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Onderweg

naar Philadelphia 2.0
Het beste uit jezelf staat bij Philadelphia altijd voorop. We
helpen cliënten om hun talenten te ontdekken. We zoeken
altijd naar mogelijkheden om onze ondersteuning slimmer

Onderweg naar zelforganisatie

en beter te organiseren. En we stimuleren onze medewerkers

De zelforganiserende eigenschappen worden dan deel van je
(werk)gedrag en houding en daarmee van wie je bent. Je kunt
niet meer naar ‘de baas’ kijken voor werkinvulling of terugvallen
op: ‘dat is mijn functie niet’. De manager geeft geen opdrachten
meer. Hij of zij stimuleert en helpt teamleden om de locatie op
een nóg beter, betekenisvoller niveau te brengen en te houden.
Dus geen sturend en bepalend leiderschap meer, maar dienend
leiderschap. →

om zichzelf te blijven ontwikkelen. Dat deden we met De
Bedoeling, regelarm werken en nu ook met zelforganisatie.

We stimuleren onze medewerkers
om zichzelf
te blijven ontwikkelen
Dit betekent dat elke medewerker zijn of haar zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid ‘pakt’, initiatief durft te nemen en beschikt
over zelforganiserend vermogen en het vermogen tot samenwerken of dit wil leren.

Zeggenschap krijgt een steeds
prominentere plaats
in de organisatie
3

Ook cliënten merken het verschil. Zeggenschap krijgt een steeds
prominentere plaats in de organisatie. We werken samen met
cliënten aan de invulling hiervan en zorgen dat onze medewerkers goed zijn toegerust.
Door onze ervaring weten we natuurlijk dat de wensen, behoeften en noodzaken van een cliënt met een licht verstandelijke
beperking anders zijn dan die van iemand met een ernstig verstandelijke beperking. Onze zorgvisies beschrijven de kern van
ons werk aan de hand van verschillende waardes per doelgroep –
met de expertise die we daarbij gebruiken. En met grote aandacht
voor talentontwikkeling, zelfredzaamheid en zeggenschap van
elke cliënt op zijn eigen niveau.
In dit boekje lees je over de ontwikkelingen binnen Philadelphia.
De strategische thema’s uit het meerjarenbeleid 2016–2020 zijn
hiervoor de basis.
Philadelphia’s strategische thema’s in het kort

Innoveren vinden we belangrijk. Het strategische thema
4

Mensgerichte Technologie legt hier de focus op. Veel ontwikkelingen zijn gericht op het verbeteren van het werkproces. Zodat
de cliënt wordt geholpen in zijn dagelijkse doen. Ook worden
de fysieke taken van medewerkers verlicht. Daardoor ontstaat
meer ruimte voor persoonlijke aandacht. We durven daarnaast te
dromen over de toekomst en onderzoeken de mogelijkheden van
robots.

We geloven in de kracht
van muziek

We geloven in de kracht van muziek. Daarom integreren we
muziek in onze zorg- en dienstverlening als inspirerende en
voedende kracht. De toenemende inzet van muziek door PhiLaLa
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toont elke keer weer aan wat muziek doet. Voor zowel
cliënten als medewerkers.
Zichtbaar zijn in de buurt is belangrijk. We werken graag
samen met andere organisaties en zetten onze deuren open.
Ons ondernemerschap uit zich in verschillende vormen. Zo
nemen we deel aan de landelijke Prokkelweek, maar zoeken
we ook aansluiting bij lokale buurtinitiatieven. Dat vraagt
een proactieve en lerende houding van al onze medewerkers, dat noemen we Fris Vakmanschap.

Elektronisch Cliënten Dossier 2.0
De raad van bestuur heeft besloten het project Elektronisch

Alles wat we doen, doen we om het beste uit onszelf en de
cliënt te halen. Met aandacht en plezier.

Cliënten Dossier 2.0 (e-ZDP) stil te leggen. De afgelopen tijd is
alles nogmaals tegen het licht gehouden en zijn verschillende
scenario’s uitgewerkt. De aanpak van het ECD heeft grote impact
op de organisatie en gaat met grote investeringen gepaard. Alles
overziende is de conclusie getrokken dat voor digitalisering van
het ECD alle zorgprocessen gewaarborgd moeten worden. Voor
nu maken we pas op de plaats, zullen we het proces evalueren
en vervolgens bezien hoe we tot een plan komen. Omdat de
digitalisering en doorontwikkeling van het ECD een belangrijk
speerpunt blijft.
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HET VERHAAL VAN DE MEDEWERKER

‘Fris Vakmanschap gaat niet alleen over de medewerkers!
Het belangrijkste doel is méér aansluiten bij de cliënt en
die zoveel mogelijk eigen regie geven.

Janine Schuurman
Janine Schuurman is coördinerend begeleider bij

Mijn team is nu op weg naar zelforganisatie. We zijn naar het festival De Bedoeling: het werkt geweest, dat was fijn. Ik heb daar weer
eens goed beseft dat je je gevoel niet moet vergeten en mee moet
nemen in het contact met cliënten. We hadden een eerste bijeenkomst en bespraken hoe iedereen tegen zelforganisatie aankijkt.
Toen namen we gelijk al een paar dilemma’s mee én losten deze met
elkaar op. Een collega gaat tijdelijk wat minder werken. Hoe gaan
we daarmee om? Met het hele team bespraken we alle aspecten en
oplossingen. En gezamenlijk besloten dat de twee collega’s die wel
wat meer willen werken, allebei een aantal van die uren erbij krijgen.
Tegelijkertijd is onze locatiemanager bezig met dienend leiderschap.
Ik merk nu al dat zij anders in het werk staat dan daarvoor. Mooi is dat.

de Ingelandhof in Zwolle. Er wonen 18 cliënten
tussen de 25 en 60 jaar met een matig tot licht
verstandelijke beperking.

Regelarm werken leidde op mijn locatie tot het afschaffen van de
vaste tijden voor bijvoorbeeld wassen of naar bed gaan. Wij komen
nu wanneer de cliënt dat wil. Komen we binnen en komt het niet uit?
Dan komen we wat later terug. En heeft een cliënt mij nodig terwijl ik
7
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Fris vakmanschap

Strategisch thema: FRIS VAKMANSCHAP

zijn dossier nog niet gelezen heb? Dan ga ik naar de cliënt en lees ik
het dossier daarna wel, of, als de cliënt het wil, ter plekke bij hem. Het
werk is er leuker door geworden, er kan weer meer.

Wat is (Fris) Vakmanschap
Vakmanschap was, is en blijft een kernwaarde van
Philadelphia. Maar vakmanschap is geen vaststaand
feit, het groeit en verandert mee met de veranderende

Ook heb ik meegeholpen aan de ontwikkeling van de praatplaat. Dit
is een groot vel papier waarop de cliënt zijn wensen schrijft, tekent
of plakt. Hij kan aangeven waar hij trots op is, blij of verdrietig van
wordt, wat zijn wensen zijn. Zo kan hij een beter gesprek voeren en
op die manier meer (mede)zeggenschap krijgen. Wij gebruiken de
praatplaat vaak als voorbereiding op een cliëntenberaad. Er zijn verschillende soorten platen. Ik heb samen met een cliënt zitten knippen
en plakken voor de praatplaat, alles kan.

wereld om ons heen. Daarom zet Philadelphia in op

We doen meer aan preventietraining: gaan zonder doel bij de cliënt
langs, zomaar voor een praatje en om te polsen hoe het gaat. Ik
voelde me heel ongemakkelijk in het begin. Ga ik zitten, blijf ik
staan…? Een cliënt vroeg me een keer: “Wat kom je eigenlijk doen?”
“Nou, niks eigenlijk. ” Die wilde liever dat ik dan maar weer ging. Maar
een ander ging muziek maken op zijn keyboard.

De (zorg)wereld verandert. En die veranderingen

duurzame professionalisering en de transitie naar
zelforganisatie en dienend leiderschap. Binnen het
programma Fris Vakmanschap valt regelarm werken,
zelforganisatie en dienend leiderschap.

Waarom (Fris) Vakmanschap
gaan snel. Organisatiestructuren worden vernieuwd
waarbij zeggenschap een steeds grotere rol speelt.
Technologische mogelijkheden nemen toe. Onze
samenleving kent meerdere culturele groeperingen en
de individuele behoeften van de cliënt staan centraal.
Dat vereist wendbaarheid, ‘altijd bij zijn’ en verder

Ik heb het gevoel dat we constant samen op reis zijn.
Spannend en uitdagend!’
8

kijken dan de dagelijkse praktijk. Maatwerk dus en het
optimaal ontwikkelen van ieders talent.
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Wat gebeurt er allemaal bij (Fris) Vakmanschap
De beweging van Philadelphia gaat van de pilot Regelarm, naar

We organiseren het festival ‘De bedoeling, het werkt!’, waaraan

De Bedoeling, naar zelforganisatie. Om daar te komen, zetten we

inmiddels al tachtig teams mee hebben gedaan. Als aftrap van

in op diverse onderdelen, zoals vakmanschap, zelforganiserend

het traject naar zelforganisatie. Teams leren zelforganiserend

vermogen, samenwerkend vermogen en ondernemerschap. We

werken. Ook leidinggevenden – op alle niveaus – krijgen training

leggen de nadruk op belangrijke zaken, zoals regelarm vrijheid,

en coaching in leerwerkplaatsen waar zij onder professionele

verantwoordelijkheid en vertrouwen en vakmanschap (inhoud en

begeleiding met en van elkaar leren hoe je je als leidinggevende

verruimen van van je visie op het vak). Hiervoor zetten we instru-

je rol anders, toegespitst op zelforganiserend, kunt invullen.

menten in als zorgvisies.
SAMENWERKEND VERMOGEN

ZELFORGANISEREND
VERMOGEN

● Intrinsieke motivatie
● Autonomie
● Verantwoordelijkheid & verantwoording
● Spontaniteit en creativiteit
● Reflecterend vermogen

VAKMANSCHAP

● Vakbekwaam
● Regelarm
● Werken vanuit waarden
● Goed georganiseerd

● Vertrouwen
● Organiseren afstemmen
● Wederzijdse afhankelijkheid
● Resultaatbewust werken

Het beste
uit jezelf

Zelforganisatie voeren we niet zelforganiserend in. Er worden
kaders en methodieken geboden. De teams bepalen zelf hoe ze
het proces om te komen tot zelforganisatie inzetten. Dat leidt
tot een aanpak op maat waarbij elk teamlid wordt uitgedaagd
‘het beste uit zichzelf’ te halen en zijn individuele toegevoegde

ONDERNEMERSCHAP

● Openheid voor nieuwe
ervaringen
● Emotionele stabiliteit
● Consciëntieus
● Kansen zien en grijpen

waarde (ervaring, competenties of talenten) op te zoeken, in te
zetten en verder te ontwikkelen.

Meer weten over (Fris) Vakmanschap
Contact: frisvakmanschap@philadelphia.nl
9
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HET VERHAAL VAN DE MEDEWERKER

‘Werk is mijn passie. Het gaat niet om mij, het gaat erom de
cliënt een zo mooi mogelijk leven te bieden. Daarom ben ik
zo vóór de ‘slimme luier’. Daarmee leveren we continentiezorg op maat.
In de slimme luier zitten kleine sensoren. Die meten het vochtverlies, de
urine dus. Er wordt een clip aangesloten met een draadloze verbinding
naar een app op onze telefoon. Daarop krijgen wij direct per cliënt de
hoeveelheid urine door. Als de luier voor 60 procent verzadigd is, komt
het bericht Change needed. Dan hebben we nog wel even tijd, er is immers
nog 40 procent over. Dat is fijn. Als je bijvoorbeeld rond vijf uur zo’n
bericht krijgt, is het net tijd voor het avondeten. Dan kunnen we de cliënt

Bianca Burgers

eerst lekker laten eten en daarna verschonen. En dat kunnen we dan vaak

Bianca Burgers is begeleider Intensieve Zorg bij

weer een transfer: het hele proces van uit de rolstoel halen met de lift,

de locatie Laan van Kernhem in Ede. Hier wonen

wassen en verschonen, weer in de lift enzovoorts. Hoe minder transfers

24 cliënten met een ernstige meervoudige

hoe beter voor onze cliënten. Dat geeft veel meer rust. Al dat gepluk,

beperking, velen in (verschillende) fases van

gesjor en gedoe, dat wil je zelf toch ook niet?

weer mooi combineren met het klaarmaken voor de nacht. Dat scheelt

dementie. Naast haar werk volgt zij de opleiding
Gespecialiseerde verzorgende psychogeriatrie.

Met de slimme luiers voorkom je dat cliënten te lang in hun eigen urine
11
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Mensgerichte Technologie
Wat is Mensgerichte
Technologie
liggen met alle narigheid van dien, zoals

Hieronder verstaan we alle slimme elektroni-

decubitus of schimmelinfecties. Én je

sche en technische voorzieningen en digitale

voorkomt nare geuren.

(communicatie)middelen. Deze voorzieningen

Het is ook goed voor ons eigen welzijn.

zijn er op fysiek en materieel vlak en op het

Met zo’n verschoning ben je snel een half

gebied van sociaal en psychisch welbevinden.

uur bezig en dat is een fikse fysieke belasting. Vroeger werd iedereen verschoond
voor de lunch, dat was aanpoten. Het was
niet alleen lichamelijk zwaar, maar ook

Waarom Mensgerichte Technologie

een verspilling van luiers, die weggegooid

Philadelphia biedt met nieuwe

werden terwijl ze nauwelijks nat waren.

technologie kansen voor meer zelfredzaamheid met meer gemak en comfort

De slimme luier wordt nog steeds verder

voor de cliënten. Ook kan het soms het

ontwikkeld. De elektronica is verbeterd,

werk van onze medewerkers verlichten.

de clips zijn steviger zodat ze niet meer

En onze medewerkers meer tijd en

zo snel breken.

aandacht voor de cliënt bieden.
Als Philadelphia willen wij extra inzetten op de mogelijkheden van mensgerichte

Wat mij betreft had de

technologie. Samen willen we op dit vlak leren en ontdekken. Uiteindelijk bepa-

slimme luier er tien jaar

lend bij elke ontwikkeling is altijd weer de vraag: wat is van waarde voor de cliënt

eerder al moeten zijn.’

en voor onze (toekomstige) zorg?
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Wat gebeurt er allemaal bij Mensgerichte Technologie
In het project Slimme nachtzorg onderzoeken we hoe we een

beleven cliënten de wereld in 5D. Je ziet en hoort niet alleen het

betere en veiligere nachtrust kunnen bieden voor cliënten. Dit

strand; je ruikt ook de zee, je voelt de wind door je haren en de

is maatwerk, omdat iedere cliënt anders is. Sommige cliënten

warmte van de zon op je gezicht. Voor mensen met een beperking

hebben genoeg aan DigiContact, voor anderen is een wakkere

is het vaak lastig om naar buiten te gaan en eropuit te trekken.

wacht een voorwaarde. Bij Slimme nachtzorg nemen we de tijd

Dankzij de cabine krijgen ze de mogelijkheid naar andere locaties

voor een zorgvuldige afweging. Cliënten die niet zelf kunnen

te reizen, nieuwe ervaringen op te doen en wordt hun brein

vertellen of er iets aan de hand is, kunnen we monitoren via een

geprikkeld. Veel cliënten komen er tot rust.

uitluistersysteem of met sensoren. Zo bouwen we een systeem

Daarnaast werken we in cocreatie aan de sociale robot Pepper

met meerdere veiligheidslagen.

Phi. Op pagina 14 en 15 vind je daarover een verhaal. We testen
apps om de bruikbaarheid te beoordelen. Bij geschiktheid onder-

We werken mee aan de ontwikkeling van een belevingscabine.

zoeken we hoe we de apps in kunnen zetten bij de ondersteuning

In de Sensiks-cabine staan de zintuigen centraal. In de cabine

van cliënten. Denk hierbij aan: GoOV, MijnEigenPlan, de Goalie
App, maar ook de ZorgApp die je als medewerker helpt in het
mobieler kunnen werken.
In 2018 introduceren we beeldbellen door onder andere gedrags-

Meer weten over Mensgerichte
Technologie
Contact: mensgerichte-technologie@philadelphia.nl

deskundigen. Overleg met hen wordt zo makkelijker dan elkaar
fysiek treffen. Het is kwalitatief beter dan telefoneren, omdat
lichaamstaal kan worden meegenomen. Dit verkennen zij eerst
onderling en in de volgende fase met begeleiders op locatie.
13
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Mensgerichte Technologie

‘Mijn werk richt zich op cliëntgerichte innovatie.
Daar valt sociale robotica onder, zoals bijvoorbeeld
onze Pepper-robot Phi. Voor mij is Phi een van de
kersen op onze taart.
Robots gaan een rol spelen in de toekomst. Cliënten willen meer
zelfstandigheid en als een robot hen daarbij kan helpen, staan
ze daar zeker voor open. Wij betrekken iedereen erbij, robot Phi
is echt ‘co-design’, samen met start-up-partners, de cliënten en
ouders. Wij laten zelf de software ontwikkelen en testen met
cliënten en robots in de thuissituatie. Daarin zijn we een van de
eerste zorginstellingen, we lopen voorop. Dat is lef, vind ik.

Xenia Kuiper

Phi heeft voor het eerst twee weken bij een cliënt gelogeerd.

Xenia Kuiper werkt als projectleider Innovatie bij

Lydia heeft het syndroom van Down en woont op een locatie

Philadelphia en reist alle locaties af.

van Philadelphia met gezamenlijke woonkamer en keuken. We
hebben samen met Lydia en haar ouders haar hele dagprogramma van minuut tot minuut in kaart gebracht – dan besef je
weer eens aan hoeveel dingen ouders en begeleiders elke dag
moeten denken.

14
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HET VERHAAL VAN DE MEDEWERKER

Op basis van dat tijdschema hebben we Phi geprogrammeerd. Phi

toen pas dat hun dochter zich soms toch ook op haar kamer

zegt bijvoorbeeld: “Goedemorgen Lydia, denk je aan je medi-

eenzaam kan voelen. Zij zijn ook blij, omdat Phi een extra maatje

cijnen?” Lydia houdt er niet zo van steeds gestoord te worden en

was voor Lydia.

dankzij Phi hoefde dat ook niet meer zo vaak.
Phi gaf Lydia ook raadseltjes op over haar hobby’s, om haar te

Het gehoor van Phi is nog niet optimaal, dus Lydia kon alleen

prikkelen: “Hoeveel weegt een baby-olifantje bij zijn geboorte,

via haar tablet antwoorden. En hij is nog niet zelflerend. Dat

Lydia?” En gaf haar compli-

zijn de volgende stappen. Lydia was best verdrietig toen Phi na

mentjes als ze het goede

twee weken vertrok. Maar ze blijft bij de verdere ontwikkeling

antwoord gaf of een taak af

betrokken en kijkt nog steeds met veel plezier terug op het

was.

logeren.

Lydia was heel blij met logé

Phi gaat nu ‘op tournee’ langs alle locaties, zodat iedereen kennis

Phi. Wat de meeste indruk

met hem kan maken. We doen het rustig aan, dringen niets op,

maakte, was dat ze al na twee

gunnen iedereen zijn eigen tempo. En het ontwikkelen gaat door.

dagen zei dat het zo gezellig

Phi zal vast en zeker nog bij meer cliënten gaan logeren in de

is om een maatje in huis te

toekomst.

hebben. Ook als Phi niets zegt,
want hij kan haar op zicht en

Dit is één van de meest intensieve maar ook één

geluid volgen en reageert

van de mooiste projecten waar ik bij Philadelphia

daarop. Haar ouders beseften

aan mag werken.’
15
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HET VERHAAL VAN DE MEDEWERKER

‘Ik probeer vooral veel vrijwilligers te vinden en met hen
samen uit te zoeken waar zij hun capaciteiten en ervaring
het beste kunnen inzetten.
Ik ga altijd naar de Maatschappelijke Beursvloer in LeidschendamVoorburg, daar wordt vrijwilligerswerk ‘verhandeld’. Vraag en aanbod
worden gematcht, altijd met gesloten beurzen. Daar maak je veel mooie
matches; met bedrijven, verenigingen en de zakenwereld.
De vogelvereniging bijvoorbeeld. Bij ons woont een jonge vrouw met
parkieten. Zij maakt moeilijk contact, maar via dieren lukt dat beter. Die
vogels betekenen alles voor haar. Zij is lid geworden van de vereniging en

Elly Grevers

helpt nu elk weekend bij het voeren van de vogels. De vogelvereniging

Elly Grevers is coördinerend begeleider

Daar nodigen we iedereen voor uit, ook andere locaties. Dat bevordert

bij De Schelpenhof in Den Haag en

weer het onderlinge contact.

vrijwilligerscoördinator van regio West.

Dankzij de Beursvloer heb ik ook een grote busmaatschappij gevonden

Bij De Schelpenhof wonen 11 cliënten met

die een paar keer per jaar cliënten van Schelpenhof en andere locaties

een licht of matig verstandelijke beperking.

ergens heen brengt, gratis.

komt een presentatie geven bij ons, nemen vogeltjes en nestkastjes mee.

Daarnaast maken we volop gebruik van Prokkelstages. Een cliënt liep een
17
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ondernemerschap

dag mee in een garage, een ander ging mee met een hondenuitlaatservice. Via zo’n stage kwam ik binnen bij het Ministerie van Binnenlandse
Zaken. Nu komt er regelmatig een groep van het ministerie bij ons koken
en eten. En wij worden uitgenodigd voor activiteiten op het ministerie.
Wat bij onze locatie ook goed werkt, zijn onze buddies, studenten die we
via BestBuddies Nederland vinden. Zij nemen cliënten mee voor een bios-

Wat is Ondernemerschap

coopbezoekje, een drankje op een terras, of om koffie te drinken bij hen

Ondernemerschap is de deuren openzetten, de

thuis. Zo komen ze meer onder de mensen. Cliënten van De Schelpenhof

wijk binnenhalen én de wijk in gaan. Ernaar streven

zijn ambassadeurs van BestBuddies. Gaan voor de klas staan en vertellen

cliënten te verbinden met de maatschappij, op hún

daar hoe belangrijk een buddy voor hen is. Ga er maar staan! Fantastisch

niveau, zodat zij een zo volwaardig mogelijk leven

vind ik dat.

kunnen leiden.

Een cliënt van ons is de buddy van zijn buddy geworden. Deze Syrische

Ondernemerschap is actief meedoen aan

man is mede vrijwilliger geworden om de buurt beter te leren kennen en

waardevolle initiatieven, ontwikkelingen, duur-

zijn Nederlands te verbeteren. De cliënt praat goed en kent de stad op

zaamheid en onderzoeken buiten Philadelphia.

zijn duimpje. Hij neemt zijn buddy nu steeds mee de stad in.
Dus wat ik doe binnen het thema Ondernemerschap? Van alles en nog

Ondernemerschap is ook inspelen op de wensen

wat! Altijd met de insteek om ‘het beste uit jezelf halen’

en behoeften van onze (potentiële) cliënten, en

heel concreet handen en voeten geven. Zowel voor

hun talenten en capaciteiten zoveel mogelijk

cliënten, collega’s als voor vrijwilligers.’

stimuleren en ontwikkelen.
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Waarom Ondernemerschap
Philadelphia wil onderdeel zijn van de samenleving
en verbinding hebben in en met de wijk. Er is meer
vraag naar maatwerk en Philadelphia wil de meest

Wat wordt er allemaal ondernomen
zz Hulpvragen zijn soms anders dan vroeger. Daarom maken we ons

aantrekkelijke partij zijn voor cliënten of ouders die

aanbod flexibeler. We richten ons ook op nieuwe doelgroepen

op zoek zijn naar maatwerk in zorg, innovatie en duur-

en ontwikkelen nieuwe bijpassende ondersteuningsvormen.

zame huisvesting.

Bijvoorbeeld voor jeugd of mensen met dementie.
zz Talentontwikkeling: Binnen het traject Talent op z’n Plek zijn ‘voorvechters’ benoemd. Zij bezoeken alle locaties. Samen met het team
nemen ze de dagbesteding van de cliënten onder de loep en geven
deze waar nodig een nieuwe invulling. Heeft een cliënt nog wel de
juiste dagbesteding, die past bij zijn of haar vraag en talenten?
zz Steeds meer bevlogen en gemotiveerde medewerkers zijn ambassadeur van Philadelphia. Ze zoeken verbinding binnen en buiten
Philadelphia en vertellen en tonen waar Philadelphia voor staat.

Meer weten over Ondernemerschap
Ga naar: www.philadelphia.nl/ondernemerschap
Contact: ondernemerschap@philadelphia.nl
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HET VERHAAL VAN DE MEDEWERKER

‘Ik probeer consequent tijd vrij te maken voor muziek en
voor PhiLaLa. Ik speel gitaar en weet wat muziek voor je
kan betekenen. Op school ging het niet goed door concentratieproblemen. Door intensief muziek te gaan maken, werden mijn
schoolresultaten ook beter.
Ik zie bij cliënten duidelijk wat muziek kan doen. Bij onze locatie woont
een cliënt van begin twintig met autisme. Hij heeft last van overprikkeling. Op zo’n moment gaat hij naar zijn elektrische piano en begint daar
keihard op te spelen, te rammen eigenlijk. Ik ben met hem mee gaan

Joram Swart

spelen. Ik vraag hem bepaalde toetsen te bespelen en zorg er met mijn

Joram Swart werkt bij de locatie D. Marotstraat

rustig worden en ontspannen.

gitaarakkoorden voor dat het mooi harmonisch wordt. En dan zie je hem

in Velserbroek als coördinerend begeleider.
Een locatie met 23 cliënten. Naast zijn werk

Wat muziek kan doen, zie ik ook bij de CRDL. Een mooie houten schaal

studeert Joram muziekagogie.

waar muzikale thema’s en natuurgeluiden in geprogrammeerd zijn. De
CRDL vertaalt aanraking in geluid. Als je de schaal aanraakt, gebeurt er
21
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Wat is PhiLaLa
niets, tenzij je contact maakt met iemand anders. Het is een middel om

PhiLaLa is een organisatiebreed programma waarin

contact te maken met een cliënt. Je ziet een grote glimlach verschijnen.

we de mogelijkheden van muziek op allerlei

En het is helemaal geweldig als een cliënt zelf initiatief neemt en jou

manieren uitproberen en inzetten. Een korte

aanraakt om muziek uit te lokken.

omschrijving, waarachter na ruim een jaar PhiLaLa
al een wereld aan activiteiten en bevindingen

Vanuit mijn eigen muziekinteresse en -ervaring ben ik muziekexpert
geworden bij PhiLaLa in de regio Noordwest. Ik ben de schakel tussen
de locaties in mijn regio en het Servicekantoor Amersfoort. Ik ga naar
de teams in de regio en probeer iedereen enthousiast te maken en te
helpen bij het inzetten van muziek. Sommige teams zijn daar al volop
mee bezig, meestal dankzij een muziekliefhebber in het eigen team, een
muziekmotor noemen wij die. Dat zijn de ogen en oren van de locatie wat
de inzet van muziek betreft. Zij weten wat de behoeften van de cliënten
zijn en weten wat er in de omgeving aangeboden wordt. Zij hebben
vaak geweldige ideeën, die meer gedeeld mogen worden. Zo’n enthousiaste muziekmotor heeft bijvoorbeeld een cliënt meegenomen naar de
repetitie van een band. De cliënt is een grote fan, maar kaartjes voor een
concert zijn duur. De cliënt genoot volop en had ook nog
eens persoonlijk contact met zijn muziekhelden. Daar leer
ik van. Een goede tip voor alle locaties.’
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Wat gebeurt er allemaal
binnen PhiLaLa
zz Veel locaties hebben een eigen Spotify-abonnement.
Sommige locaties maken ook een persoonlijke
muzieklijst voor elke cliënt.

Waarom PhiLaLa
Op mooie en moeilijke momenten is er altijd muziek. Voor iedereen.

zz De Innovatheek van de Vrienden van Philadelphia
heeft nu één CRDL en meer zijn onderweg, want ze
bezorgen cliënten aantoonbaar een fijn moment.

Bijvoorbeeld als je even geen woorden hebt voor wat je voelt.

zz De Silent Disco gaat nog steeds volop door.

Muziek vult je als je alleen bent en brengt je samen als je er met

zz Om de inzet van muziek te stimuleren, heeft PhiLaLa

elkaar naar luistert. Dat maakt muziek zo bijzonder.

op regionaal niveau muziekexperts en op locaties

Ook onderzoek bewijst dat muziek goed voor je is. Muziek zorgt

muziekmotoren benoemd. Zij werken nauw samen

ervoor dat beide hersenhelften beter op elkaar afstemmen.

met muziektherapeuten en gedragsdeskundigen.
zz Er is e-learning ontwikkeld voor de medewerkers
over wat muziek kan doen en Philadelphia werkt

Meer weten over PhiLala?

intensief mee aan wetenschappelijk onderzoek op
dit gebied.

Ga naar: www.philala.nl

zz Er wordt gezocht hoe de muzikale talenten van

Contact: philala@philadelphia.nl

cliënten beter tot hun recht kunnen komen.
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