
Agenda
Boba Sociaal

22 dec 2022        19.00 - 21.00 uur
26 jan 2023         19.00 - 21.00 uur
23 feb 2023         19.00 - 21.00 uur

Beste cliënten en andere belangstellenden, 
welkom bij de winter 2022 nieuwsbrief van Boba 
cliëntenraad Zuid Holland-Zuid. Ook dit seizoen is 
er weer veel te lezen.

In deze editie vind je de aankomende data en 
evenementen, tips en adviezen voor het
aankomende seizoen én staan de belangrijkste 
dingen weergegeven.
Ook wordt er een coach/medewerker van Boba 
Zuid Holland-Zuid aan jullie voorgesteld. 

Veel leesplezier en een fijne winter toegewenst!

Wilgenbos 1, 3311 JX Dordrecht

WINTER 2022

Op 22 december 2022, 26 januari 2023 en 23 februari 2023 ben je van harte welkom bij Boba
Sociaal (BoSo). Je leert dan nieuwe mensen kennen, en je kunt je verhaal kwijt aan mensen die
je begrijpen. Vind je het spannend om te komen? Weet dan dat er twee Boba-coaches 
aanwezig zijn om je op te vangen én dat iedereen snapt hoe je je voelt. Aanmelden is niet 
nodig, je mag gewoon binnenlopen.

Heb je vragen? Dan kun je die stellen via boso@boba.nl. Goed om te weten: de avond is alleen
toegankelijk voor huidige cliënten en oud-cliënten van Boba - en vanaf 18 jaar.
Vanaf 19:00 gaat de deur open, en om 19:30 begint het. De avond duurt tot maximaal 21:00,
maar je mag altijd eerder vertrekken als je dat wilt.

BOBA SOCIAAL

Introductie

KOFFIECLUBJE

Geschreven door: Eveline

Elk kwartaal gaan wij in Gorinchem koffie drinken met cliënten van 
onze coach Simone Antoons. Zij heeft ons met elkaar in contact 
gebracht. We zijn met een club volwassen mensen met de diagnose 
autisme. Gelijk gestemd dus. Dit maakt het laagdrempelig en 
vertrouwd. We bespreken de dagelijkse gang van zaken en 
begrijpen elkaar. Uiteraard mag je erbij drinken of eten wat je wilt 
(dit is voor eigen kosten).

Heb je ook interesse gekregen? Stuur dan een e-mail naar 
santoons@boba.nl om toegevoegd te worden aan de WhatsApp- 
groep. Hierin wordt iedere keer gezamelijk een datum gekozen.



Vragen en antwoorden

FAVORIETE CITAAT "Live and let live"

Hoi! Ik ben Simone, 46 jaar, geboren en getogen 
in de stad Groningen. Nu alweer bijna 6 jaar
woon ik, samen met mijn vriend en onze Spaanse 
windhond Mila, in de Gemeente Altena. Sinds
2018 werk ik als Autisme Coach voor Boba, met 
erg veel plezier! Daarnaast ben ik sinds de start
van de cliëntenraad Zuid Holland Zuid, de 
Ondersteuner van deze leuke club.

Even voorstellen

1) Wat is je grootste droom? 
2) Wat is je favoriete artiest of band?
3) Als je 1 superkracht kan kiezen, welke zou je
dan kiezen en waarom?

1) Huis in Zwitserse alpen
2) Frank Ocean. The Drums.
3) Gedachten kunnen lezen van mensen. Het 
gedrag van mensen vind ik ontzettend interessant
en mede daarom werk ik al ruim 20 jaar als coach.

Geïnterviewd door: Eveline

Tip van de coach
Met de STAP-budget subsidie kun je 1.000 euro aanvragen voor een opleiding. Je kunt deze
subsidie gebruiken om jezelf verder te ontwikkelen en je positie op de arbeidsmarkt te
versterken. De subsidie heet STAP. Dit staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie.
Je kunt per kalenderjaar maximaal één STAP-opleiding doen waarvoor je maximaal 1.000 euro
STAP-budget subsidie toegekend kunt krijgen.

Iedere 2 maanden start een nieuw aanvraagtijdvak. Het volgende aanvraagtijdvak zal 
dinsdag 28 februari 2023 opengesteld worden. Wees er op tijd bij want op=op!
Bezoek stap-budget.nl voor meer informatie.



Per 1 oktober 2022 is Boba aangesloten bij de ontmoetingssite 
“Durf jij met mij”.

Cliënten die op zoek zijn naar bijvoorbeeld vriendschap, een date 
of misschien wel een serieuze relatie kunnen een kijkje nemen op 
de website en zich inschrijven. Omdat Boba is aangesloten als 
organisatie is de ontmoetingssite gratis voor onze cliënten.
De site is speciaal voor mensen van 18 jaar en ouder met een 
psychische kwetsbaarheid. Zij kunnen op een veilige manier op
zoek naar vrienden of een date of relatie.

Dus ben jij hiernaar op zoek, neem dan eens een kijkje op de 
website! Het inschrijven kan alleen als je in zorg bent bij één van 
de deelnemende organisaties.

Je kunt Durf jij met mij bezoeken op durfjijmetmij.nl of door de QR- 
code te scannen.

Ben je te spreken over de zorg van coaches, informatievoorziening 
en/of secretariaat? Laat ons weten wat je van Boba vindt en 
waardeer ons op Zorgkaart Nederland!

Je kunt Zorgkaart Nederland bezoeken op zorgkaartnederland.nl 
of door de QR-code te scannen.



Ik heb voor mijzelf afspeellijsten voor 
verschillende momenten en situaties 
gemaakt. Zo heb ik bijvoorbeeld een 
afspeellijst op Spotify om mij te helpen 
blije en leuke gedachtes te hebben. Of ik 
heb juist een afspeellijst om mij te helpen 
eens lekker even uit te huilen (soms is dat 
ook nodig    )

Er zijn ontzettend veel podcasts of 
audioboeken over allerlei verschillende 
onderwerpen te vinden. Ik heb hier zelf 
met veel luisterplezier van genoten en 
veel van geleerd over allerlei 
onderwerpen.

Ik heb er zelf weinig mee maar ik ken 
mensen die erbij zweren: bepaalde 
geluiden of frequenties om je te helpen in 
slaap te vallen of tot rust te komen. Zo 
heb je termen als "grey noise" die voor 
sommige mensen als erg rustgevend 
ervaren kunnen worden. Ook is er een 
heel scala aan videos die het ASMR 
("autonomous sensory meridian response")
effect zouden veroorzaken bij bepaalde 
mensen wat erg prettig zou zijn.

Als je een hoofdtelefoon met actieve 
noise-cancelling gebruikt, om minder 
last te hebben van je omgeving, kan je 
er wel aan gaan wennen. Als je deze 
bijvoorbeeld altijd gebruikt in een 
bepaalde situatie, kun je er zelfs 
afhankelijk van worden. Zet hem af en 
toe eens af om te kijken of dit zo is.

Een koptelefoon kan helpen

Wat voor mij werkt is de voordeur bel 
eruit halen. Misschien niet handig maar 
een briefje op de deur werkt ook. De 
voordeurbel is schel en maakt mij aan het 
schrikken.

Geschreven door: Bodil

Geschreven door: Eveline

Waardeer dat je niet doof bent. Dit 
bedoel ik slechts als kort voorbeeld van 
focus verleggen door positieve gedachten 
te vormen (met aansluitend goed 
gevoel/emotie) vanuit een negatieve 
toekomstige omstandigheid. Voor mij 
persoonlijk kan dat verzachtend werken. 
Het werkt niet als je al paniekerig o.i.d. 
bent. Maar als je vooruit denkt/voelt 
voordat de herrie je gaat bereiken kan 
het positieve momentum wat je dan hebt 
gecreëerd de situatie aanzienlijk 
verbeteren.

Geschreven door: Esther

Geschreven door: Jan-Willem

De grote hoeveelheid en intensiteit van 
geluiden kunnen van grote invloed zijn in
het dagelijks leven. Inmiddels zijn er 
alweer een tijdje en steeds betere 
ruisonderdrukkende (noise-cancelling) 
hoofdtelefoons en oordopjes op de 
markt. Deze kunnen alle geluiden uit de 
omgeving (deels) wegfilteren door 
gebruik te maken van antigeluid. 
Hierdoor ervaar je bijvoorbeeld dus veel 
minder prikkels tijdens het reizen met 
het openbaar vervoer. Er zitten grote 
verschillen tussen al deze producten dus 
let hier goed op bij het aankopen.

Als je veel geluidsoverlast in huis ervaart 
vanuit een specifieke richting dan zou je 
kunnen overwegen om akoestische 
panelen aan te schaffen en te plaatsen.

Geschreven door: Rory



Op onze vergadering in november hadden we drie kersverse coaches te gast! Ze wilden graag 
kennismaken en zien wat de CR zoal doet. Het was deze keer een wat rommelige en korte vergadering, 
maar toch ook weer een leuke. De coaches en tenminste één lid van de CR hebben zelfs een nieuw 
woord geleerd, “fiep”, wat preoccupatie bij autisme betekent. Overigens kunnen ook mensen zonder 
autisme helemaal opgaan in een hobby, ieder zijn of haar ding toch?

Verder hebben we het gehad over de BOSO (Boba Sociaal) en andere, onderlinge activiteiten van 
cliënten. We willen werken aan meer bekendheid voor initiatieven voor en door cliënten van Boba. De 
coaches kunnen hier een belangrijke rol in spelen.
Het was interessant om te horen wat de coaches allemaal meemaken in hun eerste werkweken bij Boba. 
Laten we hopen dat we nog meer van elkaar kunnen leren!

Een van de activiteiten waar de Cliëntenraad zich mee bezighoudt is het geven van voorlichting
op de inwerkdagen van de nieuwe medewerkers van Boba. Op zo'n dag geven de leden van de 
Cliëntenraad een kleine presentatie over wat de cliëntenraad voor Boba betekent en wat het nut ervan 
is. Op deze manier kunnen de nieuwe medewerkers doelgerichte vragen stellen aan de doelgroep, en is 
er meteen een voorbeeld van de mogelijkheden die mensen op het autisme spectrum hebben.

Een van de veel voorkomende valkuilen voor mensen met weinig ervaring met deze doelgroep is dat er 
al snel een focus komt te liggen op de moeilijkheden die autisme met zich mee kan brengen terwijl er 
ook juist in mogelijkheden en talenten gedacht kan worden. Het hardnekkige stereotype beeld van 
iemand met autisme blijft vaak toch een soort "rain man" (een karakter uit een gelijknamige film) en 
door direct met zo iemand te maken te krijgen in een andere context dan hulpverlener tegenover 
hulpbehoevende kan dat stereotype beeld vaak enigszins afgebroken worden.

Daarnaast hebben wij als leden van de cliëntenraad een uniek perspectief waar veel handige
inzichten voor nieuwe begeleiders uit kunnen komen. Zo heb ik tijdens mijn presentatie tips
gegeven over het maken van een connectie met de cliënt: stel vragen over hun "Fiep". Vaak krijg ik dan 
de vraag wat is een "fiep?". Waarop ik dan uitleg dat bijna elke autist een speciale interesse heeft, iets 
waar ze uren mee bezig kunnen zijn zonder zich enig moment te vervelen. Een voorbeeld van een fiep 
van mij is geschiedenis. Geef mij de mogelijkheid om hierover te praten en de meest bijzondere en 
obscure feitjes zullen langskomen. En daarin zit dan ook de tweede tip: toon interesse in de fiep maar 
zorg ook dat er ruimte over blijft om het over andere dingen te hebben. In feite is dat natuurlijk 
helemaal niet zo raar, als je een nieuw iemand ontmoet vraag je ook naar hun interesses en toon je 
daar een gepaste mate van belangstelling voor. Echter zal de gemiddelde persoon minder snel een heel 
verhaal ophangen over "het verschil tussen een duitse PzkpfW III tank en een PzkpfW IV tank", waar 
dat bij iemand met autisme eerder voor zal komen. En hiermee komen we aan bij de laatste tip die ik 
met een grote knipoog bij die introductiedag heb gegeven; "ze zijn misschien wel een beetje anders, 
maar het zijn net mensen die autisten".

Bezoek coaches aan vergadering van de CR Zuid-Holland Zuid

Ondersteunen inwerkdagen nieuwe werknemers

Geschreven door: Jan-Willem

Geschreven door: Bodil



Boba heeft sinds kort een nieuwe cliëntenraad.
Deze bevindt zich in Dordrecht en bestaat uit +/- vijf cliënten en een 
begeleidend medewerker. Maar wat, en voor wie, is de cliëntenraad 
precies?

Boba vindt het fijn om van cliënten te horen wat er speelt en hoe de 
zorg van Boba beter kan. De cliëntenraad is DE stem van de cliënten 
zelf binnen de organisatie. Zo zal de cliëntenraad onder andere 
advies geven bij vernieuwend beleid, klachten doorgeleiden naar het 
bestuur en verbeteringen voorstellen. Daarnaast is de cliëntenraad 
bij sollicitaties binnen Boba aanwezig om ervoor te zorgen dat de 
stem van de cliënt ook meetelt bij het aannemen van nieuwe 
medewerkers/coaches.

Iedere cliënt, maar ook medewerker van Boba kan contact opnemen 
met de cliëntenraad door een email te sturen. Onderdeel zijn van de 
cliëntenraad is vrijwillig en kost ongeveer 8 uur per maand. Wil je 
meer weten over de cliëntenraad of heb je interesse om lid te 
worden? Stuur dan een e-mail met je motivatie naar 
clientenraad@boba.nl.

Heb je ideeën over hoe de zorg van Boba beter zou kunnen? Of wil je 
een compliment met ons delen? Stuur dan ook een e-mail. We vinden 
het fijn om van je te horen!

De cliëntenraad

Scan mij en bezoek de
website van de Cliëntenraad

Wilgenbos 1
3311 JX Dordrecht
clientenraad@boba.nl
boba.nl/clientenraad


