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Anders denken, anders kijken 
Aysel Disbudak, directeur Unal Zorg Amsterdam 

Persoonlijke ervaring als basis
Voor Aysel is het heel belangrijk dat zorgverleners putten 
uit persoonlijke ervaring en inlevingsvermogen. Ze zegt: “Je 
kunt ons niet met een andere instelling vergelijken. Ik ben wel 
bestuurder maar vooral ervaringsdeskundige. Dan heb je een 
heel andere kijk op de zorg, op het personeel en de cliënten. 
Andere instellingen zeggen wel dat 
de cliënten op de eerste plaats staan, 
maar dat is vaak een slogan. Bij mij 
is het echt zo. Ik ben vanuit particu-
lier initiatief een ABWZ-instelling 
geworden door te voldoen aan alle 
eisen. Het was niet gemakkelijk om 
een erkende instelling te worden maar ik denk in oplossin-
gen, niet in problemen. De bestuurders van veel instellingen 
zijn in loondienst, zij hebben professionele ervaring in de 
zorg maar geen persoonlijke. En ze zijn geen ondernemers. 
Ik zal nooit mijn eigen bedrijf schade aandoen. Ik kan snel be-
slissingen nemen, hoef geen 30 vergaderingen te houden om 
mensen bewust te maken hoe het moet. De mensen die hier 
werken, zijn veelal jong en hebben net als ik die dynamiek. 
Wij kunnen met z’n allen heel snel handelen. Bijvoorbeeld, 

sinds kort werken we met tablets zodat we een half uur langer 
bij de cliënt kunnen blijven terwijl we ter plekke gegevens 
invoeren.” Voordat Aysel met Unal Zorg begon, zo’n acht 
jaar geleden, stond ze aan het hoofd van een belangenorga-
nisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor 
haar is er geen scheidslijn tussen zorg en belangenbeharti-

ging. “Het is mijn boosheid over het 
onrecht dat Unal maar ook mij is 
aangedaan, waardoor ik iets wil be-
wijzen. Die boosheid heeft me hier 
gebracht. Het gaat niet alleen om 
onze specifieke situatie, het gaat 
een stukje verder. Ik ben van Turkse 

afkomst en onze cultuur is niet bepaald vrouwvriendelijk.”

Intuitie en non-verbale communicatie 
De ambulante begeleiders van Unal Zorg werken vaak met 
gezinnen met  kinderen met een verstandelijke beperking 
van wie de ouders ook verstandelijk beperkt zijn. “Veel an-
dere instellingen willen die gezinnen niet behandelen dus 
daar hebben wij onze markt van gemaakt”, verklaart Aysel. 
Ze noemt een aantal kenmerken van de aanpak van haar or-
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ganisatie. “Onze dagbesteding noemen we Unal College, dat 
geeft de ouders het gevoel dat hun kinderen hier niet de hele 
dag zitten te niksen. Als een ouder zegt: Ik wil persé dat mijn 
dochter leert schrijven, werken we daaraan. We zeggen niet: 
Die ouders zijn gek, dat gaat 20 jaar duren, maar denken: 
Alle beetjes helpen”. Uit eigen ervaring weet Aysel dat non-
verbale vaardigheden en intuïtie erg belangrijk zijn bij de be-
handeling en begeleiding van deze gezinnen. “Als we nieuwe 
klanten krijgen, zeg ik tegen de behandelaar: doe je eerste 
huisbezoek blanco. Want als je alle rapportages vooraf leest, 
ben je al bevooroordeeld. Ik weet dat men, 
om indicaties binnen te halen, de situatie 
vaak aandikt. Als je vooringenomen naar 
een gezin toegaat, zie je alleen de proble-
men, dat wat niet deugt. En de gezinsleden 
merken dat aan je houding of je manier van 
praten. Maar als je met een open mind gaat, 
denk je misschien: wat een leuk gezin, de vader lijkt me aar-
dig, wat een leuk meubilair, waarom is het vies, waarom is 
het schoon. Dat is een andere manier van kijken.” 

De methodiek van Unal Zorg wordt door Aysel zelf geschre-
ven. Nieuwe medewerkers krijgen een interne opleiding met 
nadruk op verbale en non-verbale communicatie. Bij voor-
keur hebben de medewerkers van Unal Zorg persoonlijke er-
varing met mantelzorg of hulpverlening. In ieder geval heb-

ben ze affiniteit met de zorg ‘van binnen uit’. Aysel legt uit: 
“Wij zijn meer gefocust op non-verbale communicatie. Als je 
een huis binnengaat: wat voel je en wat zie je. Daar trainen 
we op: dat je een vraag zo stelt dat cliënten zelf met een ant-
woord komen. Bovendien zijn mensen uit andere culturen 
geneigd het gewenste antwoord te geven. Je moet dus hun 
vertrouwen winnen.”
Sinds kort hebben de ambulante begeleiders een speciaal 
ontwikkeld bordspel bij zich. Zo brengen ze op een speelse 
manier met de ouders en de kinderen de problemen in kaart. 

“De ouders merken dat wij beginnen om al-
lerlei problemen aan te pakken en op te rui-
men zonder hen daarbij lastig te vallen. Dan 
raken ze geïnteresseerd in wat wij doen. We 
werken eraan dat ze open staan voor hulp en 
zelf naar ons toekomen.”

Snel schakelen
Als het gaat over reorganisaties en bezuinigingsrondes in de 
zorg reageert Aysel laconiek: “Ik houd me er niet teveel mee 
bezig. Dat klinkt misschien raar maar dat doe ik bewust. Ik 
werk al 19 jaar in deze sector en hoor die verhalen ook al 19 
jaar. Ik heb één luxe: ik ben klein, kleiner dan de meeste an-
deren. Wij zijn een platte organisatie en kunnen snel scha-
kelen. Je moet anders denken. Hoe meer je in problemen 
denkt, hoe moeilijker alles wordt. Ik denk: wat mij overkomt, 

Wij zijn meer gefocust op 
non-verbale communicatie. 
Als je een huis binnengaat: 
wat voel je en wat zie je?
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overkomt iedereen. Dus als dingen veranderen, merkt ieder-
een dat. Dan kan ik beter mijn tijd besteden aan de dagelijkse 
gang van zaken en de ontwikkeling van nieuwe dingen. Wer-
ken in de zorg betekent veel administratieve rompslomp. Je 
kunt twee dingen doen: jezelf ontmoedigen of denken: ik ga 
ervoor en zal ze eens wat laten zien. Dat laatste heb ik ge-
daan, dat was absoluut geen makkelijke weg en dat is het nog 
steeds niet. Het grappige is: met onderzoeken en inspecties 
beginnen ze altijd bij ons, omdat wij klein zijn. We hebben dit 
jaar al vijf inspecties gehad. Je kunt denken: alweer inspec-
tie? Maar wij denken: laat ze maar komen, dan 
weten wij wat misschien niet goed gaat of, als ze 
niets vinden, dat we het goed doen. Zo blijven 
we steeds alert. Mijn ambitie is niet om groot 
te worden, ik wil blijven wie ik ben. Ons bedrijf 
heet niet voor niks Unal Zorg: ons werk staat in 
het teken van de cliënten. Als ik dat gevoel ooit 
kwijtraak, zal ik zeker ingrijpen.”

tekst: Marianne Dagevos
foto’s: Jacqueline Hulst
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De vernieuwing
In stadsdeel Nieuw-West, ver van de 
toeristische attracties en hippe wijken 
van Amsterdam, klopt het multicultu-
rele hart van de hoofdstad. Mensen uit 
alle werelddelen vormen hier een veel-
kleurige samenleving. Hier ligt ook het 
kantoor van Unal Zorg, de organisatie 
van Aysel Disbudak, een Turkse vrouw 
die op eigen wijze haar weg gevonden 
heeft in Nederland. In haar kantoor 
hangt een grote collage van artikelen 
die de afgelopen tien jaar over haar 
zijn verschenen. Als het over de zorg 
gaat, heeft Aysel veel te vertellen. Haar 
levensverhaal is verweven met het ver-
haal van het Nederlandse zorgstelsel. 
Eerst was ze zelf cliënt en zorgvrager, 
inmiddels is ze zorgaanbieder met een 
eigen bedrijf. Haar organisatie heet 
naar haar broer voor wie ze jaren-
lang zorgde. Aysel beschouwt zichzelf 
als zijn tweede moeder omdat haar 

ouders hun zoon nooit hebben geac-
cepteerd. Unal is inmiddels 35 jaar en 
heeft de verstandelijke vermogens van 
een kind. Die beperking gaat gepaard 
met onaangepast gedrag dat vooral in 
zijn puberteit tot onhoudbare situaties 
leidde. Aysel klopte aan bij hulpverle-
ners voor opvang en ondersteuning 
maar liep vast. Als de instellingen haar 
broer al wilden opnemen, bezorgden 
ze hem binnen de kortste keren weer 
terug: ‘te veel gedragsproblemen en 
niet te handhaven’. 
Via een noodgreep lukte het Aysel uit-
eindelijk om haar broer in een inrich-
ting te plaatsen en deze ervaring werd 
de basis voor haar werk. De verwijzing 
naar haar broer in de bedrijfsnaam 
zorgt dat ze nooit vergeet ‘waarom en 
voor wie’ ze dit werk doet. 

Ambulante begeleiding
Unal Zorg is een particuliere ABWZ-in-
stelling die zich heeft gespecialiseerd 
in de behandeling en begeleiding van 
multiprobleemgezinnen, vaak met kin-
deren met een verstandelijke beper-
king. Het merendeel van de 70 mede-
werkers van Unal Zorg zijn ambulante 
begeleiders die bij de gezinnen aan 
huis komen en kinderen en ouders in 
eigen omgeving begeleiden. Daarnaast 
biedt Unal Zorg dagopvang in het Unal 
College waar deelnemers kunnen le-
ren en werken. Een kringloopwinkel, 
wijkrestaurant, schoonheidssalon en 
naaiatelier zorgen voor dagbesteding 
en de mogelijkheid om werkervaring 
op te doen. Daarnaast beheert Unal 
Zorg twee gezinsvervangende huizen 
in Amsterdam en zijn er plannen voor 
een dagopvang in Zaandam. 
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