
Hoe ging het dan op AC Pappelhof? 
“In mijn tijd op AC Pappelhof begonnen we met kijken naar het individu. Ik
vond het echt een uitdaging om cliënten een zinvolle, betekenisvolle dagbe-
steding te geven. En te kijken hoe we de cliënten een gevoel van eigenwaarde
konden geven. Altijd afgestemd op hun niveau met een lichte, matige of ern-
stige verstandelijke beperking. Ook gingen we meer op zoek naar mogelijk-
heden in de maatschappij zoals bij bedrijven en instellingen. Medewerkers
die nu beginnen, zien alleen de mooie gebouwen en een uitgebreid pakket
aan activiteiten in dagbesteding en werk. Maar dat zijn ontwikkelingen die
eigenlijk pas de laatste 10-15 jaar een enorme vlucht genomen hebben.”

Ans bleek een echte voorvechter van de belangen van de cliënten. Altijd
kritisch kijken naar wat PSW kon toevoegen om de kwaliteit van leven 
voor een cliënt te verbeteren. Na hoofd AC Pappelhof werd ze ook hoofd 
AC ‘t Zonnehuis, later sectorcoördinator Dagbesteding en daarna manager
Dagbesteding en Werk. Rondom de transitie naar de gemeenten speelde
ze een rol in de reorganisatie van PSW Junior en de laatste twee jaar werkte
ze als manager Wonen. 

Een bewogen loopbaan met verschillende rollen. 
Wat zijn belangrijke mijlpalen geweest? 
• Dat we veel meer individueel kijken naar wat een cliënt wil en

nodig heeft. En die vooruitgang zet nog steeds door. Bijvoorbeeld
met Leven in vrijheid en het ondersteuningsplan waar we echt kij-
ken naar wensen en dromen en mogelijkheden van cliënten. Na-
tuurlijk altijd rekening houdend met hun beperking.

• De prachtige nieuwe locaties overal in de regio. Onder andere het
Creatief Centrum, een pareltje in Weert. Ik vond het heel mooi om
daaraan mee te werken. We creëerden kansen en leuke werkplekken
voor cliënten. 

• Het opzetten en de groei van PSW Werk, waardoor heel veel cliënten
zinvolle werkzaamheden kunnen doen midden in de maatschappij op
tal van leuke plekken. 

• Dat we PSW hebben uitgebouwd tot een organisatie met een gedragen visie.
Zo mooi om te zien dat we ontzettend veel betrokken medewerkers hebben
die de Taak naleven op de werkvloer en er samen met het netwerk van de
cliënten echt voor gaan.

Terugblik op 47 jaar
    werken in de zorg

Waar komt de liefde voor de zorg vandaan? 
“Vroeger wilde ik kleuterjuf worden. Dat was echt mijn droom. Maar ik had een
hese stem en dat werd in de opleiding een probleem. Een neef werkte destijds op
Pepijn en ik mocht een keer kijken op de plek waar ze met kinderen werkten. Vanaf
dat moment was ik verkocht. Als 17-jarige begon ik met de opleiding en ging ik bij
Pepijn aan de slag. Al snel groeide ik door naar een leidinggevende rol.”

Hoe ben je bij PSW terecht gekomen? 
“In die tijd had ik een cliënt die dagbesteding kreeg bij AC Pappelhof. Ik vond het
prachtig dat een activiteitencentrum in de wijk lag en dat de ouders zo betrokken
waren. Ik hield in de gaten of er een vacature kwam. Ondanks dat ik een beetje te
jong was (richtlijn was minimaal 34 jaar), mocht ik beginnen als hoofd AC Pappelhof.
Het was een bijzondere tijd. Ik ben echt gefascineerd geraakt door de ontwikkelingen
in de zorg. Ik kreeg de vrijheid om met het team aan de slag te gaan. En er was
een hele actieve ouderraad. We waren integraal verantwoordelijk. Heel boeiend

en heel anders dan dat ik gewend was op het instellingsterrein. Samen met de
toenmalige bestuurder, Lou Ritzen, konden we de zorg echt door ontwikkelen.”

Was het vroeger echt zo anders? 
“Zeker! De grote veranderingen in de gehandicaptenzorg hebben zich in mijn werkzame
leven ontwikkeld. Als ik nu terugkijk, wisten we er toen nog maar heel weinig vanaf. De 
gehandicaptenzorg gebeurde in kloosters en grote instellingen, achter gesloten deuren. We
hadden wel van autisme gehoord, maar dat was iets vanuit Amerika. We dachten dat als 
iemand kon praten, hij je ook kon begrijpen. En cliënten werden echt als een groep behan-
deld. Alle cliënten hadden hetzelfde programma met dezelfde activiteiten. Wist je dat toen
ik begon de visie van deskundigen was dat je je niet teveel aan een gehandicapt kind moest
hechten? Want die kinderen moest je toch uit huis plaatsen of ze werden niet oud. Als 
kinderen geplaatst werden op het kinderpaviljoen, mochten de ouders de eerste zes weken
niet komen. Want dat was goed voor de onthechting. Grote trauma’s waren dat. We kunnen
ons er nu geen beeld meer van vormen dat dat toen in de maatschappij de zienswijze was.” 

“We hadden wel van  autisme gehoord, maar dat was iets vanuit Amerika”

Maar liefst 47 jaar heeft Ans Maessen gewerkt in de zorg. Eerst 17 jaar bij Pepijn (nu bekend als Pergamijn) en daarna 30 jaar bij PSW. Gedreven en gepassioneerd,
altijd denken vanuit de cliënt en continu verbeteren, maar ook gezellig, enthousiast, goedlachs en betrokken. Dat is Ans. Na zoveel jaren hard werken en voor
een ander het verschil maken, is het moment aangebroken dat ze de rust opzoekt. Meer tijd voor zichzelf, haar man, haar kinderen en kleinkinderen.

“Als je kijkt hoe onze cliënten nu wonen.

Fantastisch !
Alles is persoonlijk ingericht”

Afscheidsinterview Ans Maessen 



Je hebt altijd de drive gehad om de zorg te verbeteren. 
En gaf medewerkers de vrijheid om te experimenteren. 
“In Reuver waren enkele enthousiaste begeleiders die wilden experimenteren met
iPads voor cliënten. Ik zei ‘gewoon doen’. En zo werden er een aantal iPads aange-
schaft. In no-time hadden 35-40 cliënten een iPad. Geweldig. Vandaag de dag heeft
bijna elke cliënt er wel een. Het geeft cliënten de gelegenheid om te communice-
ren. Dat vind ik mooi. Dan kijk je echt vanuit wat wij voor iemand kunnen beteke-
nen. Er is immers nooit een cliënt geweest die zegt: start voor mij een iPad-project.
En die ontwikkeling gaat nog veel verder. Medewerkers moeten daarvoor open
staan. Er komen robots die op cliënten afgestemd zijn en hun leven aangenamer
maken. Maar het zal nooit de begeleiding kunnen vervangen.”

Waar denk je minder graag aan terug? 
“Natuurlijk zijn er wel wat zwarte bladzijden geweest die heel veel impact hadden.
Waar je met mensen te maken hebt, gebeuren drama’s. Het ging niet altijd goed.
Daar heb ik wel wakker van gelegen.”

PSW is overgeleverd aan de grillen van de overheid. 
Heb je je daar wel eens zorgen over gemaakt? 
“De overheid bepaalt de financiën. Daar moet PSW het mee doen en dat zetten we
optimaal in. Het is echter niet voor elke doelgroep voldoende. Gelukkig is met de
transitie de gehandicaptenzorg onderdeel gebleven van de WLZ. Dat daarnaast
bepaalde lichtere zorgvormen naar het sociaal domein zijn gegaan, is eigenlijk ook
passender. Wat wel zorgelijk is, is de steeds groter wordende regelgeving en de
eisen waaraan we als organisatie moeten voldoen.”

Wanneer dacht je voor het eerst aan stoppen? 
“Een aantal jaren geleden kwam de vraag om als manager Wonen verder te gaan. Ik
kende immers de meeste ouders en cliënten uit de regio Roermond-Heythuysen. Ik
had me voorgenomen dat tijdelijk te doen en dan af te bouwen. Maar toen de vorige
bestuurder -redelijk onverwacht- afscheid nam, wist ik niet of ik al wilde gaan. Ik wilde

eerst weten wie de nieuwe bestuurder zou worden en er zeker van zijn dat hij de
Taak, waar we als PSW voor staan, begreep. Daar heb ik nu vertrouwen in.” 

Een PSW zonder Ans is bijna niet voor te stellen. Welke adviezen heb je nog?
“De medewerkers maken de kwaliteit van PSW. Elke dag, elk uur. Als zij het niet goed
doen, dan gaat dat ten koste van de cliënten. Daar heb ik altijd oog voor gehad als ma-
nager. De verbinding is belangrijk, we doen het samen. De teamleiders hebben hierin
een belangrijk spilfunctie. Elke medewerker heeft recht op een fijne leidinggevende, ie-
mand waarmee je kunt sparren. Ik vind overigens niet dat PSW te groot is geworden.
Door de groei hebben we kunnen door ontwikkelen en krijgen meer cliënten de kans
om goede ondersteuning te krijgen. Maar dat kan alleen als je de cultuur en waarden
goed bewaakt. Altijd blijven denken vanuit de Taak en werken in de driehoek. En vooral
kritisch blijven kijken. Moeten we dit zo blijven doen? De grootste zorg voor de ko-
mende jaren is voldoende goede medewerkers vinden en behouden. Minder jongeren
kiezen voor de zorg en de arbeidskrapte wordt steeds groter. Daarnaast is het een uit-
daging om te blijven verbeteren. Omarm de technologie, bedenk andere woonconcep-
ten, dagbestedingsactiviteiten, en kijk hoe je je als organisatie kunt verbinden met
andere maatschappelijke organisaties. In elk geval NIET INDUTTEN!”

En nu is het grote moment aangebroken. Je neemt afscheid... 
“Ik vind het mooi dat ik zoveel stappen heb mogen zetten. Ik heb altijd plezier gehad
in mijn werk en ging er vol voor omdat ik wist hoe betekenisvol de gehandicaptenzorg
kon zijn. Ik heb een zwak voor deze doelgroep. Ik vind het prachtig hoe ze in het leven
staan. Ze zitten echt in het moment. Nu ga ik eerst uitrusten. Tijd voor mezelf en het
thuisfront, dat me altijd goed gesteund heeft. En tijd om een boekje te lezen en te
reizen. Ik zie wel wat op mijn pad komt. Maar ik ga PSW zeker missen!”

Uiteraard valt zo’n imponerende loopbaan van 47 jaar niet samen te vatten in een paar
pagina’s. Eigenlijk doet het Ans te weinig eer aan. Maar het geeft wel een indruk van de
belangrijke rol die ze heeft gespeeld voor PSW en met name voor de vele cliënten die
dankzij haar een beter en rijker leven hebben kunnen leiden. Ans, bedankt!

Na jaren dagbesteding en werk maakte je op het laatst 
de overstap naar wonen. Was dat een grote overgang? 
“Dagbesteding is een andere dimensie dan wonen. Dagbesteding is een afgebakende
taak, je vult een gedeelte van het leven in, namelijk het werk. Het is een feestje, gericht
op ontwikkelen en nieuwe ervaringen opdoen. Je mag zorgen voor een leuke baan.
Er is heel veel positiviteit. Daarnaast is de continuïteit van medewerkers groot.
In wonen heb je het over alle levensdomeinen. Gezondheid, communicatie, geld, 
seksualiteit, relaties. Daar kan van alles mis gaan. Het is een andere opdracht; 
complexer. In elke woongroep komen de verschillende behoeftes, normen en waarden
bij elkaar van 7 cliënten en hun families. Daar moet je als begeleider zo goed mogelijk
invulling aan geven. De frustratie van ouders richt zich dan ook eerder op wonen. 
Begrijpelijk, want als je kind uit huis gaat wil je het liefst dat het gaat zoals je het altijd
zelf gedaan hebt. Soms wordt tegen ouders gezegd: ‘je moet je kind loslaten’. Dat kan
volgens mij niet. Loslaten is geen optie voor ouders, maar ouders kunnen wel hun
kind anders vasthouden. Soms is kritiek een gevoel van onmacht. Er schuilt vaak veel
verdriet achter. Het is belangrijk dat onze medewerkers daar oog voor hebben. 
Aan de andere kant hoop ik dat ouders ook begrip hebben voor onze medewerkers,
die alles uit de kast halen. Er wordt altijd gekeken ‘doen we het voor iedereen goed?’
en soms is dat een spagaat. Voor ouders gaat het om hún kind, maar een medewer-
ker heeft met een hele groep te maken. En als je dan kijkt hoe onze cliënten nu
wonen. Fantastisch! Ze hebben allemaal een eigen douche en toilet. Alles is persoon-

lijk ingericht. De ene heeft een supermoderne kamer en de ander gaat terug in de
tijd. Ik kan binnen PSW geen plek noemen waar het niet goed wonen is.”

Welke bijzondere mensen ben je 
‘onderweg’ tegen gekomen? 

“Er zijn heel veel mensen die me geïnspireerd hebben. Met de
meeste kon ik echt vanuit de visie werken. Samen hebben

we veel voor elkaar gekregen. Ik ben altijd geïnspireerd ge-
raakt door mensen die iets toe konden voegen. Bijvoor-
beeld degenen die de communicatie onderzochten,
waardoor we cliënten beter leerden begrijpen. Toen ik
voor PSW Junior werkte, vond ik het geweldig om te zien
hoeveel moeite medewerkers deden om de kinderen

zich te laten ontwikkelen. Daar leggen ze de grondslag
voor de rest van het leven van een cliënt.”

Ans, 
bedankt!

Onze passie kent geen beperkingen


