
“Altijd denken vanuit wat er mogelijk 

is, daardoor blijft je werk uitdagend!”

Patricia de Ruiter,
Begeleider bij Op de Bies



“Na een stage en verschillende jaren vakantiewerk bij  
Op de Bies werd ik 33 jaar geleden aangenomen als 
verzorgende op één van de woongroepen. Na vijf jaar 
vroeg men of ik tijdelijk wilde helpen op een groep met 
cliënten die naast een ernstig verstandelijke beperking ook 
gedragsproblemen hebben. En daar werk ik nu nog steeds!”

“Altijd denken vanuit wat er mogelijk is, zorgt ervoor dat mijn werk 
uitdagend blijft. Dan heb ik het over kleine stapjes die je samen met 
een cliënt kunt zetten. Zodat iemand die in eerste instantie niet aan de 
dagbesteding kan meedoen op termijn meedraait met de groep.  
Of denk aan een cliënt die mee kan naar een restaurant, terwijl deze 
eerst nauwelijks buiten de groepswoning kwam.” 

“Ik werk in een stabiel team. Alle collega’s hebben hun eigen kwaliteiten 
en samen vormen we een hechte eenheid. Dit is ook voor de cliënten erg 
fijn, want het geeft rust en duidelijkheid. Ze voelen zich veilig en staan 
er voor open om nieuwe dingen te proberen. Zelf vind ik het heerlijk om 
dingen voor de groep te regelen, zodat alles soepel verloopt. Dat kan 
door schema’s op te stellen, roosters te maken en het dagprogramma 
samen te stellen. Maar bijvoorbeeld ook door de boodschappen te doen 
of naar de winkel te gaan om iets voor de cliënten te kopen.”

“Naast mijn reguliere baan ben ik actief als vrijwilliger bij Koraal, omdat 
ik ook iets wilde betekenen voor cliënten die weinig contact hebben met 
hun familie. Er zijn twee cliënten die ik op die manier in het zonnetje zet. 
Met een ouder wordende cliënt onderneem ik bijna wekelijks activiteiten  
binnen Op de Bies en plan ik twee keer paar jaar een uitstapje. 
Daarnaast ben ik verbonden aan een jongvolwassen man. Hij logeert 
ongeveer drie dagen in de week bij mij thuis en heeft zijn eigen kamer. 
We wandelen veel, bezoeken pretparken en gaan samen naar festivals 
en de bioscoop. Iets voor iemand anders kunnen betekenen, dat voelt 
gewoon altijd fijn. Of het nu op je werk is of in je eigen tijd.” ■


