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Zorggroep Noordwest-Veluwe is specialist in ouderenzorg 
in Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Putten. Wij bieden 
zorg en welzijn waar het nodig is, thuis, in één van 
onze tien woonzorgcentra of bij Reactiveringscentrum 
Klimop, Hospice Jasmijn en het Specialistisch Centrum 
Ouderenzorg.

Zorgfocus is een uitgave van de afdeling communicatie 
van de Zorggroep Noordwest-Veluwe.

‘Toverdoos’ 
Een paar jaar geleden deed de iPad zijn intrede binnen de 
thuiszorg. Voor die tijd begon mijn dienst met een vel papier met 
daarop de route van die dag. De rapportage las ik in het dossier bij 
de cliënt thuis. Nu kan ik ineens alles vinden op een beeldscherm. 
Na het intoetsen van gebruikersnaam, wachtwoord en pincode  
( alles is heel goed beveiligd om de privacy te waarborgen) zie  
ik de namen en adressen van cliënten, welke zorg er geboden  
dient te worden en de bijbehorende rapportages. Ook telefoon-
nummers van huisartsen en contactpersonen staan erin 
vermeld. Geen gespit meer door overvolle dossiers met soms 
onduidelijke handschriften, maar alles overzichtelijk opgesteld. 
Wat een uitvinding! Moet je naar een nieuwe client en kun je de 
weg niet vinden: de ‘google- map app’ zit er ook op evenals de 
mogelijkheid tot het versturen van een e-mail. De camerafunctie 
is ook heel handig. Je maakt een foto van bijvoorbeeld, een 
wond, en deze stuur je door ter beoordeling naar een arts of 
wondverpleegkundige. Op deze wijze is het genezingsproces  
ook goed te monitoren.

En er is meer, want in de loop van de tijd kom ik erachter dat  
dit apparaat mogelijkheden biedt waar ik in eerste instantie niet 
aan had gedacht. Zo kom ik bij een client die moeite heeft met  
het accepteren van haar stoma. Ze kan er maar niet aan wennen. 
Tot ik ontdek dat zij van bepaalde muziek houdt. Gevolg: zij noemt 
een ‘verzoeknummer’ ik zoek op de iPad en terwijl ik de stoma 
verzorg, luistert zij naar de muziek en zingen we samen mee .  
Soms heeft ze niet eens in de gaten dat ik al klaar ben. Of wat  
te denken van de cliënten met dementie: als het erg onrustig is  
in hun hoofd kan een afbeelding van hun geboortestad of een 
liedje van vroeger, net het verschil maken. In de decembermaand 
klinkt, op verzoek,  uit menig badkamer kerstmuziek naar keuze  
om het douchemoment ook tot een gezellig moment te maken.  
Ook gebruik ik de iPad om vragen van cliënten te beantwoorden: 
“ik zoek een goede pedicure of kapster aan huis, weet u er één?”  
Of ” ik ben de laatste tijd zo duizelig, zou dit door het nieuwe 
medicijn kunnen komen?” En zo kan ik nog wel even doorgaan: 
google is mijn vriend als ik aan het werk ben.

Het mooiste verhaal is misschien wel van de cliënt  die me vertelde 
een nieuw medicijn van haar huisarts te hebben gekregen echter, 
ze wist niet waar het voor was. Ik zoek het op en laat het haar  
lezen waarop ze zegt: “Marie-Louise dit  
ding is gewoon een Toverdoos!”
En zo is het.

Marie-Louise Noltee, Gespecialiseerd 
Verzorgende Psychogeriatrie
Wijkteam Stadsweiden, Harderwijk

inhoudsopgave
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12 oktober – Open huis Hospice Jasmijn Harderwijk

15 oktober – Nationale Handenwasdag

27 oktober – Dag van de Ergotherapie

10 november – Dag van de Mantelzorg

7 december – Dag van de Vrijwilliger

25 november – Presentatie : Hoe gaat het met jouw 
pensioen? kijk voor meer informatie op Intranet. 

tips

20
Geluks-

moment

Volgtip  
S-teun en Toeverlaat van Teun Toebes 

     
De passie en liefde waarmee Teun over de zorg voor 
ouderen vertelt, is hartverwarmend. De geluksmomenten 
bestaan bijvoorbeeld uit meenemen van ouderen  
naar hun voormalig werkgever of het organiseren van  
silent disco’s in verpleeghuizen. Uit zijn project is 
Stichting sTeun en toeverlaat ontstaan. Een platform  
met video’s, persoonlijke verhalen en artikelen die  
de veelzijdigheid van de zorg en ouderen laten zien. 
Nieuwgierig? Kijk dan op www.s-teun.nl 

Boekentip   
Bij mij doet ze dat nooit       
Dit boek is een verzameling van  
de wekelijkse blogs van Barbara  
Oppelaar (bekend van theater- 
groep Ervarea) over moeilijke  
situaties die je tegenkomt als je 
te maken krijgt met dementie.
Zowel binnen de ouderenzorg als bij je thuis. 
Het boek bevat een schat aan tips om onbegrepen 
gedrag van mensen met dementie te kunnen 
beïnvloeden. Laagdrempelig en meteen praktisch toe  
te passen. Het boek, gebaseerd op wekelijkse blogs,  
is bedoeld als steun in de rug voor partners, mantel-
zorgers en iedereen die werkzaam is in de zorgsector.
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Wat een mooi vak!

is: faciliteren dat mensen meer naar elkaar omkijken. 
Wij namen het voortouw in de totstandkoming van het 
Oranjepark; een zorgzame wijk waarin iedereen ertoe doet. 
Daarop mogen we echt heel erg trots zijn! Ook bij onze 
nieuwste locatie, Boerhaavehof, willen we vanaf het begin 
de buurt nauw betrekken bij het leven en welzijn van de 
bewoners. De ouderenzorg staat meer en meer midden 
in de samenleving. Het feit dat we zoveel zij-instromers 
mogen verwelkomen die er bewust voor kiezen een 
carrièreswitch te maken omdat ze behoefte hebben aan 
meer zingeving in hun werk, draagt daaraan ook bij. Met als 
prachtig resultaat dat de druk op zorg echt afneemt en er 
meer tijd is voor persoonsgerichte zorg. 

Galmen van psalmen
Met regelmaat mocht ik met jullie meelopen op de 
locaties en in de thuiszorg. Dat heeft mijn respect voor 
medewerkers en vrijwilligers in de ouderenzorg alleen 
maar vergroot. Jullie maken écht het verschil! Dag in 
dag uit brengen jullie warme aandacht en geluk in het 
leven van kwetsbare ouderen die te maken hebben met 
verlies, verdriet, eenzaamheid en die de grip op het leven 
steeds een beetje meer kwijtraken. Naast al dit verlies is er 
gelukkig ook heel veel vreugde. Ik zal nooit meer vergeten 
dat ik tijdens een werkbezoek aan de Schauw met een 
dame met vergevorderde dementie een wandeling maakte. 

Mijn binnenkomst zeven jaar geleden, heb ik ervaren 
als warm en hartelijk. Wat voelde ik mij welkom! Dat is 
krachtig, dan is het al goed bij de start! Daarna bleef het 
goed. De Zorggroep is een prachtige organisatie. De zorg 
die wij bieden is niet alleen persoonsgericht, maar zeker 
ook warm. We zijn ervan doordrongen dat het hier gaat om 
het leven van mensen. Daarin kan meer of minder zorg en 
behandeling nodig zijn, maar welzijn, gelukkig zijn, staat 
voorop. Daarom staat het onderwerp ‘welzijn’ ook al jaren 
hoog op onze agenda: prettig wonen en mooie dagen 
mogen beleven op je oude dag! Iedereen draagt daaraan 
zijn steentje bij: het advies en behandelcentrum, de 
thuiszorg, de huishouding, collega’s op de woonzorglocaties 
en zeker ook de ondersteunende diensten. Zij ondersteunen 
echt, we doen het sámen. We zien dat niet altijd van elkaar. 
Ook de mensen bij de ondersteunende diensten kiezen 
bewust en met passie voor de ouderenzorg. En nee,  
het is niet altijd makkelijk en de werkdruk is soms te hoog. 
Maar het feit dat we het met en voor elkaar doen maakt 
het heel waardevol.  

Bewuste carrièreswitch
De afgelopen jaren hebben we met elkaar prachtige 
initiatieven genomen en de deuren wijd open gezet om 
de ouderenzorg ook in de toekomst overeind te houden. 
Een van de oplossingen die de Zorggroep heeft omarmd 

We liepen samen te giechelen omdat zij grappen 
maakte over mensen die we tegenkwamen. Geluk zit 
hem vaak in kleine dingen… Menigmaal ben ik geraakt 
door de gezelligheid op de locaties. De knusse zitjes, 
even een praatje, het galmen van psalmen wanneer 
ik op Randmeer aankwam, de hartstocht op hospice 
Jasmijn, de veerkracht van de mensen op de ‘MRSA-
afdeling’, de professionaliteit op Klimop en in de 
thuiszorg: het staat allemaal in mijn geheugen gegrift. 

Warme aandacht
Ik ben blij en dankbaar dat ik zeven jaar deel heb 
mogen uitmaken van de ‘historie’ van de Zorggroep.  
Er is in die jaren veel veranderd en dat zal in de 
toekomst niet anders zijn. Cliënten en de mensen om 
hen heen veranderen, de Zorggroep zal meebewegen, 

ook de komende jaren. Maar de kern blijft hetzelfde: 
doen wat nodig is om liefdevolle, warme en 
persoonlijke zorg te kunnen blijven geven. En doe  
dat met passie!

In mijn allereerste blog voor de Zorggroep schreef ik 
over mijn vader in het verpleeghuis. Het belangrijkste? 
Dat mensen lief zouden zijn voor mijn vader. Dat is 
volgens mij echt waar het om draait: warme aandacht 
voor de ander. Echte interesse. Wat een mooi vak!  
Ik hoop dat jullie dit gevoel steeds weer in jezelf naar 
boven kunnen halen. Dat het jullie lukt het positieve  
te zien in elke situatie en hiervan de energie krijgen  
om door te gaan, ook als het heel zwaar is. Dank voor 
jullie inbreng, voor jullie passie en professionaliteit. 

Na zeven prachtige jaren bij de Zorggroep, ga ik mijn 
bakens verzetten. In oktober treed ik in dienst bij 
Koninklijke Visio als bestuursvoorzitter. Het is dubbel. 
Ik heb er zin in, maar afscheid nemen van jullie valt  
me best zwaar.  

Margreeth Kasper de Kroon
Raad van Bestuur

Is jou iets opgevallen binnen de organisatie 
of heb je vragen over het beleid? Stuur een 
bericht naar socialmedia@znwv.nl 

blog van Margreeth
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“De afgelopen 
jaren hebben we met 

elkaar prachtige initiatieven 
genomen en de deuren wijd 
open gezet om de ouderen-

zorg ook in de toekomst 
overeind te houden. ”

Na het vertrek van Margreeth Kasper heeft de raad van 
toezicht de heer Murk Westerterp benoemd tot interim-
bestuurder van de Zorggroep. Hij begint op 30 september 
in deze functie en zal de Zorggroep leiden tot een nieuwe 
bestuurder kan beginnen. Murk Westerterp is 66 jaar.  
Hij heeft een ruime ervaring als directeur en bestuurder 
bij zorginstellingen.

Vervolgprocedure 
De interim-bestuurder is gekozen door een selectie-
commissie van vier leden: drie leden van de Raad 
van Toezicht (Jan Duenk, Leo Duifhuizen en Koos-Jan 
Noorman) en Anne Marie Bakker, die bij de Zorggroep 
werkt als teamcoach. Bij de selectiegesprekken waren 
twee leden van de OR (Christel Wassenaar en Nicolette 
v.d. Wel) aanwezig. Zij gaven een positief advies over de 
kandidaat die de voorkeur van de commissie had. In de 
selectiegesprekken was het profiel leidend dat de Raad 
van Toezicht in overleg met het CT en Margreeth eerder 
heeft vastgesteld.

De selectiecommissie heeft ook een keuze gemaakt 
voor een bureau dat de werving en selectie van een 
nieuwe bestuurder op zich zal nemen. Mevrouw Manon 
Min, senior-adviseur bij Leeuwendaal Advies, zal het 
proces begeleiden. We beginnen binnenkort met 
gesprekken met diverse groepen binnen de Zorggroep 
om tot een breed gedragen profielschets te komen. De 
selectiecommissie zal, samen met mevrouw Min, in elk 
geval gesprekken voeren met de OR, de CCR en het CT. 
Zodra meer bekend is over de precieze procedure en het 
tijdpad zal de selectiecommissie daarover communiceren.
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Paul van Westing 
Hobby: Schilderen
Door Joanna Brouwers      

Paul van Westing is een man die móet 
creëren. Het zit gewoon in zijn bloed. 
Gedichten schrijven, bloemstukjes 
maken, tuinieren en schilderen. En niet 
te vergeten, vroeger was hij ook nog 
fotograaf! 

Paul: “Een zware hersenbloeding in  
2007 heeft mijn leven totaal op zijn kop 
gezet. Het heeft mijn mobiliteit en spraak 
aangetast. Het was een zoektocht op 
welke manier ik nu mijn creativiteit  
kwijt kon. Het werd schilderen.” 

En hoe! Zijn schilderijen hangen  
momenteel in de gangen van afdeling 
2 Oost in het St. Jansdal ziekenhuis. 
Wanneer je zijn schilderijen bekijkt,  
zie je kleurrijke, expressieve kunstwerken 
vol beweging. Dit zegt veel over Paul.  
Hij is een man die niet bij de pakken  
neer gaat zitten. Paul: “Iedereen heeft 
van de Schepper talenten gekregen, 
en wanneer je deze niet gebruikt, dan 
‘vloek’ je!” 

Zijn inspiratie haalt hij uit de natuur.  
Ook mooie foto’s in tijdschriften ontgaan 
hem niet. Hij knipt ze uit en vult daar 
zijn ordner mee. En dan gaat hij aan 
de slag. Een gewone ananas verandert 
in een felgroene vrolijke canvas en het 

schilderij van een Veluws huisje neemt  
je mee naar een tijd van weleer. 

Paul: “In schilderen vind ik  
rust en de mogelijkheid mijzelf 
te uiten.”
“Een dag niet geschilderd, is een dag 
niet geleefd. En als mijn schilderijen ook 
nog zorgen dat mensen even hun sores 
vergeten, dan maakt mij dat blij.”
Na afloop van het interview mocht ik van 
Paul een schilderijtje uitkiezen. Ik heb 
hem een apart plekje gegeven in mijn 
huiskamer. En inderdaad, als ik er naar 
kijk, vergeet ik even alle rompslomp van 
de dag en niet alleen dat. Paul als mens 
inspireert mij ook. Geef niet op en gebruik 
je talenten. Dank je wel Paul!

Soms lees je iets op social media  
waar je gewoon meer van wilt weten!  
Dit keer aandacht voor de Wonderfoon, 
gemaakt door vrijwilligers in opdracht  
van de Zorggroep. 

De telefoon staat roodgloeiend
Nadat er een filmpje op social mediaverscheen was 
het niet meer te stuiten. De NOS, radio 5, Alzheimer 
Nederland, pers uit België,  de reacties waren over-
weldigend. Ze kunnen de aanvragen niet meer aan.  
Het wonderfoonteam gaat zeker door met het  
bouwen en leveren maar ze willen geen valse hoop  
geven. Ze zijn nog op zoek naar vrijwilligers.

Op de website www.wonderfoon.eu vind je meer 
informatie over het project en een beschrijving hoe  
je de versie van de Wonderfoon zelf kunt maken. 

Muziek maakt je blij en vaak komen naar aanleiding  
van muziek allerlei herinneringen, verhalen en  
emoties los. Ook bij mensen met dementie in een  
ver gevorderd stadium. Voor hen is muziek onmisbaar  
bij het creëren van een prettige sfeer. Het ontspant, 
verbetert de stemming en maakt ze weer even ‘wakker’. 
Soms voor een kort moment, soms voor langer. 

gespot op social media @znwv

facebook.com/zorggroepnoordwestveluwe

company/stichting-zorggroep-noordwest-veluwe

www.instagram.com/zorggroepnwv

Van enkele zorgmedewerkers ontvingTirza de Lange 
dit idee met het verzoek of zij iets kon regelen. Ze 
deed een oproep voor vrijwilligers  en zo ontstond 
het wonderfoonteam. Niek van Weeghel, Herbert van 
Til, Peter Fidder en vijf andere vrijwilligers hebben in 
opdracht van de Zorggroep 45 Wonderfoons gebouwd. 
Hiervoor hebben zij het originele bouwplan van 
uitvinder Leo Willems aangepast. Als je de hoorn van  
de haak neemt, hoor je eerst een kiestoon en als je 
daarna een nummer draait tussen de 0 en 9 hoor je 
vervolgens een oudhollands liedje. De 18-jarige Niek 
vertelt: “Het is mooi om te zien hou ouderen met 
dementie reageren als ze de Wonderfoon oppakken. 
Eerst is het even stil en dan zie je dat ze de liedjes 
herkennen en gaan ze uit volle borst meezingen”. 

“De kat van ome Willem is op reis geweest, op reis geweest, op reis geweest”.  Er wordt in de huiskamer    
door een bewoner volop meegezongen. En dat allemaal dankzij de Wonderfoon. Een oude PTT-telefoon  
die nu dienst doet als een soort jukebox.  

Door Magda Olofsen

Oudhollandse liedjes uit een 
ouderwetse draaitelefoon  

De heer G.A.N. Zunderdorp

de hobby van ...
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Vanaf dat moment werd Sonnevanck Zomertour een  
groot succes! Er moest soms zelfs twee keer worden 
gereden. De ouderen bleven komen en genoten met  
volle teugen van alle activiteiten. 

Wegens succes verlengd
Terwijl ik dit artikel aan het schrijven ben ontvang ik een  
dolenthousiaste reactie van José. “Vanwege het succes 
van de zomertour is besloten dat we doorgaan.We zijn 
VDB Holiday Travel dankbaar dat we de bus weer mogen 
inzetten en gaan nu verder onder de naam Sonnevanck 
Wintertour. Ik ben al weer volop bezig met het verzinnen 
van nieuwe activiteiten.”

8 |

Sonnevanck’s Zomertour
Als pilot werd de bus ingezet in de zomermaanden. 
Niet alleen voor de vrijwilligers en eventuele stagiaires, 
maar ook voor de ouderen van Harderwijk. Voor menig 
oudere kan de zomertijd een stille tijd zijn. Familie 
en vrienden zijn op vakantie. Er is minder leven in de 
brouwerij. Mensen kunnen zich eenzaam voelen. Elke 
woensdagavond worden voor ouderen diverse activiteiten 
georganiseerd  in brasserie Vivaldi. Van drumble dance 
tot pannenkoeken eten. De bus genaamd Sonnevanck 
Zomertour stopte voor  de deur van de woonzorglocaties 
Weideheem, Randmeer, Zevenakkers en De Aanleg. 
Deze bracht de ouderen die daar zin in hadden naar 
Sonnevanck én weer terug naar de opstappunten. Dit alles 
tegen een  kleine  vergoeding. En wat bleek? Het werd  
een groot succes!  De bus zat elke woensdagavond vol!

José Brandsen
De drijvende kracht achter de Zomertour is José Brandsen, 
woonzorgbegeleider. Vanwege gezondheidsproblemen 
kon zij niet langer in de zorg werken. Zij hield van haar 
vak en dit viel haar niet mee. Maar José is niet iemand 
die bij de pakken neer gaat zitten en dus pakte zij de 
hele organisatie van de Zomertour als een prof aan, 
immers zorg is zorg en die kun je ook op andere manieren 
verlenen. José: “Ik geef toe, dat ik in het begin echt niet 
wist waar te beginnen. Dit was compleet nieuw voor mij. 
Ineens moest ik mijn creatieve kant op een heel andere 
manier laten zien. Ik moest activiteiten bedenken,  
flyers laten maken, vrijwilligers vinden. Gaandeweg  
kreeg ik de smaak te pakken en begon ik het ontzettend 
leuk te vinden”. 

Toen het voorbereidend werk klaar was, kon de Zomertour 
beginnen. 3 juli was het zover. José: “De eerste activiteit 
vond ik best spannend. Je hoopt zo op een succes. Niet 
alleen voor mezelf, maar ook voor Sonnevanck. Slaagt de 
pilot? Komen er ouderen? En hoeveel ouderen komen er? 
Gaat het allemaal wel goed?”

De eerste woensdagavond had een magere opkomst. Dit 
zorgde in eerste instantie voor teleurstelling. Wat doe je 
dan? José: “Ik ben nog meer flyers gaan ophangen in de 
woonzorglocaties, heb er nog meer ruchtbaarheid aan 
gegeven en uiteindelijk heeft dit geholpen. De twee avond 
zat het busje vol, wat was dat fijn!”. En het busje bleef vol. 

Sonnevanck is gelegen in een bosrijke omgeving tussen Harderwijk en Ermelo.  
Een weg langs bos en heide brengt je naar deze prachtige locatie. Kom je  
met de auto dan is dit geen probleem. Kom je met de fiets of ben je afhankelijk 
van het openbaar vervoer dan ligt het een beetje anders. ’s Avonds kunnen  
de fietspaden er verlaten uitzien, zeker in de winter. En wil je met de bus,  
dan kunnen vertrek- en aankomsttijden een probleem zijn. Voor stagiaires  
en vrijwilligers die graag willen komen, maar worden tegengehouden door  
het niet optimale bereik een lastig dilemma. Wat te doen?

Bereikbaarheid
Mellenie Bruining, manager zorg en welzijn, boog zich 
over deze kwestie. Goede zorg leveren aan de bewoners 
van Sonnevanck is immers prioriteit nummer één en daar 
horen stagiaires en vrijwilligers ook bij. Mellenie: “De 
ouderenzorg kan niet zonder deze waardevolle mensen. 

Sonnevanck moet gewoon beter bereikbaar worden. 
Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat een ‘eigen’ 
busje de een oplossing zou zijn”. En die kwam. VDB Holiday 
Travel was bereid een minibus ter beschikking te stellen, 
speciaal voor dit doel. 

Om onze strategie te kunnen behalen, 
willen we als Zorggroep meer de 
beweging richting zorgondernemer-
schap maken. Dat klinkt ‘groots’,  
maar soms zit het al in kleine dingen. 
In een cliënt zó goed kennen, dat je  
al weet wat hij nodig heeft voordat  
hij dat zelf in de gaten heeft.  
Maar ook in de wijze waarop jij tegen 
dingen aankijkt: geen beren op de 
weg, maar kansen voor verbetering 
zien. Zorgondernemerschap vraagt 
om vooruitdenken, samenwerken, 
flexibiliteit, doorzettingsvermogen.  
En dat zie je al vaker binnen de Zorg-
groep dan je zou denken. Hoe collega’s 
dat doen, lees je in deze rubriek.  
Ter inspiratie, maar ook om te laten 
zien dat we al goed op weg zijn.

zorgondernemer

Sonnevanck’s Zomertour 
groot succes 

Door Joanna Brouwers
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uitgelicht

Er lopen veel 
cadeautjes rond    

Na jarenlange bezuinigingen, waait er een nieuwe wind in de ouderenzorg. Begin 2019  
kregen wij maar liefst 2 3,3 miljoen extra voor kwaliteitsverbetering in de woonzorglocaties. 
Volgend jaar wordt dat waarschijnlijk nog meer. Elke locatie maakte haar eigen verbeterplan en 
ondertussen zijn we flink op stoom.  Want er is niet alleen geld, maar ook echt tijd beschikbaar 
om hiermee aan de slag te gaan. Janet Kleis, eindverantwoordelijk voor en budgethouder van 
dit kwaliteitsbudget en Wouter Dijkstra, projectleider, blikken terug en vooruit.  

Wouter: “Met enorm enthousiasme zijn de locatie-
managers en hun collega’s begin 2019 aan de slag gegaan 
met hun eigen verbeteropgaven. Ondertussen zijn er 
alweer nieuwe ideeën aangedragen die gaan bijdragen 
aan waarvoor we dit uiteindelijk allemaal doen: meer 
warme aandacht en meer, snellere en betere zorg voor 
de bewoners plus meer rust, ruimte en plezier voor 
zorgmedewerkers.”

Vliegwieleffect
We zijn dus flink in de actiemodus gekomen. Maar er 
is nog een effect waarneembaar, vertelt Janet. “De samen-
werking tussen zorg en behandeling, maar ook tussen 
de zorg en ondersteuning is veranderd en erop vooruit 
gegaan. We weten beter wat we van elkaar mogen 
verwachten en benutten elkaar beter. We moesten 

aanvankelijk wel wennen dat er geld beschikbaar 
was om dingen te doen. In eerste instantie waren de 
plannen beperkt, omdat mensen dachten ‘dit kunnen 
we er allemaal niet bij doen’. Totdat bleek dat je tijd 

Door Anita Kiers

mocht vrijspelen voor de realisatie van je plannen. Je kan 
iemand anders aannemen die ondertussen jouw werk doet! 
Daarnaast waren we nauwelijks gewend om vanuit een 
goed idee gewoon van start te mogen gaan.” Wouter vult 
aan: “We accepteren dat iets misschien nog niet helemaal 
uitgewerkt is en dat er gaandeweg aanpassingen nodig zijn. 
Nu dat is geland, zie ik steeds meer eagerness en worden 
goede ideeën in een sneller tempo aangedragen. Na een 
rustige start is er nu sprake van een vliegwieleffect!” 

Muziektherapie
Janet noemt het voorbeeld van de muziektherapeuten. 
“De wens om hen in te zetten voor meer welzijn onder 
de bewoners, stond al  in de allereerste verbeterplannen 
genoemd. Hoe en wat precies was nog niet helemaal helder, 
maar we wisten zeker dat we dit wilden. Op elke locatie  
zijn nu muziektherapeuten met collega’s in gesprek over  
de wensen en behoeften terplekke. Dat werkt super.  
Ze zijn meer dan welkom en de vraag naar muziektherapie 
neemt alleen maar toe. Werkenderwijs kun je kennelijk  
heel goed ontdekken wat gaat werken.”

Ondertussen begint het steeds meer door te dringen dat  
er weer veel meer kan. Janet: “Ik merk dat medewerkers 
steeds enthousiaster worden. Met al mijn ABC-collega’s 
heb ik een individueel gesprek waarin we ook kijken naar 
individuele verbetermogelijkheden. Het is opvallend 
dat ik steeds meer verzoeken voor opleidingen en ook 
verbeterideeën aangedragen krijg. Je merkt dat het is  
gaan borrelen. Het kán weer en goede ideeën worden  
ook écht uitgevoerd! We leren en verbeteren volop.”

Leerhuis
Dat leren en verbeteren is meteen de grote uitdaging  
die voor 2020 op de rol staat: de Zorggroep als leerhuis. 
Janet: “We willen volgend jaar nadrukkelijk verder werken 
aan de mindset dat de Zorggroep een lerende organisatie  
is die ook in deze krappe arbeidsmarkt goed personeel kan 

aantrekken en vasthouden. Er wonen in deze regio veel 
mensen die graag bij de Zorggroep willen werken, maar  
niet precies de juiste papieren hebben. Standaard vroegen 
we altijd om specialisten ouderengeneeskunde maar  
die zijn schaars. Waarom niet op zoek gaan naar andere  
medisch geschoolde mensen? Nu hebben we er een paar  
via een recruiter binnengehaald. Wij zouden onszelf  
veel breder moeten profileren: ‘als je wilt, maken we  
het pasbaar!’ En in gesprek gaan met iedereen die 
geïnteresseerd is om vervolgens te kijken hoe we er voor 
iedereen het beste van kunnen maken. Als we daarvoor 
openstaan, kan dat ons helpen. Er lopen veel cadeautjes 
rond. Zij kunnen ons voorzien van andere ideeën, opinies 
en ervaringen waarvan wij kunnen leren. Dat gaat ons ook 
flexibeler maken, wat hoort bij zorgondernemerschap!”

Mooi jaar
Wouter: “We willen dat onze deuren wijd open gaan staan 
en dat we alles op alles zetten om voor elkaar te krijgen dat 
de talenten van iedereen benut worden en tot ontwikkeling 
komen. We willen mensen die daar zelf wellicht nooit 
aan gedacht hebben, met de ouderenzorg kennis laten 
maken. Zij kunnen zich hier ontwikkelen en ons laten leren 
van hun frisse kijk op de zaken. Maar ook onze huidige 
medewerkers willen we uitdagen om aan hun ontwikkeling 
en mobiliteit te werken. Tenslotte zullen we een deel van het 
kwaliteitsbudget in 2020 inzetten om extra leerlingen aan 
te nemen die boven de formatie werken zodat ze ook echt 
kunnen leren! 2020 wordt een mooi jaar. Een jaar waarin 
tal van inhoudelijke verbetertrajecten worden uitgevoerd, 
waarin medewerkers meer mogelijkheden voor horizontale 
en verticale ontwikkeling krijgen, waarin allerhande 
technologische tools worden ingezet om de zorg beter en 
mooier te maken en waarin we als Zorggroep bestaande  
en nieuwe collega’s volop willen boeien.”

•	 125	gastheren/gastvrouwen	aangenomen
•	 70%	van	hen	heeft	inmiddels	alle	opleidingen	doorlopen
•	 Een	verpleegkundige	in	de	vrije	rol	op	de	IJsvogel
•	 Sarcopenietraject	Brem	en	Crocus	en	in	het	najaar	ook	
	 op	andere	zorglocaties
•	 Inzet	muziektherapeuten	en	beweegagogen	voor	comfortzorg
•	 Aanschaf	van	9	fietslabyrinten,	8	interactieve	robotkatten,	
	 5	cradles	en	3	tovertafels	
•	 Voorbereidingen	cameraproject	de	Arcade	zijn	in	volle	gang

Tot nu toe behaalde resultaten

•	 Medewerker	welzijn	op	SCO	voor	mantelzorgers
•	 Meer	medewerkers	in	brasserie	Elim	en	de	Schauw,	
	 langere	openingstijden
•	 Meer	uren	voor	ondersteuning	van	helpenden	in	de	Schauw	
	 om	de	zorgtaken	beter	te	kunnen	uitvoeren
•	 Ondersteuning	in	de	nachtdienst	bij	Ittmannshof
•	 Begeleiding	nieuwe	bewoners	in	de	eerste	6	weken	door		 	
	 klantadviseur	VOS

Nieuwe gestarte verbeteropgaven
•	 Werk-	leertraject	voor	nieuwe	medewerkers	die	niet	/		 	
	 onvoldoende	zijn	geschoold	
•	 Meer	aansluiting	op	leer-	en	ontwikkelwensen	van	mede-	
	 werkers	in	een	veranderende		zorgomgeving;	leer-	en		 	
	 ontwikkeltraject	‘leidinggeven	in	een	lerende	organisatie’	
	 voor	managers
•	 specifiek	leertraject	voor	key-users	van	zorgtechnologie	
	 en	(administratieve)	systemen.	

Nieuwe verbeteropgaven voor 2020 
in het kader van het deelproject 
‘het Zorggroep-Leerhuis’

Implementatie 
Kwaliteitsplan flink 

op stoom
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Nieuwe locatie Boerhaavehof in gebruik
kort nieuws

 ‘Prachtig, heel mooi!’ was tijdens 
de kijkdagen voor toekomstige 
bewoners een veelgehoorde reactie. 
Een enkeling was er zelfs een beetje 
emotioneel van. Met een plattegrond 
in de hand bekeken de bewoners hun 
nieuwe onderkomen. Het nieuwe 
appartementencomplex biedt ruimte 
aan 48 bewoners. Zij beschikken 
over een eigen wooneenheid die is 
afgestemd op hun behoeften. Het 
huis is niet van Omnia en niet van de 
Zorggroep, maar van de bewoners. 
Alles wat zich binnen de muren 
gaat afspelen, wordt compleet 
georganiseerd rondom de bewoner. 
Alle bewoners kunnen straks gebruik 
maken van de algemene ruimtes 
in het midden van het gebouw, op 
elke verdieping. Ze zijn allemaal in 

een andere sfeer ingericht. Als iemand 
zich prettig voelt in het Grand Café 
op de begane grond, naast de tuin: 
welkom! Wie graag bezig is met zijn 
handen, voelt zich wellicht vooral op 
de tweede verdieping thuis. Daar is de 
creatieve ruimte, waar je kunt schilderen, 
knutselen en zagen. Op de derde 
verdieping is de ruimte wat sportiever 
ingericht. Hier komt het biljart, staan de 
fietsen waarmee je virtueel de wereld 
over kunt toeren en er komt een lekker 
zitje om samen passief sport te volgen 
op de televisie. Op de vierde verdieping 
is de grote boekenkast, staat de piano en 
is er vooral plek om wat te lezen, muziek 
te luisteren of zelf muziek te maken. 
Zo kunnen de bewoners, ieder met zijn 
eigen interesse, een plek vinden waar 
zij graag vertoeven en waar zij mensen 

Op 24 en 25 
september verhuisden 

de bewoners van 
Randmeer naar 

de Boerhaavehof. 

Reacties van medewerkers 
Ik ben begonnen met de e-learning NLP. Ik vind het een  
erg interessant onderwerp en dacht erover om eens een 
cursus te doen. Dus wat komt dit perfect uit! De site is  
erg goed werkbaar, leuke afwisseling tussen filmpjes, 
artikelen, verhalen en opdrachten. Goed dat er verschillende 
leervormen gebruikt worden. Ik word echt gemotiveerd  
om na te denken over de verschillende opdrachten. Top!
 
“Ik heb al een aantal bijscholingen gemaakt. Ik ervaar  
het als een toevoeging en mede omdat ik ook een  
opleiding volg voor verpleegkundige. Het is overzichtelijk, 
een leuke opmaak en kleurrijk. Ook handig in gebruik en 
duidelijke uitleg erbij!! Een innovatief idee wat verdieping 
geeft aan je ontwikkeling.  

De Zorggroep wil medewerkers en vrijwilligers graag 
ondersteunen bij hun persoonlijke groei. Nu denk je 
misschien meteen aan werk. Maar dat bedoelen we niet. 
Wil je bijvoorbeeld je Engels weer eens opfrissen?  
Leren prioriteiten te stellen, meer weten over mindfulness  
of handiger worden met social media? Het kan allemaal 
met GoodHabitz! 

Via GoodHabitz leer je wanneer en hoe het jou uitkomt. 
Er zijn meer dan 100 online trainingen beschikbaar en er 
komen er telkens nieuwe bij. GoodHabitz maakt leren leuk 
en de opzet van de online trainingen houdt ook nog eens 
rekening met de verschillende leerstijlen van mensen.   
Het volgen van de trainingen is helemaal gratis en er zijn 
geen verplichtingen. Zie het maar als een kadootje voor  
je harde werk bij de Zorggroep! Voor jou én je gezin en 
andere mensen in je omgeving. 

De herfst is weer begonnen. De eerste blaadjes vallen van 
de bomen. De avonden worden weer langer. Een goed 
moment om eens een kijkje te nemen op www.goodhabitz.
nl  en een of  meerdere trainingen te volgen. We zijn heel 
benieuwd naar jullie reacties. Laat het ons weten via 
socialmedia@znwv.nl 

Goodhabitz

Blijf nieuwsgierig, blijf 
ontdekken. GoodHabitz 
maakt leren leuk
  aantreffen met dezelfde interesses. Het 

is de bedoeling dat het gebouw ook een 
belangrijke buurtfunctie gaat vervullen. 

Op 20 september jl. was er in woonzorg-
centrumBoerhaavehof een open huis.   
Alle geïnteresseerden in Harderwijk waren 
welkom en om dit bij omwonenden 
extra te benadrukken, ontvingen zij een 
feestelijke uitnodiging in de bus. Aan  
de uitnodiging werd massaal gehoor  
gegeven. Veel belangstellenden hebben 
een kijkje genomen in onze nieuwe  
locatie Boerhaavehof. 
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Zijn stagiaires en leerlingen een pot nat? Nee, 
zeker niet! Stagiaires volgen zelfstandig een 
opleiding bij verschillende ROC ’s en kunnen 
stage lopen bij de Zorggroep. Een leerling kan 
een zij-instromer zijn die in dienst komt van 
de Zorggroep en daar werkt en studeert. Een 
leerling kan ook een collega zijn die de kans 
pakt om een studie te gaan doen, bijvoorbeeld 
een verzorgende IG die verpleegkunde wil 
studeren. Professionals en herintreders die bij 
de Zorggroep willen werken, komen hiervoor 
eveneens in aanmerking. Leerlingen studeren 
bij de Care Academy Veluwe, de scholing zelf 
vindt plaats bij Landstede.  

In de Amaniet plugt Alice snel nog een snoertje in,  
telt het aantal stoelen en checkt de tijd. De introductie-
bijeenkomst kan beginnen. In de vergaderruimte bij de 
Amaniet wandelen zeven stagiaires ontspannen naar 
binnen. In september gaan ze aan de slag, net als meer  
dan honderd stagiaires op andere locaties (de overige 
240 stagiaires starten later dit jaar). Er volgt een korte 
kennismaking. “Ik heb de hele zomer bij Randmeer 
gewerkt”, zegt de een en de ander: “Hiervoor liep ik 
stage bij Sonnevanck in de Vlindertuin.” 

Welkom
“Je krijgt tweewekelijks een intervisiegesprek met je 
docent van Landstede”, legt Alice uit. Uit de verbaasde 
gezichten blijkt dat de introductiebijeenkomst geen 
overbodige luxe is. Het geeft duidelijkheid, maar dient 
toch voornamelijk als een warm welkom. “Niet op  
alle locaties krijgen studenten zo’n introductie, maar 
daar willen wij wel naartoe.” Ook tijdens de stage 
moeten stagiaires voelen dat er tijd en aandacht is. 
“Wij koesteren jullie!”, laat Alice weten.   

Team
“Wij hebben twee nieuwe collega’s, Gerda Willems en 
Marloes Mesken. Over een paar weken komt Janita Addens 
daar ook bij (zie teamfoto). Samen met mijn collega’s werk 
ik hen in. Als wij op volle sterkte zijn, gaan we het anders 
aanpakken. Nu werken wij vanuit het hoofdkantoor aan de 
Wethouder Jansenlaan en straks dichter bij het vuur op de 
locaties. Zo kunnen wij de mensen die ons nodig hebben 
nog beter ondersteunen. Vijftien jaar geleden stond leren 
en ontwikkelen nog in de kinderschoenen. “Toen ik kwam 
kreeg ik een bureau, een kladblok en een pen en dat was 
het dan.” Het staat in schril contrast met wat de afdeling nu 
mogelijk maakt. Om maar even wat te noemen, alle digitale 
leermogelijkheiden zoals de E-academy en GoodHabitz! 

Alice Roelofsen 
Zij begeleidt onder andere stagiaires, maar 
ooit was ze er zelf een, Alice Roelofsen. Ze 
komt uit de zorg en werkt al vijftien jaar als 
opleidingsfunctionaris bij de Zorggroep. Dit 
doet Alice samen met zeven collega’s op de 
afdeling Leren en ontwikkelen, voorheen 
opleidingen. Dankzij deze afdeling zijn er 
dit jaar bij de Zorggroep 350 stagiaires en 
107 leerlingen. Ook organiseren zij veel 
trainingen. Hieraan gaat veel, heel veel 
regelwerk vooraf. 

Landstede groeiopleidingen 
Enige tijd later heeft Alice een intakegesprek met Ingrid 
Smith, verzorgende bij de IJsvogel. Ingrid gaat de opleiding 
Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie doen bij 
Landstede groeiopleidingen. Alice vertelt haar over de 
inhoud van de studie en de studiebelasting. “De ervaring 
leert dat het best pittig is om naast je werk te studeren. 
Daarom is het goed om vooraf duidelijk te weten waar je 
aan begint.” 

Leerlingen
Bij terugkomst op de afdeling Leren en ontwikkelen gaat 
het gesprek over de toegenomen drukte. “De vraag naar 
leerlingen neemt toe. Het zijn er dit jaar dertig meer. Dat 
was aanpoten voor ons, maar het is gelukt om hen te 
plaatsen. En ik heb alweer een nieuwe aanvraag liggen 
voor leerlingen bij Kroondomein in Ermelo. Een deel van 
de leerlingen valt onder mijn hoede”, aldus Alice. “Voor 
hen regel ik van alles, bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek, 
de aanmelding bij Care Academy Veluwe, een introductie-
gesprek en een werkplek. Dergelijk regelwerk doe ik samen 
met mijn collega Marga Schepers ook voor stagiaires.”

Door Mary Welter

Team

Alice Roelofsen, 
opleidingsfunctionaris 

Stagiaires en leerlingen 

Achter v.l.n.r. Gerda Willems, Marloes Mesken, Marga Schepers, 
Alieke Beens. Midden v.l.n.r. Mieneke van Dasselaar, Jacqueline 
Petersen. Voor v.l.n.r. Janita Addens, Alice Roelofsen. 

Regelwerk

meelopen met... Intake-
gesprek met 
Ingrid Smith

Stagiaires
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De rubriek ‘in jouw schoenen’ wil je een kijkje bieden 
in de verschillende Zorggroepculturen. Met als doel: 
meer begrip en waardering voor elkaars doen en 
laten. Waarom doet iemand wat hij doet? Hoe draagt 
ieder op zijn eigen manier bij aan de Zorggroep? 
Telkens gaan twee medewerkers in deze nieuwe 
rubriek als vertegenwoordiger van een bepaalde 
cultuur met elkaar in gesprek. Hoe zitten jouw 
schoenen eigenlijk? Meedoen? Meld je aan!

Door Anita Kiers

 
Boze bellers
Ook al zitten ze  
‘op kantoor’, beiden 
houden van de zorg. 
Hiemke: “Ik ben er ooit 
ingerold in de huishouding 
op de Dillenburg en heb dat 
twee jaar met heeeeeeeel veel 
plezier gedaan, al was het fysiek hard 
werken. Maar het contact met de bewoners vond ik 
geweldig. In de huishouding ben je de oren en ogen van 
het personeel. Je signaleert hoe het met iemand gaat, 
want je bent telkens lang in iemands woning. Ik werkte bij 
hele lieve mensen, maar heb ook weleens een flinke pats 
op mijn vingers gekregen omdat ik iets nat dweilde wat 
kennelijk niet mocht.” Antoinette: “Wij hebben soms ook 
boze mensen aan de telefoon. Ze bellen dan bijvoorbeeld als 
de thuiszorgmedewerker 2 minuten te laat is. Ik vind het een 
uitdaging om dat om te buigen, dat maakt het werk leuk.”

Hiemke: “De minder makkelijke mensen zijn vaak het leukst 
he? Ik sleep al 15 jaar een versierde baksteen achter mij aan. 
Die had mijn zoon gemaakt voor een bewoonster op de 
Dillenburg. Die vrouw was enorm dwars maar ook zó leuk.  
Ze heeft hem tot haar dood op haar kamer gehad. Daarna 
heb ik hem meegenomen naar alle plekken waar ik heb 
gewerkt. Ik kan er geen afstand van doen omdat de steen mij 
altijd herinnert aan die dwarse vrouw die superleuk bleek  
te zijn toen ik eenmaal door dat dwarse laagje heen was.”

Antoinette: “Ik probeer me altijd te verplaatsen in hoe ik  
het zou vinden als ik zou moeten bellen met die vraag.  
Dan begrijp ik veel makkelijker waarom mensen soms 
dwars of boos doen. Je zou maar zo afhankelijk van anderen 
zijn… Bij het servicebureau komt dagelijks een veelheid 
aan vragen binnen die de hele Zorggroep betreffen. Dat 
wordt weleens onderschat. Het mooiste vind ik het om een 
boos iemand zó bij te staan dat hij een tevreden klant wordt. 
Of als ik een schakel heb kunnen zijn naar de oplossing 
van een probleem. Het is de kunst dat iemand niet merkt 
of je al tientallen telefoontjes hebt gehad. Wij zijn ons er 
heel erg van bewust dat het eerste contact heel belangrijk 
is en dat ook wij visitekaartjes zijn.”

“Klopt, het is vaak flink hectisch maar ik probeer wel  
grenzen te stellen en te prioriteren. Jullie bij het 
servicebureau helpen mij ook, door telefoontjes te  
filteren, verkopers af te houden. Volgens mij geldt voor  
jullie trouwens hetzelfde. Ik zou echt gék worden van al  
die telefoontjes”, antwoordt Hiemke. Antoinette, laconiek: 
“Ach, dat wisselt. Soms kan het inderdaad  hectisch zijn  
maar dat maakt het werk ook heel leuk en een uitdaging  
om elke gesprek tot ieders tevredenheid te behandelen  
en ondertussen de wachtrij in de gaten te houden zodat  
die niet teveel oploopt.”

Bij de les
Hiemke: “Ik heb echt bewondering voor de vriendelijkheid 
van de medewerkers van het servicebureau. Het is vaak het 
eerste contactmoment van iemand met de Zorggroep en 
het is zo belangrijk dat bellers vriendelijk te woord worden 
gestaan.” “Superbelangrijk zelfs”, vindt Antoinette. “Wij 
bieden een luisterend oor en denken mee als mensen even 
niet weten waar ze heen moeten met een bepaalde vraag. 
Het raakt mij als ouderen het even niet meer weten. Hoe fijn 
als je ze dan gerust kunt stellen, op weg kunt helpen!”

Hiemke: “Zo blijf je je ervan bewust waarvoor je het ook 
alweer allemaal doet. Een tijdje voor de verhuizing naar de 
Wethouder Jansenlaan heb ik een klein jaar op Randmeer 
vertoeft. Dan zie je dagelijks wat er gebeurt op de locatie. 
Je helpt eens een handje en leert bewoners kennen. Ik zou 
zó weer terug willen!”  Antoinette herkent dat: “Mijn man 
onderhoudt de volière in Ittmannshof en ik help hem daar 
weleens bij. Het voelt goed om een beetje te weten wat  
zich in de directe zorg afspeelt. Ik spreek natuurlijk ook  
veel mensen aan telefoon. Bijvoorbeeld mensen die zijn 
vergeten dat de huishoudelijke hulp niet op donderdag, 
maar op vrijdag komt. Het houdt mij bij de les.”

Zorg is een ambacht
“Vorig jaar heb ik een dagdienst bijgesprongen op de 
Korenbloem omdat ze het zomerrooster niet rond kregen”, 
vertelt Hiemke. “Daar heb ik nóg meer respect voor 
zorgmedewerkers gekregen. Diepe buiging, die mensen 
rennen zich rot. Dit soort ervaringen maakt dat ik me meer 
betrokken voel bij de Zorggroep. Eens een dag meewerken  
of even een bezoekje brengen, helpt.” Antoinette:  
“Even letterlijk in elkaar schoenen staan zorgt dat je  
respect voor elkaar groeit.” Hiemke: “Zeker. Zorg verlenen 
is echt een ambacht. Daarom heb ik ook klompen mee-
genomen voor de foto bij deze rubriek ‘In jouw schoenen’. 
Ook klompen maken is een ambacht. Daarom vond ik het 
wel toepasselijk om deze mee te nemen voor de foto.” 

Hiemke: “We zaten toevallig naast elkaar en kregen een 
opdracht: kijk elkaar even goed aan, draai je vervolgens om 
en benoem wat je bij de ander zag. We wisten het allebei 
niet meer en moesten daar  ontzettend om lachen en ook 
om de toneelstukjes. We waren er beiden van onder de 
indruk hoe het theater liet zien hoeveel mensen verliezen  
als ze kwetsbaarder worden. Dat vergeet je nog weleens  
als je achter je bureau op de Wethouder Jansenlaan zit.” 
Antoinette: “Hoe ziet zo’n dag achter jouw bureau eruit 
Hiemke? Ik heb de indruk dat het enorm hectisch is en dat 
iedereen aan je trekt. Hoe leid je dat in goede banen?” 

Hiemke Timmer, secretaresse raad van bestuur en Antoinette Pennings, medewerker 
servicebureau, werken al een tijd in hetzelfde kantoorpand op de Wethouder 
Jansenlaan. Veel verder dan een dagelijkse begroeting ging hun contact niet. Totdat 
ze naast elkaar zaten in de kerkzaal van Sonnevanck bij een theatervoorstelling van 
Ervarea. De vonk sloeg over! Hiemke: “Antoinette en ik zijn heel gek met elkaar.” 

in jouw schoenen

Diepe buiging voor zorgmedewerkers
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vrijwilligers Aad en Rita van Lobberegt

mevrouw die eerst nooit mee wilde maar opeens ‘ja’  
zei op onze uitnodiging. Eindelijk lukte het! Dan kom je 
stralend thuis!” “Sindsdien gaat ze regelmatig mee.  
Op een gegeven moment waren hier muzikanten oud-
hollandse liedjes aan het zingen. Ik ben naast haar gaan 
zitten en ze heeft van de eerste tot de laatste minuut 
meegezongen. Echt kippenvel!” vertelt Aad ontroerd. 

Naast de wandelmiddagen springen Aad en Rita vaak  
bij als er activiteiten zijn als kerstdiners en uitstapjes.  
Ook tijdens maaltijden of in het restaurant verrichten  
ze allerlei hand-en-spandiensten; ze komen wel vier  
keer per week. “Met sommige mensen bouw je echt  
een band op. Als ze dan overlijden gaan we naar de 
begrafenis. Dat is het enig moeilijke van dit werk: als 
mensen komen te overlijden... Maar de dankbaarheid  
– al dan niet uitgesproken – dat is echt het mooiste wat je 
kunt krijgen. Er gaat een hoop tijd in zitten, maar iedere  
minuut is goed besteed. We zouden niet anders willen!”

Aad en Rita  
van Lobberegt  

“We proberen 
iedereen die 
dat wil mee 

naar buiten te 
nemen” 

Ze zeggen wel tegen elkaar: ‘we moeten het eens over  
iets anders hebben...’ want de woorden ‘Rozemarijn’  
en ‘Sonnevanck’ vallen in bijna ieder gesprek.  
Aad en Rita van Lobberegt  kunnen er uren over vertellen:  
hun vrijwilligerswerk op Sonnevanck. Zelfs na vier jaar  
zijn er nog steeds vol van. 

Klaske van der Werff

Na hun pensionering gingen ze in Harderwijk wonen en 
werden lid van de wandelvereniging. Iedere woensdag 
liepen ze langs Sonnevanck en dronken er koffie.  
Rita: “We vonden de sfeer gelijk heel prettig. Toen we 
op zoek gingen naar vrijwilligerswerk was de keus dan 
ook snel gemaakt.” Aad: “We hadden geen idee van 
verpleeghuizen en wat daar nodig is. Maar wat we leuk 
vinden om te doen, is wandelen. Dat was een gouden  
greep. Nu gaan we iedere donderdagmiddag met  
bewoners van Rozemarijn naar buiten.” “We proberen 
iedereen die dat wil mee naar buiten te nemen”,  
vult Rita aan, “Dat lukt niet altijd; meer dan twee  
rolstoelen kunnen we natuurlijk niet duwen.” 

“Er is iemand bij die erg bang is. Als we haar hand 
vasthouden tijdens de wandeling, komt ze tot rust en 
geniet ze. Maar ze kan opeens zeggen ‘ik wil terug’.  
Daar gaan we niet tegenin. We luisteren naar de mensen: 
wat zij willen is voor ons bepalend.” Rita: “Er is ook een 

Win €10.000 met jouw idee voor meer werkplezier

Dagbegeleiding beleven   
Op zaterdag 26 oktober is er bij de Schauw in Putten van 
09.30 tot 13.00 uur de Beleef de dagbegeleidingsdag. 
Belangstellenden uit Putten kunnen gratis deelnemen 
aan deze ‘dag’ en zelf ervaren wat dagbegeleiding is. Er is 
beperkt plaats en daarom is vooraf aanmelden noodzakelijk. 
Meer informatie staat op www.znwv.nl/beleef. De actie is 
opgezet door dagbegeleidingscoaches Renate Koelewijn 
en Habiba Ahmadi. “Dagbegeleiding, dat is toch niets voor 
mij” of “Ik red mij wel thuis”, zijn uitspraken die wij geregeld 
horen, aldus Renate en Habiba. “Ouderen ervaren soms een 
drempel. Dat is jammer, want de meeste mensen die over de 
drempel stappen, zijn enthousiast. Wij willen met de Beleef 
een dagbegeleidingsdag die drempel verlagen. Help je mee? 
Like en deel onze berichten op social media, bijvoorbeeld 
het filmpje dat binnenkort verschijnt over mevrouw Kuijl, 
bezoeker van de dagbegeleiding met haar dochter en 
mantelzorger Henny Wichers-Kuijl.”

Minder regels. Voldoende collega’s. Meer 
tijd en aandacht voor cliënt of bewoner. 
Maar hoe dan? Jij weet als geen ander 
hoe je anders, efficiënter en prettiger 
kunt werken. Of wat ervoor nodig is om 
jouw collega je collega te laten blijven. 
Upload jouw idee voor meer werkplezier  
op IkweetRAAT.nl en win 10.000 euro.

#IkweetRAAT
Door jouw idee in te dienen help 
je mee om collega’s te behouden 
voor de zorg. Ideeën over hoe je 
bijvoorbeeld slimmer, efficiënter, 
vernieuwender en – daardoor – 
plezieriger kunt werken. Upload 
vóór 15 november jouw idee op 
IkweetRAAT.nl en maak kans 
op 10.000 euro om het idee 
daadwerkelijk uit te voeren. 

Handige tips:  
Het gaat erom dat we met elkaar 
zoveel mogelijk ideeën verzamelen 
die jou en je collega’s in de dage-
lijkse werkzaamheden helpen!  

Jouw/jullie idee:
• Helpt om collega’s te behouden 
 of om anders te werken.
• Hoeft nog niet een compleet   
 uitgewerkt plan te zijn.
• Is praktisch uitvoerbaar in het   
 voorjaar van 2020.

• Is kopieerbaar zodat anderen 
 jouw/jullie briljante idee ook   
 kunnen inzetten.
• Is al een bestaand idee maar 
 kan wel een versnelling gebruiken?  
 Ook deze zijn welkom! 

Wat gebeurt er jouw idee?
Alle ingediende ideeën verschijnen  
op IkweetRAAT.nl/laatjeinspireren.  
Na 15 november volgt een stemronde 
en een juryberaad en op 11 december 
gaan we tijdens een feestelijke 
bijeenkomst de winnaars bekend-
maken.

Hoezo RAAT met een ‘t’
IkweetRAAT.nl is een van de 
concrete acties uit het Regionaal 
Actieprogramma Aanpak Tekorten 
(RAAT) van werkgeversverenigingen 
WZW en WGV Zorg en Welzijn. 
De Zorggroep neemt deel aan dit 
programma en ondersteunt deze 
oproep van harte! 

Mevrouw Kuijl en Henny Wichers-Kuijl

kort nieuws
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Geluksmomentjes

Dillenburg
• Annelies en de heer van den Bos genieten  
 van hun drankje. 

Vossenjacht
• Ingrid van Beek en Vera Aalten, medewerkers Welzijn bij Elim 
 en De Schauw organiseerden met leerlingen van Groevenbeek 
 Putten een vossenjacht. Jong en oud hebben genoten van het spel. 

Door Magda Olofsen

www.znwv.nl

@znwv

facebook.com/zorggroepnoordwestveluwe/

company/stichting-zorggroep-noordwest-veluwe

www.instagram.com/zorggroepnwv

geluksmoment

De heer Pol

Mevrouw
Middel

De heer van 
der Lee


