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NIEUWE VOORZITTER

Vanaf 1 september 2021 is  
Marianne Straks de nieuwe  
voorzitter van de Raad van Bestuur 
van Zorgpartners Midden-Holland. 

Marianne Straks: “Mijn hart ligt echt  
bij de zorg. Ik heb jarenlang met veel 
plezier in de ouderenzorg gewerkt.  
Ik vind het een mooie uitdaging om  
te mogen bijdragen aan de verdere  
ontwikkeling van Zorgpartners.  
Wat me in het bijzonder aanspreekt  
is het regionale werkgebied van de  
organisatie. Met een mooie mix van  
ouderenzorg in zowel stedelijk als in 
meer landelijk gebied. Dat maakt het 
divers en daar hou ik van.”

Op dit moment is Marianne Straks 
bestuurder van WoonInvest, een  
woningcorporatie die actief is in de  
regio Haaglanden. Daarvoor was ze 
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onder meer bestuurder van zorginstel-
ling Kalorama, directeur Ouderenzorg 
bij Cordaan en lid van de directie van 
Actiz. Marianne Straks volgt Margot 
van der Starre op. De Raad van Bestuur 
van Zorgpartners wordt vanaf septem-
ber gevormd door Marianne Straks en 
Dick van Duijn.

Paul Rijksen (voorzitter Raad van  
Commissarissen): “We zijn blij met  
de benoeming van Marianne Straks  
als nieuwe voorzitter van de Raad  
van Bestuur. Ze is een zeer ervaren  
bestuurder die de zorg van binnenuit 
kent en goed thuis is in de ouderen-
zorg. Ik heb er alle vertrouwen in dat  
ze samen met Dick van Duijn voort-
varend verder gaat met de ingezette 
professionalisering van de besturing, 
bedrijfsvoering en de kwaliteit van de 
zorg.”

Colofon Redactie: Nienke Alblas, Esmahan Talan, Arie Pieter van Dijk
Fotografie: Zorgpartners Midden-Holland, Rob Glastra
Vormgeving: Mariël Lam grafisch ontwerp
Druk: Van Deventer

Marianne Straks

www.zorgpartners.nl

https://www.zorgpartners.nl/
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FLORAVITA
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Een vernieuwd fleurig Floravita

Je kan de bewoners van Floravita uit Boskoop 
halen, maar Boskoop niet uit de bewoners en 
de enthousiaste zorgverleners.  
In de tijdelijke huisvesting De Rietkraag in 
Gouda spreekt de bevlogen Floravita-
directeur Taco van Delft over de nieuwe 
ontwikkelingen in het huis in het dorp langs 
de Gouwe. “We kunnen bijna niet wachten 
om weer terug te keren. Je leert nog meer 
waarderen wat je had als je er even niet meer 
bent”, vertelt Taco.

plek hebben om naar buiten te gaan met uitzicht op  
verschillende tuinen. Het Boskoopse groen komt op veel 
verschillende manieren terug door bijvoorbeeld de namen 
van de afdelingen zoals ‘de Proeftuin’, maar ook door de 
kleuren. Voor het kleurenpalet van de afdeling ‘het  
Rosarium’ is bijvoorbeeld gekeken naar de kleuren in de 
Boskoopse rozentuin. “Het past bij het groene karakter  
van Boskoop”, aldus Taco.

Advocaat met slagroom
Comfortabel wordt de nieuwbouw van Floravita zeker. Met 
trots laat Taco een foto zien van de nieuwe belijning van de 
galerijen. De stalen spijlen maken plaats voor bamboehout. 
Vanaf de galerij kijk je op het levendige ‘welnessplein’.  
“Het klinkt heel chique en dat is het misschien ook wel  
een beetje. Je vindt hier onder andere een kapsalon en  
de fysiotherapie. Na het bezoek aan de kapper kunnen 
bewoners meteen een hapje eten in het restaurant of  
hier met bezoekers gezellig een drankje drinken. Het menu 
wordt naar de wensen van de bewoners aangepast en 
uitgebreid. Advocaat met slagroom mag natuurlijk niet 
ontbreken”, vertelt de directeur van het Boskoopse  
verzorgingshuis lachend.

Bruisend verenigingsleven
Taco van Delft ziet ernaar uit om weer terug te keren naar 
Floravita. In het gebouw zullen veel activiteiten die nu door 
de beperkte ruimte in de tijdelijke huisvesting van De 
Rietkraag anders worden ingevuld, weer opgepakt worden. 
“Het actieve verenigingsleven zal weer worden voortgezet, 
waardoor ook meer mensen die niet in Floravita wonen van 
het nieuwe gebouw kunnen genieten. We zien ernaar uit na 
dit tijdelijke thuis weer thuis te komen in Boskoop in 
september 2021.” l

Na een periode werkzaam geweest te zijn als directeur van 
Souburgh in Waddinxveen en Floravita in Boskoop, maakte 
Taco de overstap naar Floravita. Zodoende kon hij zich in de 
intensieve periode rondom de verhuizing volledig op 
Floravita richten. Nu ze tijdelijk in de voor de bewoners 
‘grote stad’ Gouda verblijven, merkt Taco hoe hij en de 
andere medewerkers en bewoners het dorp op sommige 
momenten best wel missen. “Je had veel in- en uitloop. 
Daarnaast missen we onze vrijwilligers en de gemeenschap-
pelijke grotere ruimtes die Floravita te bieden had. Gelukkig 
weten we dat het allemaal ten goede komt. We zullen terug- 
keren naar een vernieuwd en verbeterd Floravita waar 
bewoners in de komende tientallen jaren met de juiste  
zorg, genoeg comfort en veel plezier kunnen verblijven.”

Het groen van Boskoop: ook in Floravita
Er wordt momenteel hard gewerkt aan de realisatie van 
verschillende nieuwe en vernieuwde onderdelen in het 
gebouw aan het spoor in Boskoop. Door het verplaatsen van 
de oprit is er meer ruimte voor de tuin. Daarin kun je niet 
alleen een kopje koffie drinken, maar ook oefenen met de 
fysiotherapeut en misschien zelfs appels plukken. Daarnaast 
worden er balkons gerealiseerd zodat mensen een eigen 

Impressie van het nieuwe Floravita

Taco van Delft



      Uniek juli 2021    4i

COVID-TEAM

“Het coronavirus is niet het enige virus. Dit vergeten we 
soms. We hebben het afgelopen jaar veel nieuwe dingen 
geleerd en ook dingen opnieuw geleerd. Zo zien we het 
belang van hygiëne nog beter in. Normaal hadden we een 
paar keer per jaar te maken met het norovirus. Al tientallen 
jaren kregen veel afdelingen met dit vervelende virus dat 
zorgt voor maag- en darmklachten te maken. Nu we ons 
meer en strenger aan hygiënevoorschriften houden zie je  
dat dit een duidelijk effect heeft. Het is een les die we 
meenemen, ook als we straks minder met COVID te maken 
hebben.”

René Boeren kijkt positief naar de toekomst en probeert 
samen met andere medewerkers en bewoners van  
Zorgpartners de lessen die ze hebben geleerd te omarmen. 
“We zijn erg blij dat de angst voor COVID afneemt nu steeds 
meer mensen gevaccineerd zijn. Wij merken duidelijk een 
terugloop in het aantal besmettingen en een afname van  
de ernst van de ziektegevallen. Ik ben erg dankbaar om  
weer mensen gedag te zeggen in de gangen en welkom te 
heten in het restaurant en andere ruimtes op onze locatie 
Ronssehof”, aldus René. “Ik kijk positief naar de toekomst, 
als ik zie wat er nu alweer mogelijk is en hoe het de goede 
kant op gaat. De versoepelingen roepen natuurlijk weer 
nieuwe vragen op, maar uiteindelijk weten we dat er steeds 
een beetje meer kan en mag.” l

Het coronavirus heeft een grote invloed gehad op 
het dagelijks leven van mensen binnen Zorgpartners. 
“We moesten afscheid nemen van veel activiteiten, 
contactmomenten en helaas ook van geliefden en 
cliënten. Mensen vroegen zich vooral af wanneer ze 
weer bezoek konden ontvangen en weer anderen 
konden ontmoeten”, aldus René Boeren, lid van het 
COVID-team van Zorgpartners Midden-Holland. 

COVID-team  
navigeerde  
Zorgpartners  
door de  
coronacrisis 

Een roerig jaar
De taak van René was niet altijd gemakkelijk. “Waar COVID 
uitbrak, werd een speciale afdeling geopend, een ‘cohort’,  
waar nog meer mensen met COVID naartoe werden  
gebracht”, vertelt hij. “De meeste cliënten lagen niet in het 
ziekenhuis, maar op die afdeling. Onze medewerkers liepen 
een lange tijd op hun tenen. We leefden in constante 
spanning en moesten veel nieuwe dingen leren. Je was niet 
alleen bezig met het verzorgen van grote aantallen cliënten, 
maar had ook zelf het gevoel continu in gevaar te zijn.”

Zorgpartners heeft geprobeerd goed voor de medewerkers 
te zorgen en hen voldoende te ondersteunen. Maar soms 
loopt de druk hoog op. “Als er meerdere overlijdens op een 
dag zijn, als er weinig personeel is door ziekte, dan voelt het 
soms als dweilen met de kraan open”, vertelt René over zijn 
ervaringen in het afgelopen jaar. “De eerste golf was zeer 
heftig maar er was ook een heel sterk gevoel van saamhorig-
heid in de maatschappij. Er stonden mensen te zingen voor 
de deur. We gingen er samen keihard tegenaan. Dat was in 
de tweede golf lastiger. Het duurde te lang. Mensen waren 
moe en soms verdrietig.”

Blik op de toekomst
Ondanks het achterliggende heftige jaar zijn er ook positieve 
lessen te trekken uit deze moeilijke periode.  

René Boeren
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René Boeren

GEZOND EN FIT

Bewegen hoeft  
niet moeilijk te zijn 
Het Kenniscentrum Sport en Bewegen adviseert 
volwassenen om gemiddeld 2,5 uur per week matig 
intensief te bewegen en twee keer per week aan  
spier- en botversterkende activiteiten te doen.
 
Het is voor veel mensen moeilijk om dit advies in de praktijk 
te brengen. Na een operatie is dit vaak nog lastiger, maar het 
belang van beweging is in deze situatie juist groter. Fysiothe-
rapeut Rosalie van der Meer vertelt over het belang van 
beweging tijdens de revalidatie en oefeningen die iedereen 
in zijn dagelijks leven kan doen. “Bewegen hoeft niet moeilijk 
te zijn, ook niet als het om verschillende redenen wel 
moeilijk gaat”, aldus Rosalie.

Geduld
Een van de belangrijkste dingen bij beweging en revalidatie 
is geduld en doorzettingsvermogen. “Het gaat soms niet zo 
makkelijk als mensen graag zouden willen.  Het kan dan heel 
confronterend zijn om weer te gaan bewegen. Het is hard 
werken en soms heel frustrerend. Het hoofd wil wel, maar 
het lichaam werkt soms tegen. Gelukkig zien we het met 
genoeg oefening bijna altijd weer de goede kant op gaan. 
Maar daar is wel werk en geduld voor nodig. Vooral dat 
laatste kan nog weleens moeilijk zijn”, vertelt Rosalie met 
een glimlach. “Wanneer je altijd alles zelfstandig hebt 
gedaan, je plotseling naar het ziekenhuis moet en bijna niets 
meer kunt. Je kan je niet voorstellen dat je moet nadenken 
of je op een dag gaat douchen of even een boodschap gaat 
doen. Voor veel mensen die herstellen na ziekte of een 
operatie is dit een vraag waar ze dagelijks mee te maken 
hebben.”

Zorgpartners in beweging
“Het klinkt bijna als een reclamepraatje, maar een van de 
beste programma’s op dit moment op de Nederlandse  
televisie vind ik ‘Nederland in beweging’. Het is bij iedereen 

bekend en elke dag te zien. Je kan makkelijk op verschillen-
de niveaus meedoen”, geeft de fysiotherapeute als gouden 
tip voor meer dagelijkse beweging.
Er zijn bijvoorbeeld verschillende oefeningen die je kan 
doen terwijl je in je stoel zit. Zo kan je je hielen van de 
vloer tillen terwijl je je tenen aan de grond houdt. Of je 
benen recht vooruit strekken. Of je knieën heffen. Een van 
de andere oefeningen die Rosalie iedereen aanraadt, is 
met je handen voor je uit in de lucht ‘boksen’. Daarnaast 
kan je eenvoudig in de lucht ‘zwemmen’, terwijl je op je 
stoel zit. Of een paar keer gaan zitten en staan. Rosalie:  
“Je kan al deze oefeningen gewoon thuis zittend of staand 
doen, waar jij je prettig bij voelt. Je mag voelen dat er 
inspanning geleverd wordt, maar als het pijn doet raad ik 
iedereen aan eerst even langs de huisarts of eigen fysio-
therapeut te gaan.” l

Meer informatie
De fysiotherapeuten van Zorgpartners leren u zelfstandig 
te bewegen waardoor uw functioneren en gezondheid 
verbetert. Dit kan bijvoorbeeld bij gezondheidsproblemen 
door een beroerte, Parkinson of dementie. Daarnaast 
ondersteunen fysiotherapeuten bij revalidatie na een 
periode van ziekte of operatie zodat u zo lang mogelijk 
thuis kan blijven wonen. Kijk voor meer informatie op 
www.zorgpartners.nl/zorg-thuis/fysiotherapie.

Rosalie van der Meer

https://www.zorgpartners.nl/zorg-thuis/fysiotherapie
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WONEN

Ideaal wonen 
bij het  
centrum van 
Gouda

Centraal in de historische stad Gouda ligt woon- 
complex Ronssehof. Dit moderne complex bevat  
46 huurwoningen voor 55-plussers. Daarvan staat  
een aantal te huur. Het centrum van Gouda, het  
Groene Hart Ziekenhuis, de bushalte en het  
NS-station zijn op loopafstand.

Woningen voor senioren
De huurwoningen hebben een woonkamer, slaapkamer, 
keuken, hal, badkamer en berging.Een aantal woningen  
heeft een serre. Alle woningen beschikken over een Frans 
balkon en zijn bereikbaar met een lift. In de gezellige  
zithoekjes van de tuin rond het complex is het heerlijk 
toeven.

Faciliteiten
Ronssehof heeft een centrale hal met receptie. Voor de  
auto kan een plaats in de afgesloten parkeergarage worden 
gehuurd. In het complex is onder meer een bibliotheek, 
restaurant, winkel en een zaal. Hier worden aantrekkelijke 
activiteiten voor bewoners georganiseerd en kunnen zij 
bijvoorbeeld hun verjaardag of jubileum vieren.

Volledig Pakket Thuis
Met het Volledig Pakket Thuis (VPT) kunnen bewoners 
profiteren van de voordelen van het zelfstandig wonen  
in combinatie met onderdelen van de complete zorg-  
en dienstverlening van Ronssehof of de Thuiszorg van 
Zorgpartners Midden-Holland. 
Bij VPT kan worden gedacht aan het ontvangen van  
persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding,  
behandeling, maaltijden, alarmering en het schoon- 
houden van de woning.

Geïnteresseerd?
Op www.zorgpartners.nl/hureningouda vindt u de 
voorwaarden en de nodige informatie. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met de afdeling 
Verhuur via telefoonnummer (0182) 35 60 00 of  
mailen naar verhuur@zorgpartners.nl.

https://www.zorgpartners.nl/huurwoningen/woningaanbod/huurwoningen-gouda/ronssehof/
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THUISZORG

Uniek in 
Thuiszorg

Altijd.
Thuizorg 
die bij u 

past
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INNOVATIE

Het is acht uur ’s ochtends. 
Terwijl de koffie pruttelt,  
klinkt er een geluidje en begint  
er in de hoek van het aanrecht  
een lichtje te branden. De cMed 
Plus geeft aan dat het tijd is om 
de medicijnen in te nemen. 
Met één druk op de knop komt  
een zakje met de juiste dosering 
medicijnen uit het apparaat.  
“De volgende dosis wordt uit-
gegeven, een ogenblik geduld 
alstublieft. Medicijn gereed”, 
klinkt uit de cMed Plus bij de 
uitgave. De cliënt heeft een  
uur om zelf de knop te bedienen 
voordat een zorgverlener alsnog 
langskomt om daarbij te helpen.

Nieuwe medicijndispenser 
vergroot zelfstandigheid

Eerste indruk
Steeds meer cliënten van Zorgpartners maken gebruik 
van de cMed Plus. Wijkverpleegkundige Jolanda Bok uit 
Waddinxveen en wijkverzorgende Cora van der Valk uit 
Bodegraven vertellen over hun ervaringen met de medicijn-
dispenser in de thuiszorg. “Na een maand proberen willen 
de cliënten vaak niet meer anders”, aldus Cora.
“Sommige cliënten moeten eerst even wennen. Ze vinden 
het apparaat bijvoorbeeld erg groot. Maar als we samen  
een goed plekje hebben gevonden om de cMed Plus neer  
te zetten, valt dat altijd mee. Daarnaast is de cMed Plus een 
heel eenvoudig apparaat en snappen de cliënten snel hoe 
het werkt. Gelukkig hoeven zij zich geen zorgen te maken 
over de kosten van het apparaat. Het gebruik van de cMed 
Plus wordt volledig gedekt door de basisverzekering”, vertelt 
Jolanda over de eerste ervaringen van de cliënten met de 
medicijndispenser.
“Tijdens de coronacrisis grapte een van mijn cliënten over 
het apparaat: ‘Dan is er tenminste nog iemand die tegen  
mij praat’”, vertelt Cora. Hiermee doelt de verpleegkundige 
op de stem die reageert op de cliënt wanneer hij of zij op de 
knop van de cMed Plus drukt.  

Meer zelfstandigheid
Cliënten van de Thuiszorg van Zorgpartners hebben meer 
regie over hun dagritme wanneer zij gebruikmaken van de 
medicijndispenser. “Cliënten hoeven niet te wachten op de 

Jolanda Bok en Cora van der Valk

verpleegkundige en de verpleegkundige hoeft haar route 
niet aan te passen om de medicatie op tijd toe te dienen. 
Cliënten kunnen nu met één druk op de knop zelf hun 
ochtend beginnen met het innemen van de medicatie”,  
aldus Jolanda.
De cMed Plus kan meerdere medicijnen in één uitgave 
toedienen. Het plastic zakje met de dragees is makkelijk te 
openen en veel gebruiksvriendelijker dan de drukstrips waar 
medicijnen in worden uitgegeven. Verwacht de cliënt niet 
thuis te zijn op het moment van de medicijnuitgave? Dan  
kan hij eenvoudig een vervroegde uitgave van de medicatie 
verkrijgen door op de reisknop te drukken.
Ongeveer één keer per twee weken wordt de rol met zakjes 
medicijnen vervangen. “Cliënten hoeven ons dus niet 
helemaal te missen. Daarnaast komt de reguliere thuiszorg 
ook nog langs. Het voordeel is dat verpleegkundigen en 
wijkverzorgenden breder ingezet kunnen worden, omdat 
zorgverleners die geen medicijnen uit mogen geven alsnog 
bij cliënten die medicatie gebruiken langs kunnen komen 
voor thuiszorg”, aldus Jolanda.

“We hebben in verschillende teams tests gedraaid met de 
cMed Plus en zullen het gebruik van de medicijndispenser  
nu verder uitrollen bij de andere teams van Zorgpartners 
Midden-Holland. Daarnaast zal het aantal functies van de 
cMed Plus op den duur worden uitgebreid”, vertelt de 
enthousiaste Cora. l



          Uniek  juli 2021   9 i

INNOVATIE

In juni 2021 startte de Thuiszorg van Zorgpartners  
een proef met de kleine sociale zorgrobot Tessa bij  
25 cliënten thuis. Arie en Lisanne, wijkverpleeg-
kundige bij de Thuiszorg, zijn de eerste gebruikers. 

Door Tessa kan ik  
thuis blijven wonen

Tessa helpt Arie gedurende de dag met verbale begeleiding 
door meldingen te geven en simpele gesprekken te voeren. 
“Ik ben echt heel tevreden over Tessa. Ze herinnert mij 
bijvoorbeeld om medicijnen in te nemen, te gaan douchen 
en om voldoende water te drinken met dit warme weer. Ik 
kan me voorstellen dat mensen die zich eenzaam voelen ook 
wat aan Tessa hebben. Zo zegt ze ‘goedemorgen’ wanneer ik 
’s ochtends wakker word. Daarnaast ondersteunt Tessa mij 
echt goed. Ik denk dat ik Tessa nog meer nodig heb wanneer 
ik vergeetachtiger word. Door Tessa mij te laten herinneren 
aan bepaalde momenten op de dag, zoals eten en drinken, 
kan ik langer thuis blijven wonen.”

Regie blijft bij cliënt
Lisanne Bunk: “Arie is onze eerste cliënt waar we Tessa 
hebben ingezet. Door de positieve ervaringen gaan we er 
nog een aantal inzetten bij andere cliënten.” Iedere week 
gaat Lisanne langs bij Arie. Beiden zijn zeer tevreden over 
Tessa. “We hebben Tessa bij Arie ingezet voor de medicatie 
en extra begeleiding in de dagelijkse planning. Hij is zich 
momenteel nog bewust van de tijd. Maar in de toekomst, 
wanneer het minder goed zal gaan, zal Tessa een nog 
bredere ondersteuning voor hem zijn”, licht Lisanne toe.  
“Ik kan via de app berichten instellen, zien of de cliënt 
vragen van Tessa heeft beantwoord en zijn medicijnen wel  
of niet heeft ingenomen. Ook weet de cliënt dat ik langskom 
omdat Tessa hem dat heeft verteld. Maar het allerbelangrijk-
ste vind ik dat je Tessa heel persoonlijk kan maken en dat de 
regie ook echt bij de cliënt blijft. Ik ben daarom heel enthou-
siast over Tessa en wil het graag bij andere cliënten inzetten 
ter ondersteuning.”

Op basis van de proef met Tessa zal worden bepaald of de 
zorgrobot in de toekomst een vast onderdeel wordt van de 
Thuiszorg van Zorgpartners. l

Lisnne Bunk met robot Tessa

Meer informatie
De zorgvraag wordt steeds complexer. Dit vraagt 
meer van de medewerkers van Zorgpartners. Om 
hen te ondersteunen en de best mogelijke zorg voor 
onze cliënten te leveren, zet Zorgpartners in op 
slimme technologie en innovaties zoals Tessa, de 
medicijndispenser (CMed Plus) en de slimme bril.
Kijk voor meer informatie op www.zorgpartners.nl/
innovatie-binnen-zorgpartners.

https://www.zorgpartners.nl/innovatie-binnen-zorgpartners/
https://www.zorgpartners.nl/innovatie-binnen-zorgpartners/
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THUISZORG

Cliëntenraad Thuiszorg zoekt nieuwe leden
De Cliëntenraad Thuiszorg behartigt de belangen van de 
cliënten van Thuiszorg Zorgpartners Midden-Holland. Via de 
cliëntenraad hebben cliënten medezeggenschap in het 
beleid van de zorg. Deze medezeggenschap is belangrijk 
omdat mensen die zorg krijgen het niet altijd makkelijk 
vinden om aan te geven wat zij willen. Een cliëntenraad is er 
om deze mensen een stem te geven. Door mee te denken 
over beleidszaken en gevraagd en ongevraagd het manage-
ment te adviseren over onder andere zorgaanbod, kwaliteit, 
privacy, veiligheid en benoemingen. 

De Cliëntenraad Thuiszorg bestaat uit vijf tot zeven  
personen. De leden van de cliëntenraad onderhouden  
het contact met de cliënten waarbij verschillende taken  
onderling zijn verdeeld. Maandelijks komt de cliëntenraad 
samen waarna een vergadering met de directeur plaats 
vindt. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Xandra van der Kruk - Ras, ondersteuner van de  
Cliëntenraad Thuiszorg. U kunt haar bereiken via 
xandra.vanderkruk@zorgpartners.nl.

Thuiszorg in uw regio 
Centraal telefoonnummer: (0182) 59 55 95

De Cliëntenraad Thuiszorg is op zoek naar nieuwe leden. 
Bent u begaan met de cliënten van de thuiszorg, bent u 
mantelzorger of bent u zelf cliënt? Wilt u meehelpen om  
op te komen voor de belangen van de cliënten? Dan is lid 
worden van de Cliëntenraad Thuiszorg mogelijk iets voor u.
Van u wordt gevraagd: affiniteit met zorg en welzijn van 
mensen, bereidheid om zich te verdiepen in het werk  
van de cliëntenraad, kunnen samenwerken en zich hier  
voor langere tijd voor in te zetten. Lid zijn is gebaseerd op 
vrijwillige inzet waarbij reële onkosten worden vergoed.  
Ook is specifieke scholing mogelijk.

Bodegraven  
Emine Cam Wijkteam.bodegraven@zorgpartners.nl  

Boskoop  
Nikki van Asselt Wijkteam.boskoop@zorgpartners.nl 

Bergambacht Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude,
   Haastrecht, Stolwijk en Vlist  
Eline Anker Wijkteam.bergambacht@zorgpartners.nl

Gouda Bloemendaal Bloemendaal en Noord Plaswijck 
Irien Groenendijk Wijkteam.bloemendaal@zorgpartners.nl

Gouda Goverwelle  Goverwelle, Kadenbuurt en Oosterwei 
Reino Klop Wijkteam.goverwelle@zorgpartners.nl

Gouda Kort Haarlem Binnenstad, Kort Haarlem, Nieuwe Park en  
   Stolwijkersluis 
Nikki van Asselt Wijkteam.kort.haarlem@zorgpartners.nl

Gouda Korte Akkeren Korte Akkeren en Westergouwe 
Ingrid Epping Wijkteam.korte.akkeren@zorgpartners.nl

Nederlek Krimpen aan de Lek, Krimpen a/d IJssel  
   en Lekkerkerk 
Irien Groenendijk Wijkteam.nederlek@zorgpartners.nl

Ouderkerk a/d IJssel Gouderak en Ouderkerk a/d IJssel 
Claudia van Roest Wijkteam.ouderkerk@zorgpartners.nl

Reeuwijk   
Emine Cam Wijkteam.reeuwijk@zorgpartners.nl

Schoonhoven  
Eline Anker Wijkteam.schoonhoven@zorgpartners.nl

Waddinxveen  
Jolanda Bok Wijkteam.waddinxveen@zorgpartners.nl

Zuidplas Moerkapelle, Moordrecht,  
   Nieuwerkerk a/d IJssel en Zevenhuizen  
Jolanda Bok  Wijkteam.zuidplas@zorgpartners.nl

Wijkteam en   
Wijkverpleegkundige Werkgebied en Emailadres 

mailto:xandra.vanderkruk%40zorgpartners.nl?subject=
mailto:Wijkteam.bodegraven%40zorgpartners.nl?subject=
mailto:Wijkteam.boskoop%40zorgpartners.nl%20%20?subject=
mailto:Wijkteam.bergambacht%40zorgpartners.nl%20?subject=
mailto:Wijkteam.bloemendaal%40zorgpartners.nl?subject=
mailto:Wijkteam.goverwelle%40zorgpartners.nl%20?subject=
mailto:Wijkteam.kort.haarlem%40zorgpartners.nl?subject=
mailto:xandra.vanderkruk%40zorgpartners.nl?subject=
mailto:Wijkteam.nederlek%40zorgpartners.nl?subject=
mailto:Wijkteam.ouderkerk%40zorgpartners.nl%20?subject=
mailto:Wijkteam.reeuwijk%40zorgpartners.nl?subject=
mailto:Wijkteam.schoonhoven%40zorgpartners.nl?subject=
mailto:Wijkteam.waddinxveen%40zorgpartners.nl?subject=
mailto:Wijkteam.zuidplas%40zorgpartners.nl%20?subject=
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DUURZAME TOEKOMST

Klein begin met grote gevolgen
Naast de grote aanpassingen, zit verduurzaming soms ook in 
kleine veranderingen. Bijvoorbeeld in het plaatsen van 
waterbesparende douchekoppen en een elektronische 
ontkalker op het waterleidingsysteem. “Het is verrassend dat 
we grote stappen kunnen nemen in duurzaamheid met zulke 
eenvoudige aanpassingen en kleine apparaten. Een andere 
aanpassing is bijvoorbeeld het plaatsen van een grote en 
kleine drukknop bij elk toilet.”

Het behalen van de doelen op het gebied van duurzaamheid 
gebeurt niet in één dag. “Zorgen voor de toekomst doe je 
vandaag, maar ook in de toekomst. Het vraagt veel aanpas-
singsvermogen van de zorgverleners, bewoners en cliënten. 
We zijn zo gewend om automatisch de thermostaat omhoog 
te draaien wanneer we het koud hebben, maar dit is niet 
altijd de beste manier om de temperatuur te reguleren”, stelt 
Leander.

In 2020 behaalden alle zorglocaties van Zorgpartners Midden- 
Holland het bronzen certificaat van de Milieuthermometer 
Zorg. Het kernteam Duurzaamheid bekijkt hoe ze in de 
toekomst zilver kunnen halen. “We hoeven hier niet zo gek 
veel meer voor te doen. We kijken dan ook positief naar de 
toekomst waarin we duurzamer én comfortabel zullen wonen 
en werken op de verschillende locaties van Zorgpartners.” l

Bij Zorgpartners kunnen we niet meer zonder zon. 
Althans, dat is de bedoeling. Projectleider vastgoed 
Leander Kwakernaak is lid van het kernteam 
Duurzaamheid. “We willen het cirkeltje rond maken”, 
vertelt hij over de doelstellingen van Zorgpartners 
Midden-Holland. Nederland wordt steeds milieu-
bewuster en een stukje groener. Zo ook de zorg. 

Kiezen voor een  
duurzame toekomst 

Energietransitie Slothoven
De zorg is verantwoordelijk voor maar liefst 7 procent van  
de CO2 voetafdruk in Nederland. “Dat kan minder”, aldus 
Leander. “De afgelopen jaren hebben wij de installaties van 
Slothoven in Bergambacht vervangen voor efficiëntere 
elektrische installaties. De oude airco’s zijn vervangen voor 
een systeem dat niet alleen kan koelen, maar de ruimte  
ook kan verwarmen. De oude gasgestookte warmwatervoor- 
ziening heeft plaatsgemaakt voor elektrische boilers in de 
appartementen. Het gevolg daarvan is dat de cv-ketel slechts 
bijverwarming is voor de koudste periode van het jaar.”

Leander neemt ons mee naar het grote platte dak van  
Slothoven. Op het dak staat een gebouwtje met daarin  
twee grote cv-ketels. “Deze ketels pompen continu water 
van 70 tot 80 graden Celsius door het hele gebouw. Door de 
vervanging van het verwarmingssysteem en de warmwater-
voorziening in de appartementen aan te passen, kunnen de 
grote ketels worden vervangen voor een kleinere cv-ketel. 
Het gasverbruik zal flink omlaaggaan, maar het elektra- 
verbruik zal stijgen. Om die reden willen wij graag zelf stroom 
opwekken door middel van zonnepanelen op het dak. Op 
deze manier zullen we meer in onze eigen energie voorzien 
en zo het cirkeltje rond maken.”

Leander Kwakernaak

Green Deal
Zorgpartners Midden-Holland heeft zich in 2018 
aangesloten bij de Green Deal ‘Duurzame zorg voor 
een gezonde toekomst’. Hiermee zetten we stappen 
voor een duurzame bedrijfsvoering. Dit doen wij door 
te werken aan:
• het terugdringen van CO2-emissie
• het circulair werken te bevorderen
• de hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater  
 en grondwater terug te dringen
• het creëren van een leefomgeving in en buiten   
 zorginstellingen die de gezondheid van iedereen   
 bevordert
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VRIJWILLIGERSWERK

Vrijwilligers 
bezorgen 
plezier in huis

van Zorgpartners zeker niet stilgezeten. “We konden  
verschillende activiteiten uitzenden op ons eigen televisie- 
kanaal en hebben daarnaast verschillende optredens gehad  
in de binnentuin en voor het huis waar mensen van konden 
genieten.”

Na de zomer zijn de eerste optredens voor publiek in de 
gemeenschappelijke ruimtes. Ook hier zullen vrijwilligers  
bij aanwezig zijn. Naast de organisatie van de activiteiten  
en het aansturen van de vrijwilligers, vindt Marianne het  
leuk om zelf ook af en toe bij te springen bij de verschillende 
activiteiten. Marianne ziet ernaar uit binnenkort weer  
spelletjes mee te spelen en mee te helpen bij een avond 
waarop er wordt geluisterd naar klassieke muziek. “Je zit als 
vrijwilliger niet alleen bij mensen koffie te drinken, maar kan 
van alles met de bewoners ondernemen. Het is wel handig  
als je er gevoel bij hebt, aandachtig kan luisteren, duidelijk 
met de mensen praat en kan klaverjassen. Al is dit laatste  
niet het belangrijkste natuurlijk”, vertelt Marianne lachend. l

       Vrijwilligerswerk is leuk. U kunt iets  
   doen dat helemaal uw ding is! Voor de 
               één is dat wekelijks helpen bij de maaltijden.  
          Voor de ander het ondersteunen van een 
creatieve groep. Zorgpartners zoekt graag samen met u 
naar een activiteit die bij u past. 
Kijk voor meer informatie op www.zorgpartners.nl/
werken-bij/vrijwilligerswerk en om u als vrijwilliger  
aan te melden op www.zorgpartners.nl/werken-bij/ 
vrijwilligerswerk/aanmelden-vrijwilligerswerk.

Wanneer je kiest voor wonen bij Zorgpartners, kom je 
niet saai achter de geraniums te zitten. In tegendeel. 
Dankzij de talloze vrijwilligers op de verschillende 
locaties bruist het er van leven. Zo ook in De Hanepraij 
waar Marianne van Gils de vrijwilligers en activiteiten 
aanstuurt. 

Ook 
vrijwilliger 
worden?

Marianne van Gils

Marianne is ontzettend dankbaar voor de tientallen mensen 
die dagelijks meehelpen. “We kunnen niet zonder onze 
vrijwilligers. Het is zo leuk om met hen activiteiten te 
organiseren en aandacht te geven aan de mensen die hier 
wonen. Er gebeurt altijd wel wat.”

Met liefde en plezier
De activiteiten waar vrijwilligers aan meewerken variëren 
van het serveren van het middageten tot het spelen van 
spelletjes en het maken van muziek. Zij lopen een rondje 
met de bewoners, gaan bij hen op bezoek of lezen dagelijks 
de krant voor. “Mensen doen het met zoveel liefde en uit 
bewogenheid. Sommigen nemen bijvoorbeeld een extra 
krant mee om voor te lezen. Je ziet dat de vrijwilligers echt 
geven om de bewoners. Zij melden zich aan omdat ze zelf 
iemand kennen of hebben gekend die hier heeft gewoond.  
Er zijn heel veel verschillende redenen om te helpen”,  
vertelt Marianne.

De draad weer oppakken
In 2020 konden helaas veel activiteiten niet doorgaan door 
de coronamaatregelen. Nu het grootste deel van de bewo-
ners gevaccineerd is wordt de draad voorzichtig weer 
opgepakt. “We zijn heel dankbaar om na het afgelopen jaar 
weer met vrijwilligers te kunnen werken en de activiteiten 
weer op te pakken”, aldus Marianne. Ondanks dat ze de 
vrijwilligers een groot deel van het jaar heeft moeten 
missen, hebben ze op De Hanepraij en op de andere locaties 

https://www.zorgpartners.nl/werken-bij/vrijwilligerswerk
https://www.zorgpartners.nl/werken-bij/vrijwilligerswerk
https://www.zorgpartners.nl/werken-bij/vrijwilligerswerk/aanmelden-vrijwilligerswerk
https://www.zorgpartners.nl/werken-bij/vrijwilligerswerk/aanmelden-vrijwilligerswerk
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KENNISMAKEN

Kennismaken 
met de nieuwe 
voorzitter van 
de Centrale 
Cliëntenraad
Om de best passende zorg te verlenen binnen  
Zorgpartners denkt de Cliëntenraad na over de  
wensen van de cliënten. Op kleine schaal gebeurt  
dat binnen de lokale Cliëntenraad, maar er is ook  
een Centrale Cliëntenraad (CCR) waar verschillende 
leden van de lokale raden bijeenkomen. Sinds kort  
kent de CCR een nieuwe voorzitter, Johan Bartels. 

Dienstbaar
“Het leuke aan mijn functie als voorzitter van de CCR is de 
veelzijdigheid van onderwerpen die passeren. Ik heb er 
plezier in om met de andere leden van de raad mee te 
denken, vooruitgang te boeken en nuttige adviezen aan de 
Raad van Bestuur te geven. Als onafhankelijk voorzitter kom 
ik niet van een locatie en ben ik vooral dienstbaar aan de 
andere leden om alles in goede banen te leiden”, aldus 
Johan.

Binnen de bezetting van de raad ziet hij dat het soms lastig is 
om diversiteit te behouden. Johan: “Mensen wonen tegen-
woordig vaak korter in een huis van Zorgpartners, omdat ze 
langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dit is in het algemeen 
natuurlijk heel goed. Wel merken we dat daardoor de 
naasten minder lang betrokken zijn bij Zorgpartners en dus 
minder snel geneigd zijn om lid te worden van de Cliënten-
raad. Ik hoop dat we in de komende periode weer nieuwe 
mensen mogen verwelkomen, of het nu partners, broers of 
zussen, kinderen of kleinkinderen zijn. Juist de kennis vanuit 
verschillende hoeken en achtergronden is zo waardevol.”

De toekomst begint nu
In het dagelijks leven helpt Johan Bartels verschillende 
organisaties, bedrijven en zorginstellingen bij de  
veranderende relaties tussen organisaties en cliënten.  
Dat zijn kortdurende opdrachten. Hij vindt het mooi om  
nu voor een langere tijd betrokken te zijn bij Zorgpartners. 
“Het is mooi om te zien hoe de keuzes en adviezen van de 
raad effect hebben. Je bent meer betrokken bij bepaalde 
acties en hoe die uitpakken in de praktijk. Deze kennis  
neem je mee in de volgende beslissingen en adviezen.”

De vergaderingen van de CCR vonden sinds zijn aantreden  
in het afgelopen jaar online plaats. “Het is een beetje gek  
dat we elkaar nog niet in het echt ontmoet hebben, maar 
het kon niet anders. Het is toch een andere manier van 
vergaderen, minder interactief waardoor het moeilijker is 
om te peilen of iedereen ook gehoord wordt. Op deze 
manier hebben we in elk geval continuïteit geboden.”
De belangrijkste functie van de CCR is het meedenken  
over het welzijn en de bedoeling van de zorgverlening.  
“Een organisatie moet zich op veel fronten naar derden 
verantwoorden zoals voor het naleven van de privacyregels 
(AVG) of het handelen naar de richtlijnen voor hygiëne. De 
CCR helpt met het vormen van een totaalbeeld waarin het 
belang van de cliënten wordt meegenomen.” l

Meer informatie 
Elk centrum en de Thuiszorg van Zorgpartners heeft een 
eigen Cliëntenraad. Een Cliëntenraad bestaat uit cliënten 
en vertegenwoordigers van cliënten. Vertegenwoordigers 
uit de Cliëntenraad van de centra en de thuiszorg zijn 
verenigd in de Centrale Cliëntenraad (CCR). De Cliënten-
raden denken mee over het beleid van Zorgpartners 
Midden-Holland. De bevoegdheden zijn vastgelegd in de 
Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.  
Kijk voor meer informatie op  
www.zorgpartners.nl/over-zorgpartners/cliëntenraad.

Johan Bartels

https://www.zorgpartners.nl/over-zorgpartners/cli%C3%ABntenraad
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DAGBESTEDING

Geen dag is  
hetzelfde

Sfeer proeven
De gezelligheid bij de dagbesteding gaat niet alleen gepaard 
met koffie en een koekje, maar ook met andere activiteiten. 
“Soms maken we soep of halen we haring en kibbeling. Ik 
merk dat veel cliënten uitzien naar de dagen dat ze naar de 
dagbesteding in De Breeje Hendrick gaan.” De activiteiten 
zijn niet alleen leuk, maar ook leerzaam. “Kan jij noemen wat 
de slogan was van de VéGé? We doen soms spelletjes om 
het geheugen te trainen en gaan naar de beweegtuin. Dat is 
voeding voor de geest. Zo is elke dag anders en is het bij de 
dagbesteding nooit saai. Kom vooral een keer langs en proef 
de sfeer!” l

Meer informatie 
Elkaar ontmoeten, zinvolle activiteiten ondernemen 
en een fijne dag beleven. Bij de dagbesteding van 
Zorgpartners is het mogelijk. 
Dagbesteding is er voor mensen die thuis wonen en 
ondersteuning wensen. Hierdoor wordt het mogelijk 
om langer thuis te blijven wonen en structuur in het 
dagelijks leven te houden. Deze ondersteuning is niet 
alleen een uitkomst voor henzelf maar ook voor hun 
mantelzorgers, want zij hebben even tijd voor andere 
dingen. 

Kijk voor meer informatie op 
www.zorgpartners.nl/zorg-thuis/dagbesteding

“Dag luitjes!”, begroet Goverina Hordijk haar 
cliënten van de dagbesteding in De Breeje Hendrick. 
De enthousiaste activiteitenbegeleider schenkt 
meteen een kopje koffie in voor de vier dames die 
haar vandaag komen vergezellen. “Een koekje hoort 
erbij natuurlijk”, zegt ze lachend terwijl ze een 
speculaasje naast het gebloemde kopje op de 
schotel legt.

Tijdloze gezelligheid
Het lijkt alsof de tijd heeft stilgestaan in de sfeervolle 
woonkamer van de dagbesteding. Op de achtergrond klinkt 
een gezellig muziekje. Als het geluid van de cd-speler even 
wegvalt zetten de vier dames een lied in over een veldmuis 
die ging fietsen.
Goverina: “Ik hoop echt dat mensen niet blijven wachten  
om te komen, juist omdat het zo goed voor de geest en  
ook nog eens gezellig is. Je bent niet oud als je hier komt, 
maar onderdeel van een gezellig clubje. Helaas trekken de 
mensen zelf of hun mantelzorgers vaak laat aan de bel.” 
Voordat aan de dagbesteding kan worden deelgenomen 
wordt een indicatie afgegeven waarbij is gekeken of en 
hoeveel dagen een cliënt mag komen.

Tot bloei
Eerst komt de cliënt samen met de mantelzorger langs om 
een kijkje bij de dagbesteding te nemen en er de sfeer te 
proeven. Goverina: “Ze willen dan vaak niet meer weg en 
het liefst meteen beginnen. Ik merk dat mensen echt 
opbloeien wanneer ze hier komen.” Hannie stemt hiermee 
in. “Toen ik hier kwam was ik een stille muis en durfde ik 
niets te zeggen”, vertelt ze lachend. “Nu hou je je mond niet 
meer”, reageert een van de andere dames. Het gesprek gaat 
vervolgens verder over een nieuw kleurboek van een van de 
dames, het nieuwe kapsel van de begeleidster en het 
tafelkleedje.

Goverina Hordijk

https://www.zorgpartners.nl/zorg-thuis/dagbesteding
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FIJN WONEN

Goverina Hordijk

thuis. Je kent de mensen en we zetten ons ook graag in voor 
de gemeenschap. Elke week leid ik een handwerkgroepje 
beneden in een van de gemeenschappelijke ruimtes van het 
gebouw.”, aldus mevrouw Vervoort. 
“We hoeven niet altijd met iedereen te kletsen op de gang, 
maar het is leuk dat je makkelijk bekenden tegenkomt en een 
praatje maakt. Als ik naar het winkelcentrum om de hoek ga 
en ik kijk niet uit, dan ben ik niet voor het eten thuis”, vertelt 
meneer Vervoort lachend. l

Meneer en mevrouw Vervoort zitten nog middenin de aanpassingen 
van hun nieuwe huis. Op witte tuinstoelen schuiven we aan voor een 
kopje koffie in hun pas-behangen aanleunwoning. “Dit uitzicht ruilen 
we niet meer in”, zegt mevrouw Vervoort terwijl ze door het raam naar 
haar balkon wijst. Vanaf het balkon van de woning aan de Kaarde kijk 
je zo op een van de Reeuwijkse plassen. Over twee weken verhuist het 
echtpaar naar hun nieuwe huis.

Nieuwe aanleunwoning  
met riant uitzicht 

Het was even wennen, maar meneer en mevrouw Vervoort 
zien het helemaal zitten. “We hebben op dit moment geen 
extra zorg nodig. We stonden voor de keuze om onze oude 
woning te verbouwen en te verven of naar een andere 
woning te verhuizen waar we minder werk aan zouden 
hebben”, vertelt meneer Vervoort. Het echtpaar woonde al 
in een ‘seniorenwoning’, maar het was volgens hen meer 
geschikt voor junioren. “Ik heb een slechte rug en kan de 
voortuin en de achtertuin niet meer bijhouden. Toen we de 
kans kregen om hier te kijken zijn we meteen langsgegaan. 
Om het helemaal naar onze smaak in te richten, hebben we 
er heel wat aan gedaan. Het wordt steeds meer naar onze 
zin”, vertelt mevrouw Vervoort.

Een nieuw thuis
“Natuurlijk ga je bepaalde dingen missen aan je oude huis. 
Dat is altijd zo bij een verhuizing. Maar het is ook een 
verademing. We hebben minder ruimte en dus minder 
spullen en ook minder onderhoud.” Er staat al een mooi 
spiegelkastje tegen een muurtje. “Het past precies. Hier 
komen nog twee stoelen te staan en we willen een ruime 
eettafel”, aldus mevrouw Vervoort. Het familieportret  
heeft het echtpaar al met trots aan de muur gehangen.

Meneer en mevrouw Vervoort wonen al jaren in Reeuwijk  
en zijn blij dat ze in hun dorp kunnen blijven wonen in een 
woning die bij hen past en met hen mee zal groeien de 
komende jaren. “Ik wil hier niet zomaar weg. Dit dorp is mijn 

Meer informatie 
Prettig en comfortabel wonen, zelfstandig of met zorg.
Binnen de regio Midden-Holland kunt u daarvoor bij 
Zorgpartners terecht. We verhuren woningen zowel in 
de sociale sector als in de vrije sector. 
Voor meer informatie kunt u terecht op 
www.zorgpartners.nl/huurwoningen of contact met 
ons opnemen via (0182) 35 60 00.
 

Mevouw Vervoort

Meneer Vervoort

https://www.zorgpartners.nl/huurwoningen
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We  
wensen  
u een  
mooie  
zomer!


