letterlijke als in figuurlijke zin.
Dialoog is de wederzijdse uiting van menselijke gevoelens tussen
twee personen. Het is het overbrengen van empathie en verstandhouding, het delen van ervaringen en het onthullen van vreugde
en verdriet, van wensen en frustraties (betrokkenheid). Een dialoog
vraagt veel van degenen die hem voeren, namelijk: principiële gelijkwaardigheid. Het is een gesprek van twee kanten. Bij een goede
dialoog behoren vooronderstellingen die ook vooronderstellingen
van een goede (zorg)-relatie zijn.”

In het uitvoeren van dialoog wordt door zorgverleners elke keer
een keuze gemaakt hoe ze sturen op de relatie. In relaties kun
je drie dingen doen: Het ene uiterste is het beheersen van een
relatie, dan bepaal jij wat er moet gebeuren. Het andere uiterste is
vrijlaten. Dan bepaalt de bewoner wat er gebeurt. De tussenvorm
is uitnodigen. Samen met de bewoner zoek je naar antwoorden
op vragen die de bewoner heeft. Dit is de werkwijze die Phusis
hanteert. Uitnodigen kan beschouwd worden als het beurtelings
overnemen en geven van verantwoordelijkheid over zelfzorg van de
bewoners, waarbij het samendoen een belangrijke plaats inneemt.
De grondhouding in de relatie is daarin ook belangrijk. Een grondhouding geeft uitgangspunten die als richtlijn dienen voor het
handelen van zorgverleners in het kader van de relatie tussen hen
en de bewoners. Bij de grondhouding gaat het om:
• Respecteren, zowel de bewoner als de zorgverlener moet kunnen
worden aangesproken op wat zij doen en laten en de gevolgen
daarvan. Beiden worden verantwoordelijk gesteld voor hun handelen en de keuze die ze maken.
• Ruimte geven voor het ontplooien van initiatieven, binnen duidelijk grenzen.
• Rationaliteit, dat wil zeggen dat de zorgverlener zich bewust is
van zijn handelen en emoties, zich niet mee laat slepen.
• Realiteit, het handelen is op het hier en nu afgestemd. Wat de
situatie vandaag vraagt, bepaalt de manier waarop met elkaar
wordt omgegaan.
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Zorgcoördinator Aaffiena Bootsma vertelt hierover.
“Ik merkte in mijn opleiding heel vaak dat ik de theorie en de
achtergrond van het zorgprogramma In Dialoog erbij nodig had.
Dus ging ik er ook steeds meer over lezen. De werkwijze van ‘In
Dialoog’ wordt door een aantal mensen heel sterk begrepen, dus
je krijgt het wel mee in de praktijk. Het zou mooi zijn wanneer
iedereen dat zo in de vingers heeft en het nog meer geïmplementeerd zou worden.”
Daarbij worden gedragsproblemen opgevat als handelingen (gedragingen, wijze van doen en laten) die door de betrokkenen als
ongewenst worden beschouwd. Op dat moment, in die bepaalde
omgeving worden de heersende normen en geldende regels
overschreden. Omdat daarmee het gedragsprobleem plaats- en
context afhankelijk is worden vier criteria gehanteerd: frequentie,
duur, omvang en gevolgen. Betekenis die je aan gedragsproblemen kunt geven is dus communicatief. Ze verwijzen naar onduidelijkheid over waarop iemand vorm wil geven aan zijn bestaan
en in evenwicht wil komen met zijn/haar omgeving. Ze verwijzen
naar problematische zorgverleningssituaties waarbinnen sprake is
van handelingsverlegenheid bij de zorgverlener. Ook dit bepaalt
de dialoog.

Overleg
Het uitgangspunt in het zorgprogramma In Dialoog is dat de
medewerkers ondersteund moeten worden in het aangaan van
de relatie met de bewoner. Dat betekent dat in elk overleg de
relatie tussen zorgverlener en bewoner en de doelen van zorg
directe of indirecte onderwerpen zijn van overleg. Er is gestart
met de aanwezigheid van bewoners en familie/netwerk bij het
Kort Zorg Overleg. Dit bevalt goed en zorgt ervoor dat mensen
meer eigenaar zijn van het proces. Begeleiders laten bewoners
daardoor ook meer verantwoordelijk zijn. Zorgcoördinator Dirk de
Bruin vertelt hierover.
“Het kortzorgoverleg (KZO) is elke drie maanden. We hebben
altijd wel als doel gehad dat bewoners daar zelf bij aanwezig
zouden zijn. Maar in de praktijk gebeurde dat niet vaak. In de
afgelopen jaren is het gewoonte geworden. Het is eigenlijk een
uitzondering als een bewoner er niet bij is. Het bevalt goed
want mensen zijn daardoor zelf meer eigenaar van het proces
geworden. En de begeleiders laten bewoners daardoor ook zelf
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meer verantwoordelijk zijn. Het blijft elke keer een hele kunst
voor degene die aan tafel zit, bijvoorbeeld de begeleider en de
orthopedagoog, om de goede vraag te stellen en tot de kern te
komen. Als begeleider bereid je het overleg natuurlijk goed voor
met de bewoner, zodat ze weten wat er besproken gaat worden.
En dat ze weten dat alles bespreekbaar is. Waar zij graag heen
willen, daar gaan wij naar toe, met elkaar. Dat is je uitgangspunt. Of we daar allemaal handen en voeten aan kunnen geven,
dat zien we daarna.”

Kwaliteit en Innovatie
Juist voor een kleinschalige organisatie als Phusis is het belangrijk
om continu aan innovatie te blijven werken en de kwaliteit op
verschillende manieren te monitoren. In 2013-2015 gebeurden er
rondom kwaliteit en innovatie verschillende dingen.
Phusis nam in 2013 deel aan de Masterclass voor kleine organisaties, traject 4 in het kader van het programma InvoorZorg. Het
programma In voor zorg! helpt zorgorganisaties bij het inrichten
van werkprocessen in een veranderende omgeving. Het programma bundelt bestaande kennis en biedt organisaties praktische ondersteuning in veranderingstrajecten. In voor zorg is een initiatief

van het Ministerie van VWS. Doelstellingen van de Masterclass
waren:
Ondersteuning van de zorgorganisaties in veranderende tijden
met relevante kennis en best practices, zodat deze de eigen organisatie toekomstbestendig kunnen ontwikkelen.
Ondersteuning directie en management van de zorgorganisatie
bij het ontwikkelen van een visie en (operationele) vaardigheden
die nodig zijn om hun organisatie in te richten en te ontwikkelen.
Ondersteuning bij de positionering in een veranderende omgeving.
Onderwerpen als strategie, marketing, organisatiecultuur en
leiderschap, aanbesteden, kwaliteit en wijk- en buurtgericht werken kwamen aan de orde. In het kader van dit programma werd
Ricardo Vreezen, bewoner bij Phusis, geïnterviewd.

Tweet
bart de bruin @bart_bruin 11 feb. 2013
#invoorzorg masterclass, ken je klanten, waar doe je het voor?
bart de bruin @bart_bruin 25 apr. 2013
#invoorzorg, Samen een antwoord vinden op veranderende zorgvragen! #kleinschalige zorg, kansen genoeg #durf te ondernemen

Duurzame Businessmodellen
Phusis ontwikkelde samen met de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), het lectoraat Duurzaam
Financieel Management van de Hanzehogeschool en het Groene
Brein, een wetenschappelijk platform van prominente wetenschappers die kennis voor de nieuwe economie ontwikkelen, een voorstel. Dit voorstel: ‘Managing the transition to sustainable business
models: the role of leadership and measuring shared value creation’
werd in oktober 2014 met subsidie van het NWO gehonoreerd.
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Tweet
@lectorMFBoersma 22 okt 2014
We hebben subsidie voor een prachtig onderzoek naar #duurzame
#businessmodellen met @bart_bruin! Dank voor samenwerking @
hetgroenebrein
Aan de basis van dit voorstel lag het onderzoek van drie studenten financieel management van de Hanzehogeschool.
Tweet
@MauritsBroekema 6 nov 2013
@lectorMFBoersma @bart_bruin @lindarutkens @Roelfke Onderzoek hoe Financieel Economisch Management duurzaam kan zijn

Doel van het ontwikkelen van duurzame businessmodellen door
het NWO is het verdiepen van wetenschappelijke kennis over dit
onderwerp en het maken en ontsluiten van nieuwe methoden
voor de ontwikkeling en toepassing van duurzame businessmodellen. Zodoende worden koplopers in de zorg geholpen om interessante concepten en proposities uit te werken en te realiseren
en de adoptie en succeskans van duurzame businessmodellen te
vergroten.
Lector Margreet Boersma vertelt hierover.
“Voorheen was ik strategisch-financieel adviseur in de zorg. In
die tijd werkte ik voor diverse grote zorginstanties. Ik zag hoe
bezieling en control daar om elkaar strijden. Daarnaast richtte
ik mijn eigen organisatie op. En via mijn buurvrouw, zij zit in de
Raad van Toezicht bij Phusis, ben ik uiteindelijk een half jaar lang
bij Bart de Bruin aan de slag gegaan als adviseur. Ik heb toen bij
Phusis naar de bedrijfsvoering gekeken om te onderzoeken wat
er professioneler en anders kon, zonder de bezieling de das om
te willen doen. Toen in 2013 de functie van Lector Duurzaam
Financieel Management op de Hanzehogeschool voorbij kwam
heb ik voor deze baan gekozen. Door deze beslissing paste Phusis niet meer in mijn werkweek. Dat vond ik toen heel jammer,
want ik vind Phusis een hele fijne organisatie.”
“Duurzaam financieel management kun je opdelen in een aantal
gebieden, ik heb gekeken naar wat voor vakken er op de Hanzehogeschool gegeven worden, hoe we dat doen, en als ik dan
mijn duurzaamheidbril opzet wat betekent dat dan. Toen kwam
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management control weer naar voren, want dat heeft alles te
maken met beheersing in organisaties, risico’s willen uitsluiten.
Dat was precies wat ik in die grote organisaties ook zag gebeuren, we proberen systemen te bedenken, rapportages moeten
geschreven worden. Hier zijn we allemaal zo druk mee dat we
soms bijna vergeten om gewoon zorg te bieden. Dat is ook een
algemene klacht in de zorg, dat veel geld opgaat in het maken
en uitvoeren van regels. Er wordt in menig organisatie gemopperd over deze wijze van besturing. Het is me de afgelopen
jaren steeds helderder geworden waarom: het haalt ons weg
bij de zin van ons werk en het dwingt ons in een keurslijf, dat
haaks staat op wat leven is. Niemand draait zich vrijwillig naar
de systeemwereld. Dat doen we, omdat we vanuit de toezichtwereld vragen krijgen over de leefwereld. Vragen in de vorm
van wat we van plan zijn, of wat we hebben gedaan. Vragen
wanneer het mis gaat, en hoe we dit in de toekomst denken te
voorkomen.”
“Toen dacht ik: ‘bij Phusis heb ik iets heel moois gezien, hoe
Bart aan het managen is en dat op een andere manier probeert
te doen dan de standaardbeheerssystemen zoals hierboven omschreven.’ Nadat Bart en ik nog een keer met elkaar om de tafel
hadden gezeten kwamen we tot de conclusie dat we samen
nog iets wilden doen.”

Financieel
Het financiële beleid ondersteunt het zorgbeleid waarin maatwerk en daadkracht op individueel niveau centraal staan. Vooraf
worden geen doelen gesteld, maar wel wordt geprobeerd om
binnen de geldende randvoorwaarden de mogelijkheden te optimaliseren. De belangrijkste randvoorwaarden zijn:
De kosten op bewoner niveau of een groep bewoners moet passen binnen de mogelijke opbrengsten. (directe zorguren passen
in de indicatie of het PGB budget).
Voldoen aan regelgeving van de financiering. (PGB of zorg in
natura)
Uit het financieel jaarverslag 2013:
“De zorg binnen Phusis wordt voornamelijk geboden op basis
van PGB en voor een klein deel in onder aanneming van andere
instellingen. Phusis hanteert als belangrijk uitgangspunt het
scheiden van wonen en zorg. Door middel van de 100% deelne-

ming De Grietmanswijk B.V. wordt het mogelijk voor bewoners
om een woning of een kamer te huren vanuit hun privé inkomen. Daarnaast biedt de Grietmanswijk B.V. diverse vormen van
bedrijfsactiviteiten, waar de bewoners in deelnemen als bedrijfsactiviteit.”

drukte een vrije dag te plannen. “Mijn doel als ik klaar ben met
mijn opleiding is om meer zelfstandig te kunnen werken. Zodat
ik het beter begrijp als mijn collega’s het over de meer ingewikkelde financiële zaken hebben zoals de jaarafsluiting. Dat ik daar
als het nodig is ook in kan bijdragen.”

De omzet van Stichting Phusis laat, ook in dit verslagjaar, een
stijgende lijn zien.

Romy is enthousiast over de uitjes die de personeelsvereniging
organiseert. Een goeie manier om mensen binnen Phusis te
leren kennen. “Het is leuk dat je op een ontspannen manier
toch collega’s leert kennen. Je bent natuurlijk met een uitje heel
anders dan als je elkaar op kantoor treft.” Sommige uitjes zijn
alleen voor het personeel, andere ook voor bewoners en familie.
Voorbeelden zijn de bijeenkomsten met Sinterklaas, Kerst en
Pasen. Of met elkaar een dag zeilen of een tennisclinic volgen.
“Ik ben mee geweest met de tennisclinic. Dat was wel heel leuk.
Vooral mijn dochter vond het leuk want we komen nooit op een
tennisbaan en nu mocht ze proberen te tennissen en kijken of het
wat voor haar is.”

		
		

Omzet Stichting Phusis

		

Jaar		

Omzet

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

2004		
2005		
2006		
2007		
2008		
2009		
2010		
2011		
2012		
2013		
2014		
2015		

16.184
192.942
307.879
592.874
690.876
974.983
1.646.246
1.684.475
2.237.201
2.574.546
2.670.080
2.620.264

Romy werkt sinds anderhalf jaar bij Phusis als administratief
financieel medewerker. Ze vertelt hierover.
Romy heeft haar eigen taken zoals het boeken van de in- en
verkopen, het controleren van de kaslijsten van de locaties en
het bijhouden van de bankmutaties. Ze werkt daarin samen met
twee andere collega’s. Vanuit een uitkering kreeg ze de kans om
bij Phusis te solliciteren. Naast haar werk is ze, door Phusis gestimuleerd, aan de opleiding bedrijfsadministratie begonnen die
ze eerder niet kon afmaken “Nu ik school en werk kan combineren, gaan er veel meer lampjes branden”. Het is wel druk vier
dagen werk en een vaste dag naar school vindt Romy. Gelukkig
krijgt ze binnen Phusis ook de mogelijkheid om bij extra school-

Maarten Bunnik is accountmanager grootzakelijk bij de Rabobank. Hij is al vanaf de oprichting betrokken bij Phusis en vertelt
over zijn ervaringen.
“Als accountmanager heb ik met regelmaat contact met Phusis.
Tegenwoordig is de administratieve organisatie van Phusis
gevestigd in Assen, maar de roots liggen in Friesland. Daar
woonden de initiatiefnemers van het eerste uur. Willem Heijltjes
en Bart de Bruin kwamen bij mij terecht toen ze contact zochten
met de Rabobank. Het plan was om een zorginstelling op te
zetten voor een doelgroep die buiten de boot dreigde te vallen
omdat de reguliere en grote zorginstellingen geen passende
aanpak hadden voor deze doelgroep.
Willem en Bart kochten in 2007 een boerderij en daar moest
natuurlijk financiering voor komen en het betalingsverkeer moest
geregeld worden. De uitdaging bij dit type initiatieven is dat er
met niets iets wordt begonnen. Er was destijds geen sprake van
een eigen vermogen. De bank is afhankelijk van een goed doortimmert en geloofwaardig plan waar de zorgondernemers zelf
ook achter staan. En uiteraard valt of staat een dergelijk plan
met de initiatiefnemers. Bij Bart en Willem had ik meteen een
goed gevoel. Haha, en een businessplan was er niet echt. Maar
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met de cijfermatige kennis van Willem en de hands-on mentaliteit plus intrinsieke drive van Bart was ik snel overtuigd.
Ik had er gelukkig al snel een beeld bij, vooral omdat ik meer
zorginstellingen in mijn portefeuille heb. Maar op basis van deze
twee persoonlijkheden durfde ik het aan. Al snel waren we de
plannen echt aan het uitwerken. We hebben veel van elkaar
geleerd, ik ervaar synergie tussen de bank en de mensen van
Stichting Phusis. Een belangrijke basis als je bedenkt voor welke
uitdagingen de zorg de komende jaren staat en je weet dat je
elkaar nodig hebt.”

5. De omgeving
Oprichting FLINQ
Ook in 2013 is er sprake van een groei van de wachtlijst van
mensen met een lichtverstandelijke beperking en bijkomend
probleemgedrag. Dit is gezien de missie onwenselijk, maar blijkt
niet altijd op te lossen binnen Phusis. Volgens de cijfers van Stichting Zwerfjongeren zijn er 9.000 jongeren die op straat leven.
Daarnaast zijn er ook nog veel jongvolwassenen waarvan er veel
niet geregistreerd zijn. Het gaat om mensen die tussen wal en
schip vallen in zorg en ondersteuning. Deze doelgroep vraagt iets
anders van zorgaanbieders. Mede daarom is in 2013 de samenwerking met twee instellingen, te weten De Zijlen en Vanboeijen,
verstevigd. Met elkaar is een label opgericht voor jongeren met
een lichtverstandelijke beperking: FLINQ-jeugd.
Op de website van FLINQ-jeugd valt te lezen:
“FLINQ is er voor jongeren met een licht verstandelijke beperking
in Noord Nederland. Wanneer je bij ons woont, heb je een eigen
appartement of zit/slaapkamer met begeleiding. Wij leren je
vaardigheden om zo zelfstandig mogelijk te wonen en mee te
doen in de buurt. Naast wonen, helpen we je ook bij het vinden
van werk, school en het invullen van je vrije tijd. Zodat jij kan
werken aan jezelf en aan een goede toekomst! Ben je tussen 10
en 25 jaar en wil je bij ons wonen? Neem dan contact met ons
op.”
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Hetty de With, bestuurder van De Zijlen en nauw betrokken bij de
oprichting van FLINQ vertelt:
“De belangrijkste reden om een nieuw label op te zetten was dat
LVB- jongeren zich vaak niet verwant voelen aan de verstandelijke gehandicaptenzorg. Want zij vinden zichzelf helemaal niet
verstandelijk beperkt. De jongeren hebben er een hekel aan om
bij De Zijlen of bij Vanboeijen te horen, omdat ze dan het gevoel
hebben gestigmatiseerd te worden tot iets wat ze niet zijn. Dus
toen opperden we: als er voor de jongeren op de toegangsdeur
een andere naam zou staan dan bijvoorbeeld De Zijlen, zou het
best wel eens kunnen dat het voor de jongeren prettiger is om bij
ons binnen te lopen. Hieruit is FLINQ ontstaan. FLINQ is er voor
jongeren met een licht verstandelijke beperking met bijkomende
ontwikkelings- of opvoedingsproblemen in Noord Nederland.
Binnen de organisatie werd er gezocht naar een manager voor
FLINQ, helaas werd die niet gevonden. Dat is de reden geweest
om Bart de Bruin te polsen om als interim-manager aan de slag
te gaan en FLINQ uit de steigers te halen. We zijn nu ruim twee
jaar verder met FLINQ en ik ben buitengewoon blij met onze
ketensamenwerking. Cliënten stromen meer door, er zijn meer en

betere oplossingen. De onderlinge samenwerking betekent veel
voor de betrokken medewerkers bij het delen van kennis en ervaring. De nieuwe taak is om dit de komende jaren te continueren.”
Gertjan Veening, bestuurder van Vanboeijen vertelt:
“In de verbinding binnen FLINQ-jeugd wordt op het gebied van
kennis en expertise ook nauw samengewerkt met Phusis. Deze
samenwerking is een uitbreiding op de ketensamenwerking van
de afgelopen jaren. Het specifieke van FLINQ-Jeugd is dat er zorg
en ondersteuning wordt geboden aan kinderen en jongeren met
een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen.
Wij zullen in de toekomst onze krachten blijven bundelen om
passende zorg aan te bieden zodat niemand meer tussen wal en
schip valt.”
Tweet
bart de bruin @bart_bruin 15 aug. 2013
Er is hoop! FlinQ, een samenwerkingsverband voor jonge mensen met
een licht verstandelijke beperking. vanBoeijen, de Zijlen en Phusis

Vrienden van Phusis
Stichting Vrienden van Phusis is opgericht om de bewoners van
Phusis in wisselwerking met wat voortkomt uit de lokale samenleving tot bloei te brengen. Ze is gericht op ideeën en initiatieven
die iedereen verder helpen, de eigen kracht van de samenleving
vergroten. Het gaat de Vrienden van Phusis om de groei van
mensen in een lokale samenhang. Sinds eind 2014 hebben de
vrienden van Phusis een nieuwe thuishaven gevonden in het theater Oude Willem aan de Bosweg 18 in Hoogersmilde. Dit nieuwe
theater is een inspiratiebron voor mensen die met bewoners van
Phusis ideeën en mogelijkheden willen onderzoeken die tot nu
toe ongebruikt waren. Teja Jansen, moeder van een bewoner
vertelt over haar betrokkenheid.
“Op een gegeven moment signaleerde ik dat er behoefte was
aan extra dingen. Toen ik daarover in gesprek ging met Bart
bleek er al een Vrienden van Phusis te bestaan, maar dat was
een beetje doodgebloed. Het theater en de mogelijke activiteiten
daarin is een mooie manier om hier meer invulling aan te geven.
Wij maken iedereen vriend van Phusis, nu nog wat meer PR en
dan kan het iets heel moois worden!”
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De ‘Phusis’ sloep
Op 25 april 2014 werd de sloep ‘Phusis’ gedoopt door Wethouder Maurice Hoogenveen. Phusis bouwde samen met bewoners
deze boot die nu in bruikleen is bij de VVV Assen en gehuurd kan
worden om tochtjes door Assen te maken. Als de sloep gehuurd
wordt, wordt deze bestuurd door een bewoner van Phusis die
hiervoor is opgeleid.
Tweets
@RonaldObbes 3 nov. 2013
Gedurende 3 jaar lang hebben ze er elke vrijdagavond aan gewerkt! Zo’n 15 man totaal. Jongeren die tussen wal en schip zijn
geraakt! #phusis
@RonaldObbes 13 apr. 2014
Mooi weer vandaag voor een laatste testtocht! Officiële doop op
vrijdag 25 april 2014 om 17 uur. Kop vd Vaart! #assen
@RonaldObbes 15 mei 2014
De sloep #phusis ligt klaar om weer in gebruik genomen te worden! #assen
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LOBSTER AHOY
Van overal naar een vindbare haven
vaart een sloep
die mensenhanden van overal
te water
zwerven doet de sloep dan
brengt uitingen met zich mee
brengt naar buiten vanaf de Mogelijkheden-Zee
brengt voor ogen wat met de golven
van inspiratie
van hand in hand
hand over hand
hand naar hand
hand in hand
zich aan land wil brengen
Ahoy Ahoy
kom aan boord
werp een blik op de stad
sloep-vast vanaf het water
roer-vast leidt de kapitein
de ogen van kant naar wal
van water naar de straten
Ahoy Ahoy
breng aan land wat werd gevaren
breng aan boord wie varen wil
Ahoy Ahoy
de trossen los weerom
kapitein wijs de weg
de motor beweegt deze sloep
water is de weg
water dat zich openbaart
Ahoy Ahoy
mensen op de kade
roepen naar wat komt gevaren
Ahoy Ahoy
lobster lig jezelf in lij
wie buiten de boot viel
klom weer op
gaf zich weer als open water
varend op een waterweg
Ahoy Ahoy
pronkend met kajuit
lonkend en dat vrijuit
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6. Ambities toekomst
Charlotte Heijltjes, zus van een bewoner vertelt.
“Het bijzondere van Phusis is dat ze allemaal hart voor mensen
hebben. Zowel hart voor collega’s als voor de bewoners en voor
de organisatie. En dat vind ik wel heel bijzonder en ik hoop dat
dat blijft! Ja! Want als dat niet meer zo is, dan vallen ze in de
valkuil van wat ze juist niet willen worden. Als ik zie hoe ze met
elkaar omgaan en hoe het contact onderling is met collega’s,
het is echt een platte organisatie. Er zit geen hiërarchie in. Dat
werkt. En het heeft er ook mee te maken dat de mensen die bij
het begin van Phusis zijn geweest er nog steeds bijzitten. Dat
merk je. Een belangrijke uitdaging voor de komende twee jaar is,
hoe houd je die identiteit waarop Phusis is opgericht, ondanks
alle regeltjes van boven. Het lijkt me een hele uitdaging, maar ik
hoop dat het lukt.”

Zorgcoördinator Aaffiena Bootsma zegt over de toekomst van
Phusis het volgende.
“Veranderingen binnen Phusis? Ik hoop dat het een beetje zo
blijft. Ik houd mijn hart vast wanneer wij bewoners op straat
zouden moeten gaan zetten bijvoorbeeld. Het is dus niet zo zeer
een doemscenario voor mijzelf, ik ben er niet zo bang voor. Maar
voor de bewoners zelf, die hebben het zo mooi voor elkaar.
Verder zou ik nog meer stabiliteit in het team willen krijgen. Wij
hebben veel wisselingen in de teamsamenstelling gehad en op
zich is doorstroom goed, maar bij ons waren er afgelopen periode teveel wisselingen. Dan moet je veel tijd besteden aan het
inwerken van nieuwe mensen. Ik zie de groei van Phusis niet als
een bedreiging, maar meer als een uitdaging. Ik denk dat Phusis
zoals het nu is, goed is en dat je ook niet teveel moet willen
groeien. De kracht van Phusis zit ‘m erin dat we hele veelzijdige
werknemers hebben, die met verschillende mensen om kunnen
gaan. We moeten niet zo groot worden dat we elkaar niet meer
kennen!”
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7. Gezien door de ogen van een bewoner
Karin Bleeker
Karin heeft een veelbewogen leven achter de rug met een ruime
ervaring bij verschillende zorgaanbieders. “Ik ging van de ene
zorginstelling naar de andere. Ik kon vaak niet goed mijn draai
vinden en dat eindigde dan vaak in hectiek en drama.” Zorgaanbieders gaven aan dat ze niets voor haar konden betekenen.
“Toen heb ik eerst een tijdje bij mijn vader gewoond, maar dat
leverde ook problemen op. Hij had zoiets van ‘hup eruit’. Ik kon
ook niet meer naar mijn moeder want die is overleden. Even heb
ik nog onderdak gehad bij vrienden en vandaaruit naar andere
vrienden. Dat werkte even, maar niet voor een langere tijd. En
toen stond ik dus op straat.” Via via kwam Karin in gesprek met
Bart de Bruin en dus met Phusis. Het motto van Bart was: ‘We
zien wel, we kijken wel hoe ver we komen’. En die middag werd
Karin al gebeld door iemand van de begeleiding van Phusis.
Karin krijgt nu drie jaar ondersteuning bij Phusis. Ze woont sinds
een jaar op zichzelf in een eengezinswoning samen met haar
hond Donder, een kruising tussen een Wetterhoun en een Friese
Stabij en twee katten.
Ook al lijkt voor Karin haar leven nu een stuk beter, toch loopt ze
nog tegen veel dingen aan. “Ik wil het liefst uit Assen weg, daar
heb ik teveel voor meegemaakt. De dingen waar ik tegenaan
loop zijn voor mij meteen heel groot, dan zie ik het nut er niet
meer van in en haak ik af. In mijn beleving is het vaak meer dan
het in werkelijkheid is en zit ik met angsten en onzekerheden.
Daar loop ik met begeleiders ook vaak tegenaan. Ik blijf dan het
gevoel houden ‘dit is het niet helemaal, ik kan mijn draai niet
vinden’. Dat is ook zo met werk. De dingen die door Phusis zijn
aangedragen heb ik wel gedaan, maar vond ik uiteindelijk niks.
Daardoor zit ik al twee jaar thuis.”
“Ik heb ooit een opleiding gedaan: arbeidsmarkt gekwalificeerde
assistent (AKA) op MBO niveau 1. Ik had al bijna mijn diploma in
mijn zak toen mijn moeder overleed tijdens een opname in een
zorginstelling. Toen zag ik het nut van leren niet meer in en heb
ik me laten uitschrijven. Ik heb er nu wel spijt van.” Sinds kort
werkt Karin in de theeschenkerij. Toen ik daar begon heb ik de
kat uit de boom gekeken, ik ga namelijk niet zo snel op nieuwe
dingen af. Ik voel me dan onzeker omdat ik niet weet hoe ik
30

met dingen om moet gaan. En nu merk ik dat ik wel dingen leer.
Soms zie ik dat zelf niet zo, maar anderen wel.”
“Wat ik wel heel fijn vind, maar waar ik in het begin heel erg aan
moest wennen is dat de begeleiders wel heel erg betrokken zijn.
Het gaat dan minder om wat zij vinden, maar werkelijk om wat
ik belangrijk vind, wat iemand nodig heeft en hoe je dat kunt
organiseren. ‘Als je een klik hebt dan kijk je wat je verder kunt
bereiken’, dat is hun motto.”
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