
 

 

 

Wist je dat… 
 
∗ Wij een totaal vernieuw-

de website hebben 
www.thuisalsthuis. 

∗ Wij vurig hopen dat de 
jongens geen gevolgen 
gaan ondervinden van 
de economie crisis. 
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Op zondag  24 mei 2009 organiseren wij weer een 

“Open huis” zodat u een indruk kunt krijgen van ’t Huis 

en z’n omgeving. U bent van harte welkom tussen 14.00 

en17.00 uur en kunt u, onder het genot van een hapje en 

drankje eventueel vragen kunt stellen aan ouders, bege-

leiding en stichtingbestuur. 

 

De jongens zelf zullen niet aanwezig zijn omdat de ver-

wachte drukte te veel voor hen is. 

 

Het adres van ’t Huis is: 

 

Swetterhage 

Blankaartweg 2 ,  Woning 23 

2381 AD   Zoeterwoude (dorp) 
 

Er is gratis parkeergelegenheid en bordjes leiden u van-

af het parkeerterrein naar woning 23. 

 
1. 
1. 
2. 
4. 
6. 

 

 

Vrijdagmiddag 20 februari. Het is 

bijna half 3 als ik vanaf het parkeerterrein 

van Swetterhage naar woning 23 loop. Elke 

maand probeer ik een dienst met een mede-

werkster mee te werken. Een mooie manier 

om betrokken te zijn bij de praktijk van 

zorg en ondersteuning, de variëteit binnen 

de Gemiva-SVG Groep aan den lijve te 

ervaren en iets te proeven van de manier 

waarop medewerkers en cliënten met el-

kaar omgaan. Het geeft ook kleur aan mijn 

werk als bestuurder: hier gaat het dus om! 

 

Ik sla de hoek om en steek over naar 

de voordeur van ’t Huis. Als ik aanbel doet 

Kirsten de deur van de keuken open. Blijk-

baar kom je als medewerker – zo voel ik 

me toch een beetje – door die deur binnen. 

De jongens zijn er nog niet. Nicolien, mijn 

maatje voor deze dienst, is met Pascal en 

zijn moeder op de terugweg van een be-

zoekje aan het Epilepsiecentrum in Heem-

stede. Kirsten vertelt me ondertussen bij 

een kop koffie waarom ze voor het werken 

in ’t Huis heeft gekozen. Ze laat me de 

kamers van de jongens en het ballenbad 

zien. Even later arriveert Linda en ten slot-

te ook Nicolien. Pascal rust uit op zijn ka-

mer en achtereenvolgens komen de andere 

jongens van hun dagbesteding: Job, Tjak-

ko, Erik en Thomas. 

 

Na een warm welkom door één van 

mijn collega’s van vandaag, doet iedereen 

iets voor zichzelf. In de eigen kamer, zoals 

Job, of op de bank in de woonkamer, zoals 

Erik. Ik verken ondertussen de badkamer, 

lees de instructies over de was en de dou-

chegebruiken en vraag ook aan Linda wat 

haar nu aan deze werkplek bindt. Dan is het 

tijd voor chips, thee en limonade in de 

woonkamer. Iedereen is er bij. Ik begrijp 

dat ook dit bij de vaste rituelen hoort. De 

spullen worden weer afgeruimd en Tjakko, 

Nicolien en ik lopen naar de C1000 in het 

dorp voor een paar kleine boodschappen. 

 

Op het veldje voor het blok woningen 

waarin ’t Huis is gevestigd zie ik Fidel van 

woning 21 hoger en hoger gaan met zijn 

schommel. Het is lekker wandelweer. Na-

tuurlijk vraag ik ook Nicolien naar haar 

motivatie om in ’t Huis te gaan werken en 

haar ervaringen binnen de Gemiva-SVG 

Groep. Ze vertelt me van een concert waar 

ze met Thomas en zijn moeder is geweest.  

 

Wat ik bij alle drie mijn collega’s van 

vandaag proef is dat hun betrokkenheid bij 

de jongens verder gaat dan ‘maar’ een 

werkrelatie. Ze hebben iets met deze ma-

nier van werken, het samen optrekken met 

hun ouders, het delen van aandacht, zorg en 

elkaars expertise. Ik begrijp dat de perio-

dieke verdiepingsbijeenkomsten van ouders 

en medewerkers – dat was niet het woord, 

maar ik noem het toch maar zo, bijvoor-

beeld over puberteit, seksualiteit en bege-

leiding – erg op prijs worden gesteld. 

 

Als we weer thuis zijn – jazeker – is 

het bijna tijd voor het avondeten. Ik verdeel 
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de borden en het bestek over de twee tafels. 

Kirsten heeft gekookt: gebakken aardap-

pels uit de oven, boontjes en saucijzen (en 

voor zichzelf een vegetarische burger). We 

drinken er water en limonade bij en eten 

hopjesvla of yoghurt toe. Na afloop is het 

mijn taak om de potten, pannen en snij-

planken die niet in de machine passen met 

de hand af te wassen. Ha, nu kan ik mijn 

talenten eindelijk ten toon spreiden! De 

vloer wordt geveegd en ik hanteer stoffer 

en blik. De jongens spelen of gaan onder de 

douche. 

 

Buiten is het al donker. De gordijnen 

zijn dicht, Pascal’s favoriete DVD wordt 

op de TV afgespeeld en een projector to-

vert fraaie patronen over het plafond van 

het zitkamergedeelte. Tijd voor koffie en 

thee. Ik zit naast Erik die met zijn Heine-

ken-spullen speelt. Zijn ouders zijn van-

avond op bezoek en ik vertel hen waarom 

ik het belangrijk, inspirerend én leuk vind 

om dit soort momenten mee te maken. En 

ik geef eerlijk toe dat ik daar wèl naar toe 

gegroeid ben en het een jaar of twee, drie 

geleden zo niet had gedurfd…. 

 

Het is onderhand bedtijd. Job, Pas-

cal en Tjakko liggen er inmiddels in. Linda, 

die vandaag de kortste dienst heeft, is al 

vertrokken. Nicolien brengt Thomas naar 

bed. Dan eindigt haar dienst ook en omdat 

ik vandaag met haar meeloop, maak ook ik 

me op om te vertrekken. Ik geef Erik een 

hand, neem afscheid van zijn ouders en 

groet Kirsten. Samen met Nicolien loop ik 

naar de parkeerplaats. Het zit er weer op.  

 

Thuis vertel ik Yvonne bij een glas wijn 

weer eens hoe trots ik ben op de organisatie 

waar ik voor werk, de mensen die met el-

kaar de Gemiva-SVG Groep maken tot wat 

ze is, hun bereidheid om hun talenten in te 

zetten voor hun bewoners, deelnemers, 

kinderen. 

 

De volgende dag stuur ik Desirée een 

mailtje. Als ik een kind had, dat intensieve 

zorg en aandacht nodig zou hebben, dan 

zou ik ook zo’n thuis voor hem of haar 

willen. In de allereerste plaats vanwege 

medewerksters als Kirsten, Linda en Nico-

lien. En in de tweede plaats door het con-

cept van samen optrekken dat ’t Huis voor 

mij kenmerkt. En toch ook wel een beetje 

omdat door alle creativiteit die in die toch 

niet zo erg inspirerende woning nummer 23  

is gestopt, er toch maar mooi – al is het dan 

in een instellingsgebouw –  een echt huise-

lijke sfeer hangt.  Precies, toch een beetje 

zoals thuis bedoeld is…. 
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Het is donderdagavond, 26 februari 

23.11 uur en ik loop via het parkeerterrein 

naar de ingang van het hoofdgebouw van 

Swetterhage, in de volksmond Swet. Ik ben 

op weg naar de nachtploeg waarmee ik een 

afspraak heb. Dit is voor mij een ongewoon 

tijdstip om af te spreken.  

Het is donker, fris en buiten staan slechts 4 

auto’s, 1 scooter en 1 fiets. Later blijkt dat 

deze voertuigen toebehoren aan de mede-

werkers van de nachtploeg. Later blijkt ook 

dat dezelfde medewerkers mij al lang had-

den zien aankomen. Ik wordt n.l. gevolgd 

door camera’s en ben live te zien op een 

van de vele beeldschermen in de werkka-

mer van de nachtploeg. 

 

Ik heb afgesproken met Connie van 

Seggelen. Connie geeft leiding aan het 

nachtdienstteam van Swet. Begin deze 

week gaf ze aan medewerking te willen 

verlenen aan een artikel voor onze nieuws-

brief. Ik kom binnen in een hightech werk-

kamer vol met beeldschermen bemand door 

twee zeer geconcentreerde medewerkers 

met headset. Het nachtdienstteam van 

Swetterhage bestaat uit 23 medewerkers 

waarvan er 15 medisch-verpleegkundig 

zijn opgeleid. 

Iedere nacht zijn er 6 nachtdienstmedewer-

kers aanwezig, waarvan er één om 00.30 

uur naar huis gaat. Deze avond maak ik 

kennis met Wouter, Sander, Willy, Nancy, 

Jacqueline en Connie.  Ik ervaar direct de 

gastvrijheid, zelfs op dit tijdstip. “ Ja lek-

ker, cappuccino, dank je!”  Op de tafel zie 

ik een doos met “negerzoenen” en de kast 

puilt uit van proviand. Men houdt hier in 

ieder geval van lekker eten. “Het bioritme 

is toch anders dan wanneer je in gewone 

dagdienst werkt, je hebt veel meer trek”. 

Wat ik verder zie zijn mappen, mokken, 

sultana’s, pennen, zaklampen en een white-

bord. Op het whitebord staan een aantal 

zaken geschreven die bijzondere aandacht 

behoeven. 

Ik citeer er één: “ 23 Thomas: 2
e r plas-

sen” . Ik vertaal: “Thomas van woning 23 

op de 2e ronde even laten plassen” . 

Heee….. waar ken ik die jongen van ☺ 
’s Nachts heeft de nachtdienst de verant-

woordelijkheid voor heel Swetterhage plus 

2 buitenlocaties waar 4 cliënten wonen. 

 

Hoe ziet het nachtleven op Swet er uit? 
Om 22.00 uur worden de taken verdeeld en 

vindt de mondelinge overdracht met alle 

woningen plaats a.d.h.v. een vast over-

drachtformulier ( welke bewoners zijn af-

wezig, medische of andere informatie, wie 

hebben er gewerkt, etc.). Iedere woning 

heeft zijn eigen nachtmap. In deze map zit 

ook extra informatie over iedere bewoner 

van die woning. 

 

Na de overdracht met de woningen 

komt het nachtteam bij elkaar en draagt de 

informatie voor die nacht aan elkaar over. 
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Dit wordt ook schriftelijk vastgelegd. 

Hierna gaan 2 teams van 2 medewerkers 

hun eerste ronde lopen (rond 23.00). Van-

wege mijn aanwezigheid dit keer om 23.15 

uur, excuus hiervoor! 

2 Medewerkers blijven achter de uitluister-

pc zitten. Om 00.30 uur gaat 1 medewerker 

naar huis en kan men over gaan op 1 p.c.  

Geluidsmeldingen nemen n.l. rond 00.00 u 

af; het wordt stiller. 

Rond 3.00-4.00 wordt de 2e ronde gelopen. 

Om 5.30 uur worden de overdrachtformu-

lieren van alle woningen geschreven. 

Tussen 6.30-7.00 vindt de mondelinge 

overdracht met de vroege diensten plaats. 

2 Medewerkers blijven tot 

7.15 uur voor eventuele 

laatkomers. 

 

Swetterhage heeft een 

(nieuw) uitluistersysteem. 

Van 22.00 - 7.00/7.15 uur 

wordt er uitgeluisterd. Iede-

re cliënt heeft een zoge-

naamd uitluister op zijn/

haar kamer. De nachtdienst-

medewerker achter de uit-

luister-pc. draagt een head-

set. Zodra er een geluidsmelding binnen-

komt van een cliënt, activeert hij de mel-

ding en hoort hij het geluid. Aan het uit-

luistersysteem kunnen hulpmiddelen ge-

koppeld worden. Bijv. deurmelders 

(wanneer er een deur opengaat, komt er 

direct een melding binnen) en bedmatten 

(wanneer iemand uit bed stapt, komt er 

direct een melding binnen). Indien het echt 

noodzakelijk is wordt er op sommige cliën-

ten ook met camera’s toezicht gehouden. 

Bijvoorbeeld wanneer iemand epileptisch 

is.  

 

 

De nachtdienstmedewerkers dragen 

een telefoon met een interne lijn bij zich 

om onderling contact te houden. De mede-

werker achter de uitluister-pc kan dan bel-

len voor geluiden die aanleiding geven om 

even poolshoogte te nemen bij de desbe-

treffende cliënt. 

 

Wij zijn eigenlijk een soort van 

ANWB. 

Voor medische calamiteiten heeft de nacht-

dienst inzicht in het medisch dossier van de 

poli. Zo is zij op de hoogte van de laatste 

medische ontwikkelingen van de cliënten. 

Voor back-up kan ‘s nachts de huisartsen-

post gebeld worden. 

 

Voor mijn part bellen ze ons iedere 

nacht! Ik ga zo nu en dan langs bij de 

nachtdienst of bel zo af en toe ’s nachts wel 

eens. Gewoon omdat ik dan wil weten hoe 

het met Thomas gaat. Dan krijg ik iemand 

aan de lijn die luistert en zegt dat het goed 

met ’m gaat omdat ze net bij ‘m zijn wezen 

kijken. Of dat ze ‘m in de 2e ronde even 

hebben laten plassen. Ze kennen Thomas 

n.l. goed. Dat is goed! Dat voelt goed! 

 

Een goede nacht! 
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Vrienden van het huis hebben op zon-

dag 5 oktober 2008 een  benefiet concert 

georganiseerd  bij Emile van Leenen  

piano’s en vleugels in Leiden. Het was 

een  gevarieerd programma met kamermu-

ziek van Händel, Bach, Delius, Poulenc en 

Dvorak voor fluit, hobo, fagot en piano. 

Er was duidelijk sprake van een win win 

situatie 

De muzikanten werden geïnspireerd uitda-

gende stukken muziek te spelen. Het pu-

bliek werd verrast op prachtige gevoelig 

gebrachte muziek 

De verhuurder was blij met de aanloop en 

hiermee de bekendheid van zijn zaak 

De opbrengt voor de jongens is hartelijk 

ontvangen 
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