
 

Daar stond íe dan, in het zonnetje te pronken voor 
de hoofdingang van Liefkenshoek: de spiksplinter-
nieuwe 9-persoons (rolstoel)bus van Stichting  
Samen Zorgen. Veel lokale ondernemers, die SSZ 
en onze cliënten een warm hart toedragen, heb-
ben meegedaan aan dit mooie initiatief. Zonder 
hen én zonder Stichting Mobiliteit voor Iedereen 
(MVI), die alle ondernemers de afgelopen maan-
den heeft benaderd, hadden wij dit niet kunnen 

realiseren voor onze cliënten. Wij zijn enorm blij met deze nieuwe aanwinst. 
 
Op 27 februari jl. was het tijd voor een feestje. Om al die ondernemers en MVI te  
bedanken. Én die prachtige bus te bewonderen. Samen met cliënten en uiteraard de 
vrijwillige chauffeurs, die zich dagelijks inzetten voor het vervoer. De chauffeurs konden 
niet wachten om in die mooie bus te gaan rijden en hebben meteen een proefritje ge-
maakt. Sponsor en donateurs, nogmaals hartelijk dank!  
Op onze website (www.stgsamenzorgen.nl) of via deze link https://www.youtube.com/

watch?v=zqgmM4m0rW4 kunt u een impressie zien van de feestelijke oplevering. 
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Wat een voorrecht is het om een tijdje bij Stichting Samen Zorgen 
te mogen werken. In mijn dagelijkse werk als interim-bestuurder 
mag ik veel organisaties leren kennen. Bij SSZ mag ik dat doen 
met bevlogen collega’s in een fijne sfeer.  
 
We staan dicht bij de bewoners en betrekken familie en mantel-
zorgers bij het leven van de cliënt. Binnenkort doen we dat met 
nog meer collega’s. We zijn blij om nieuwe collega’s te mogen 
verwelkomen die, na een interne opleiding, als helpende klaar 
staan voor onze bewoners.  
 

De voorbereidingen voor de nieuwbouw van het appartementencomplex in Herveld-
Andelst vorderen gestaag. Kortom onze organisatie is volop in beweging, ook voor ons 
is dat gezond. 
 
Ik wens u veel leesplezier. 
 
Jeanette Horlings-Koetje  
Directeur-bestuurder  

Blij met de nieuwe bus!  

https://www.youtube.com/watch?v=zqgmM4m0rW4
https://www.youtube.com/watch?v=zqgmM4m0rW4
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N I E U W S B R I E F   

S T I C H T I N G  S A M E N  Z O R G E N   

Waardevol, met Aandacht, eigen Regie en Mensgericht 

Deze vier kernwaarden, ofwel de WARM-waarden, maken de missie en visie van Stichting Samen 
Zorgen concreet. Hiermee worden onze richting, denkwijze en gezamenlijke manier van werken  
duidelijk.  
 
In deze nieuwsbrief lichten we onze derde kernwaarde (eigen) Regie toe. Want wat verstaan we hier 
dan onder?  

 De client bepaalt samen met familie/naasten hoe zijn/haar leven vormgegeven wordt; 

 De client ervaart daarbij zeggenschap en autonomie; 

 De client geeft zijn/haar leven zo zelfstandig mogelijk vorm; 

 De client voelt zich erkend en herkend in zijn/haar mens-zijn.  

Ook deze waarde is weer verbeeld in een foto met tekst en krijgt binnenkort in de vorm van een 
houten wandbord een plaatsje naast de borden met de kernwaarden Waardevol en Aandacht. Als  
u één van onze locaties binnenloopt kunt u ze aan de muur zien hangen. In de volgende nieuwsbrief 
meer over de vierde, en laatste kernwaarde: Mensgericht.   

Onze kernwaarden - onze WARMwaarden  

Ruime toename van collega’s in de zorg!    

Niet alleen landelijk maar ook bij Stichting Samen Zorgen zijn we hard aan het werven. We hebben al 
veel nieuwe collega’s aangenomen maar zijn ook nog steeds op zoek naar helpenden, verzorgenden 
en verpleegkundigen. De overheid heeft via de Zorgkantoren veel geld beschikbaar gesteld voor de 

komende jaren. Dit zijn de zogenaamde kwaliteitsgelden 
die ingezet worden om de kwaliteit van zorg en dienst-
verlening te verbeteren. Als zorgaanbieder zijn we hier 
heel blij mee want dat geeft ons de mogelijkheid om de 
zorg voor cliënten van de verpleeghuizen De Hoge Hof 
en Liefkenshoek nog beter op te pakken.  
Een heel belangrijk thema is “Welzijn”. Samen met veel 
nieuwe medewerkers gaan we dit thema vormgeven.  
 

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is het ons gelukt om een nieuwe groep helpenden te werven 
met een groot hart voor de zorg. Deze nieuwe medewerkers, maar ook de helpenden die al bij ons 
werkten, krijgen aanvullende scholing en informatie aangedragen om samen met de cliënt een fijne 
dag te maken. Een plek te creëren waar je als cliënt gekend wordt in je wensen en mogelijkheden. 
De komende maanden gaan we ook verder werven op professionele ondersteuning van cliënt en 
medewerker op het gebied van welzijn. Geestelijke verzorging, bewegingsagogiek en muziektherapie 
kunnen mede vormgeven aan de welzijns- en zingevingsvragen. Ook hier zijn onze kernwaarden 
WAARDEVOL  - AANDACHT -  REGIE - MENSGERICHT leidend.  
 
Marcel Inklaar 
Manager zorg en behandeling 
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Speeddaten bij SSZ   
Nadat de vacature helpende via diverse kanalen was uitgezet, bleek al gauw dat er veel helpenden op zoek 
waren naar een nieuwe uitdaging. Op welke manier krijg je nu al die sollicitanten te spreken, zodat je niet 
alleen op een sollicitatiebrief hoeft te selecteren? Het idee ontstond om door middel van speeddates alle 
sollicitanten in 2 gesprekken een kans te geven zich aan SSZ voor te stellen.  
Op een donderdag in januari stonden 4 groepen medewerkers van SSZ in de startblokken om 30 sollicitanten 
te ontvangen. De sollicitanten zijn bevraagd op wat ze de bewoners binnen SSZ kunnen bieden op het gebied 
van zorg en welzijn. Na een inspannende en enerverende dag, waarbij we veel indrukken hebben opgedaan, 
zijn er nieuwe medewerkers aangenomen. Sommige medewerkers zijn al gestart, de overige groep start in 
april. Alle teams en woningen zijn uitgebreid met een helpende. De eerste stap naar een professionele verbe-
terslag op het gebied van welzijn en ondersteuning van de zorgmedewerkers is gezet! 

Aan het einde van 2018 startte de eerste groep helpenden, die intern gesolliciteerd heeft naar deze nieuwe 
functie binnen SSZ, met de training helpende. De training werd gegeven door BTSG. BTSG, Beweging in  
Ouderenzorg, heeft een aanbod branche erkende opleidingen, maar verzorgt ook korte trainingen.  
Een adviseur van BTSG stelde samen met SSZ vast welke training het beste past bij de opleidingsvraag van 
SSZ. De training is op vraag en behoefte van SSZ samengesteld. In acht dagdelen zijn de medewerkers opge-
leid tot helpende binnen SSZ.  
In maart hebben de eerste twee groepen die de training hebben afgerond onder het genot van koffie en  
gebak hun certificaat mogen ontvangen van de teamleiders.  
Eind april starten de overige nieuwe medewerkers met de training helpende binnen SSZ.  
 
Cora Quint 
Teamleider zorg 
 
Petra van Harn 
Praktijkopleider  

    

BTSG training helpende  

 
Wij wensen alle helpenden veel succes in hun nieuwe functie! 
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N I E U W S B R I E F   

S T I C H T I N G  S A M E N  Z O R G E N   

Tevredenheidsmeting - cliënten, vrijwilligers en medewerkers 

Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangekondigd leest u hier de samenvatting van de bevindingen 
uit de tevredenheidsmetingen. Deze uitkomsten zijn eind februari door Van Loveren&Partners 
gepresenteerd aan een afvaardiging van de Cliëntenraad, Ondernemingsraad, Raad van Toezicht, 
vakgroep verpleegkundigen, vrijwilligerscoördinator, WoonZorgBemiddelaar, leidinggevenden/
teamleden, MT en aan een aantal medewerkers. Vervolgens bespreken de teams deze resultaten 
met elkaar en zullen de bevindingen onderwerp van gesprek zijn bij de familieavonden. 

De respons op de vragenlijsten ziet u hier:  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top 3 van resultaten per groep in aandachtspunten en sterke punten 

 
Cliënten met somatische hulpvragen die in De Hoge Hof wonen (zonder behandeling): 

 

   

Cliënten met somatische hulpvragen die in Liefkenshoek wonen (zonder behandeling): 

 

 

 

 

Verbeterpunt/aandachtspunt 
Veranderingen in zorgverlening   
Tijd voor een echt gesprek  
Zeggenschap over het zorgleefplan    

Sterk punt 
Respectvolle omgang   
Aantal medewerkers op een dag 
Zelf invulling geven/ leven bepalen  

Verbeterpunt/aandachtspunt 
Smaak warme maaltijd  
Veranderingen in de zorgverlening  
Aansluiting van activiteiten cliënt    

Sterk punt 

Aantal medewerkers op een dag 
Zelf invulling geven/leven bepalen 
Respectvolle omgang 
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Cliënten met dementie die kleinschalig wonen binnen Liefkenshoek en de Hoge Hof  
vertegenwoordigd door familie/contactpersoon:  

 

 

 

 

 

Cliënten met wijkverpleging: 

 

 

 

 

Vrijwilligers: 

 

 

 

 

Medewerkers: 

 

 

 

 

Uit de antwoorden zijn een aantal conclusies te trekken die tijdens de presentatie werden getoond.  
Aan de hand van grafieken over eenzelfde onderwerp bleek dat de verwachtingen of beelden soms ver-
schillend zijn. Communicatie, het informeren van elkaar, horen wat iemand vraagt is en blijft de essentie: 
het gaat tenslotte om de relatie tussen cliënten/familie, mantelzorgers, medewerkers en niet te vergeten 
vrijwilligers.  
We zullen nog meer moeten kijken naar onze verwachtingen naar elkaar en de juiste aandacht en waarde-
ring geven. Op het gebied van welzijn vraagt de aansluiting van activiteiten bij de vraag van cliënten om 
aandacht. Om de cliënten/mantelzorgers goed te ondersteunen en wetende dat de zorg steeds complexer 
en dus voor zorgmedewerkers ook fysiek en mentaal zwaarder wordt, zullen we hier met elkaar aan wer-
ken.  
Er zijn al enkele aandachtspunten verwerkt in het kwaliteitsjaarplan waarvoor ook extra geld beschikbaar 
 is gekomen. Denk aan de inzet om het welzijn te ondersteunen, zoals muziektherapie, een geestelijk ver-
zorger maar ook voor spelmateriaal/hulpmiddelen. Of aan de coördinator voor vrijwilligers die intussen 
werkzaam is binnen SSZ en met de uitkomsten aan de slag is.  

De volledige samenvatting van de presentatie kunt u vinden op onze website. Mocht u de volledige  
rapporten willen lezen dan kunt u deze opvragen bij: receptiessz@stgsamenzorgen.nl  

 
Nogmaals hartelijk dank voor ieders bijdrage! 

Verbeterpunt/aandachtspunt 

Aansluiting van activiteiten cliënt 

Tijd voor een echt gesprek  

Zorgvuldig omgaan met kleding   

Sterk punt 
Respectvolle omgang   
Smaak warme maaltijd 
Bereikbaarheid van medewerkers 

Verbeterpunt/aandachtspunt 

Vast team 

Afgesproken tijd aanhouden 

Zorgverleners op elkaar ingespeeld 

Sterk punt 
Behandeling met aandacht 
Op je gemak voelen 
Gezondheid in de gaten houden  

Verbeterpunt/aandachtspunt 

Aanbod scholing en informatie 

Waardering vanuit beroepskrachten 

Ontwikkelingen binnen SSZ horen  

Sterk punt 
Afstemming van mogelijkheden 
Voldoening en plezier uit het werk  
Voldoende vergoeding 

Verbeterpunt/aandachtspunt 

Emotionele belasting van het werk 

Balans werk en privé 

Lichamelijke belasting 

Sterk punt 
Informeren van familie over de zorg 
Aandacht voor de cliënt  
Respectvolle omgang  

mailto:receptiessz@stgsamenzorgen.nl
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 N I E U W S B R I E F   

S T I C H T I N G  S A M E N  Z O R G E N   

Ook hier werken vrijwilligers, en daar zijn wij trots op!! 

Bij Stichting Samen Zorgen zijn veel vrijwilligers actief op verschillende plekken. Graag willen we 
hier in de nieuwsbrief aandacht aan besteden. Dit keer uw aandacht voor de schilderclub; deze 
wordt gehouden in zowel De Hoge Hof als in Liefkenshoek.  

De schilderclub  wordt begeleid door vrijwilligster Henny Timmer. Zij staat er niet alleen voor:  
samen met vrijwilligers Rosy, Cobi (Liefkenshoek) en Hans (De Hoge Hof) zorgen ze elke week  
voor een creatieve en gezellige activiteit.  
We vragen Hans hoe hij bij Stichting Samen Zorgen als vrijwilliger is gekomen: 

 

 

 

 

 

 
 
De Schilderclub: 
“Iedereen kan schilderen”, dat is wat Henny Timmer altijd zegt als er mensen komen die zeggen 
dat ze niet kunnen schilderen. Het gaat er niet om hóe je het doet, als je er maar plezier aan be-
leeft! Veel mensen komen hier niet alleen voor de activiteit, maar ook voor de gezelligheid en een 
praatje. Iedereen is van harte welkom om naar de schilderclub te komen. 

Interesse?   
U neemt zelf een schildersdoek mee, Henny zorgt  
voor de (acryl)verf en deskundige adviezen. U mag  
zelf weten wat u  schildert. De kosten zijn € 4,10  
per keer, maar u kunt ook een abonnement afsluiten 
voor € 17,50 per maand. 

 Locatie De Hoge Hof:  
elke donderdag van 13.30-15.30 uur 

 Locatie Liefkenshoek:  
elke dinsdag en woensdag van 10.00-11.30 uur 

 

 

Hans van Meerten: 
“10 jaar geleden is mijn moeder overleden, ik viel toen in een groot gat. Ik besloot ver-
volgens om te gaan eten op het plein bij De Hoge Hof. Dit was gezellig, ik heb er zelfs 
mijn vriendin Ria leren kennen. We zijn nog steeds samen! 
Nadat ik met de Vut was ben ik begonnen met vrijwilligerswerk. Eerst op  
“de Zonnehof` die toen nog bestond, ik deed hier allerlei hand- en spandiensten. 
En als je eenmaal vrijwilliger bent gaat het vanzelf verder……. 

De Schilderclub                     
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Dorpsgesprek Herveld-Andelst  
Op maandag 19 februari kwamen inwoners van Herveld en Andelst op uitnodiging van de gemeente  
bijeen voor een gesprek over Ouder worden in Herveld en Andelst.  
Aanleiding voor dit dorpsgesprek was de rapportage van de huisbezoeken onder inwoners van 75 jaar  
en ouder.  
Ook Stichting Samen Zorgen was voor deze bijeenkomst uitgenodigd. 

Geïnteresseerden konden zich aansluiten bij verschillende gesprekstafels. Waaronder de tafel: 
“ontmoeten in de Hoendrik” .  

Er was veel interesse in de aanwezige bouwtekeningen van De Hoendrik. Ook is gesproken over de  
toekomst van de welzijnsactiviteiten, die momenteel nog plaatsvinden op het plein van De Hoge Hof.  
Na de nieuwbouw van De Hoge Hof zullen deze pleinactiviteiten niet meer onder de verantwoordelijkheid 
van Stichting Samen Zorgen vallen. 

Samen Zorgen vindt de activiteiten die door enthousiaste vrijwilligers worden uitgevoerd erg waardevol 
en zal in samenspraak met De Hoendrik naar de mogelijkheden van een warme overdracht kijken. 
 
Een uitgebreid algemeen verslag van deze middag verschijnt in de Dorpskrant. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gezocht: leden voor de Cliëntenraad  
De centrale Cliëntenraad van Stichting Samen Zorgen praat mee met de bestuurder over zaken die 
stichting breed spelen, zoals de organisatie van de zorg, de inzet van de kwaliteitsgelden, de visie 
etc. De centrale cliëntenraad is op zoek naar nieuwe leden.  
 
Indien u interesse heeft, of meer wilt weten over het lidmaatschap van de Cliëntenraad kunt u een 
bericht sturen aan Corine Elings, c.elings@stgsamenzorgen.nl. Zij informeert de Cliëntenraad. 

https://www.fortewelzijn.nl/home-en-actueel/overbetuwe/huisbezoeken-75/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix-JzPp8jhAhVDJ1AKHXv7DX8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.hoekschnieuws.nl%2F2016%2F08%2F07%2Fgezocht-redacteuren%2F&psig=AOvVaw0O2eQpuJ0XQdOiMuHm8n4G&ust=155508
mailto:c.elings@stgsamenzorgen.nl
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N I E U W S B R I E F   

S T I C H T I N G  S A M E N  Z O R G E N   

Welkom bij de “vernieuwde” woning 23  

Op dinsdag 26 februari was er vanaf 15.00 uur in de Tuinkamer in Liefkenshoek een high tea voor 
de bewoners. Dit hebben wij van de opbrengst van het thee- en koffiepotje kunnen doen. Dit potje 
staat in de Tuinkamer en daar kan de visite een bijdrage voor de genuttigde koffie en thee in  
achterlaten. 
 
De high tea werd verzorgd door Jan (de bakker) en zijn vrouw. Het begon met koffie, thee en heer-
lijke zoete gebakjes. Tussendoor bakte Jan ook koekjes; verser kon niet en de geur was heerlijk. 
Daarna kregen de bewoners een bouillon en verschillende belegde broodjes. Het was smikkelen en 
smullen. Je zag iedereen genieten. Tussendoor werden er gedichtjes voorgedragen en is er ook nog 
een bingo gespeeld. Rond 18.00 uur was de high tea afgelopen. Het was een groot succes en zowel 
voor de bewoners als voor het personeel is de high tea voor herhaling vatbaar.  
 
Allemaal bedankt voor deze geslaagde middag! 

 

Onze woning - woning 23 - kunt u vinden op de tweede etage in Liefkenshoek. Achter de deur met 
het mooie bloemetjesbehang wonen 11 bewoners. Iedere bewoner is uniek. Wij spannen ons in 
om ons zo goed mogelijk in te leven in ieders wereld en aan te sluiten bij de individuele behoeftes.  

 
Bent u het bloemetjesbehang gepasseerd? Dan volgt u een  
lange gang met zowel links als rechts de appartementen van  
de bewoners. Aan het einde van de gang, bij “het bos”, gaat u 
linksaf. U komt dan via een kleine ruimte in de algemene huis-
kamer en de keuken. Deze ruimte is helemaal vernieuwd. Sinds 
december is er een muurtje weggehaald en hebben we nieuwe 
meubeltjes gekregen,  nieuw behang en nieuwe kleuren op de 
muren, en andere kussens en accessoires om de ruimte  
vrolijker en huiselijker te maken.  

We zijn trots op het resultaat! En gelukkig krijgen we positieve 
reacties terug van iedereen. 
 

“Ons team” bestaat niet alleen uit het verzorgend personeel. We zijn heel dankbaar voor de hulp 
van de vrijwilligers en zeker niet te vergeten van familie/mantelzorgers. 
 
Met vriendelijk groet, 
Medewerkers van woning 23 

High tea in de Tuinkamer  
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Wel en wee in Woning 2B 

Inmiddels is het alweer april. Alle uitlopende bomen en planten, én de fluitende vogels, luiden de lente in.  
Eind januari hebben we een high tea georganiseerd, waar we met bewoners en fami-
lie een gezellig samen zijn van hebben gemaakt. Al het lekkers heeft goed gesmaakt 
en het is zeker voor herhaling vatbaar.  
In februari is er in de woning een bingo georganiseerd met leuke prijsjes. Onder het 
genot van wat lekkers natuurlijk.  
Als team zijn we bezig om welzijn een belangrijkere plaats in te laten nemen in de 
bezigheden van alledag. Zo is het “zitje” bij binnenkomst in de woning gezelliger  
gemaakt. Hopelijk nodigt dit uit om eens plaats te nemen met uw familielid, als u op 
bezoek komt.  

Binnen ons team zijn collega’s bijgeschoold tot helpende en mogen we meer uren inzetten. Zo kunnen we extra 
tijd besteden aan activiteiten met de bewoners. Hierover meer in een volgende nieuwsbrief.                   
 
Een mooi voorjaar voor iedereen  
Namens team woning 2b 

Succesvolle start van Welzijn Buiten de Woningen 
Per 1 april is de pilot “Welzijn Buiten de Woningen” gestart. Er worden deze maand  
diverse welzijnsactiviteiten aangeboden en uitgevoerd door medewerkers in samen-
werking met vrijwilligers en/of stagiaires. De activiteiten worden buiten de woning  
gehouden, bijvoorbeeld op het Liefkensplein of in de serre binnen. Per activiteit doen 
zo’n 8 bewoners mee, per woning ongeveer 2 bewoners. Om ervoor te zorgen dat ieder-
een die mee wil doen aan bod komt, rouleren we.  
De eerste week was een succes! Bewoners van verschillende woningen kwamen bij  
elkaar om gezamenlijk een activiteit naar keuze te doen. Een andere omgeving, andere 
mensen -en uitdagende activiteiten- maakten dat de bewoners zichtbaar genoten! Er 
werd veel gelachen tijdens het balspel waarbij een bal werd overgegooid via de tafel en 
serieus gepraat tijdens het Nieuwsuur. Ook konden bewoners zich heerlijk uitleven bij 
de spelletjes en de creatieve morgen. Alles in eigen tempo en naar mogelijkheden.  
Kortom een geslaagde week! 
 

Vervolg:   
Aan het eind van de maand gaan we deze pilot evalueren en zo nodig bijstellen. Na evaluatie en bijstelling 
volgt uitbreiding naar het weekend. 
 
Programma: 
Maandagmorgen: “Nieuwsuur”; hier wordt gepraat over het nieuws en andere zaken 
Dinsdagmorgen: spellenmorgen 
Woensdagmorgen : creatieve activiteit 
Donderdagmorgen: bewegen 
Vrijdagmiddag: beautymiddag 
In het weekend willen we op de zaterdagmiddag gaan wandelen. Op zondagmiddag komt er een sportmiddag 
waarbij we met elkaar sport gaan kijken op een groot scherm. Dit doen we onder het genot van een drankje 
en een hapje, zoals thuis. Bij deze activiteiten kan iedereen zich aansluiten.  
 
Vrijwilligers gezocht: 
Familieleden en of andere belangstellenden zijn van harte welkom om mee te helpen de activiteiten tot een 
succes te maken. Interesse? Geef je op bij de woning of bij Hanneke Nieboer, vrijwilligerscoördinator SSZ:  
h.nieboer@stgsamenzorgen.nl 

mailto:h.nieboer@stgsamenzorgen.nl
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Elektronisch Cliënten Dossier (ECD)  
Sinds half januari werken alle medewerkers in de wijk met een tablet. Voor-
taan kunnen zij het zorgplan daarop lezen en hun bevindingen erin opslaan. 
Menigeen van u is al op de foto gezet. De foto wordt geplaatst bij uw per-
soonlijke gegevens en is alleen te zien door zorgmedewerkers. Wij zijn vrij 
vlot gewend geraakt aan het digitaal werken en ervaren dagelijks de voorde-
len ervan. Een van die voordelen is dat er op kantoor ook meegelezen kan 
worden met de dagelijkse rapportage. Hierdoor kunnen de wijkverpleegkun-
digen vragen van bijvoorbeeld een mantelzorger of huisarts sneller en/of be-
ter beantwoorden. 
 
Cliëntportaal  
Om ook u inzicht te geven in uw zorgplan en de rapportage, is de administratie afgelopen periode 
druk bezig geweest om de door u teruggestuurde invulformulieren te verwerken en u en/of uw 
contactpersoon aan te melden voor het cliëntportaal. Inmiddels zijn er al een aantal van u die heb-
ben ingelogd en meegekeken. Mocht u het invulformulier, om zich aan te melden voor het cliënt-
portaal, nog willen inleveren dan kan dat. Voor eventuele vragen kunt u ons altijd aan ons (rode) 
jasje trekken.  
 
Blauwe map 
De komende periode gaan we aan de slag met het vervangen van de oude 
blauwe dossiers. We zijn bezig om een nieuwe informatiemap samen te stel-
len. Nu het zorgplan en de rapportage digitaal te bekijken zijn, zal de oude 
blauwe map verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe rode map, 
die beter bij de kleur van onze jasjes past. In de map vindt u onder andere 
gegevens over onze bereikbaarheid, de toedienlijst voor medicatie en er zal 
schrijfruimte zijn voor huisartsen om een bericht aan ons achter te laten. 
 
Medewerkers 
Wat betreft onze medewerkers vinden er weer wat veranderingen plaats. Helaas hebben we af-
scheid moeten nemen van Francis Hermsen. Vanwege haar chronische ziekte heeft ze er zelf voor 
gekozen een andere weg in te slaan. Met veel respect voor haar doorzettingsvermogen nemen we, 
met spijt, afscheid van haar en wensen haar alle goeds toe voor de toekomst!  
Gelukkig is er ook goed nieuws te melden. Manon Niemeijer is geslaagd en mag zich nu verpleeg-
kundige noemen. Van harte! Manon gaat vanaf 1 april in De Hoge Hof werken, we wensen haar 
daar veel werkplezier toe. 
In de plaats van Manon verwelkomen we een 3ejaars leerling verzorgende Veronique van de Pol. 
We gaan ons best ervoor doen dat ze het naar haar zin krijgt bij ons. 
We zijn, zoals u waarschijnlijk wel merkt, nog steeds niet op volle sterkte wat betreft het aantal 
vaste medewerkers. Gelukkig zijn er een vast  aantal invallers/ZZP’ers die ons regelmatig helpen.  
Rest ons u een fijn voorjaar te wensen met mooi weer! 
 
Namens team wijkverpleging en huishouding, 
Wilmanet Buitenhuis en Annelies Verbeek, wijkverpleegkundigen  (0488-820217) 

Team wijkverpleging  

N I E U W S B R I E F   

S T I C H T I N G  S A M E N  Z O R G E N   
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Vernieuwd logeren in De Hoge Hof  

In De Hoge Hof in Herveld zijn twee kamers ingericht waar ouderen met een zorgvraag tijdelijk kunnen verblijven. 
Bijvoorbeeld tijdens een herstelperiode na een ziekenhuisopname of tijdens de vakantie van de mantelzorger.  

De beide kamers zijn onlangs opnieuw ingericht. Ze zagen er niet aantrekkelijk uit, “echte oude meuk”, volgens de 
heer Rijndertse één van de logés die regelmatig in De Hoge Hof verblijft. Ingericht met zwaar en donker meubilair 
en een beeldje of plastic plantje, achtergelaten door een tijdelijke logé.  
Albertine van Elst, werkzaam in de zorg, vond dat de cliënten gelijk 
hadden. Zij wilde graag meedenken in een oplossing. Een oplossing om 
een prettige tijdelijke woonruimte te creëren en tegelijkertijd te wer-
ken aan een verbeterplan, dat te gebruiken is voor haar opleiding.  

Het idee om een prettige woonruimte te creëren past helemaal bij de 
visie van Stichting Samen Zorgen. Ondanks het komende vertrek uit  
De Hoge Hof willen we ook ouderen, die nu tijdelijk in De Hoge Hof  
verblijven, laten ervaren dat zij omringd worden met warme zorg en 
aandacht in een veilige leefomgeving die aansluit bij een gevoel van 
thuis zijn. 

Met elkaar zijn we aan de slag gegaan. Er werden eisen op papier gezet 
en twee bedrijven zijn uitgenodigd om een ontwerp te maken. Op basis 
van argumenten als kleur, licht, huiselijkheid, warmte, geschikt voor 
ouderen maar wel van deze tijd, heeft Albertine met haar team het 
ontwerp van Beijer Advies uitgezocht. Voor de aanvullende aankleding 
van de ruimtes kreeg ze een budget. Een speurtocht op internet en een 
middag winkelen met haar moeder leverde uiteindelijk twee prachtige 
nieuwe logeerkamers op. Albertine vertelt dat ze het superleuk vond om dit met haar moeder te doen. Het is toch 
spannend om keuzes te maken voor een ander, samen wordt dat een stukje gemakkelijker. 

Albertine is blij met het resultaat. Het is echt een logeerkamer geworden waar je je van harte thuis voelt, zij krijgt 
leuke reacties van cliënten. En daar heeft ze het voor gedaan. Dat zij dit project mocht draaien en vrijheid kreeg in 
keuzes voelt als waardering en vertrouwen vanuit het managementteam.  

Ook de heer Rijndertse is blij met het resultaat. Een enorme verbetering! Het voelt als thuis. “Pas maar op, straks 
blijf ik voor altijd” …. waren zijn woorden. Hij had nog één verbeterpuntje, een klein lampje onder de bovenkastjes 
bij het keukentje. Dat gaan we regelen. 

Vanuit onze organisatie ben ik trots op Albertine. Op haar inbreng,  
eigenaarschap en betrokkenheid bij dit project. Zij was intrinsiek gemotiveerd 
om een aantrekkelijke logeerkamer te realiseren voor onze cliënten.  
 
Ik vind het mooi dat we medewerkers hebben die met zoveel energie mee-
denken en dat we hen de mogelijkheid kunnen geven om dat op een manier 
te doen die bij hen past. Ook ben ik trots op het resultaat. Een resultaat dat 
zeker ook prachtig staat in de nieuwbouw.  

Mariëtte Kranendonk 
Manager bedrijfsvoering en facilitaire processen 
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N I E U W S B R I E F   

S T I C H T I N G  S A M E N  Z O R G E N   

 Zorgen 

 

De deurbel gaat. 
 
Door de ruit van de voordeur zie ik aan haar silhouet dat zij het is. Klein van stuk, fragile, een 
in elkaar gedoken houding. Ze huilt. Ze is de grip en de controle over haar leven kwijt.  
Ze weet het niet meer. 
 
“Ik heb honger buurvrouw! Ik denk dat mijn portemonnee gestolen is. Ik heb geen geld om 
eten te kopen en ik schaam me! Ik durf niet te vragen om eten”, jammert ze. 
Ik word -zoals wel vaker als ze aan de deur staat- overvallen door een gevoel van medelijden 
en heb ontzettend met haar te doen. Ik open de deur helemaal, laat haar binnen en vraag of 
ze thee wil. “Jaaahaaa”, zegt ze snikkend. “Ik weet niet wat ik moet doen. Ik schaam me zo!” 
Ik vertel haar dat ze zich niet hoeft te schamen. Dat ze altijd mag komen, alles vragen en altijd 
mee mag eten. Ondertussen zet ik thee en geef haar crackers met boter en kaas. 
Uit de vele voorgaande bezoekjes weet ik dat ze dat lekker vindt. Ze knaagt een half pak  
crackers weg en komt langzaam tot rust. De jas gaat uit en er komt een magere, kwetsbare 
vrouw uit tevoorschijn. Ze voelt zich duidelijk op haar gemak. 
 
Ze grabbelt in de plastic tas die ze bij zich heeft. 
Ik vraag haar waar haar handtas is. “Kwijt” zegt ze. “Ik denk gestolen. Maar ik heb deze tas 
nog!”  Ze houdt de plastic zak omhoog. Ik glimlach naar haar. Ze graait haar telefoon eruit en 
geeft het oude ding aan mij. Ze zegt dat alle namen eruit zijn en ze daardoor niet meer kan 
bellen. Ik kijk het na en constateer dat alle namen er gewoon netjes in staan. Ze weet niet 
meer hoe ze de telefoon moet gebruiken.  
 
Ze vertelt me openhartig en vertrouwelijk dat ze soms erg vergeetachtig is en vraagt of ik dat 
al wel eens aan haar gemerkt had? Ik beaam het met een zacht “soms”. 
Na 3 kwartier heeft ze de thee weg gewerkt. Het pak crackers is op. Het onrustige gevoel is 
verdwenen. Ze gaat weer opgewekt terug naar haar eigen huis. 
 
Vijf minuten later gaat de deurbel. 
Daar staat ze weer. Klein van stuk, fragile, een in elkaar gedoken houding. 
Het huilen staat haar nader dan het lachen als ze zegt dat ze zich buiten gesloten heeft. 
Ze had de voordeur dicht getrokken met de sleutel nog aan de binnenkant van de deur. 
 
Ik stel haar op haar gemak en biedt haar nog maar een kop thee aan. 
Voor de vierde keer die week klim ik over de schutting om via de achterdeur haar huis binnen 
te komen. Ze is zoals vaker nieuwsgierig hoe ik dat “gefikst” heb. Ik leg het uit. 
Ze kan -keer op keer- niet geloven dat ik over de schutting kan klimmen. 
“Hoe doet ze dat, met dat dikke lijf!” bromt ze oprecht verwonderd, terwijl ze mijn huis weer 
uit schuifelt richting haar eigen voordeur. En ik? Ik schud mijn hoofd en zucht. Een zorgelijke 
zucht.  
 
Miriam Teunissen van Manen 
WoonZorgBemiddelaar 
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Workshops Dementie  

Stichting Samen Zorgen biedt vrijwilligers, medewerkers, familie 
en mantelzorgers, een workshop dementie aan.  

Inhoud:  

 Wat is dementie? 
 Omgangsadviezen 
 Inleven in een persoon met dementie 
 De vier fasen van dementie 
 Ruimte voor vragen 
 
 

Locatie De Hoge Hof: 

9 mei  18.30 uur MFR 1 

18 juni  18.30 uur MFR 1 

11 juli   13.00 uur MFR 1 

4 september 18.30 uur MFR 1 

14 oktober 13.00 uur MFR 1 

13 november  18.30 uur MFR 1 
11 december  13.00 uur MFR 1 
 

U kunt zich opgeven bij de receptie van Liefkenshoek voor 
deelname. De duur van de bijeenkomst is maximaal ander-
half uur. 

Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers per keer.  
Minimaal 3 deelnemers! Er zijn geen kosten verbonden 
aan deze workshop. 

Voel u vrij om een datum uit te zoeken die u het best past.  

U bent van harte welkom! 

Week van Zorg en Welzijn en Heteren-doet    

Het was een gezellige bedrijvigheid in en rondom Liefkenshoek 
op zaterdag 16 maart jl. Liefkenshoek was wederom de thuis-
basis voor Heteren-doet. Ruim honderd vrijwillige klussers  
hebben de handen flink uit de mouwen gestoken. Tegelijkertijd 
konden belangstellenden ‘sfeer proeven’ in Liefkenshoek, deel-
nemen aan een workshop dementie en informatie krijgen over 
(vrijwillig) werken en leren bij Stichting Samen Zorgen. Maar 
ook vragen over wonen, welzijn en zorgverlening konden ter 
plekke worden beantwoord.  

Voor ons een mooie gelegenheid om Stichting Samen Zorgen 
voor het voetlicht te brengen. Én om anderen te laten zien en 

ervaren waarom werken in de zorg zo mooi en betekenisvol is. Daar willen we graag over vertellen en hope-
lijk anderen mee inspireren.  
 
Het was een mooie dag……, ondanks het slechte weer.   



 

Bezoekadressen: 

De Hoge Hof Liefkenshoek 

De Hoge Hof 1 Hyacintenstraat 23 

6674 BR Herveld 6666 BR Heteren 

0488-452541 026-4722214 

info@stgsamenzorgen.nl 

www.stgsamenzorgen.nl 

 

Onze visie: 

Warme aandacht voor mensen. 

Volkomen thuis en op uw gemak. Dat bent u bij Stichting 
Samen Zorgen. In de locaties De Hoge Hof in Herveld en  
Liefkenshoek in Heteren is het goed wonen, met de zorg 
en dienstverlening die bij u past. 
 
Het team wijkverpleging van Stichting Samen Zorgen ver-
leent zorg bij u thuis in de naaste omgeving van  
Liefkenshoek, De Hoge Hof en in de omgeving van de 
Stationsstraat in Zetten (nabij het kantoor van de wijk-
verpleging) en in Driel.  
 
Bij Stichting Samen Zorgen staat de ouder wordende 
mens centraal. We omringen u met warme zorg en    
aandacht. Een veilige leefomgeving, die aansluit bij uw 
gevoel van thuis zijn, maakt betekenisvol ouder worden 
mogelijk 
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WARME AANDACHT VOOR MENSEN 

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, stuurt u dan een mailtje naar  
receptiessz@stgsamenzorgen.nl of als u deze nieuwsbrief digitaal ontvangt klik hier  

 

Afmelden nieuwsbrief  

Zorgkaart Nederland, uw mening telt!
 
Wat is uw ervaring met onze zorg en dienstverlening? 
Uw ervaring vinden wij belangrijk. Laat ons weten wat u van ons vindt. Door uw ervaring te delen leren wij 
wat we goed doen, maar ook wat beter of ánders kan. Bovendien helpt het anderen om een passende keuze 
te maken voor een zorgaanbieder.   
Nóg een belangrijke reden voor ons als organisatie is dat het invullen van voldoende waarderingen bijdraagt 
aan een ruimer budget voor de zorg voor onze bewoners. Dus ook voor uw vader, moeder of naaste. 
 

Op de website www.zorgkaartnederland.nl kunt u een waardering plaatsen. Het achterlaten van uw reactie 
gebeurt anoniem en kost u slechts een paar minuten. Ontvangt u deze nieuwsbrief  digitaal? Klik dan hier 
om direct uw waardering te plaatsen. 
 
Alvast onze hartelijke dank!  

mailto:Receptie%20Stichting%20Samen%20Zorgen%20%3cReceptiessz@stgsamenzorgen.nl%3e?subject=afmelding%20nieuwsbrief%20
https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-stichting-samen-zorgen-herveld-15138

