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Samen Leven



Dit verhaal gaat over Paul, Marloes en Jaap.

Zij wonen en werken bij De Twentse Zorgcentra.

Paul woont hier al bijna zijn hele leven.

En Marloes?

Zij is zijn begeleidster.

Jaap is de bestuurder. 

Hij is de baas van Marloes.

Benieuwd naar wat ze allemaal meemaken?

Lees dan verder!

Wat gebeurt er bij  
De Twentse Zorgcentra?





Paul deelt een huis met 6 andere bewoners.

Ze zitten in de huiskamer.

Ook Marloes is er bij.

Ze praten over Samen Leven.

Ik wil me thuis voelen, zegt Sanne.

Ik wil zelf kiezen met wie ik om wil gaan, zegt Karim.

Ik wil de dingen doen die ik leuk vind, zegt Paul.

Marloes zegt:

We houden rekening met jullie wensen.

Maar soms lukt dat niet helemaal.

Omdat we dingen moeten doen van de minister  

of van de gemeente.

En rekening houden met elkaar.

Samen Leven, met elkaar.







Marloes gaat verder:

Ik moet soms ook dingen doen.

Bijvoorbeeld nieuwe dingen leren.

Dan kan ik jullie beter helpen.

Zoals bij het invullen van jullie leven.

Alles wat wij nu zeggen is belangrijk.

Zullen we dit samen opschrijven?

Voor jou in Mijn Leven 

en voor ons samen in Ons Leven.

Mijn Leven, Ons Leven, Samen Leven.  
De Twentse Zorgcentra.



Vandaag is Paul jarig.

Hij is 27 geworden.

Marloes vraagt aan Paul:

Over 3 jaar word je 30.

Waar zou je dan willen zijn?

Hier! antwoordt Paul.

Dat is mooi.

Want over 3 jaar zijn we er nog steeds.

Voor jou en voor mensen net als jij.

In 2020 zijn wij er ook nog voor jou!







Paul is bij een bijeenkomst.

Vandaag houdt Jaap een toespraak:

Al 50 jaar zijn wij er voor jou.

Er is veel veranderd.

We weten ook steeds meer.

Samen zoeken wij altijd naar de beste manier:

Om naar jou te luisteren, om goed voor je te  

zorgen en om mooi werk te creëren.

Paul luistert. 

Hij heeft nog één wens.

Een gewone mensen wens…

Paul heeft een wens,  
een gewone mensen wens.



Net als iedereen wil ik zelf beslissen.

Wat ik doe, waar ik woon en met wie ik omga.

Ik wil kunnen doen waar ik blij van word.

Marloes helpt me als ik dat nodig heb. 

De Twentse Zorgcentra helpt Marloes,

wanneer zij dat nodig heeft.

Want samen zijn we STERK!

Doen waar ik blij van word!







Twee keer per week gaat Paul werken.

Het liefst bouwt hij dingen, alledaagse dingen.

Een stoel of een hek bijvoorbeeld.

Paul pakt een grote plank.

Hij zaagt het in stukken.

Dan pakt hij een spijker en een hamer.

De stoel is af en Paul gaat zitten.

KRAK… zegt de stoel.

Paul zucht en begint opnieuw.

Nu met extra grote bouten. 

Nu is de stoel wel STERK genoeg.

Alledaagse dingen doen.



Paul woont bij De Twentse Zorgcentra.

Hij woont er al een hele tijd.

Daarvoor bij zijn ouders en grote zus.

Toen kregen zijn ouders ondersteuning.

Van De Twentse Zorgcentra.

Paul ging ook wel eens logeren.

Bij De Twentse Zorgcentra.

Paul ging altijd naar het orthopedagogisch kindcentrum.

Dat vond Paul altijd heel leuk.

Nu Paul ouder is, gaat hij naar dagbesteding.

De Twentse Zorgcentra,
een leven lang.







Paul woont in een woongroep.

Op een mooi terrein.

Hij heeft leuke medebewoners.

Maar Paul wil zelf kiezen hoe hij woont. 

Daarom gaat hij verhuizen.

Naar een appartement in de wijk.

Zo kan hij nog meer zelf doen.

In zijn vrije tijd lekker zwemmen.

Of wandelen met zijn vader.

Want ook dat kan gewoon.

Verschillende mensen met  
verschillende wensen.



Paul wil heel graag verhuizen.

Maar hij vindt het ook heel spannend.

Hij praat er over met Marloes.

Straks zie ik mijn medebewoners niet meer, zegt Paul.

Dat klopt, zegt Marloes.

In ieder geval niet elke dag.

Als je gaat verhuizen, veranderen er dingen.

Maar wat goed is, willen we ook houden.

Zoals vriendschappen met je medebewoners.

Misschien een keertje videobellen?

Zo is iedereen toch een beetje dichtbij.

Altijd dichtbij, eenvoudig  
en deskundig.







Over mijn leven, denkt Paul, kan ik praten.

Samen met de mensen die ik belangrijk vind.

Maar hoe gaat dat bij andere cliënten?

Cliënten met gedragsproblemen?

Cliënten met niet aangeboren hersenletsel?

Cliënten die een dagje ouder worden?

Of juist hele jonge cliënten?

Daarvoor is het goede gesprek, zegt Marloes. 

Dan bepalen we samen wat het beste is.

Met boekjes of tekeningen leggen we het dan  

soms nog beter uit.

We leggen altijd alles vast in het dossier ‘Mijn Leven’.

Het goede gesprek en ‘Mijn Leven’.



Marloes zegt ook: 

Wij weten best veel over hoe we cliënten kunnen helpen.

Maar we weten nog niet alles.

Daarom gaan we samen leren.

Dat doen we natuurlijk niet alleen.

Maar met verwanten en cliënten.

Met medewerkers en vrijwilligers.

Maar ook met onderzoekers.

Zo kunnen we alle cliënten laten stralen.

Kennis delen om sterren  
te laten stralen.







Vandaag heeft Marloes een bespreking.

Samen met het team en een coach.

Ze praten over de toekomst.

Wat wil ik nog leren?

Wat wil mijn team?

Wat kunnen wij zelf?

Waar hebben wij hulp bij nodig?

Marloes schrijft alles op in Ons Leven.

Samen zorgen ze dan voor 

Goed Leven en Mooi Werk.

En dat we uitkomen met het geld.

Ons Leven: Goed Leven,  
Mooi Werk en Financieel Gezond.



Paul is in de woonkamer en kijkt om zich heen. 

Sanne leest een boek en Karim kijkt TV.

Paul wil iets doen, iets beleven.

Een appeltaart bakken, denkt Paul.

Hij vraagt Sanne en Karim om te helpen.

Samen bakken ze de taart.

Mmm, dat smaakt lekker!

De taart is veel te groot voor ons, zegt Sanne.

Zullen we het gaan delen?

Dan is het voor iedereen Feest!

Samen beleven we meer.







Sanne, Karim en Paul hebben een taart.

Een hele grote taart.

Ze willen de taart delen, maar hoe?

We maken een kraam! zegt Paul. 

Dan hangen we een vlag en een bordje op.

En daarop schrijven we:

Hier kun je lekkere taart proeven! 

Kijk, de kraam is neergezet.

Daar komen de eerste mensen.

Al gauw staat er een hele rij. 

Want iedereen wil wel een stuk taart proeven!

Onder de vlag van De Twentse Zorgcentra.



Paul gaat lekker naar buiten.

Kijk! Daar is een ijssalon.

Paul heeft wel zin in een ijsje.

Hij voelt in zijn broekzak.

Er zit nog een muntje in.

Paul bekijkt het muntje goed. 

1 euro staat er op.

Bij de ijssalon staat 1 bol ijs voor 1 euro.

Ik wil een ijsje met aardbei en vanille, denkt Paul. 

Maar Paul kan maar 1 bol kopen.

Paul denkt lang na en zegt dan:

Ik kies voor een bolletje vanille ijs!

Geld betekent ook keuzes maken.







Paul en Marloes lopen in Twente.

Het is een hele mooie omgeving.

Paul kent het niet, Marloes wel.

Ze lopen langs een boerderij.

Het is het oude huis van Marloes.

Naast de boerderij staat een schuur.

Paul kijkt aandachtig en zegt:

Daar op die paal, dat is een stiepelteken!

Dat klopt, zegt Marloes.

Het verbindt de deuren. 

Het stiepelteken verbindt  
en geeft richting.



We hebben nog meer boekjes gemaakt.

Speciaal voor jou en andere 

bewoners en deelnemers.

Een serie prentenboeken!

Daarin vertellen we over ons beleid.

Zodat jij zelf kunt kiezen.

Jij mag zelf zeggen wat jij graag wilt doen.

Er is bijvoorbeeld een boekje over vrijheid.

En over seksualiteit.

Wil je die andere boeken lezen?

Leuk! Vraag het gewoon aan ons.

Samen Leven is een speciaal  
out-of-the-box boekje









Samen Leven
Dit verhaal gaat over Paul, Marloes en Jaap.

Zij wonen en werken bij De Twentse Zorgcentra.
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