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Stel dat je regelmatig naar een dagbeste
dingslocatie bij jou in de buurt gaat. Heb je 
dan wel eens nagedacht over jouw manier 
van vervoer? Hoe reis jij naar je dagbe
steding? Met een taxi of auto? In deze 
nieuwskrant informeert InteraktContour 
je over verschillende manieren hoe je dit 
vervoer kunt organiseren. 

Diverse cliënten komen aan het woord. 
Ze vertellen hoe zij het heft in eigen hand 

hebben genomen en zelf naar hun dagbe
steding reizen. Met hun fiets, een scootmo
biel of met behulp van een naaste. Met als 
resultaat meer vrijheid en zelfstandigheid. 
Een grote verandering, die veel voor hen en 
hun familie betekent. 

Hun verhalen brengen je misschien op 
ideeën. Wie weet kun jij ook zelf de regie 
nemen? •

Veranderingen in de zorg; ze zijn in volle gang. 
Waarschijnlijk heb je dit al gemerkt. Iedereen 
heeft ermee te maken. Er wordt van je verwacht 
dat je meer zelf doet. En dat je kijkt of je onder
steuning kan krijgen van mensen uit je omge
ving. Zo houd je meer regie over je eigen leven 
en ben je zelfstandiger.

in beweging!
Zelf brengen
Toen besloot Jennie haar man zelf naar de 
dagbesteding te brengen. Maar dat bleek 
niet de oplossing. “Het was altijd een heel 
festijn voordat we op pad waren. Wassen, 
scheren, aankleden, ontbijten; steeds was 
het haasten. Nog de rolstoel in de auto. Ik 
ben ook niet meer de jongste’’, zegt ze ver
ontschuldigend. “Bovendien bleef ik hem 
maar heen en weer brengen. Ik was nog 
drukker dan vroeger met de kinderen!”

Een goed idee
Geu was altijd heel erg te spreken over zijn 

begeleider Petra van InteraktContour. Al 
jarenlang trok zij met hem op en hielp zij 
hem op de dagbesteding. Toen Petra een 
paar maanden geleden vertelde te stoppen 
met werken voor InteraktContour was Geu 
erg teleurgesteld. Maar het bracht hem 
en zijn vrouw ook op een idee. Misschien 
zou Petra wel af en toe Geu willen helpen? 
Bijvoorbeeld wegbrengen en ophalen naar 
de dagbesteding? 

Persoonsgebonden Budget
Petra vond het een goed idee. “We wilden 
haar wel betalen natuurlijk. Daar wilde ze 

niets van weten. Maar we betalen haar nu 
vanuit het Persoonsgebonden budget”, legt 
Jennie uit. Sinds februari rijdt Petra drie 
keer per week, in haar eigen auto, met Geu 
naar de dagbesteding, het zwembad en de 
sportschool. Ook haalt zij hem eind van de 
dag weer op. 

Iedereen is tevreden
Geu is heel tevreden. Hij hoeft geen hulp 
meer te vragen aan zijn vrouw en wordt 
nu opgehaald door iemand die hem goed 
kent. Voor Jennie is Petra’s helpende hand 
ook een hele opluchting. “In het begin was 
het zo idioot voor mij. Er kwam geen einde 
aan de dag!” Inmiddels is zij er aan gewend. 
“Ik vind het heerlijk. Nu heb ik eindelijk 
weer tijd om in de tuin te werken. Lekker 
wroeten in de grond, dan kan ik me echt 
ontspannen.”  •

Wachten, dat is niets voor Geu!
Geu Kloeten (79) gaat al achtenhalf jaar met  
veel plezier naar zijn dagbesteding. In het begin 
werd hij gehaald en gebracht met een taxi. Maar 
wachten, dat is volgens zijn vrouw Jennie (79) 
niets voor Geu. “Sinds zijn herseninfarct is hij  
on geduldiger geworden. ’s Morgens zei hij dan:  
‘Bel eens op, bel eens op. Is de taxi wel op tijd?’  
en ’s avonds was dit hetzelfde liedje.” 

Zelf naar je dagbesteding
Met bus, scootmobiel of fiets… 
Steeds meer cliënten gaan zelf 
naar de dagbesteding. Het geeft 
vrijheid, vergroot je zelfstandig
heid en bespaart kosten. Hoewel 
dit niet voor iedereen is wegge
legd, is vaak veel mogelijk.

Scootmobiel
Twee dagen per week gaat Asse Bouwman naar zijn 
dagbesteding. Een paar maanden geleden werd hij nog 
gehaald en gebracht met een taxi. “Toen ging ik nog naar 
de dagbesteding in Zwolle. Dan was ik soms wel een uur 
onderweg. Nu ga ik naar Nieuwleusen en ben er op mijn 
scootmobiel in vijf minuten’’, legt hij uit. Eenmaal op de 
dagbesteding aangekomen stapt Asse vanuit zijn scoot
mobiel over in een reserverolstoel.

Alleen maar voordelen
Deze andere manier van reizen, levert voor Asse alleen 
maar voordelen op. “Ik hoef me niet meer te haasten om 

op tijd klaar te staan voor de taxi. Tussen de middag kan 
ik naar huis om te eten met mijn vrouw’’, somt hij op.  
“Bovendien is het heel fijn dat ik mijn eigen gang kan 
gaan. Dat geeft zoveel vrijheid. Alleen als het regent is 
het wat minder. Maar tot nu toe heb ik altijd nog geluk 
gehad. Het werd steeds op tijd droog! En anders trek ik 
gewoon een regencape aan.’’ •

“Ik kan mijn eigen gang gaan. 
Dat geeft zoveel vrijheid” Asse 
Bouwman, cliënt InteraktContour

“Ik was nog drukker  
dan vroeger met de  
kinderen” Geu’s vrouw 
Jennie
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‘Op sOmmige  
stukken mag ik 130’
In zijn blauwe Renault Kangoo rijdt Appie Kremer (55) in twintig  
minuten naar zijn dagbesteding in Steenwijk. Met achterin zijn rolstoel,  
die hij met een takel zelf naar binnen kan hijsen. Vijfentwintig kilometer  
is hij onderweg, waarvan een deel op de snelweg. “Op sommige stukken 
mag ik ook 130’’, zegt Appie tevreden. 

Heel eigenwijs
Twee jaar geleden werd hij getroffen door 
een herseninfarct, met als gevolg afasie 
en verlamming aan de rechterkant. Toch is 
hij niet bij de pakken neer gaan zitten. 
Volgens zijn vrouw en mantelzorger Roe
lie is hij heel eigenwijs. “Hij wil en hij zal! 
Maar dat is goed, want anders had hij het 
niet zover geschopt.’’

Zelf autorijden
Eerst liet Appie zich twee keer per week 
halen en brengen door zijn vrouw en een 

vriend. “Toch bleef hij zich afvragen of hij 
weer zelf auto zou kunnen rijden’’, legt 
zijn vrouw uit. Via een revalidatiearts 
werden ze op het spoor gezet van een 
Groningse hoogleraar verkeersgenees
kunde. “Deze test in één dag of iemand 

weer kan rijden. Appie wilde dit proberen.’’ 
Na een dag testen en rijden in een rijsi
mulator kreeg hij het goede nieuws te 
horen: hij mocht weer zelf rijden!

Aangepaste auto
Omdat Appie rechts is verlamd, rijdt hij in 
een aangepaste auto. Richtingaanwijzer, 
gaspedaal; alles zit links. Verder is het een 
automaat, die hij met één hand kan be
sturen. “Zijn linkerarm is behoorlijk ont
wikkeld en erg gespierd’’, zegt zijn vrouw 
trots. 

Zelfstandiger
Zijn vrouw is heel blij dat Appie weer zelf 
op pad gaat. “Hij is er behoorlijk van opge
fleurd! Hij is veel zelfstandiger geworden 
en heeft veel meer vrijheid. Elke vrijdag 
doet hij nu boodschappen voor me. Ko
mend weekend rijdt hij zelfs met een 
begeleider naar Rotterdam voor de KNVB 
bekerfinale!’’ •

Mogelijkheden
Neem jouw situatie dan eens opnieuw onder de loep.  
Wat zou je zelf nog kunnen? Kun je nog fietsen of rollen?  
Of is er misschien iemand in jouw omgeving die kan helpen 
met het vervoer naar de dagbesteding?

Meer zelfstandigheid
Op een andere manier naar je dagbesteding reizen is misschien 
even wennen. Maar één ding is zeker: je krijgt er meer zelfstan
digheid en vrijheid voor terug. Graag wil InteraktContour samen 
met jou kijken wat jouw vervoersmogelijkheden zijn. Je bege
leider gaat hierover met je in gesprek. Bereid je vast voor en lees 
onderstaande mogelijkheden. •

Jouw vervoer
Ga je regelmatig naar dagbesteding?  
En moet je hiervoor reizen?

Vrijwilligers  
in actie
Marty Hek, begeleider van dagbestedingslocatie 
Knooppunt, werkt sinds een paar maanden samen 
met vrijwilligersorganisatie De Klup Twente. Deze 
stichting organiseert het vervoer van mensen uit 
verschillende instellingen. Met drie aangepaste 
busjes rijden zij door de regio. 

Ongerust telefoontje
De cliënten van Knooppunt waren altijd 
gewend te worden vervoerd met vervoers
organisatie Connexxion. Vanaf februari 
rijden ze mee met de vrijwillige chauf
feurs. “In het begin liep dat nog niet zo 
soepel. Dan kregen we nog wel eens een 
ongerust telefoontje dat de taxi er nog 
niet was. Gelukkig gaat het nu een stuk 
beter”, aldus Marty. 

Cliënten zijn inmiddels gewend aan de 
chauffeurs en zitten samen in de bus met 
mensen van andere instellingen. “Ze zitten 
nooit langer dan een uur in de bus. Ieder
een wordt opgehaald uit allerlei dorpen 
rondom Almelo en naar verschillende 
plekken gebracht. Dat is natuurlijk even 
wennen.”

Vrijwillige chauffeur
Vervoerscoördinator van De Klup Gerrit 
Tijink (72) werkt al sinds hij met de VUT is 
als vrijwillige chauffeur op een busje. “Ik 
plan de ritten, maar rijd ook twee keer per 
week zelf, omdat ik het veels te leuk vind!”, 
legt hij enthousiast uit. “Ik vervoer heel 
veel verschillende mensen en hoor alle 

verhalen. Als er iets aan de hand is, weet ik 
het als eerste. Bovendien rijd ik vaste rou
tes. Zo leer ik de mensen echt kennen. Je 
bouwt vanzelf een band met ze op. In mijn 
bus is het altijd heel gezellig”, zegt Gerrit 
trots. 

Eigen verantwoordelijkheid
Soms komt het voor dat hij een cliënt 
ophaalt, die vergeten is de bus af te zeg
gen. “Ik vraag altijd waarom ze niet heb

ben afgebeld. Vaak zijn ze dat vergeten. 
Dat neem ik ze niet kwalijk, maar ik blijf 
wel herhalen dat het hun eigen verant
woordelijkheid is. En dat helpt. Ik merk nu 
al dat het beter gaat.”

Opfriscursus
De Klup Twente werkt met 35 vrijwillige 
chauffeurs, die per week zo’n 250 mensen 
vervoeren. De chauffeurs krijgen eens per 
jaar een opfriscursus, gratis gegeven door 
een rijschoolhouder. “Hoe zet je een rol
stoel goed vast en hoe rij je netjes om een 
hoekje, altijd handig”, aldus Gerrit. Eens 
per jaar gaan alle vrijwilligers een avondje 
met elkaar eten en drinken, als dank voor 
hun werk.  •

“Het is natuurlijk wel 
even wennen” Marty  
Hek, begeleider van  
InteraktContour

“In mijn bus is het altijd 
gezellig” Gerrit Tijink,  
coördinator vervoer en 
vrijwilliger

“Hij is veel zelfstandiger 
geworden en heeft veel 
meer vrijheid” Roelie  
Kremer, mantelzorger

… HET OnDER
WERP VERVOER EEn 
OnDER DEEl IS VAn 
HET ‘KEuKEnTAfEl
GESPREK’?  

Het keukentafelgesprek is een 
gesprek dat een medewerker 
van de gemeente met jou thuis 
voert. Je bespreekt – als het 
ware aan de keukentafel – wat 
jij nodig hebt om goed te kun
nen functioneren. Ook het ver
voer van en naar je dagbeste
ding komt tijdens dit gesprek 
ter sprake. Een goede reden om 
alvast zelf na te denken over je 
vervoer!

Zo werken we bijvoorbeeld met eigen vrijwilligers.  
Chauffeurs die op vrijwillige basis cliënten met taxi
bussen van InteraktContour vervoeren.  Ook zijn er  
vrijwilligers die met hun eigen auto cliënten rijden.  
Hiervoor krijgt de vrijwilliger een vergoeding.

Wanneer er geen alternatieven zijn, dan organiseert  
InteraktContour het vervoer met een professionele  
organisatie. Je hebt hiervoor een vervoersindicatie  
nodig.

Auto of openbaar vervoer
Heb je een eigen auto of zou je met een bus of trein 
naar je dagbesteding kunnen reizen? 

Met een mantelzorger
Heb jij een partner, familielid of vriend die jou met de 
auto wil brengen en halen naar je dagbestedingslo
catie?

Fiets of scootmobiel
Misschien kun je zelf fietsen? Of je verplaatsen met 
een scootmobiel? Dan kun je ervoor kiezen zelf naar 
je dagbesteding te reizen. Zo ben je minder afhanke
lijk van taxi’s, bussen en andere mensen.

Creatieve oplossing
Natuurlijk zijn er ook nog creatieve oplossingen. Zoals 
bijvoorbeeld carpoolen met meerdere cliënten in één 
auto!   

Welke manier past bij jou?

Andere mogelijkheden

Ben je niet in staat zelf je vervoer te regelen?  
Dan biedt InteraktContour verschillende mogelijkheden.

Wist je dat…
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