Denk niet in
beperkingen
Sinds 1 oktober werkt jobcoach Shirley
Widdershoven twee uur per week bij
Koraal regio Parkstad. In die twee
uurtjes doet ze een hoop. Zo begeleidt ze
onder andere twee cliënten naar mogelijk
betaald werk. Shirley: “Ik denk dat ze de
jobs aankunnen, maar de praktijk zal dit
straks uitwijzen. Natuurlijk hoop ik dat
het lukt, maar cliënten mogen natuurlijk
ook fouten maken. Mocht het onverhoopt
niet lukken, dan zijn ze altijd een ervaring
rijker. En daar groeien ze weer van.”
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Shirley vindt dat iedereen - voor zover
mogelijk - keuzevrijheid moet hebben in wat
iemand een prettig leven vindt. Vanuit dat
uitgangspunt zet ze zich in om cliënten van
regio Parkstad te laten participeren in de

• Participatie biedt perspectief

maatschappij. “Daarbij sluit ik altijd aan bij
de interesses van cliënten. Waar ligt hun
motivatie om iets te doen? Waar willen ze
van betekenis zijn? Als dat lukt met betaald
werk, is dat te gek. Zolang dat werk maar

past bij de interesses van de cliënt.” Bij locatie
Op de Bies heeft ze regelmatig contact met
teamleider Anita Frijns. Aansluiten bij de
interesses van de cliënten doet de organisatie
ook, vertelt Anita. Door in 2019 te starten

met een aanvulling op het huidige aanbod in
dagbesteding, namelijk dagbesteding met als
doel arbeidstoeleiding die specifiek op cliënten
met een licht verstandelijke beperking (LVB)
is gericht.
“We hebben een groep LVB’ers die vaak
uitvalt in de reguliere dagbesteding, omdat
het huidige aanbod niet aansluit bij hun
interesses. Daarnaast speelt het gevoel
van in de ‘gewone wereld’ mee willen doen
een grote rol in de beleving. Dagbesteding
wordt dan ook als kinderachtig ervaren.
Samen met begeleiding gaan ze op zoek naar
arbeidsplekken. Als zo’n plek haalbaar blijkt,
zou dat op termijn misschien zelfs kunnen
leiden tot een reguliere arbeidsplek. Al is het
maar één dag per week.”
Naast Shirley is ook Sharon Auckel een
paar uur per week als jobcoach actief bij
Op de Bies. Anita, die al 37 jaar bij Koraal
werkt, is blij met de komst van de twee
jobcoaches naar Op de Bies. “Het is altijd
onze cultuur geweest om heel beschermend
voor onze cliënten te zorgen. Niet alleen de
maatschappij, maar ook onze visie op wat
goede zorgverlening is, is veranderd.
Ook onze cliënten willen de wereld
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en mogelijkheden om te leren voor onze
cliënten.” Niet dat er bij ons op het gebied
van participatie in het verleden niets is
gebeurd. Integendeel, er waren en er zijn nog
steeds tal van projecten waarbij cliënten het
terrein verlaten en contact maken met de
buitenwereld. “Toch denken wij nog te vaak
in beperkingen en aan de risico’s die cliënten
lopen”, zegt Anita. “Daarmee ontzeggen we
hen kansen. De jobcoaches vergroten juist hun
mogelijkheden.” Shirley: “Er is altijd wel iets
voor iemand weggelegd, hoe klein ook.
Wij gaan de boer op om dat te vinden.”

“Er is altijd wel iets voor iemand
weggelegd, hoe klein ook. Wij gaan
de boer op om dat te vinden.”

ontdekken. Om dat mogelijk te maken,
kunnen we de ondersteuning van Shirley en
Sharon goed gebruiken. Zij denken in kansen

“Cliënten kunnen heel goed iets voor anderen
betekenen”, zegt Anita tenslotte. “Dat
vinden ze fijn. Het vergroot hun eigenwaarde
en zelfvertrouwen. In 2011 en 2012 zijn we
met een groep cliënten naar India en Nepal
gegaan om ontwikkelingshulp te verrichten.
“Ook wij kunnen iets voor een ander doen”,
zeiden onze cliënten. Op voorhand waren er
bedenkingen tegen deze wereldreizen, maar
het werd een groot succes. De les was: denk
niet in beperkingen. We moeten elke keer
opnieuw goed kijken naar de individuele cliënt
en onderzoeken wat mogelijk is. Shirley en
Sharon helpen ons nu daarbij, zij kijken met
een andere, ruimere blik.” ■

