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Workshop Motiverende Gespreksvoering
In maart heeft ook een workshop 
Motiverende Gespreksvoering 
plaatsgevonden voor een aantal 
hulpverleners van Duore. 
Coronaproof kon deze fysiek 
plaatsvinden op onze eigen 
locatie. 

leefstijl. Daarnaast vergroot medicatie vaak de kans op 
gewichtstoename en andere bijwerkingen zoals sterke 
hongergevoelens. Deze bijwerkingen kunnen leiden tot een verhoogd 
risico op hart- en vaatziekten, diabetes en andere complicaties. Juist 
door dit soort uitdagingen is aandacht voor leefstijl iets wat continu 
aandacht vergt.

Een eerste training aan de Duore-hulpverleners over MyGill heeft Een eerste training aan de Duore-hulpverleners over MyGill heeft 
plaatsgevonden en is goed ontvangen! Duore is bezig een 
presentatie te maken om Minddistrict en MyGill te introduceren voor 
de alle (nieuwe) ZZP' ers. Iedere ZZP'er krijgt hier een uitnodiging 
voor.

Vanuit Duore hebben wij een flink aantal licenties gekocht waarbij Vanuit Duore hebben wij een flink aantal licenties gekocht waarbij 
de cliënt zelf ook toegang krijgt tot alle programma’s. Deze zijn niet 
alleen beschikbaar voor onze cliënten maar ook via de gebiedsteams 
voor mensen met een hulpvraag 
op dit gebied en daarvoor hoef je 
dus niet per sé

begeleiding van Duore te hebben. 
De licenties zijn via ons kosteloos De licenties zijn via ons kosteloos 
(tot ze op zijn!). Uitleg over het 
programma en/of een korte 
training is via Duore ook mogelijk 
voor gebiedsteams medewerkers. 
Ook dit is kosteloos.



We hebben de laatste tijd veel nieuwe ZZP’ers in kunnen 
schrijven! Prachtige gesprekken gevoerd met inspirerende schrijven! Prachtige gesprekken gevoerd met inspirerende 
hulpverleners met passie voor begeleiden. Mooi om elkaar te 
vinden in de visie op begeleiden: je eigen hulpverlener kiezen, 
geen wisseling van begeleider gedurende het traject, geen 
wachtlijst maar meteen een afspraak, begeleiden zo lang het 
moet maar zo kort als het kan, tegelijk werken aan versterken 
van de basis om terugval te voorkomen, overhead laag dus 
zoveel mogelijk naar zorg en preventie.zoveel mogelijk naar zorg en preventie.
 
De komende maand bereiken we de inschrijving van de 25 e 
ZZP’er. Ons aanbod breidt daarmee uit qua diversiteit en er 
valt voor de cliënt steeds meer te kiezen. Bovendien stelt het 
groeiende aantal ZZP ‘ers ons in staat om ook steeds beter hun 
belangen te vertegenwoordigen. Het gaat namelijk allemaal om 
zelfstandige, ervaren  hulpverleners die passie voor hun vak 
hebben, een bewuste keuze hebben gemaakt voor het 
ondernemerschap omdat zij regelmatig ervaren dat zij de cliënt ondernemerschap omdat zij regelmatig ervaren dat zij de cliënt 
meer willen bieden dan wat kan binnen de kaders en regels 
van organisaties. Ten onrechte wordt gedacht dat dit de zorg 
duurder maakt maar het tegendeel is waar: meer kwaliteit, 
meer keus, meer continuïteit en meer effect en binnen de 
organisatie minder overhead dus uiteindelijk goedkoper voor de 
gemeenschap!

Dus ZZP’ers: jullie zijn nog steeds van harte welkom. Samen Dus ZZP’ers: jullie zijn nog steeds van harte welkom. Samen 
maken we de zorg ècht beter!

Kijk ook op onze site voor onze hulpverleners en voor meer 
informatie..

Meer info

Nieuwe ZZP ‘ers en hoe het nu eigenlijk zit met 
ZZP’ers in de ambulante zorg?

We werken graag en veel samen met andere partijen in het veld 
om te zorgen dat een cliënt zo snel mogelijk de meest passende zorg 
krijgt. Met een groot verscheiden aanbod aan hulpverleners kunnen 
wij meestal goed op de vraag inspringen maar waar wij vinden dat 
een andere zorgaanbieder een meer passend aanbod heeft zullen 
wij in overleg met de cliënt ook zorgen dat hij/zij daar terecht komt

Samenwerkingen

https://www.duore.nl/


Wij merken dat begeleiding behandeling kan ondersteunen en verst-
erken en de behandelduur verkorten. Begeleiding in de thuissituatie is 
niet puur klachtgericht maar kijkt ook naar de context en eventuele 
belemmeringen hierin. Door letterlijk en figuurlijk naast de cliënt te 
staan worden mogelijkheden onderzocht en kunnen vaak nieuwe 
paden ingeslagen worden. Daardoor kan ook behandeling meer 
succesvol zijn. Vanuit Duore zoeken wij altijd naar mogelijkheden en 
ons oproep is dan ook aan financiers van zorg om dit ook te doen. 
Gelukkig zien wij vanuit gebiedsteams ook meer de wil om vanuit de 
client te willen denken en niet alleen vanuit de financiën maar toch 
zorgen schotten in financiering ook regelmatig voor oponthoud en 
wachtlijsten in de zorg.

Duore heeft geen wachtlijst en wil deze ook niet hebben. Binnen 48 Duore heeft geen wachtlijst en wil deze ook niet hebben. Binnen 48 
uur komt er altijd een afspraak tot stand. Wij proberen met de 
zorgorganisaties waar wij mee samenwerken altijd te kijken naar een 
snelle inzet als de beschikkingen vanuit de gemeente lang op zich 
laten wachten.

Sinds dit jaar is 
ook KieN-VIP van 
start! KieN is een 
tak van KieN 
voor Vroegtijdige 
Innovatieve Psychose zorg waar wij ook graag 
mee samenwerken. Een prachtige tak aan de mee samenwerken. Een prachtige tak aan de 
stam van KieN waar wij inmiddels een mooie 
op de cliënt afgestemde samenwerking mee 
hebben voor Volwassenen en Jeugd.

Met Marieke Vellinga, adviseur van de Stichting 
Lezen en Schrijven hadden wij een gesprek over 
wat wij vanuit Duore kunnen bijdragen aan 
deze Stichting. Wij willen dit graag doen voor 
onze eigen cliënten maar ook ons steentje 
bijdragen in bredere zin. We gaan 
onderzoeken hoe we de hulpverleners van onderzoeken hoe we de hulpverleners van 
Duore kunnen trainen om laaggetterdheid 
te herkennen en bespreekbaar te maken.



Scholen

Afgelopen tijd hebben we veel contacten gelegd met scholen in 
heel Friesland. Vanuit deze gesprekken zijn mooie samenwerk-
ingsverbanden tot stand gekomen. Door de korte lijnen met de 
scholen kunnen we snel ingezet worden om jongeren die vast-
lopen of dreigen te lopen weer op gang te helpen. Voorkomen 
is beter dan genezen! 

Voor veel mensen is het een vanzelfsprekende vaardigheid: lezen en 
schrijven. Maar niet voor iedereen. 2,5 miljoen Nederlanders hebben 
moeite met lezen, schrijven en rekenen en hierdoor ook met digitale 
vaardigheden. Dit kan grote invloed hebben op hun dagelijks leven. 
Mensen die laaggeletterd zijn hebben onder andere vaak minder 
gezondheidsvaardigheden. Ook hebben zij meer kans op financiële 
problemen. Laaggeletterdheid wordt bovendien vaak doorgegeven 
van generatie op generatie.van generatie op generatie.
 
Praten over laaggeletterdheid is niet altijd makkelijk. Veel mensen 
schamen zich en weten hun moeite met lezen en schrijven op allerlei 
manieren te verbergen. Het kunnen herkennen van 
laaggeletterdheid en het bespreekbaar maken hiervan kan een 
opluchting zijn voor zowel cliënt als hulpverlener. 
We zijn daarom in overleg over het organiseren van een of 
meerdere webinars over het herkennen en bespreken van 
laaggeletterdheid. 

Wil je in de tussentijd meer weten? Kijk dan op de website voor meer 
informatie of volg de andere knop voor het maken van een 
e-learning.
 

Website E-learning

Wist u dat...

- De cliënten het enorm waarderen dat ze hun eigen hulpverlener mogen kiezen?
- Deze maand de 25 e ZZP’er ingeschreven wordt bij Stichting Duore?
- Duore naast het contact hulpverlener-cliënt ons juist ook inspannen om informele  
 contacten tot stand te brengen die duurzaam zijn en uiteindelijk vaker voor zin   
  geving zorgen?
-- Duore enthousiaste cliënten zoekt voor een op te richten Cliëntenraad? Om      
 scherp te blijven,steeds te vernieuwen en de beste zorg te blijven bieden? 
 Interesse? Mail naar marja@duore.nl voor meer informatie en/of een afspraak. 

https://www.lezenenschrijven.nl/over-laaggeletterdheid
https://www.lezenenschrijven.nl/wat-doen-wij/oplossing-voor-je-vraagstuk/e-learning-aanpak-van-laaggeletterdheid?gclid=Cj0KCQjw1PSDBhDbARIsAPeTqrdHLI23XKuIVA2kAyqhaPbNm_oSKw3iPzlksanlmoBYTr866GQc8R4aAnPeEALw_wcB


Even voorstellen....

Een nieuwe hulpverlener bij Duore: Jurian 
Zwarts met zijn unieke Schoolbus!

Ik ben Jurian Zwarts en ik woon samen 
met mijn vrouw en twee kinderen in 
Drachten. Ik zal proberen zo kort mogelijk 
uit te leggen waarom ik nu doe wat ik doe.

In mijn twaalfjarige onderwijs-loopbaan In mijn twaalfjarige onderwijs-loopbaan 
heb ik ervaren dat het bieden van een 
veilige omgeving en het stimuleren van 
zelfvertrouwen het grootste effect hebben 

De TIP van TJEP:
Gezond en makkelijk recept

– 10 eieren
– peper
– zout
– groenten in blokjes: denk aan stukjes tomaat,      
courgette, wortel, paddenstoelen, knolselderij,     
pastinaak. Maar ook bonen, mais en 
  doperw ten zijn top
– kaas: denk aan blokjes belegen kaas, 
 mozzarella of geraspte Parmezaanse kaas
– kruiden: heb je nog verse kruiden in huis, hak 
 fijn  en voeg ook toe
– vlees of vis: denk aan restjes kip, gehakt of 
 zalm

De bovenstaande ingrediënten zijn puur 
suggesties, kijk zelf wat je in huis hebt en 
bak je koelkast leeg.

Verwarm de oven voor op 200 graden.
Klop de eieren los met peper en zout. Je 
kunt eventueel ook nog andere specerijen 
toevoegen, denk aan kerrie, kurkuma of 
paprikapoeder.paprikapoeder.

Heerlijke ei-muffins



Hoe gepassioneerd wij ook zijn voor Duore… 
Nieuwsbrieven schrijven is, hoe belangrijk ook, 
niet ons vak. Vanaf deze nieuwsbrief ligt dat in 
handen van Sven Nagel die ons ook t.a.v. 
Leefstijl op het gebied van marketing gaat 
ondersteunen.  

In mijn twaalfjarige onderwijs-loopbaan heb ik ervaren dat het 
bieden van een veilige omgeving en het stimuleren van zelfver-
trouwen het grootste effect hebben op persoonlijk welzijn en de 
onderwijsresultaten van leerlingen. Als leerkracht hierop inzetten 
en leerlingen, met de grootste angsten of de meest complexe 
problematieken, laten ontdekken wat ze kunnen én wat ze 
kunnen bereiken… en zien dat het werkt… dat geeft een enorme 
kick! Ieder kind verdient het om zich te kunnen ontwikkelen tot kick! Ieder kind verdient het om zich te kunnen ontwikkelen tot 
een gelukkig mens. Helaas lukt dat niet altijd binnen het reguliere 
onderwijs. Steeds vaker voel ik dat juist díé kinderen, die iets ex-
tra’s - wat meer persoonlijke aandacht - nodig hebben, dat niet 
krijgen. Dat schuurt met mijn rechtvaardigheidsgevoel en ik heb 
gemerkt dat het reguliere onderwijs daarom minder goed bij mij 
past. 
 
Ik wil me meer gaan richten op het begeleiden van de persoonliIk wil me meer gaan richten op het begeleiden van de persoonli-
jke processen van leerlingen, als ménsen, binnen het  onderwijs. 
Dat is mijn drijfveer. Dit sluit naadloos aan bij mijn wens om alle 
kinderen de kans te geven zich te ontwikkelen, in hun eigen 
tempo en op hun eigen niveau. Dat kan alleen als ik anders ga 
werken: door mogelijkheden naar ze toe te brengen en door on-
mogelijkheden vóór en samen mét ze op te lossen. Op basis van 
gelijkwaardigheid en het warme-,  oprechte gevoel van familie. 
Ik wil daarbij duidelijkheid, eerlijkheid, geduld en humor inzetten, 
om de moeilijkheden die we  tegenkomen, aan te pakken. 

Hoe en waar?  
In een omgebouwde Amerikaanse schoolbus ‘Onderwegwijzer‘ > 
als vernieuwende, veilige leeromgeving, waardoor leerlingen let-
terlijk in beweging komen. Met als doel de ontwikkeling te 
stimuleren van voordeur tot ieders persoonlijke tussenhalte en 
eindstation. Hoe klinkt dat?

PS Ik heb ervaring met lesgeven op basisonderwijs niveau t/m 
MBO-niveau 4. Ik zal in heel Friesland willen/kunnen helpen.




