
Het 
geheim 
van de 
Briljant

In de keuken van de Briljant in Zuidhorn 

is het een gezellige boel. Niek Klomp is 

vanmiddag uit zijn werk gekomen en is 

ontspannen bezig met de bietensalade. 

Een lievelingsrecept van alle bewoners  

én de begeleiders. “Ik maak het zelf thuis 

ook voor mijn gezin”, zegt Janny Plas.  

En haar collega Anite Vogelzang vult aan: 

“Die receptenmap van ons is echt een 

succesnummer.” 
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 Locatie in beeld: de Briljant 



De receptenmap is de trots van de Briljant. 

“Kijk”, zegt Niek, terwijl hij bladert door een 

omvangrijke map met heerlijkheden. “We 

zoeken geregeld een nieuw recept op dat 

we in de keuken uitproberen. En als het een 

succes is, dan komt het in de map.”

“Het is ons eigen kookboek geworden”, 

vertelt Anite. “Zo stimuleren we de 

bewoners om zelf nieuwe recepten uit te 

proberen die makkelijk, lekker en gezond 

zijn. En zo voorkomen we dat we elke week 

hetzelfde eten en is de maaltijd altijd weer 

gevarieerd: een bloemkoolschotel, pilaf, een 

maaltijdsalade, veel groenten en niet te veel 

aardappels. Voor de aardappels hebben we 

trouwens ook een trucje: we hebben daar een 

speciaal klein panneOe voor, zodat we nooit 

te veel piepers koken.”

Zelfstandig
“Wat we hiermee ook doen”, zegt 

begeleider Janny, “is de zelfstandigheid 

van de bewoners stimuleren. We hebben 

een rooster waarop ieder zijn taken kan 

aflezen: koken, tafeldekken, de vaatwasser 

inruimen, wassen, stofzuigen, aardappels 

schillen. Iedere dag zijn ze voor iets anders 

verantwoordelijk. Dat hoort bij het gewone 

leven. En als er iets tussenkomt, kunnen 

ze met iemand ruilen of overleggen ze 

met de begeleiding. Ruimte voor eigen 

keuze, medezeggenschap en overleg vind 

ik belangrijk. Ik zie het zo: de Briljant is 

jullie huis, en wij zijn te gast om jullie te 

ondersteunen als het nodig is.”

Klanken
Wie ook graag uit het huiskookboek kookt 

is Tinie Benthem (51). ‘’Soms eten er ook 

medebewoners mee’’, zegt ze. Maar dan wel 

in haar eigen keuken. Trots laat Tinie de rest 

van haar appartement zien. In haar kamer 

hangen borduurwerkjes die ze samen met haar 

moeder maakte en er staat een melkbus met 

een afbeelding van de oude boerderij waar 

Janny: ‘Dat bewoners hun 

eigen keuzes kunnen maken, 

vind ik heel belangrijk’

Tinie laat graag van zich 

horen op haar orgel.
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haar vader geboren 

is. Borduren, 

diamondpainting 

en wandelen zijn 

haar hobby’s. Ook 

klinken de klanken 

van Tinies orgel 

regelmatig door 

de gangen van de 

Briljant. 

Jongste
Niek (18) is de jongste bewoner van de 

Briljant. Hij werkt als servicemedewerker 

bij de Albert Heijn en doet een opleiding tot 

verkoopmedewerker. Niek houdt van bakken, 

wandelen en zijn appartement inrichten. Hij 

voelt zich thuis bij de Briljant. ‘’Bewoners en 

medewerkers respecteren elkaar. We doen 

dingen samen, maar ik kan ook mijn eigen 

gang gaan.’’

Stabiliteit
Anite werkt sinds mei 2022 als coördinerend 

begeleider op de Briljant. De meeste andere 

begeleiders werken er al veel langer. “Er 

is weinig verloop onder het personeel. Ik 

ben trots op onze stabiliteit. Dat is fijn voor 

onze bewoners. Ze worden onrustig van 

wisselende gezichten. Het is ook prettig 

als je zelf nieuw bent. Onze enorm ervaren 

medewerkers helpen de nieuwelingen: ‘Die 

cliënt moet je met rust laten als hij boos is. 

Die andere bewoner heeft juist behoefte aan 

nabijheid en gesprek’. Ze weten van elke 

cliënt hoe ermee om te gaan.”

Er is een ontspannen, knusse sfeer op de 

Briljant, vindt Janny. Als de acht bewoners 

thuiskomen en na het eten is er altijd een 

gezellig moment. Koffiedrinken voor wie dat 

wil, een knutsel, vaak een spelleOe, of gewoon 

samen kletsen. “Dan leggen we de telefoon en 

de laptop weg en is er tijd voor elkaar.”

Allemaal experts
Een ander sterk punt van de Briljant is de 

brede expertise van de begeleiders. Anite: 

“De een weet veel van autisme, de ander 

van Down of LVB. We zijn allemaal expert 

op een bepaald gebied en vullen elkaar 

aan. En ikzelf? Ik houd van organiseren, 

zoals de Open Dag of het regelen van 

vaccinaties, wat in coronatijd sterk speelde. 

Er is bij ons ruimte voor ieders talenten, 

en alle mogelijkheden worden goed benut. 

Misschien is dat wel het geheim waarom we 

graag bij de Briljant blijven werken.”

Benieuwd naar het ‘briljante’ recept van  

de bietensalade? Kijk op de achterkant.  

van deze Sprankel! 

Anite: ‘Trots op de receptenmap 

van de bewoners.’

Niek kookt regelmatig 

met medebewoners.

‘ Vrijheid van keuze vind ik heel 
belangrijk, en wij zijn te gast’
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