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OLIVIERNIEUWS nr. 37            20 november 2020 

 
Deze nieuwe Olivier-nieuwsbrief is een wel heel speciale editie. Hij is namelijk geheel gewijd aan ons 
onvolprezen zorgteam! We leren ze hieronder nog beter kennen. Deze bijzondere nieuwsbrief wordt 
alleen verspreid onder de betrokkenen van ASVZ (team, manager en orthopedagoog), de bewoners, 
de ouders en broers en zussen.  
 
In de afgelopen periode hebben zich nogal wat wisselingen voorgedaan. Enkele 
teamleden die al langere tijd bij Olivier werkzaam waren, hebben gekozen voor een 
andere uitdaging. We zijn blij dat we hen konden laten opvolgen door enthousiaste 
nieuwe medewerkers. Het team kon gelukkig ook worden uitgebreid met een paar 
gemotiveerde stagiaires! 
 

Tegelijkertijd heerst nog steeds en onverminderd de coronacrisis. Ouders en 
andere verwanten mogen maar beperkt bij Olivier komen om besmettingen 
zoveel mogelijk te voorkomen. Gelukkig is de strenge 'lockdown' van het 
voorjaar niet meer van toepassing, maar toch... We proberen onze bewoners 
natuurlijk zo goed mogelijk te beschermen. En dat is ons tot op heden prima 
gelukt.  
 

Vervelend is het wel dat 
de nieuwe medewerkers 
en familie veel minder 
vaak dan we gewend zijn 
spontaan met elkaar in 
contact komen. Vandaar ook deze nieuwsbrief bij wijze van een (hernieuwde)  kennismaking. 
 
De teamleden presenteren zich ook op een alternatieve manier. We hebben ze daartoe een paar 
vragen voorgelegd. We hopen dat de antwoorden een eerste blik bieden op wie zij zijn en waarom ze 
bij Olivier werken. Hopelijk is de tijd er weer zo snel mogelijk naar om echt persoonlijk kennis te kunnen 
maken. 
 
 

ONS TEAM 
 
 
We hebben bij Olivier een vast team dat er samen voor zorgt dat onze bewoners een fijn en gezellig 
huis hebben, waar ze kunnen rekenen op de zorg en begeleiding die ze nodig hebben. En dat 24 uur 

per dag! Bij Olivier werkt een gastteam; er 
zijn huishoudelijk medewerkers; en we 
hebben persoonlijke en (ondersteunende) 
begeleiders. Aansturing gebeurt door een 
meewerkend teamleider. Vanuit ASVZ zijn 
verder een manager en een vaste 
orthopedagoog aan Olivier verbonden.  
Hierna stellen zij zich voor.  
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 Elly de Bes 

 
Welke eigenschap van jou komt bij 
Olivier het meest van pas? 
 

− Vrolijkheid, omschakelen en 
altijd doorgaan 

 

− Superleuke groep, collega's en 't 
werken op zich 

 

− Misschien een bubbelbad 
 
 
 

− Zo gauw er veranderingen zijn 
van de overheid, moeten we die 
zo snel mogelijk aan personeel 
en bewoners melden 
 
 

− Als er iemand in nood is, om dan te helpen 
 
 

− Water, eten, vuur, kleding, boeken, spelletjes… en andere mensen 

Wat maakt Olivier voor jou 
speciaal of bijzonder? 
 
Als je de vrije hand had (en geld 
genoeg…), wat zou je dan bij 
Olivier veranderen/aanschaffen? 
 
Corona heeft ook voor Olivier een 
flinke impact gehad. Vind jij dat er 
ook lessen uit te trekken zijn voor 
de periode ná corona? Waaraan 
denk je dan? 
 
Waar mag je midden in de nacht 
voor wakker worden gemaakt? 
 
Wat zou jij meenemen naar een 
onbewoond eiland? 

 
 
  

GASTTEAM 
We hebben bij Olivier drie gastteamleden: Elly de Bes, 
Anita Coenraad en Jolanda Smulders. Elly is al vanaf het 
begin bij Olivier werkzaam. Elly, Anita en Jolanda zorgen 
ervoor dat er dagelijks een lekkere maaltijd op tafel komt 
voor de bewoners. Ze dragen zorg voor een huiselijke 
sfeer, warmte en gezelligheid en vangen de bewoners 
aan het eind van de middag op als ze thuiskomen van 
hun werk of dagbesteding. Het gastteam regelt de 

boodschappen en beheert de voorraad van huishoudelijke en levensmiddelen. Het gastteam 
houdt mede de gemeenschappelijke ruimte schoon en verricht wat administratieve taken. Waar 
mogelijk betrekken ze de bewoners bij de werkzaamheden. 
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 Anita Coenraad 
 
Welke eigenschap van jou komt bij 
Olivier het meest van pas? 
 

− Zorgzaam 
 
 

− De gemoedelijke sfeer tussen 
bewoners en teamleden 

 

− Op dit moment nog geen idee 
 

 

− Als we de vrijheid weer terug 
hebben, dit nog meer te 
waarderen! 
 
 
 

− Eigenlijk voor niks, laat me maar lekker slapen 
 
 

− Mijn hond Boyke! 

Wat maakt Olivier voor jou 
speciaal of bijzonder? 
 
Als je de vrije hand had (en geld 
genoeg…), wat zou je dan bij 
Olivier veranderen/aanschaffen? 
 
Corona heeft ook voor Olivier een 
flinke impact gehad. Vind jij dat er 
ook lessen uit te trekken zijn voor 
de periode ná corona? Waaraan 
denk je dan? 
 
Waar mag je midden in de nacht 
voor wakker worden gemaakt? 
 
Wat zou jij meenemen naar een 
onbewoond eiland? 

 
 
 
 

 
 Jolanda Smulders 

 
Welke eigenschap van jou komt bij 
Olivier het meest van pas? 
 

− Zorgzaam, sociaal en kook ster 
☺ 
 

− Altijd een feestje om te gaan 
werken! 

 

− Ik zou de huiskamer opnieuw 
inrichten 
 
 

− Altijd de hygiëneregels 
toepassen 

 
 
 
 

− Indonesische gerechtjes 
 
 

− Mijn papagaaitje en een goed boek 

Wat maakt Olivier voor jou 
speciaal of bijzonder? 
 
Als je de vrije hand had (en geld 
genoeg…), wat zou je dan bij 
Olivier veranderen/aanschaffen? 
 
Corona heeft ook voor Olivier een 
flinke impact gehad. Vind jij dat er 
ook lessen uit te trekken zijn voor 
de periode ná corona? Waaraan 
denk je dan? 
 
Waar mag je midden in de nacht 
voor wakker worden gemaakt? 
 
Wat zou jij meenemen naar een 
onbewoond eiland? 
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HUISHOUDELIJK MEDEWERKERS 
 

De huishoudelijk medewerkers van Olivier zorgen voor een schone 
en prettige woon- en werkomgeving. Ze draaien af en toe een was,  
en betrekken waar mogelijk de bewoners bij de werkzaamheden. Ze 
letten goed op de hygiëne en zorgen daarmee voor een veilige 
woonplek. We hebben er twee: Wendy Broers, die al vanaf het begin 
bij Olivier werkt, en Annemarie Jansen, die per 1 november 2020 is 
gestart.  

 
 Wendy Broers 

 
Welke eigenschap van jou komt bij 
Olivier het meest van pas? 
 

− Spontaan, rustig, geduldig, 
betrouwbaar 

 

− Altijd een warme, huiselijke 
sfeer 
 

− Zwembad  
 
 
 

− Hygiëneregels altijd toepassen 
 
 
 
 
 

− Koffie  
 
 

− Eten, telefoon, kleding en onze hond 

Wat maakt Olivier voor jou 
speciaal of bijzonder? 
 
Als je de vrije hand had (en geld 
genoeg…), wat zou je dan bij 
Olivier veranderen/aanschaffen? 
 
Corona heeft ook voor Olivier een 
flinke impact gehad. Vind jij dat er 
ook lessen uit te trekken zijn voor 
de periode ná corona? Waaraan 
denk je dan? 
 
Waar mag je midden in de nacht 
voor wakker worden gemaakt? 
 
Wat zou jij meenemen naar een 
onbewoond eiland? 
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 Annemarie Jansen 

 
(Omdat Annemarie pas sinds 1 november bij Olivier werkt, kan ze natuurlijk nog niet op alle vragen 
antwoord geven.) 

 
Welke eigenschap van jou komt bij 
Olivier het meest van pas? 
 
 
 

− Ik ben zorgzaam en ik heb een 
rustgevende uitstraling. 
Daarnaast ben ik geduldig en ga 
ik hygiënisch te werk 
 

− Mijn eerste indruk was een 
warme huiselijke ontmoeting 
met de bewoners van Olivier 
Moergestel 
 

− Hier kan ik nog geen antwoord 
op geven 
 
 

− Ik heb deze periode niet bij Olivier meegemaakt dus ik vind het lastig 
om hier antwoord te geven 
 
 
 
 

− Côte d'or chocolade 
 
 

− Mijn lipstick, kam en tandenborstel 

Wat maakt Olivier voor jou 
speciaal of bijzonder? 
 
 
 
Als je de vrije hand had (en geld 
genoeg…), wat zou je dan bij 
Olivier veranderen/aanschaffen? 

 
Corona heeft ook voor Olivier een 
flinke impact gehad. Vind jij dat er 
ook lessen uit te trekken zijn voor 
de periode ná corona? Waaraan 
denk je dan? 
 
Waar mag je midden in de nacht 
voor wakker worden gemaakt? 
 
Wat zou jij meenemen naar een 
onbewoond eiland? 
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MANAGER EN ORTHOPEDAGOOG 
 
 
Ons Olivierteam is in dienst van zorgaanbieder 
ASVZ. ASVZ levert allerlei diensten op de 
achtergrond (zoals bijvoorbeeld financiële en 
personeelszaken, deskundigheidsbevordering team, juridische ondersteuning, ICT-zaken en, 
toen Olivier in de startfase verkeerde, bouwkundig advies). Twee medewerkers van ASVZ zijn 
'vast' verbonden aan Olivier: een manager en een orthopedagoog. 
 
Ger-Anne van Gestel is als manager aan Olivier verbonden. Zij ondersteunt het team en de 
teamleider en zorgt voor de verbinding met ASVZ. De managers van ASVZ werken regionaal en 
hebben allen de verantwoordelijkheid voor een aantal woongroepen en ouderinitiatieven.  
 

 
 Ger-Anne van Gestel (manager) 

 
Welke eigenschap van jou komt bij 
Olivier het meest van pas? 
 

− Openheid en eerlijkheid 
 
 
Inbreng en betrokkenheid van 
ouders en samenwerking met 
bestuur 
 

− Grotere inzet van capaciteiten en 
competenties van bewoners bij het 
bestieren van de huishouding 
 

− Er zijn veel alternatieve vormen om contact met elkaar te hebben 
buiten de fysieke bijeenkomsten. Steeds afwegen wat gewenst en 
noodzakelijk is. Ook om reisbewegingen te beperken 
 
 
 

− Een leuk feestje/spelletjesavond met vrienden 
 
 

− Tentje om ergens veilig te kunnen slapen 

Wat maakt Olivier voor jou 
speciaal of bijzonder? 
 
 
Als je de vrije hand had (en geld 
genoeg…), wat zou je dan bij 
Olivier veranderen/aanschaffen? 
 
Corona heeft ook voor Olivier een 
flinke impact gehad. Vind jij dat er 
ook lessen uit te trekken zijn voor 
de periode ná corona? Waaraan 
denk je dan? 
 
Waar mag je midden in de nacht 
voor wakker worden gemaakt? 
 
Wat zou jij meenemen naar een 
onbewoond eiland? 
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 Liesbeth van Langevelde (orthopedagoog) 

 
Welke eigenschap van jou komt bij 
Olivier het meest van pas? 
 

− Enthousiasme/doelgerichtheid 
 
 
Warme, open, toegankelijke woning 
 
 

− Samen met bewoners kijken wat zij 
graag willen en hen daar meer regie 
in geven (waar nodig met 
ondersteuning van begeleiding) 
 

− Ja, namelijk hoe bepaalde zaken vanuit 'standaard' waren vormgegeven 
en mogelijk dat we na de coronatijd wel bepalen dat sommige dingen 
op een andere wijze efficiënter/prettiger kunnen worden gedaan (zoals 
overlegvormen). Tevens denk ik dat er door corona ook juist de kracht 
van het team heel duidelijk zichtbaar is geworden; de flexibiliteit om het 
samen aan te gaan en samen te kijken hoe samen met de bewoners de 
dagen zo betekenisvol en zinvol mogelijk kunnen worden ingericht 
 

− Kroketten ☺ 
 
 

− Een boek (en toiletpapier) 

Wat maakt Olivier voor jou 
speciaal of bijzonder? 
 
Als je de vrije hand had (en geld 
genoeg…), wat zou je dan bij 
Olivier veranderen/aanschaffen? 
 
 
Corona heeft ook voor Olivier een 
flinke impact gehad. Vind jij dat er 
ook lessen uit te trekken zijn voor 
de periode ná corona? Waaraan 
denk je dan? 
 
 
 
Waar mag je midden in de nacht 
voor wakker worden gemaakt? 
 
Wat zou jij meenemen naar een 
onbewoond eiland? 
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 Eveline van Bommel 

 
Welke eigenschap van jou komt bij 
Olivier het meest van pas? 
 
 

− Met humor bereik ik veel bij de 
bewoners. Humor is op elk niveau 
van ontwikkeling toe te passen 
 

− Olivier is voor mij een warm nest met 
ontzettend lieve bewoners die elkaar 
stuk voor stuk accepteren. Iedere 
bewoner heeft zijn eigen karakter 
wat het begeleiden van hen leuk 
maakt 

 

− Mocht geld geen rol spelen dan zou 
ik het leuk vinden als er wat dieren 
(konijnen, geitjes, kippen, poezen 
etc.) komen. Misschien Olivier 
uitbreiden met een kleine zorgboerderij. De genegenheid die dieren 
kunnen geven aan de bewoners lijkt me een mooie toevoeging. 
Daarnaast zou het mooi zijn als de kas groter wordt zodat ook hier meer 
kruiden, groenten en bloemen kunnen groeien 

 

− Tijdens de coronatijd worden we (dus ook de bewoners) meer bewust 
van het feit hoe fijn het is om te kunnen en mogen werken. Om jezelf te 
ontwikkelen, bezig te zijn en voor de sociale contacten. Leef in het hier 
en nu en geniet van de momenten die er zijn, hoe klein ook. De 
coronatijd zorgt voor een mooie ontwikkeling van de bewoners en 
jezelf, hoe benut ik mijn tijd, hoe ga ik met tegenslag om, waar word ik 
blij van etc. Ik zie de bewoners op deze punten allemaal in hun eigen 
tempo ontwikkelen. Ik zou het mooi vinden als deze ontwikkeling zich 
na de coronatijd voortzet 

 

− Je mag me altijd wakker maken om spontane leuke dingen te 
ondernemen, zoals bijv ineens een weekendje weg, een sprong uit een 

vliegtuig (als ik dat überhaupt zou durven 😊), nachtelijke wandeling in 
het bos om wilde dieren te bekijken of de zonsopkomst op een mooi 
plekje 
 

− In ieder geval een zakmes. Deze is te gebruiken voor het bewerken van 
eten wat er op het eiland te vinden is, maar ook om mezelf creatief bezig 
te houden. Een oneindige voorraad touw. Ook voor knutselen maar ook 
om zelf een hengel, visnet of iets dergelijks te maken. En mijn hond 
zodat ik met mijn maatje op het eiland kan wandelen, spelen, knuffelen 

Wat maakt Olivier voor jou 
speciaal of bijzonder? 
 
 
 
 
 
Als je de vrije hand had (en geld 
genoeg…), wat zou je dan bij 
Olivier veranderen/aanschaffen? 
 
 
 
 
 
 
Corona heeft ook voor Olivier een 
flinke impact gehad. Vind jij dat er 
ook lessen uit te trekken zijn voor 
de periode ná corona? Waaraan 
denk je dan? 
 
 
 
 
 
Waar mag je midden in de nacht 
voor wakker worden gemaakt? 
 
 
 
 
Wat zou jij meenemen naar een 
onbewoond eiland? 
 

 

(ONDERSTEUNEND) BEGELEIDERS 
 

De (ondersteunend) begeleiders bieden zorg en begeleiding aan de 
bewoners. Ze draaien net als de persoonlijk begeleiders en de 
teamleider mee in de nachtzorg en garanderen zo samen de 24-uurs 
zorg. Bij Olivier hebben we er vijf: Eveline van Bommel, Conny 
Haneveer, Nikita van Hoof, Sabrina Macbean en Marion Schilders. Zij 
ondersteunen elk als vast 'maatje' voor een aantal bewoners de 
persoonlijk begeleiders.  
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 Conny Haneveer  

 

Welke eigenschap van jou komt 

bij Olivier het meest van pas? 

 

 

 

− Zorgzaam, gezelligheid, empathie, 

samenwerking, probleem-

oplossend vermogen, humoristisch, 

respect, flexibel 

 

− Saamhorigheid, goede sfeer 

onderling, samenstelling van 

bewoners 

 

− Aparte gespreksruimte, los van 

slaapdienst kamer en kantoor. In de 

tuin op het gazon een tuinset ( om 

te genieten van de avondzon) 

 

− ? 
 

 
 

− Voor nieuws waar ik heel blij van word…en voor noodgevallen 
 
 

− Survival-kit, boek over hoe overleef ik …een boot met peddels, pen en 

papier 

Wat maakt Olivier voor jou 

speciaal of bijzonder? 

 

 

Als je de vrije hand had (en geld 

genoeg…), wat zou je dan bij 

Olivier veranderen/aanschaffen? 

 

Corona heeft ook voor Olivier een 

flinke impact gehad. Vind jij dat er 

ook lessen uit te trekken zijn voor 

de periode ná corona? Waaraan 

denk je dan? 

 

Waar mag je midden in de nacht 

voor wakker worden gemaakt? 

 

Wat zou jij meenemen naar een 

onbewoond eiland? 

 

 
 Nikita van Hoof 

 
Welke eigenschap van jou komt bij 
Olivier het meest van pas? 
 

− Behulpzaam en sociaal 
 
 

− Het voelt als thuis komen, altijd een 
warm welkom 
 

− Dan zou ik alles aanschaffen wat alle 
bewoners zouden willen hebben 
 
 

− Altijd de hygiëneregels toepassen 
 
 
 
 
 

− Mij mag je wakker maken voor heerlijke sushi en chocolade!  
 
 

− Ik zou een tuinhuisje meenemen omdat ik niet van ongedierte houd. 
Een koelkast met eten en drinken, genoeg kleding ( ik loop liever in 
kleding rond ) internet en een telefoon om toch nog contact te hebben 
met thuis 

Wat maakt Olivier voor jou 
speciaal of bijzonder? 
 
Als je de vrije hand had (en geld 
genoeg…), wat zou je dan bij 
Olivier veranderen/aanschaffen? 
 
Corona heeft ook voor Olivier een 
flinke impact gehad. Vind jij dat er 
ook lessen uit te trekken zijn voor 
de periode ná corona? Waaraan 
denk je dan? 
 
Waar mag je midden in de nacht 
voor wakker worden gemaakt? 
 
Wat zou jij meenemen naar een 
onbewoond eiland? 
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 Sabrina Macbean 

 
Welke eigenschap van jou komt bij 
Olivier het meest van pas? 
 

− Behulpzaamheid, geduld, rust, 
openheid 

 

− De bewoners zijn erg verschillend en 
toch is het echt een groep. Ze 
luisteren naar elkaar en steunen 
elkaar, en helpen elkaar waar het 
nodig is. De goede samenwerking 
tussen bewoners, ouders en 
begeleiding is iets wat ik nog niet 
eerder had gezien en erg bijzonder 
vind 
 

− Een grotere tuin met zwembad en een mooi plekje om je buiten terug 
te trekken als de bewoners hier behoefte aan hebben 
 
 

− Ja ik denk dat we nu beter weten dat we alle bewoners geborgenheid  
en steun kunnen bieden in tijden van nood. Creatiever om oplossingen 
te vinden voor de gevoelens van bewoners 
 
 
 

− Goede biefstuk! 
 
 

− Foto’s van mijn familie en vrienden 
 

Wat maakt Olivier voor jou 
speciaal of bijzonder? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als je de vrije hand had (en geld 
genoeg…), wat zou je dan bij 
Olivier veranderen/aanschaffen? 
 
Corona heeft ook voor Olivier een 
flinke impact gehad. Vind jij dat er 
ook lessen uit te trekken zijn voor 
de periode ná corona? Waaraan 
denk je dan? 
 
Waar mag je midden in de nacht 
voor wakker worden gemaakt? 
 
Wat zou jij meenemen naar een 
onbewoond eiland? 

 
 
 Marion Schilders 

 
Welke eigenschap van jou komt bij 
Olivier het meest van pas? 
 

− Zorgzaamheid 
 

  

− De sfeer en het gevoel van welkom 
 
 

− Een grotere en luxere tuin met mooi 
terras, overkapping en vijver; 
verwarming in de gangen zodat het 
minder koud is; dat alle 
appartementen op de eerste en 
tweede verdieping een groot balkon 
hebben 
 

− Na iedere persconferentie (binnen 1 á 2 dagen) puntsgewijs opschrijven 
wat het voor de bewoners inhoudt (na overleg bestuur). Deze info naar 
bewoners en team doormailen. Na een volgende persconferentie deze 
lijst weer aanpassen. Op deze manier is het snel duidelijk wat de 
wijzigingen inhouden voor bewoners en team. Deze afspraken hangen 
we dan in de groepsruimte 

Wat maakt Olivier voor jou 
speciaal of bijzonder? 
 
Als je de vrije hand had (en geld 
genoeg…), wat zou je dan bij 
Olivier veranderen/aanschaffen? 
 
 
 
 
 
Corona heeft ook voor Olivier een 
flinke impact gehad. Vind jij dat er 
ook lessen uit te trekken zijn voor 
de periode ná corona? Waaraan 
denk je dan? 
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Waar mag je midden in de nacht 
voor wakker worden gemaakt? 
 

− Om naar het vliegveld te rijden en dan lekker op vakantie te gaan naar 
de zon 

 

− E-reader of toch maar mijn mobiel Wat zou jij meenemen naar een 
onbewoond eiland? 
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PERSOONLIJK BEGELEIDERS 
 

Bij Olivier hebben we vier persoonlijk begeleiders (PB-ers): 
Lucinda Couvreur, Frank Jupijn, Mariëlle van Overdijk en Ingrid 
van de Roer. Elk van hen heeft een paar bewoners 'onder de 
hoede' voor wie zij (ook voor hun ouders) eerste aanspreekpunt 
zijn. De PB-ers coördineren de zorg en begeleiding voor hun 
bewoners en bespreken jaarlijks (of vaker als het nodig is) met 
hen en hun ouders het Individueel Plan (IP) dat de PB-er in 
overleg met de vaste orthopedagoog van Olivier en de 
teamleider opstelt. In het IP wordt de zorg- en 
begeleidingsbehoefte van de bewoner beschreven, de gestelde 
doelen en de afspraken die daarover jaarlijks worden gemaakt. 
De PB-ers bieden samen met de (ondersteunend) begeleiders en 
de teamleider de 24-uurszorg van Olivier. Ze onderhouden de 

contacten met de ouders en doen mee in themagroepen die zijn ingesteld om onze 
toekomstbestendigheid te waarborgen. 

 
 Lucinda Couvreur 

 
Welke eigenschap van jou komt bij 
Olivier het meest van pas? 
 
 
 
 
 

− Ik wil graag dat mensen het naar hun 
zin hebben, door grapjes en veel 
gezelligheid hoop ik een gezellige en 
warme sfeer neer te zetten binnen 
Olivier, zodat het voelt als een huis 
en niet als een zorginstelling 
   

− Ik vind de sfeer, het warme karakter 
van de groep en locatie een 
bijzonder pluspunt. Het feit dat ik 
me heel snel thuis voelde, is te 
danken aan team, ouders en bewoners. Lekker gezellig Brabants en 
gemoedelijk, ik hou ervan! 
 

− Een recreatieruimte/workshopruimte, waar plek is voor een 
pooltafel/tafelvoetbal en waar de tafeltennistafel en het dartbord kan 
staan. Een ruimte waar we groepsactiviteiten kunnen aanbieden, van 
creatief knutselen tot spelletjesmiddag, zonder dat daarvoor de hele 
woonkamer overhoop gehaald hoeft te worden 

 

− Ik denk dat er meer groepsactiviteiten georganiseerd kunnen en mogen 
worden. Vandaar mijn idee van de recreatieruimte 

 

 

− Ohhh…dat is een lastige! Ik hou van slapen, ik denk dat het mijn hobby 
is haha! Met 2 kids, waarvan 1 slaapwandelt en de ander met 3 jaar nog 
regelmatig onrustig is 's nachts, ben ik thuis blij met alle nachtrust die 
ik krijg. Maar tijdens slaapdiensten mogen bewoners altijd bellen in 
geval van nood 

 

− Regenwormen, yahtzee (gezelschapsspelletjes) 

Wat maakt Olivier voor jou 
speciaal of bijzonder? 
 
 
 
 
 
Als je de vrije hand had (en geld 
genoeg…), wat zou je dan bij 
Olivier veranderen/aanschaffen? 
 
 
 
Corona heeft ook voor Olivier een 
flinke impact gehad. Vind jij dat er 
ook lessen uit te trekken zijn voor 
de periode ná corona? Waaraan 
denk je dan? 
Waar mag je midden in de nacht 
voor wakker worden gemaakt? 
 
 
 
 
Wat zou jij meenemen naar een 
onbewoond eiland? 
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 Frank Jupijn  

 
Welke eigenschap van jou komt bij 
Olivier het meest van pas? 
 

− Mijn enthousiasme 
 

  

− Dat iedereen zo leuk is en zichzelf 
mag zijn 
 

− Een bus waar iedereen in kan en een 
groter/fijner bed 
 
  

− Altijd goed aan de hygiëne denken 
 
 
 
 
 

− Als er echt iets aan de hand is en als 
ik als verrassing mee genomen word 

op reis 😊 
 

− Vuur, scherp mes, mijn bril/lenzen 
 

Wat maakt Olivier voor jou 
speciaal of bijzonder? 
 
Als je de vrije hand had (en geld 
genoeg…), wat zou je dan bij 
Olivier veranderen/aanschaffen? 
 
Corona heeft ook voor Olivier een 
flinke impact gehad. Vind jij dat er 
ook lessen uit te trekken zijn voor 
de periode ná corona? Waaraan 
denk je dan? 
 
Waar mag je midden in de nacht 
voor wakker worden gemaakt? 
 
 
Wat zou jij meenemen naar een 
onbewoond eiland? 

 
 Mariëlle van Overdijk 

 
Welke eigenschap van jou komt bij 
Olivier het meest van pas? 
 
 
 
 

− Positief in het leven staan, 
relativeren, integriteit om in 'de 
driehoek' tot een gezamenlijke en 
afgestemde zorg en begeleiding te 
komen 
  

− De warmte en sfeer bij Olivier (!) 
met de bewoners én de grote 
betrokkenheid van ouders. Het 
geven van zorg, begeleiding op maat 
is mijn inziens hier écht aan de orde 
 

− Een overkapping met een 
loungebank en voor de zomer een opzetzwembad 
 
 

− Ik zou de bewoners meer ontspanning in deze coronatijd gunnen, in de 
vorm van activiteiten; de dagbesteding in huis halen, wat hen afleiding 
geeft. Corona heeft gezorgd voor nóg meer saamhorigheid bij bewoners 
en team wat een pluspunt is in deze moeilijke tijd 
 
 

− Ik laat me graag verrassen dus kom maar op…ben nogal snel ergens 
voor in 
 

− E-reader/pen en papier om een dagboek bij te houden en een 
geluksteentje van het thuisfront  

Wat maakt Olivier voor jou 
speciaal of bijzonder? 
 
 
 
 
Als je de vrije hand had (en geld 
genoeg…), wat zou je dan bij 
Olivier veranderen/aanschaffen? 
 
Corona heeft ook voor Olivier een 
flinke impact gehad. Vind jij dat er 
ook lessen uit te trekken zijn voor 
de periode ná corona? Waaraan 
denk je dan? 
 
Waar mag je midden in de nacht 
voor wakker worden gemaakt? 
 
Wat zou jij meenemen naar een 
onbewoond eiland? 



14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ingrid van de Roer 

 
Welke eigenschap van jou komt bij 
Olivier het meest van pas? 
 

− Mijn optimisme zorgt voor een 
positieve vibe 
  

− De diversiteit in karakter-
eigenschappen in de groep maakt 
dat elke dag anders is en vol nieuwe 
uitdagingen 
 

− De bewoners bij Olivier hebben al 
een hele hoop. Toch zou een 
relaxruimte, waar bewoners zich 
terug kunnen trekken en 
ontspannen, soms een uitkomst zijn 

 

− In deze bijzondere tijd heb ik 
gemerkt dat de saamhorigheid en de 
(emotionele) steun essentieel zijn voor het welzijn van de bewoners bij 
Olivier en dat moet wel een belangrijk uitgangspunt zijn 
 
 

− Nou liever voor niks, maar als je me mee op vakantie neemt, dan zal ik 
erover nadenken om uit bed te komen haha 
 

− Allerlei basisdingen natuurlijk, maar ook verf en tekenvellen, puzzels, 
dansschoenen en nog véél meer wat er in mijn koffer(s) past ☺! 
 

Wat maakt Olivier voor jou 
speciaal of bijzonder? 
 
 
 
Als je de vrije hand had (en geld 
genoeg…), wat zou je dan bij 
Olivier veranderen/aanschaffen? 
 
 
 
Corona heeft ook voor Olivier een 
flinke impact gehad. Vind jij dat er 
ook lessen uit te trekken zijn voor 
de periode ná corona? Waaraan 
denk je dan? 
 
Waar mag je midden in de nacht 
voor wakker worden gemaakt? 
 
Wat zou jij meenemen naar een 
onbewoond eiland? 



15 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAGIAIRES EN LEERLINGEN 
 

We hebben bij Olivier vanaf het begin regelmatig stagiaires gehad 
(afkomstig van HBO- of MBO-opleidingen), maar een tijdlang was het 
door de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt lastig om stagiaires te 
vinden. Gelukkig hebben we er met ingang van september 2020 weer 
een aantal: Rowan van Dijk (vierdejaars leerling Persoonlijk 
Begeleider), Puck Jansen (derdejaars verpleegkundige in opleiding), 
en Demi Kuijpers (stagiaire voor een minor communicatie bij haar 
HBO-opleiding). Elle van der Loo (eerstejaars MMZ-niveau 4 (MMZ: 
medewerker maatschappelijke zorg) is het meest recent gestart. 
Onze PB-ers dragen zorg voor hun begeleiding 

 
 Rowan van Dijk  

 
Welke eigenschap van jou komt bij 
Olivier het meest van pas? 
 

− Rustig (geduldig) 
 
 

− De opzetting ervan, hoe het 
geregeld is, het ouderinitiatief 
 

− Het computersysteem, dit is nu zo 
traag en loopt vaak even vast  

 

 

− De impact van 'isolatie' en de 
emotionele gevolgen die hierbij 
komen kijken. Zeker voor deze doelgroep is dit erg belangrijk, en ik zou 
hier nog meer aandacht aan willen geven 
 
 

− Bananenpannenkoeken  
 
 

− Ik zou mijn akoestische gitaar meenemen, muziek kan een gevoel 
overbrengen wat niet in woorden te beschrijven is 
 

Wat maakt Olivier voor jou 
speciaal of bijzonder? 
 
Als je de vrije hand had (en geld 
genoeg…), wat zou je dan bij 
Olivier veranderen/aanschaffen? 
 
Corona heeft ook voor Olivier een 
flinke impact gehad. Vind jij dat er 
ook lessen uit te trekken zijn voor 
de periode ná corona? Waaraan 
denk je dan? 
 
Waar mag je midden in de nacht 
voor wakker worden gemaakt? 
 
Wat zou jij meenemen naar een 
onbewoond eiland? 
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 Puck Jansen 

 
Welke eigenschap van jou komt bij 
Olivier het meest van pas? 
 

− Geduld, ik neem graag de tijd voor de 
bewoners 
 

− Het voelt als thuiskomen. Ik voel me er 
erg op me gemak  
 

− Ik zou in de tuin een zwembad 
aanschaffen, het liefste een die ook 
gebruikt kan worden als overdekt 
zwembad 
 

− Ik heb geleerd hoe belangrijk familie en 
vrienden zijn. Tijdens de corona kun je 
elkaar minder zien en dan merk je hoe 
belangrijk ze zijn 
 
 

− Liever niet, maar voor noodgevallen mag het altijd 
 
 

− Mijn telefoon met een oplader. Zo kan ik toch nog contact houden met 
vrienden en familie 
 

Wat maakt Olivier voor jou 
speciaal of bijzonder? 
 
Als je de vrije hand had (en geld 
genoeg…), wat zou je dan bij 
Olivier veranderen/aanschaffen? 
 
 
Corona heeft ook voor Olivier een 
flinke impact gehad. Vind jij dat er 
ook lessen uit te trekken zijn voor 
de periode ná corona? Waaraan 
denk je dan? 
 
Waar mag je midden in de nacht 
voor wakker worden gemaakt? 
 
Wat zou jij meenemen naar een 
onbewoond eiland? 

 
 Demi Kuijpers 

 
Welke eigenschap van jou komt bij 
Olivier het meest van pas? 
 

− Wat ik veel terug krijg is dat iedereen 
mijn rust fijn vindt  
 

− Wat Olivier zo speciaal maakt zijn de 
bewoners, iedereen krijgt een warm 
welkom en bij Olivier is het altijd 
gezellig. Het is net een groot gezin waar 
ook de begeleiders aan deelnemen 
 

− Op dit moment zou ik een vaatwasser 
aanschaffen voor de bewoners maar 
verder heb ik geen idee wat Olivier nog 
meer kan gebruiken. De bewoners zijn 
positief en tevreden over het wonen bij Olivier dus ik zou het geld 
uitgeven aan een leuk uitje met de groep 
 

− Ik ben begonnen met stage lopen tijdens de corona periode dus ik heb 
niet alles mee gekregen, maar ik denk dat de grootste les die bewoners 
hebben geleerd in deze periode is dat ze dankbaar zijn voor wat ze 
hebben zoals bijvoorbeeld hun werk. Wat ik er zelf van heb geleerd is 
dat een goede voorbereiding het halve werk is 

 

− Mij mag je altijd wakker maken met het nieuws dat ik op vakantie ga of 

dat ik een puppy krijg. De rest kan tot de volgende ochtend wachten😊 
 

− Zonnebrand, ik verbrand al in de schaduw...  

Wat maakt Olivier voor jou 
speciaal of bijzonder? 
 
 
 
 
Als je de vrije hand had (en geld 
genoeg…), wat zou je dan bij 
Olivier veranderen/aanschaffen? 
 
 
 
 
Corona heeft ook voor Olivier een 
flinke impact gehad. Vind jij dat er 
ook lessen uit te trekken zijn voor 
de periode ná corona? Waaraan 
denk je dan? 
 
Waar mag je midden in de nacht 
voor wakker worden gemaakt? 
 
Wat zou jij meenemen naar een 
onbewoond eiland? 
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 Elle van der Loo  

 
(NB: omdat Elle pas net is gestart als stagiaire kon ze natuurlijk nog niet alle vragen beantwoorden) 
 
 
Welke eigenschap van jou komt bij 
Olivier het meest van pas? 
 

− Behulpzaam 
 
 

− Ik denk dat ik daar nog achter ga 
komen! 
 

− ? 
 
 

− Ik moet nog beginnen met mijn 
stage, dus ik weet dit nog niet. 
 
 
 
 

− Voor een gezellig etentje 
 
 

− Zonnebrand  

Wat maakt Olivier voor jou 
speciaal of bijzonder? 
 
Als je de vrije hand had (en geld 
genoeg…), wat zou je dan bij 
Olivier veranderen/aanschaffen? 
 
Corona heeft ook voor Olivier een 
flinke impact gehad. Vind jij dat er 
ook lessen uit te trekken zijn voor 
de periode ná corona? Waaraan 
denk je dan? 
 
Waar mag je midden in de nacht 
voor wakker worden gemaakt? 
 
Wat zou jij meenemen naar een 
onbewoond eiland? 
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TEAMLEIDER 
 

Onze teamleider is Jolanda van den Berg. De 
verantwoordelijkheden van de teamleider zijn 
veelzijdig maar komen erop neer dat er zorg voor 
wordt gedragen dat het beleid wordt uitgevoerd 
volgens de Oliviervisie, dat het team prettig en 
veilig draait, dat er een open communicatie is en 
dat kwaliteit en de continuïteit van de zorg en 
begeleiding zijn gegarandeerd. Doel is dat ouders 
en vooral natuurlijk onze bewoners blij en 
tevreden zijn met hun woonplek bij Olivier en dat 

het welzijn en welbevinden van onze bewoners op de eerste plaats staan. Uiteraard worden 
de uitvoerende taken met het hele team verdeeld. Veel structureel overleg hoort ook bij de 
functie: met het team (collectief en individueel), met de manager en de orthopedagoog van 
ASVZ, met de ouders, met het bestuur van de Stichting, met de Stuurgroep Toekomst.  

 
 Jolanda van den Berg 

 
Welke eigenschap van jou komt bij 
Olivier het meest van pas? 
 
 
 
 
 

− Betrokkenheid, organiseren, humor, 
overzicht houden, nuchterheid . 
Coachen van mensen, kwaliteiten 
van mensen stimuleren en 
misschien nog wel een paar maar zo 
lijkt mij het genoeg? 
 

− De bewoners, hoe ze met elkaar 
omgaan, de sfeer, betrokkenheid 
ouders, openheid 
 

− Ik zou dan graag het zitgedeelte 
gezelliger willen maken (maar weet 
nog niet hoe)…in de tuin een zitje 
zodat je de avondzon ook mee kunt pakken. Nu vaak tijdens het 
avondeten al erg koud tegen het huis aan. En ik zou graag een ruimte 
hebben waar je even een overleg kunt plegen zonder dat je meteen op 
het bed moet zitten in de nachtdienstkamer 
 

− Vertrouwen dat ondanks waar men vandaan komt, er vele wisselingen 
zijn geweest toch een groep mooie mensen werken en we er met elkaar 
zeker gaan komen  

 
 
 

− Eigenlijk voor niks, wordt heel sjagie dan, maar bij een echte calamiteit 
natuurlijk altijd 

 

− Goed (Zwitsers zak)mes, een zonnepaneeltje om zaken op te kunnen 
laden. Satelliet telefoon, e-reader met heeeel veeel boeken, groot stuk 
plastic (niet milieuvriendelijk maar kan dan wel droog blijven) 
 

Wat maakt Olivier voor jou 
speciaal of bijzonder? 
 
 
Als je de vrije hand had (en geld 
genoeg…), wat zou je dan bij 
Olivier veranderen/aanschaffen? 
 
 
 
 
 
Corona heeft ook voor Olivier een 
flinke impact gehad. Vind jij dat er 
ook lessen uit te trekken zijn voor 
de periode ná corona? Waaraan 
denk je dan? 
 
Waar mag je midden in de nacht 
voor wakker worden gemaakt? 
 
Wat zou jij meenemen naar een 
onbewoond eiland? 
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VISIE OP OLIVIER 
 
 
De laatste vraag die we aan iedereen hebben gesteld, gaat over de visie op 
Olivier. De ouders van Olivier hebben zeven elementen benoemd die ze 
kenmerkend vinden voor Olivier als geheel. We hebben alle teamleden 
(plus manager en orthopedagoog) gevraagd wat zij persoonlijk de top-drie 
vinden. Hieronder volgt het resultaat van de gezamenlijke antwoorden. 
 
 

Kenmerken 
Positie 

1 2 3 

De groep Olivierbewoners is zeer verschillend 
van samenstelling, zowel wat betreft niveau als 
wat betreft soort beperking 

 xx xx 

De bewoners leven in een beschermende 
omgeving 

 x x 

Bewoners leven zo normaal mogelijk en hebben 
zoveel mogelijk eigen regie over hun leven 

xxxxxxxxxxxx xxx x 

Bewoners doen mee in de samenleving xxxxx xx xxxxx 

Bewoners hebben optimale mogelijkheden zich 
te ontwikkelen en ontplooien 

xx xxxxxx xxx 

Bewoners hebben een grote betrokkenheid op 
elkaar 

x x xxxx 

Bij Olivier is geen sprake van agressie of 
verslavingsproblematiek 

 xxx xx 

 
Opmerkingen: 

− Jammer dat het er maar 3 mogen zijn en niet op volgorde of zo. Bijna alles is 
belangrijk en bij alles is mitsen en maren. Want ook de onderlinge 
betrokkenheid is een zeer sterk punt van Olivier en uiteraard de samenleving. 
Olivier staat niet voor niks in Moergestel vlak bij het centrum. 

− Zo normaal mogelijk leven met eigen regie en optimale 
ontplooiingsmogelijkheden staan eigenlijk samen op 1! 

 
Het totaalbeeld laat zien dat alle kenmerken van belang worden geacht maar er 
zijn er drie die er echt uitspringen. Het team vindt het belangrijkste kenmerk van 
Olivier dat de bewoners een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden waarin zij 
maximale regie over hun eigen leven kunnen voeren. 
 
 

TOT SLOT 
 
We zijn ons team veel dank verschuldigd dat zij in deze lastige 
tijden waarin de regels en de omstandigheden voortdurend 
veranderen, toch in staat zijn gebleken om Olivier goed 
draaiende te houden. Dat verdient een enorm compliment!! 
 
Allemaal heel erg bedankt voor jullie inzet en voor jullie bijdrage 
aan deze speciale uitgave van het Oliviernieuws! 


