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Welkom

  Beste lezer,

    Voor je ligt de eerste wintereditie van het CURA XL 
magazine. Het idee een magazine te maken kwam 
eind september bovendrijven, toen de tweede 
Corona golf kwam opzetten. Normaal gesproken 
spreken wij veel netwerkpartners door het jaar 
heen, zeker in de winterperiode. Op bijeenkomsten, 
borrels en informele afspraken blikken we dan 
samen met onze partners terug op het afgelopen 
jaar en kijken we vooruit naar wat men van ons kan 
verwachten voor het volgende jaar. 

    Helaas is 2020 een jaar als geen ander en is het 
spontaan bij elkaar binnenlopen en even een 
kop koffiedrinken of een netwerklunch er niet bij. 
Zoals bij zovelen werken ook wij, als directie, sinds 
maart veel thuis en zijn bijna alle netwerkafspraken 
online. Onze mensen zijn samen met veel partners 
creatief en flexibel aan het werk geweest om ervoor 
te zorgen dat onze cliënten, ondanks corona, toch 
die zorg kregen die nodig was. We zijn ongelooflijk 
trots op de manier dat onze medewerkers met 
onze netwerkpartners deze enorme uitdaging zijn 
aangegaan!

    Om toch een indruk te geven hoe 2020 is geweest 
en welke impact corona op ons werk heeft gehad, 
zowel op medewerkers als op onze cliënten, hebben 
wij met veel plezier dit magazine samengesteld. 
Hierin kun je o.a. interviews met medewerkers 
en cliënten lezen. Ook wordt iets vertelt over de 
verschillende locaties en de zorg die wij hebben 
ingezet. Door middel van beeldmateriaal proberen 
we je een indruk te geven hoe corona onze werkplek 
heeft beïnvloed. 

    Wij hopen dat jij dit magazine met hetzelfde 
plezier leest als wij hadden bij het maken ervan. 
Sterker nog, het is ons zo goed te bevallen dat dit 
magazine zeker een vervolg zal krijgen.

Alvast hele fijne kerstdagen en vooral een gezond 
2021! 

Tobias Eijgelshoven
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Locatie Nooitgedacht in de sneeuw

NOOITGEDACHT

Іn een buitengebied van de 
provincie Drenthe ligt tussen 

de heide, de hunebedden en het 
hof van Saksen een klein dorpje. 
De plaats is ontstaan op een 
plek waar ooit onherbergzame, 
moerasachtige heidevelden lagen, 
vandaar de naam Nooitgedacht. 
In dit dorp staat een woonlocatie 
van CURA XL met de verassende 
naam Nooitgedacht. De ruimte 
om de vrijstaande woonboerderij 
is aanzienlijk, met een grote tuin, 
sportruimte en een aparte loods 
voor de dagbesteding. De bewoners 
van de woonlocatie hebben over het 
algemeen behoefte aan langdurige 
zorg. Vaak gaat het om mensen 
die het tempo van een wat meer 
reguliere woonsetting niet helemaal 
aankunnen. In het verlengde van 
de algemene visie van CURA XL 
wordt er op de locatie zorg op maat 
geboden. 

Bij de bewoners van locatie 
Nooitgedacht zien we dat 
herstelprocessen soms lang kunnen 
duren en slechts met kleine stapjes 
vorderen. Hierbij zoeken we naar de 
optimale balans tussen draaglast 
en draagkracht. Dat betekent 
motiveren en stimuleren waar dat 
kan, maar ook ondersteuning, 
structuur en sturing bieden waar 
dat nodig is. Aandachtig luisteren 
naar wat de cliënt zelf wil,  en 
verwachtingen en interventies 
aanpassen naar het tempo waarbij 
de cliënt het meest optimaal kan 
functioneren. 

NOOITGEDACHT EN CORONA

Het functioneren van de cliënten  
wordt de laatste tijd stevig op de 

proef gesteld door de Coronacrisis. 
De daaruit voortvloeiend 
maatregelen en richtlijnen brengen 
nieuwe uitdagingen voor de 

bewoners en de begeleiders met 
zich mee. 

SOCIALE CONTACTEN

Richard een bewoner van 
Nooitgedacht vertelt hierover: 

"Tijden de corona crisis mis ik het 
meest de gezamenlijke activiteiten 

Beschermd Wonen in coronatijd
Een kijkje achter de schermen bij het Beschermd Wonen
van CURA XL
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en de gezelligheid onder elkaar. 
Door de crisis eet ik nu bijvoorbeeld 
alleen op mijn kamer, ik ben van 
Molukse afkomst en daar is het 
samen koken en samen genieten 
van eten erg belangrijk. Dit zijn 
de momenten dat iedereen 
samenkomt. Dit voelt altijd als 
een rustpunt op de dag, en dat is 
voor mij erg waardevol. Vanwege 
de coronacrisis heb ik ook minder 
contact met mijn familie. Ze komen 
morgen op bezoek, maar door de 
maatregelen mogen we niet met 
meer dan drie personen in één 
ruimte. Ik zit in de risicogroep en 
ben erg bang dat ik besmet raak of 

iemand aansteek. Ik ben een tijd 
terug aan mijn aorta geopereerd, 
tijdens deze operatie heb een 
hersenbloeding gehad. Uiteindelijk 
ben ik hier best goed uit gekomen. 
ik sta op de wachtlijst voor een 
vervolgoperatie en moet nu eigenlijk 
revalideren en conditie opbouwen. 
Hierdoor zit ik in de risicogroep, 
ik wil aan de ene kant met zo min 
mogelijk mensen in contact komen, 
terwijl ik aan de andere kant naar 
buiten moet om te lopen of te 
fietsen zodat ik conditie opbouw, 
erg verwarrend.

Ik vind het moeilijk om te 
beoordelen waar we staan, in 
welke fase van de crisis zitten we? 
Het begin, het midden of het eind. 
Door de overdaad aan informatie 
weet ik niet wie ik moet geloven, 
wie is deskundig en waar kan ik op 
vertrouwen, onzekerheid heerst. 
Wanneer ik denk aan de kerstdagen 
maak ik mij nog meer zorgen, dan 
zie ik het somber in en dan voel ik 
me eenzaam."

ONZEKERHEID

De medewerkers van team 
Nooitgedacht vertellen: "We 

merken dat de Corona crisis zorgt 
voor veel vragen. Op dinsdag 
avond kijken we met zijn allen 
naar de persconferentie om te 
horen wat de nieuwe maatregelen 
en richtlijnen zullen zijn. De 
constante veranderingen zorgen 
bij veel bewoners voor angst 
en onzekerheid. Door met ze te 
praten over de crisis en de invloed 
daarvan op hun leven hoor je wat 
er leeft. Aan de ene kant vraag je 
uit pure menselijke belangstelling 
hoe het met de bewoner gaat, en 

onderzoek je waar je gepaste 
hulp, ondersteuning of een 
luisterend oor kunt bieden. 
Aan de andere kant heb je 
ook een verantwoordelijkheid 
ten opzichte van de andere 
bewoners. Vanuit die 

verantwoordelijkheid vertaal je de 
coronamaatregelen en richtlijnen 
naar het niveau van de bewoner, 
zodat zij verantwoordelijke keuzes 
maken wanneer ze weg zijn van de 
locatie.

Het is belangrijk dat wij 
duidelijkheid en structuur bieden 
in deze onzekere tijden. We merken 

dat iedereen, zowel bewoners als 
collega’s af en toe moeite hebben 
met de crisis en de maatregelingen. 
Door te zoeken naar verbinding 
proberen wij hier met zijn allen zo 
goed mogelijk doorheen te komen, 
dat gaat de ene dag makkelijker dan 
de andere, maar opgeven is geen 
optie. 

Jan, bewoner van locatie 
Nooitgedacht zegt: Ik vind de hele 
Corona crisis verschrikkelijk, het 
geeft allemaal beperkingen. Voor 
mij is het belangrijk om af en toe 
even van de locatie weg te zijn. Als ik 
de hele tijd op dezelfde plek ben dan 
krijg ik last van stress. Dan slaap ik 
slecht, alles doet me pijn en ik wordt 
moe in het hoofd. De corona crisis 
maakt mij angstig, ik heb mijzelf 
ook al moeten laten testen omdat 
ik verschijnselen van Corona had. 
Ik ben erg bang om het te krijgen 
en vermijd grote groepen mensen, 
ik zoek de vrije ruimte en probeer 
zoveel mogelijk afstand te houden. 
Omdat het nu al zo lang duurt vind 
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" Het is 
belangrijk 

dat wij 
duidelijkheid 
en structuur 

bieden in 
deze onzekere 

tijden."
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ik het wel lastig om mijzelf aan de 
regels te houden. Ik mis de sociale 
contacten en het kunnen gaan en 
staan waar ik wil. 

In deze tijd steun ik erg op het 
geloof. Ik heb vaak de behoefte om 
met mijn vrienden van de kerk te 
praten, daar haal ik kracht uit. Maar 
tegenwoordig gaat dit allemaal 
telefonisch of via beeldbellen, dat 
vind ik toch minder prettig. Ik ben 
ook erg bezorgd om mijn moeder. 
Ik mag wel bij haar op bezoek, 
maar als ik naar haar toe ga denk ik 
constant aan het risico. Dan kan ik 
niet ontspannen bij haar zitten. Daar 
heb ik stress van, dat maalt maar 
door mijn hoofd. Het voelt soms 
alsof ik verzink in eenzaamheid. 

We zien dat de coronacrisis de 
veerkracht van mensen op de 
proef stelt. Het virus maakt geen 
onderscheid en beïnvloed het 
leven van ons allemaal. Het 
maakt sociaal contact en de 
omgang met elkaar steeds 
moeilijker, terwijl de behoefte 
daartoe sterker is dan ooit. Het 
drijft de menselijke waarden 
naar het oppervlak en toont 

de gelijkwaardigheid tussen de 
bewoners en de begeleiders. We 
zitten allen in het zelfde schuitje en 
we hebben allemaal de behoefte 
aan verbinding en het gevoel van 
veiligheid en zekerheid. Het laat ons 
zien dat de waarde van “goede” zorg 
zit in de menselijke maat, en dat 
deze altijd leidend moet zijn.

 Sinds 2016 hebben wij circa 120 plekken gecreëerd voor begeleid en beschermd wonen. Deze 120 plekken zijn verdeeld 
over diverse kleinschalige wooninitiatieven en satellietwoningen. Voor elke fase binnen het beschermd-/begeleid wonen 
hebben wij bijpassende woonvormen kunnen creëren. Zo zijn er eenheden met gedeeld sanitair, gezamenlijke keuken 
en groepsruimte. Eenheden met eigen studio’s in een groepslocatie en zelfstandige satellietwoningen. Doordat onze 
wooninitiatieven kleinschalig zijn, is er altijd voor iedereen individuele aandacht. Ook kan door de kleinschaligheid de 
diversiteit van de vele hulpvragen van onze cliënten gewaarborgd worden. 

Voor cliënten die niet in een instelling willen wonen, maar wel de zorg willen ontvangen zoals in een instelling, is er de 
mogelijkheid om ‘volledig pakket thuis’ af te nemen. Hierbij wonen cliënten in hun eigen woning of gaan cliënten zelf een 
woning huren, en krijgen zij wel de zorg van ons zoals die in een instelling geboden wordt. Denk hierbij aan begeleiding, 
persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp, welzijnsactiviteiten en maaltijdvoorziening. Daarnaast kunnen deze cliënten 
altijd gebruik maken van de 24 uurs bereikbaarheidsdienst. 

Naast de diverse uitstroomwoningen binnen de verschillende provincies heeft CURA XL ook een time-outtraject in Polen. 
Cliënten kunnen deelnemen aan dit project wanneer het echt teveel wordt of wanneer de basisvaardigheden ontbreken 
om in een groepsvorm deel te nemen. 

Over CURA XL
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De mooie achtertuin van locatie Nooitgedacht
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Werken in de zorg betekent dat 
je altijd te maken hebt met 

mensen. Je werkt vaak in de privé 
omgeving van de zorgontvanger. 
De contacten met de familie en het 
netwerk krijg je er dan gratis bij. 
Dit brengt een bepaalde dynamiek 
met zich mee, één waar je als 
zorgverlener altijd rekening mee 
moet houden.  

ZAAKWAARNEMER EN ZUS

Athína is zaakwaarnemer bij 
CURA XL. Een zaakwaarnemer 

fungeert als coördinator in 
“kleine” zorgtrajecten. Ze stuurt 
de ambulant hulpverlener, die 
uitvoerend werkt in het zorgtraject 
aan, en is verantwoordelijk voor 
de inhoudelijke zorginvulling. 
Daarnaast heeft ze een broer die 
al zijn hele leven zorgontvanger 
is, en hij zal de rest van zij leven 
afhankelijk blijven van zorg. 

Ze vertelt: “Ik ben 27 jaar en werk 
nu drie en half jaar bij CURA XL. 
Ik kan mijzelf omschrijven als 
een sociaal familiemens, ik hou 
enorm van gezelligheid, lekker 
eten en vakantie. Daarnaast 
sport ik veel, voetbal, fitness en 
wielrennen. Ik heb een broer van 
32 jaar. Tijdens zijn geboorte zat 
de navelstreng om zijn nek, hij is te 
lang binnengebleven waardoor hij 
zuurstofgebrek heeft opgelopen.
Als gevolg hiervan  is er cerebrale 
parese ontstaan. In die tijd wisten ze 
niet wat hij wel of niet zou kunnen. 
Tot hij een jaar of tien was kon 
je niks aan hem zien. Naarmate 
hij ouder werd kreeg hij steeds 
meer spasmen, vergroeiingen en 
epilepsie. Dit zal steeds achteruit 
blijven gaan. Hij kan niet kan praten, 
dingen vastpakken of zelfstandig 

eten. Sommige dingen heeft hij goed 
door, maar soms gaan dingen ook 
helemaal langs hem heen. Ondanks 
alles is hij heel vrolijk. Heeft hij heel 
veel humor en lacht vaak. Dat maakt 
het voor ons ook makkelijker, als je 
ziet dat hij plezier heeft.  

DE ZORG

Misschien heeft het opgroeien 
met een gehandicapte broer 

ervoor gezorgd dat ik een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel heb. 
Als ik naar mijn ouders kijk dan weet 
ik dat zij ook niet het eeuwige leven 
hebben. Daar wil ik dan voor zorgen, 
dat doe ik door voor hen op te 
treden als curator. In mijn werk voel 
ik mij ook erg verantwoordelijk voor 
de zorgtrajecten. Dit geeft mij een 
sterke drive om dingen goed te doen 
en niet op te geven.   

In de instelling waar mijn broer 
woont zorgen ze heel goed voor 
hem. Mijn ouders zijn wel kritisch 
omtrent de zorg van mijn broer en 
dat vind ik ook terecht. Mijn moe  
neemt hier ook echt het voortouw in 
en overlegt vaak met de begeleiders. 
Ik bespreek met mijn ouders hoe 
ze dat het best kunnen aanpakken. 
We willen niet die familie zijn die 
altijd zeurt en klaagt, dus daar 
probeer ik wel sturing aan te geven.  
Mijn ouders vinden het belangrijk 
om hun waardering uit te spreken 
tegenover de begeleiders. Met 
kerst maken ze altijd cadeautjes 
voor de begeleiders met een lieve 
boodschap erbij. 

In mijn werk ervaar ik ook veel 
waardering van mijn cliënten. 
Regelmatig bedanken ze mij en 
geven ze aan dat ik veel voor ze 
heb betekent.  Soms denk ik wel 
van oeh, dat is meer waardering 

dan ik had verwacht. Dat 
gebeurt natuurlijk niet 
altijd maar dat zijn wel de 
momenten die mij altijd bij blijven.
Zeker als cliënten een hele positieve 
ontwikkeling doormaken. Dat vind 
ik echt superleuk om te zien, daar 
doe je het voor.  

Door te werken in de zorg verandert 
mijn kijk op de wereld, ik leer 
heel veel van mijn cliënten en 
we hebben hele interessante 
gesprekken. Laatst vertelde een 
cliënt dat ze het fijn vindt dat alles 
gesloten is door de coronacrisis. 
Het verplicht socializen en gezellig 
moeten doen is weggevallen. 
Dit maakt de wereld voor haar 
overzichtelijker, de maatregelen 
bieden voor haar een soort van 
rust. Ik als sociaal familiemens die 
houdt van gezelligheid, lekker eten 
en verre vakanties had daar niet op 
deze manier over nagedacht, het 
verbreed mijn kijk op dingen en dat 
vind ik interessant”.  

 

 

Ik werk bij CURA XL
Als je zowel in je werk als in privé te maken hebt met de zorg

Cerebrale parese is een naam van een 
groep aandoeningen die het gevolg 
zijn van een hersenbeschadiging die 
is ontstaan gedurende het eerste 
levensjaar van een kind of al tijdens de 
zwangerschap.

Deze hersenbeschadiging is bijna altijd 
zichtbaar op een scan van de hersenen 
(MRI-scan). De hersenbeschadiging 
kan ontstaan door bijvoorbeeld 
zuurstoftekort of een bloeding rond de 
geboorte. Door de hersenbeschadiging 
functioneert een deel van de hersenen 
niet, of anders dan normaal. Dit 
kan tot uiting komen in problemen 
met het bewegen, communiceren, 
zichtvermogen, gedrag en leren. 

cerebrale parese

Bron: Revilidatie Friesland
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31 JANAUARI - CURA XL FEESTAVOND

20 MEI - VOORLICHTING VEILIG THUIS

Іn de afgelopen weken hebben 
de beschermd wonen teams in 

Groningen en Assen een uitgebreide 
voorlichting gekregen van Veilig 
Thuis Groningen. In de voorlichting 
is stil gestaan bij de verschillende 
vormen van huiselijk geweld, hoe 
je dit kan herkennen en signaleren 
en wat de werkzaamheden van 
Veilig Thuis zijn. Daarnaast is 
er aandacht geweest voor de 
Meldcode die sinds 2019 vernieuwd 
is en wat dit betekent voor ons als 
professionals. Natuurlijk waren de 
trainers gewend om face to face 
langs te komen bij teams, echter 
moest dit nu anders vorm gegeven 
worden. Samen met de trainers is 
gekeken naar hoe we de voorlichting 

digitaal vorm kunnen geven. We 
hebben getest welke opties Teams 
daarvoor biedt en CURA XL kon 
hierin als pilot optreden voor Veilig 
Thuis. Iets waar we best trots op 
zijn! De voorlichting was leerzaam, 
interactief en heeft een ieder doen 
nadenken over ons dagelijks werk, 
ons eigen professioneel handelen en 
de signalen die we af en toe tegen 
komen. 

Jeroen en Karin: Bedankt!

 

15 JUNI - GRAFFITI IN HET KANTOOR

Het graffiti project is een geslaagd 
succes geworden, het idee is 

ontstaan vanuit een opmerking die 
mijn collega’s maakte tijdens een 
‘’video-call’’ gesprek. De opmerking 
luide: ‘’hier zitten wij dan, weer 
achter die oranje saaie muur’’. Ik 
maakte direct de koppeling naar 
een specifieke cliënt, die in een 
nogal moeilijke gespannen situatie 
verkeerd.  Een loslopende tijdbom 
zo ervaarde ik deze cliënt destijds. 
Het is een cliënt met vele talenten, 
hij kan skaten als de beste en maakt 
prachtige graffiti.

Hieruit kwam het idee om een 
mooie graffiti beschildering op de 
oranje (saaie) muur te maken. Voor 
mijn cliënt de perfecte afleiding op 
het juiste moment en voor ons een 
kans om die oranje saaie muur tot 
leven te brengen. Mijn cliënt ging 
aan de slag met het schetsen van 
voorbeelden en kwam na enkele 
dagen met een geschikt exemplaar. 
Na andere halve week is de oranje 
muur veranderd in een muur met 
gevoel. Het woord ‘’empathie’’ 
is met graffiti stijl op de muur 
aangebracht. Het woord empathie 
is bewust uitgekozen, omdat het 
hebben van empathisch vermogen 
een vereiste is om efficiënte 
hulpverlening te kunnen geven.
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Mijn cliënt was erg gemotiveerd 
en heeft ondanks dat hij in een 
moeilijke emotionele tijd verkeerd, 
er veel plezier door ervaren. Na 
afloop van het project vertrok hij 
trotst met een lach op zijn gezicht. 

18 SEPTEMBER - STREETFIT

Vrijdag 18 september werden 
de CURA leeuwen eindelijk 

weer losgelaten in hun natuurlijke 
habitat. Op een prachtige nazomer 
dag in Stadskanaal werden we 
herenigd met oude bekenden, 
werd er kennisgemaakt met nieuwe 
scharrels en zijn de mannen van de 
muizen gescheiden. We waren weer 
op het Streetfit voetbal toernooi.

De spelers waren nog een beetje 
roestig. De winst hebben we dan 
ook niet mee naar huis kunnen 
nemen. Echter, de harmony 
binnen het CURA team heeft zich 
als een olievlek verspreid over de 
voetbalvelden van Stadskanaal. De 
Fair play trofee hebben wij wederom 
mee naar huis genomen.

21 OKTOBER -GUNNING WLZ 

Afgelopen zomervakantie hebben 
we de WLZ aanbesteding 

ingediend voor 2021 tot en met 
2023. Het was een stressvolle 
periode met allerlei deadlines en 
dat ook nog is in deze bijzondere 
periode van corona.

Middels dit bericht willen we 
jullie mededelen dat CURA XL de 
aanbesteding gegund heeft gekregen 
voor WLZ-zorg in 2021 tot en met 
2023.

Deze gunning betreft Zilveren 
Kruis, en is belangrijk voor alle 
medewerkers van CURA XL. Dat 
geldt voor alle aanbestedingen.

Bij deze willen we ook jullie 
feliciteren met deze gunning, want 
zonder jullie zou ons dit niet lukken.

Bedankt voor jullie inzet!

30 NOVEMBER - ONLINE UITJE

Afgelopen woensdag 25 
november heeft het online 

bedrijfsuitje plaatsgevonden. Het 
was een groot succes. 

    Voor het eerst was er via Teams 
een hele groot groep tegelijk 
aanwezig. Dit was heel erg leuk, 
vooral omdat een nieuwe functie 
van Teams je collega's plaatst in een 
soort collegezaal. Zo lijkt het toch 
een beetje echt.

Na de opening en een presentatie 
werd er ingebeld door iemand van 
Didgames. Terwijl zij haar uitleg 
begon kwam er ineens een filmpje 
tussendoor. Iemand met een masker 
vertelde ons dat een cliënt ontvoerd 
was en als we binnen 90 minuten er 
niet achter zouden komen waar de 
cliënt was, er verschrikkelijke dingen 
zouden gebeuren. De ontvoeder 
had ons wel een document met 
aanwijzingen gestuurd. Dit bleek dat 
een reeks met pittige puzzels te zijn. 

Alle medewerkers werden 
opgedeeld in groepjes en het 
groepje die de cliënt het snelst 
gevonden had, zou een prijs krijgen.

Het is een aantal groepen gelukt het 
mysterie op te lossen.

Uiteindelijk was na 85 
minuten de groep van 
Frans van Sambeek 
het snelst. Zij hebben 
met deze escapegame 
allemaal een spellenpakket 
gewonnen.

Met vallen en opstaan 
Hoeveel pijn en verdriet 

Ik stond op straat 
maar gaf nooit op.

Ik ging door gaf nooit op 
hoe pijn het ook deed.

Toen kwam eindelijk plek voor mij op 
de Zadkinestraat 44 

Zo’n fijn huis om in te wonen 
Vooral met mijn huisgenoot 

Soumaya daar heb ik heel korte tijd 
een band mee opgebouwd.

De begeleiding is super 
Ik kan het goed met ze vinden 

Als je hulp nodig hebt  
staan ze allemaal klaar voor een goed 
gesprek of grappig gesprekje, gezellig 

koken samen.

Binnenkort willen we met zijn alle 
eten, gezellig kennis maken. 

Wij op de Zadkinestraat, wij zouden 
het fijn vinden als jullie komen.  
Ook jij daar die dit gaat lezen.

Vecht je kan het, waar je ook staat 
Wees trots op jezelf.  

Vecht en de aanhouder wint altijd. Na 
regen komt zonneschijn.  

Zet hem op.

Lief Cindy,

Dikke Knuffel 
Jullie zijn welkom

Cindy Coenraats
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Het nieuwsbericht van 2020
Geweldig initiatief: Meidengroep kickboksen
4 november 2020

Onder de noemer geweldige 
initiatieven:

Kickboksen met de 
gedragswetenschapper, een 
persoonlijk begeleider en hun 
vrouwelijke leger van CURA ninja’s.

 

De gedragswetenschapper en de 
persoonlijk begeleider hebben 
samen met de bewoners van de 
beschermd woonlocatie Nieuwe 
Bleekerstraat een meiden kickboks 
groep opgericht. Wie zijn deze 
mensen? Wat bezielt hen? En 
waarom hebben wij een vrouwelijk 
leger van CURA ninja’s nodig?

Dit vraagt om uitleg.

Hallo dames, wie zijn jullie?

Hoi, ik ben de persoonlijk 
begeleider en ik ben 4,5 jaar 

werkzaam als woonbegeleider op de 
Nieuwe Bleekerstraat.  
 
Ik ben de gedragswetenschapper 
en 2,5 jaar werkzaam op de 

woonlocaties in regio noord.

Hoe zijn jullie op het idee 
gekomen?

We hebben een tijd terug de 
fysieke weerbaarheidstraining 

van CURA XL gevolgd. We vonden 

met name  het fysieke gedeelte erg 
leuk, en dan vooral het kickboksen. 
Misschien was het toeval, maar 
binnen de Nieuwe Bleekerstraat 
hadden wij op dat moment een 
grote groep meiden. Hier ontstond 
het idee van een kickboks groep 
met alleen meiden. We hebben 
contact opgenomen met de trainer 
van CURA XL om te vragen of 
dat mogelijk was. Ondanks zijn 
enthousiasme was het antwoord, 
nee. Voor een aparte meidengroep 
was op dat moment geen tijd en 
ruimte.

Met het verhuizen van het 
Werkbedrijf Groningen, naar locatie 
Nooitgedacht kreeg de trainer 
ineens tijd en ruimte. We hebben 
daarop weer contact met hem 

opgenomen, e en zo is het balletje 
gaan rollen.

Hoe hebben jullie dit idee omgezet 
in een pilot?

We hebben eerst aan de meiden 
gevraagd hoe zij tegenover 

het idee van de kickboks lessen 
stonden. De meeste meiden waren 
gelijk enthousiast, degene die niet 
enthousiast waren, werden alsnog 
enthousiast van het enthousiasme 
in de groep. Dit versterkte ons 
gevoel dat we een goed idee 
hadden. Met de trainer hebben we 
toen een plan van aanpak gemaakt, 
zo moesten we uren krijgen voor 
het deelnemen aan de lessen en het 

halen en brengen van de meiden. 
Daarnaast hebben we afspraken 
gemaakt om de continuïteit en 
de veiligheid van de lessen te 
kunnen garanderen. 

Toen hebben we contact 
opgenomen met onze 
leidinggevenden, zij reageerden 

ook erg enthousiast. Zij hebben 
met ons meegekeken, zodat we de 
sportlessen inclusief het halen en 
brengen konden inrichten. Daarna 
begon het besef te dagen dat het 
allemaal wel eens kon gaan lukken. 
We hadden een enthousiaste groep 
meiden, we hadden een trainer en 
een locatie, we hadden akkoord 
van onze leidinggevenden en een 
sluitende planning, met andere 
woorden we hadden een pilot, Yes!

Wat hopen jullie dat de groep 
meeneemt uit de lessen?

Ten eerste willen we dat de 
meiden heel veel plezier beleven 

aan de lessen. Door te sporten en te 
bewegen wordt je gezonder, actiever 

Sporten in coronatijd
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en zit je lekkerder in je vel. Je leert 
op een constructieve  manier met 
stress en frustratie om te gaan. 
Wanneer je het hebt over sport, 
dan gaat het ook over een gezonde 
leefstijl. We bespreken een gezond 
eetpatroon, maar ook het belang 
van voldoende rust en een goed dag 
en nachtritme. We hopen dat de 
meiden net zo’n kick krijgen van het 
kickboksen als dat wij dat krijgen. 
We zien dat het erg leeft onder de 
groep, ze motiveren elkaar om mee 
te doen en vol te houden. We vinden 
dat echt super leuk om te zien, daar 
krijgen wij energie van.

Maar hebben wij een vrouwelijk 
leger van CURA ninja’s nodig?

Ninja word je niet voor een ander, 
ninja word je voor jezelf. Met het 

aanbieden van de lessen hopen wij 
dat de meiden leren dat ze sterker 
zijn dan ze denken, en dat ze op hun 
eigen kracht kunnen vertrouwen, 
dat is het pad van de CURA ninja.

Uiteraard heb ik de belangrijkste 
spelers van dit verhaal, de 
“kickboksmeiden” ook wat 
vragen gesteld.

Hoe vinden jullie de lessen?

De gedragswetenschapper en 
persoonlijk begeleider waren 

natuurlijk al een tijd bezig om de 
meiden kickboks groep op te zetten. 
Ze hebben ons hier zoveel mogelijk 
bij betrokken. Toen we hoorden 
dat het dan eindelijk ging gebeuren 
waren we allemaal erg enthousiast. 
Omdat er alleen meiden meedoen 
voelt het veiliger en heb je het 
gevoel dat je jezelf vrijer kunt uitten.

Wat zijn jullie verwachtingen van 
de kickboks lessen?

We gaan ervan uit dat we de 
basis technieken van het 

kickboksen leren en dat de lessen 
geleidelijk aan steeds uitdagender 
en intensiever worden. We hopen 
dat we door het volgen van de 
lessen weerbaarder worden en meer 
zelfvertrouwen krijgen.

Wat hopen jullie te leren tijdens 
de kickboks lessen?

Іedereen kan tijdens de lessen 
werken aan eigen persoonlijke 

doelen. Voor sommigen betekent 
dat werken aan zelfvertrouwen, 

een ander wil leren hoe je op een 
positieve manier om kunt gaan met 
agressie. En voor iemand anders 
betekent het de basis technieken 
van het kickboksen leren, en van 
daaruit kijken hoe goed je kan 
worden.

Over CURA XL
CURA XL heeft zichzelf in 
2010 een missie gegeven 
die vandaag de dag des te 
actueler is:

"Het bieden van zorg- en 
dienstverlening die voor 
iedereen altijd toegankelijk 
is! 

We sluiten niemand uit 
en willen iedereen zo snel 
mogelijk helpen. Met deze 
missie in gedachten zijn 
alle processen binnen 
CURA XL ingericht. 
Hiermee willen wij de 
zelfregie van onze cliënten 
optimaliseren met een zo 
groot mogelijke kwaliteit 
van leven."
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Polen als Time-out
Een interview met de coördinator van het Polentraject

Het leven hangt vaak van 
toevalligheden aan elkaar, 

en zo ook het mijne. Mijn naam is 
Remco van der Meulen en ik leid 
het Polentraject van CURA XL. Ik 
heb van jongs af aan altijd in de 
handel gezeten. Ik heb verschillende 
bedrijven in Nederland en Polen 
gehad. Op een gegeven moment 
verkocht ik Nederlandse auto’s 
in Polen. Zo heb ik mijn vrouw 
ontmoet en vrij snel heb ik besloten 
om in Polen te gaan wonen. Via 
mijn zus kwam ik in contact met Jan 
Gossen van CURA XL. Samen zijn 
wij op het idee gekomen voor het 
Polentraject. 

Wanneer je in Polen aankomt stap je 
letterlijk dertig á veertig jaar terug in 
de tijd. Het is daar nog echt “ouwe 
jongens krentenbrood”. Het is het 
Nederland zoals ik mij herinner uit 
mijn jeugd. De verschillen tussen 
arm en rijk zijn groot en zodra 
je achttien jaar bent is er geen 
sociaal vangnet. Dit zorgt voor een 
andere mentaliteit en werkethiek. 
Wanneer jongeren hier in een 
gastgezin komen zien ze dat mensen 
keihard moeten werken, en zelfs 
dan houden ze weinig geld over. 
Desondanks worden de jongeren 

vanaf het begin met open 
armen ontvangen en 
draaien ze als volwaardig lid 
van het gezin mee. Dat vind 
ik nog steeds erg mooi om te 
zien.

De mensen leven hier een heel 
ander leven dan in Nederland, het 
is hier veel ruimer en ze hebben 
vaak een groot stuk grond om de 
woning. Mensen zijn dus echt op 
zichzelf aangewezen. Bij de jongeren 
zie je dat ze de eerste twee à drie 
maanden moeten wennen. Na zes of 
zeven maanden zie je een omslag. 
Sociaal wenselijk gedrag valt weg 
en de jongeren beginnen de situatie 
te accepteren. Ze wennen aan de 
dagelijkse routine en het feit dat ze 
weinig tot geen telefoon of internet 
hebben. Ze beginnen de rust te 
waarderen en nemen de tijd om 
goed na te denken over hun leven. 

Ik denk dat de rust en de dagelijkse 
routine voor veel jongeren al een 
verademing is, even weg uit de 
hectiek van hun eigen leven. Rustig 
de tijd nemen om na te denken 
en keuzes te maken zonder ruis of 
negatieve invloeden. Echt kijken 
naar wat jij belangrijk vindt en waar 

jij 
behoefte 
aan hebt. 
Ik probeer ze mee te geven 
dat er veel mogelijk is, maar ze 
moeten er wel wat voor doen. Hard 
werken en je best doen vormen de 
basis voor vooruitgang en positieve 
ontwikkeling. Herstel is vaak een 
leerproces en als wij ze daarbij 
kunnen helpen dan ben ik al blij. 

In het verleden heb ik altijd in de 
handel gezeten, ik was altijd bezig 
met de waarde van spullen. Het 
Polentraject heeft mij doen inzien 
wat waardevol is. En dat heeft 
weinig te maken met geld of spullen, 
maar met gewaardeerd worden en 
leven naar je persoonlijke waarden. 
Het zit hem in zingeving en een 
positieve invloed hebben op de 
mensen in je omgeving, daar haal ik 
voldoening uit.

Het Polentraject op zijn mooist
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De Corona crisis openbaart zich in vele gedaanten. Overal in het straatbeeld zien we de tastbare bewijzen van de 
corona maatregelen. Mondkapjes, handreinigers en lijnen op straat die het winkelend publiek op anderhalf meter 
afstand van elkaar houdt. Het hoort allemaal bij “het nieuwe normaal”.  Wat je mening over de maatregelen ook 
mag zijn, je ontkomt er niet aan. Om een mooi overzicht te geven van de wijze waarop de coronacrisis ons werk en 
leven beïnvloed, hebben wij medewerkers uitgedaagd een foto op te sturen die de crisis in één plaatje weergeeft. 
We hebben hele mooie inzendingen ontvangen.

de coronafotowedstrijd
CURA XL heeft haar medewerkers uitgedaagd de coronacrisis vast te leggen op de gevoelige 
plaat

Deze zijn het net niet geworden

Corona survivalset - Eva Buurke

Quarantaineraam -  Naomi Hammermeister

Spatscherm - Thalita Hopman

De 1,5 meterbank - Frans Veetman

Dit was de bedoeling- Mirte Verdoold

Corona wegboodschap - Floris van Hee
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de winnaar
Maar er kan maar één de winnaar 
zijn.

CURA XL wil graag 

Renatá Kürtiová 
feliciteren met het winnen van de 
fotowedstrijd. Zij gaat er met een 
cadeaubon t.w.v. 50 euro vandoor.

Renatá werkt als woonbegeleider bij 
CURA XL. Ze woont met haar vriend 
en haar “privé mini dierentuin” 
in Assen. De dierenliefde die ooit 
begon met een klein aquarium is 
inmiddels uitgegroeid tot meerdere 
aquaria met tropische vissen, vier 
gekko’s, twee katten, een hond en 
een buurtkat die altijd bij hen in de 
tuin zit. Renatá komt oorspronkelijk 
uit Hongarije, vanwege de Corona 
maatregelen kunnen haar ouders 
niet bij haar op bezoek komen, 
dat vindt ze wel jammer. Verder 
merkt ze weinig van de Corona 
maatregelen, ze heeft het erg druk 
met haar dieren en gaat niet vaak 
uit. 

Werken in Coronatijd

Over CURA XL
Vanaf 2010 bieden wij begeleiding aan cliënten op alle leefgebieden. Deze begeleiding bieden wij individueel of in een 
groep en bestaat vooral uit het structureren en organiseren van de dagelijkse taken en het vergroten van de sociale (zelf-) 
redzaamheid. De begeleiding start altijd heel praktisch en laagdrempelig waarbij wij beginnen met het wegnemen van de 
grootste stressoren. 

Tijdens de begeleiding werken wij veel samen met onze partners. Dit zijn niet alleen zorgverleners, maar ook werkgevers, 
scholen, verenigingen of dienstverleners. Dit zijn ook partners die al rondom de client aanwezig zijn.  Door samen met lokale 
partijen te werken in de begeleiding zorgen wij dat de begeleiding aansluit bij de leefomgeving en belevingswereld van onze 
cliënt. De samenwerking met onze partners vindt het meest op casus niveau plaats. Hierdoor werken wij met een groot 
netwerk met een divers karakter. Dit zorgt ervoor dat onze cliënten na uitstroom een eigen netwerk hebben wat zij zelf kunnen 
inzetten.

De groepsbegeleiding van onze cliënten vindt voornamelijk plaats op onze woonlocaties of bij externe partners. Meestal is 
dit ter vervanging van al dan niet aangepaste vormen van arbeid of school. Hiervoor hebben wij diverse dagprogramma’s in 
groepsverband, met vormen van arbeid en training. Naast een zinvolle daginvulling  vinden wij het belangrijk vaardigheden te 
leren en te onderhouden, zodat onze cliënten zoveel mogelijk zelfstandigheid bewaren.
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Aanmelden of meer informatie

Digitaal
Vul ons digitale aanmeldformulier in op onze website www.curaxl.nl of 

stuur een mail met uw contactgegevens naar aanmelden@curaxl.nl

Telefonisch
Voor alle regio’s: 088-2872956

Binnen vijf werkdagen na aanmelding zal er een afspraak 

gemaakt zijn met een medewerker uit uw regio.

Adres
Bezoekadres 
Stationsstraat 20 
9401 KX Assen 

Postadres 
Postbus 50047 
9400 LA Assen

E-mail 
info@curaxl.nl

Floris van Hee - Artikelen, interviews en foto's

Lenny van Dijken - Foto's Nooitgedacht

Tobias Eijgelshoven - Tekst over CURA XL

Jan Gossen - Foto Polen

Cindy Coenraats - gedicht

Remco van der Meulen - Interview Polen

Martijn Fluiter - Design

Thalita Hopman, Frans Veetman, Mirte Verdoold, 
Eva Buurke, Naomi Hammermeister, Renatá Kürtiová 

Foto's fotowedstrijd

Met dank aan
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