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Collega’s in  
het zonnetje

De mensen op deze pagina? Die zetten zich 
op een geweldige manier in voor Zorggroep 

Reinalda. Hoog tijd om hen eens in het 
zonnetje te zetten, vonden hun collega’s.

•    ¶

§    ∞

Aandacht 
voor 

aandacht

Positieve planner

Een mooie bos bloemen en twee bioscoopbonnen. Dat 
kreeg planner Linda Grijakovic van haar collega’s. 
Omdat ze zo blij zijn met Linda, die bij Zorggroep 
Reinalda de werkroosters inplant. En heeft ze de 

planning rond? Dan 
is er vaak nog wel 
iemand die vrij wil 
of ziek wordt. Altijd 
denkt Linda mee, op 
een positieve manier. 
Of wat dacht je van de 
vakantieplanning? 
Een enorm lastige klus. 
“Maar Linda flikt het 
elk jaar weer”, aldus 
haar collega’s. Dus 
Linda, geniet lekker 
van de film!

Hart voor de zorg

Verzorgende IG Gerda 
Lucassen heeft hart voor de 
zorg. Een heel groot hart. 
Het welzijn van de bewoners 
staat bij haar absoluut op 
één. Op de gedeelde eerste 
plaats staan haar collega’s. 
Want ook voor hen staat Gerda 
altijd klaar, wat zeer wordt 
gewaardeerd. Ze is altijd bereid om in te vallen, te 
ruilen of een extra dienst te draaien. “De bewoners zijn 
gek op haar, en wij ook”, aldus haar collega’s van de 
afdeling Coornhert, die Gerda trakteerden op een bon 
van de Rituals.

Heel veel liefde

Richard en Marja Waleveld 
zetten zich al jaren in 
voor het Reinaldahuis. 
“Ik vind het mooi dat ik 
bewoners kan helpen 
om wat van het leven 
te maken”, aldus Marja. 
“Dit vrijwilligerswerk 
is mijn leven. Ik zet er 
zelfs mijn vakanties voor 
opzij.” Wat het echtpaar 
ervoor terugkrijgt? “Heel 
veel liefde.” En bewoners, 
medewerkers en collega-

vrijwilligers? Die hebben heel veel liefde voor Marja en Richard. 
Door Richards ernstige ziekte hebben ze het zelf zwaar, maar 
toch staan ze altijd klaar. Welverdiend dus, dit diner voor twee  
in ons restaurant.

Handige heren

Een rolstoel met een lekke 
band. Een kapotte koelkast of 
zonwering. Een verstopte wc. 
Een schilderij dat moet worden 
opgehangen. Eén belletje – en 
de Technische Dienst regelt 
het. “Aad Hogervorst, André 
van den Hoven, Loek Scholte en 
Ferry Hunting doen enorm veel 
voor het Reinaldahuis”, aldus 
hun collega’s, die de mannen 
trakteerden op een lekkere 
lunch. Ferry was die dag niet 
aanwezig, maar zijn bedankje 

heeft hij inmiddels gehad: chocola en een bierpakket. “Geniet 
ervan en weet dat wij en de bewoners ontzettend dankbaar zijn 
voor wat jullie allemaal doen.”

Oproep!

Wil jij ook een collega, vrijwilliger, 
bewoner of mantelzorger in het zonnetje 
zetten? Als het maximaal 50 euro kost, 
kun je het idee meteen uitvoeren. De 
enige voorwaarde: lever je declaratie 
in en stuur een foto en tekstje naar 
redactie@zorggroepreinalda.nl. 

Linda 

Richard en Marja

Gerda

Loek, Aad en André
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Meer oog 
voor elkaar
Elk mens heeft persoonlijke aandacht nodig.  
Dat geldt voor onze bewoners, maar ook voor 
onze collega’s. Het is fijn als jij gezien wordt, 
als jouw werk wordt opgemerkt.

Daarom zijn we gestart met de actie  
Aandacht voor aandacht. Hierbij kun je 
iemand binnen Zorggroep Reinalda in het 
zonnetje zetten. Dat heeft al heel wat leuke 
reacties opgeleverd, zoals u op de pagina 
hiernaast kunt zien. Daarbij worden ook 
werkzaamheden opgemerkt die voor velen 
vanzelfsprekend zijn. Neem bijvoorbeeld 
onze planner Linda; zonder haar roosters 

kunnen wij niet werken. Mooi dat Linda’s collega’s haar goede werk 
ook zien en waarderen. 

Aandacht voor elkaar is belangrijk, juist nu. Op dit moment zijn 
we bezig met wijzigingen in onze organisatie. Doordat er functies 
verdwijnen, is het voor sommige collega’s een spannende periode. 
Dan is het extra belangrijk om oog te hebben voor elkaar – en voor 
het positieve.

Want er is zoveel positiefs te melden over onze mooie organisatie. 
In dit nummer ziet u bijvoorbeeld hoe we de buitenwereld naar 
binnen halen. Van een prachtig Philharmonie-concert tot lammetjes 
in de lente. Dat is tekenend 
voor Zorggroep Reinalda: we 
zorgen altijd voor  reuring en 
activiteiten. Onze vrijwilligers 
zijn daarbij onmisbaar. Dat 
heeft de Raad van Toezicht 
onlangs van dichtbij kunnen ervaren, toen twee leden een ochtend 
meeliepen met de vrijwilligers. Zo konden zij zelf proeven wat wij hier 
doen, meemaken en beleven. Ook een mooie vorm van aandacht!

Ik hoop dat u dit nummer met veel plezier – en aandacht – zal lezen.

Carolien Koning,
Bestuurder Zorggroep Reinalda

“We halen buiten
naar binnen”
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Eindredactie: Maureen Wijnschenk
Vormgeving: Laurenz van Gaalen
Tekst: Woordwijf
Fotografie: José de Jong 
Ideeën voor het volgende Reinalda Magazine 
(verschijning rond september 2019) zijn altijd 
welkom! 
Mail ze naar redactie@zorggroepreinalda.nl 
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Bruggen bouwen
Karin de Jong (64) is de cliëntvertrouwenspersoon
van Zorggroep Reinalda. “Ik behandel klachten en 
wil dat mensen zich gehoord en gezien voelen.”

Mijn werk “Heeft een cliënt of diens 
vertegenwoordiger of nabestaande 
een klacht of een gevoel van onvre-
de? Dan probeer ik te komen tot een 
zo bevredigend mogelijke oplossing. 
Ik doe onderzoek en praat met alle 
betrokkenen. Het doel is herstel van 
de relatie en het wegnemen van de 
onvrede. Ik ben ook lid van de werk-
groep Roze Loper, voor diversiteit en 
een veilig leefklimaat in het huis.”

Bij Reinalda sinds… “Mei 2014. 
Daarvoor werkte ik als intern bege-
leider op een basisschool. Omdat ik 
wat anders wilde, had ik een open 
sollicitatie gestuurd naar Zorggroep 
Reinalda. Ik heb een contract voor 
twee uur per maand, maar dat wordt 
meestal meer.”

Typisch Reinalda “De humanistische 
grondslag, met de kernwaarden ei-
gen verantwoordelijkheid, tolerantie, 
respect en autonomie. Die waarden 
zie ik veel terug in het huis. Bijvoor-
beeld bij een echtpaar waarvan 
de man en vrouw op verschillende 
afdelingen wonen. Voor hen worden 
privacymomentjes gecreëerd, zodat 
ze samen kunnen zijn. Zo wordt hun 
autonomie gerespecteerd.”

Typisch Karin “Ik probeer bruggen 
te bouwen als er een botsing of pro-
bleem is. Ik streef naar harmonie en 
wil mensen graag tot elkaar brengen. 
Ik probeer duidelijk te zijn, maar niet 
te oordelen. Ik wil dat mensen zich 
gehoord en gezien voelen.”

Leukste aan mijn werk “Het contact 
met de diversiteit aan cliënten, 
hun vertegenwoordigers en mede-
werkers. Ik vind het ook leuk om te 
puzzelen naar een oplossing en om 
patronen te doorbreken die harmo-
nie in de weg staan.”

Minder leuke kant “Dat ik mijn 
doelen niet altijd bereik en dat mijn 
bemoeienis soms als bedreigend 
wordt gezien. Al snap ik wel dat 
mensen het soms lastig vinden om 
om te gaan met kritiek die zij als niet 
terecht ervaren.”

Favoriete plek “Het atrium, vanwege 
de ontmoetingen en activiteiten. Dat 
vind ik het mooie aan het Reinalda-
huis: mensen hebben de keuze om 
zich terug te trekken in hun eigen 
woning of elkaar te ontmoeten.”

Blij naar huis “Als het gelukt is 
om mensen tot elkaar te brengen, 
contacten te herstellen en mis-
verstanden uit de weg te ruimen. 
Dan kunnen mensen samen weer 
vooruit.”

Mooi contact “Ik vind het heel prettig 
dat Carolien Koning van de Raad van 
Bestuur altijd openstaat voor een 
gesprek. Dat gold trouwens ook voor 
haar voorganger Olga Landstra.  
Carolien erkent dat er dingen mis 
kunnen gaan en ze denkt altijd in 
mogelijkheden.”

Naast het werk “Ik trek er graag op 
uit met mijn man; samen op vakan-
tie, naar musea, concerten. Ik breng 
ook graag tijd door met mijn doch-
ter, zoon en schoondochter. Wat 
een verrijking is, is onze oppasdag. 
Dan genieten we met onze driejarige 
kleindochter van kleine dingen, 
zoals een bezoekje aan Elswout of de 
geitenboerderij.”

Wil altijd nog… “Ik hoop veel in onze 
net verbouwde tuin te genieten van 
de vogeltjes, de bloemen, de vlinders 
en de bijen.”

Motto “Besteed vooral aandacht aan 
het positieve, aan de dingen waar je 
van kan genieten. Dat doen wij thuis 
ook.” 

“Besteed aandacht 
aan het positieve”

Aan het woord
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Revalidatie

Hard werken aan herstel
Het mooie van werken op de 

afdeling revalidatie? “Dat mensen 
slecht bij ons binnenkomen, maar 
goed weer naar huis gaan”, vertelt 
leerling-verpleegkundige Whitley 

Herman. Een goed voorbeeld is 
mevrouw Van Kessel: “Je kunt wel 

op je stoel gaan zitten, maar je 
moet zelf ook wat doen.” 

→
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Goede 
band
Whitley Herman (22) 
“Ik werk nu een jaar als leerling- 
verpleegkundige op de revalidatie-
afdeling van het Reinaldahuis. Ik 
vind het leuk om samen te werken 
met de andere disciplines. Zo heb-
ben we elke maandag overleg met 
de arts, fysiotherapeuten, ergothe-
rapeuten en verpleegkundigen. We 
bespreken dan per cliënt de doelen 
en bijzonderheden. Elke cliënt heeft 
een andere aanpak nodig. De één 
komt bij ons na een gebroken heup, 
een ander moet aansterken na ziekte.
Samen met de cliënt werken we aan 
een terugkeer naar huis. Dat is niet 
altijd even makkelijk. Sommige men-
sen zijn heel gemotiveerd, maar we 
hebben soms ook een cliënt die het 
niet meer ziet zitten. Het is mooi als 
die cliënt toch de knop weet om te 
zetten, mede door onze motiverende 
gesprekken en geestelijke ondersteu-
ning. Als die cliënt uiteindelijk naar 
huis gaat, dan denk ik: dat is ons 
toch mooi gelukt!
Sommige cliënten zijn maar een 
paar weken bij ons, zoals mevrouw 
Van Kessel (zie hiernaast). Zij wilde 
heel graag naar huis en heeft hard 
gewerkt aan haar herstel. Helaas 
gebeurt het ook dat mensen achter-
uitgaan, waardoor ze niet meer naar 
huis kunnen. We hebben nu een lieve 
mevrouw op de afdeling die wacht 
op een plekje in het verpleeghuis. 
Dat is een moeilijke situatie, maar 
ze kan altijd bij me terecht als ze wil 
praten. Daardoor hebben we een 
goede band opgebouwd.
Als verpleegkundige doe ik meer 
dan alleen zorg leveren. Ook ben ik 
druk met de administratie en contact 
onderhouden met collega’s, familie, 
de huisarts, de thuiszorg. Ik ga pas 
tevreden naar huis als ik weet dat ik 
die dag alles heb geregeld voor  
onze cliënten.”
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Van die 
stoel af!
Laura van Kessel-Scheffelaar (87)
“Ik woon al zeven jaar in een aan-
leunwoning bij het Reinaldahuis. 
Dat bevalt me erg goed, vanaf de 
eerste dag. Een tijdje terug ben ik op 
een avond gevallen. In het zieken-
huis dachten ze dat ik ook nog een 
longontsteking had. Ze hebben me 
een tijdje gehouden, waarna ik drie 
weken heb gerevalideerd in het 
Reinaldahuis. Het liefst wilde ik naar 
huis, maar achteraf is het goed dat 
ik naar de revalidatie ben gegaan. 
Ik heb er veel geleerd, ook om weer 
zelfstandig te worden. 
Doordat ik artrose aan mijn voeten 
heb, val ik best snel. Dan wordt je 
zelfvertrouwen minder. Samen met 
Hans, de therapeut, heb ik heel veel 
geoefend met lopen. Ik heb zelf ook 
vaak oefeningen gedaan op mijn 
kamer. Je kunt wel op je stoel gaan 
zitten, maar je moet zelf ook wat 
doen.
De verpleging was trouwens heel 
aardig. Whitley (zie hiernaast) heeft 
me veel geholpen, bijvoorbeeld met 
aankleden en wassen. Nu ik weer 
thuis ben, doet de thuiszorg dat. 
Voordat ik naar huis ging, hebben 
ze bij de revalidatie geregeld dat ik 
voortaan ook ’s avonds thuiszorg 
krijg. Dat vinden mijn kinderen ook 
een fijn idee.
En nu ben ik weer lekker thuis, in 
mijn eigen huis. Heerlijk om weer 
naar mijn eigen toilet te kunnen, 
mijn eigen kopje koffie te zetten.  
En kijk eens naar buiten. De bomen 
zitten weer vol knoppen. Mooi toch? 
Ik zie hier vanuit het raam alle  
seizoenen voorbijkomen.” 
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Hard werken en jezelf redden. Dat heeft Rietje 
Wijkhuijzen altijd gedaan. Tot ze ineens hulp 
moest vragen. En dat is best lastig.

Na een herseninfarct verhuisde 
mevrouw Wijkhuijzen vier jaar 

geleden naar het Reinaldahuis. “In 
het begin was mijn kussen door-
weekt van de tranen. Ik vond het 
vreselijk dat ik niet meer naar huis 
kon. Ik ben heel zelfstandig en heb 
tot mijn zeventigste gewerkt.” 
Ook voor Monique de Vries, mevrouw 
Wijkhuijzens middelste dochter, was 

het wennen. “Ik vond het heel moei-
lijk om mijn moeder zo verdrietig te 
zien. Een paar jaar geleden liep ze 
mij er nog uit als we samen de stad 
in gingen. Ineens was mijn moeder 
van anderen afhankelijk.”
“Hoe druk het ook is, hoeveel 
bellen er ook gaan; als een bewo-
ner verdrietig is, nemen we daar de 
tijd voor. Tijdens de ochtendzorg 

Zelfstandig blijven
kunnen we ook dingen bepraten”, 
vertelt Els Goes, verzorgende IG op 
de afdeling Spinoza. Daar bouwde 
ze al snel een goede band op met 
mevrouw Wijkhuijzen, die inmiddels 
is gewend aan haar situatie. “Ik heb 
geaccepteerd dat ik iets mankeer en 
dat ik hulp nodig heb. Al zal ik niet 
snel om hulp vragen. Wat ik zelf kan, 
dat doe ik ook zelf.”

Shoppen op internet
Zo denkt ook Monique erover. “Ik 
vind dat mijn moeder veel zelf moet 
regelen en zo lang mogelijk zelf-
standig moet blijven. Ze is geestelijk 
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Wie is wie?

Links: Els Goes (48), 
verzorgende IG afdeling 
Spinoza 
Midden: Rietje Wijk-
huijzen (83), bewoner 
Reinaldahuis, afdeling 
Spinoza
Rechts: Monique de 
Vries (54), dochter

Gewoon de dochter

“Soms lees ik in de Libelle of de 
Margriet mantelzorgverhalen”, 
vertelt Monique de Vries, dochter 
van mevrouw Wijkhuijzen. 
“Bijvoorbeeld van iemand die elke 
dag naar haar moeder moet. Dat 
lijkt me heel zwaar. Maar ik hoef 
mijn moeder niet te verzorgen, 
niet te verschonen. Ik voel me ook 
geen mantelzorger. Ik ben gewoon 
haar dochter. Als ze nog thuis had 
gewoond, was ik ook elke week 
langsgegaan, zoals ik nu doe.  
En dan had ik ook haar afwasje en 
haar haar gedaan.”
Of je je mantelzorger voelt of 
niet, binnen Zorggroep Reinalda 
staan we klaar voor alle naasten 
van onze bewoners. “We vinden 
het belangrijk dat u zich gehoord 
voelt”, vertelt Janneke Geertman, 
sinds 1 maart werkzaam als 
projectleider Zorgverbetering. 
“Waar heeft u behoefte aan 
als naaste, als mantelzorger? 
We horen het graag van u. 
Als u vragen heeft of meer 
ondersteuning wil, kunt u het 
altijd laten weten binnen de 
afdeling waar uw naaste woont.”

Teamwork

helemaal in orde. Als ik bijvoorbeeld 
meega naar het ziekenhuis, voert zij 
zelf het gesprek met de dokter.”
Els: “Jij gaat 
vooral mee als 
taxichauffeur.”
“Klopt. Mijn 
moeder weet 
zelf het beste 
wat ze mankeert 
en wat ze aan medi catie slikt”, knikt 
Monique, die haar moeder wekelijks 
bezoekt. “Mijn oudste zus doet de 
boodschappen en de regeldingen.  
Ik ben er vooral voor de geestelijke 
gezelligheid.” 

“Monique doet mijn haar, zoekt set-
jes kleding bij elkaar”, vult mevrouw 
Wijkhuijzen aan. “Dat kan ik trou-
wens ook aan Els overlaten.”
Els wijst naar de kleding van me-
vrouw Wijkhuijzen. “Dit hebben we 
gisteren samen uitgezocht, zie ik.” 
Met een lach: “Dat is dus goed-
gekeurd.”
Mevrouw Wijkhuijzen: “Els regelt van 
alles voor me. Als ik het half vraag, 
heeft ze het al heel gedaan. Maar ze 
zal me nooit iets uit handen nemen 
als ik het zelf kan.”
“Mijn moeder regelt zelf haar bank-
zaken met een appje”, aldus Moni-
que. “En nu we niet meer de stad in 
kunnen, heeft ze het online shoppen 
ontdekt. Ook heeft ze zelf geregeld 
dat de was wordt gedaan door de 
wasserette. Ze wil niet dat wij het 
doen.”
“De wasserette doet het ook netter”, 
lacht mevrouw Wijkhuijzen. “Met een 
vouw in de broek.”

Over en weer
Zelfstandig blijven is heel belangrijk, 
vinden ze alle drie. Net als aandacht 
voor elkaar. “Als Els ’s ochtends 
binnenkomt, is ze altijd vrolijk en 
positief. Dan kletsen we over van 
alles en nog wat”, aldus mevrouw 
Wijkhuijzen. “Hoe was trouwens de 
eerste rijles van je zoon gegaan? Dat 
was ik helemaal vergeten te vragen.”
Els praat mevrouw Wijkhuijzen even 
bij. Dan: “Bewoners vertellen mij 
van alles, maar dat gaat over en 
weer. Ik kan ook privédingen aan de 
bewoners vertellen. Niet alles hoor, 
maar mevrouw Wijkhuijzen vraagt 

bijvoorbeeld vaak 
hoe het met mijn 
kinderen gaat, of 
met onze nieuwe 
dakkapel. En als 
ik tot half twaalf 
’s avonds moet 

werken, vragen wel vier bewoners: je 
gaat toch niet op de fiets naar huis?” 
Mevrouw Wijkhuijzen, met moeder-
lijke bezorgdheid: “Dat vind ik ook 
niet fijn hoor, Els. Helemaal in het 
donker naar Hoofddorp.” 

“Wat ik zelf kan, 
dat doe ik ook zelf”

•    ¶

§    ∞

Aandacht 
voor

mantelzorgers
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Vlnr: Michelle Strating, 
Anita Schaaij, Yvonne 
Uitendaal, Matthijs Colthoff 
en Marjolein Dompeling. 

Onmisbaar
“Als mensen horen dat ik 
in het Reindaldahuis werk, 
zeggen ze vaak: wat leuk, 
daar gebeurt altijd heel veel”, 
vertelt vrijwilligerscoördinator 
Marjolein Dompeling. “Dat kan 
alleen maar omdat we zoveel 
vrijwilligers hebben. Onze 
vrijwilligers zijn onmisbaar 
en dragen enorm bij aan het 
welzijn van de bewoners.” Neem 
bijvoorbeeld Yvonne Uitendaal, 
vrijwilliger bij de afdeling 
Spinoza. “Als er maar gelachen 
wordt, dan ben ik tevreden.” 
Anita Schaaij van de Raad 
van Toezicht legt een hand op 
Yvonnes arm. “We zijn heel blij 
met mensen zoals jij, die met 
liefde en plezier extra aandacht 
geven aan de bewoners.”
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Trots op de 
vrijwilligers
In het Reinaldahuis zijn elke dag tal van vrijwilligers aan de 
slag. Wie zijn zij? En wat doen ze zoal? De Raad van Toezicht 
van Zorggroep Reinalda wil het graag weten. “Ik ben benieuwd 
naar de mensen en hun verhalen.”

Het is dinsdagochtend. Anita 
Schaaij en Matthijs Colthoff 

hebben er zin in. Beide leden van 
de Raad van Toezicht zijn in het 
Reinaldahuis om een ochtend mee te 
lopen met de vrijwilligers. “Als Raad 
van Toezicht kijken we mee met de 
organisatie en zijn we betrokken bij 
de besluitvorming”, vertelt Matthijs. 
Na jarenlange zorgervaring is hij nu 
directeur van een onderwijsinstel-
ling. “Twee keer per jaar lopen we 
een dag mee. Zo krijgen we meer 
mee van waar het echt om gaat: de 
mensen en hun verhalen.”
“Inderdaad”, knikt Anita, voormalig 
verpleegkundige en nu directeur van 
een zorgorganisatie. “We hebben 
veel vergaderingen en zijn veel met 
cijfers en beleid bezig. Vanuit betrok-
kenheid en belangstelling wil ik ook 
zelf zien en ervaren hoe de mensen 
hier wonen en werken.”
“Hoeveel vrijwilligers heeft het 
Reinaldahuis eigenlijk?”, vraagt 
Matthijs aan vrijwilligerscoördinator 
Marjolein Dompeling, de gids van 
vandaag. “Toen ik hier twaalf jaar 
geleden kwam werken, hadden we er 
35, nu 150”, vertelt Marjolein. “Leuk 

om jullie te laten zien hoe divers en 
enthousiast onze vrijwilligers zijn.” 

Krentenbol en een praatje
De eerste stop in het Reinaldahuis 
is het winkeltje, waar vrijwilliger 
Tiny Vergunst net een bewoonster 
heeft geholpen. Een verse krenten-
bol en een pak koekjes liggen in het 
rollatormandje. “Geniet ervan. Tot de 
volgende keer.” 
Wat het leuke is aan werken in de 
winkel, willen Anita en Matthijs we-
ten. “Het contact met de mensen. Er 
is een bewoonster die komt hier elke 
dag. Niet alleen voor een boodschap, 
maar ook voor een praatje”, vertelt 
Tiny, die de Raad van Toezicht-leden 
uitgebreid vertelt over haar werk-
zaamheden. Dan neemt Marjolein 
haar gasten mee naar de afdeling 
Plato. In de huiskamer is vrijwilliger 
Angela Kriege aan de slag. “Hoe is 
het om samen te werken met de 
zorgmedewerkers?”, vraagt Matthijs. 
“Top”, zegt Angela. “Ik had geen 
ervaring in de zorg, maar ik ben heel 
goed ingewerkt.”
“Heb je ook situaties meegemaakt 
die je moeilijk vond?”, vraagt Anita. 

Dagje meelopen

→

Angela knikt. “Er was een mevrouw 
die een epileptische aanval kreeg. 
Dat was voor mij compleet nieuw, 
maar binnen drie seconden was er 
iemand van de verpleging bij.”
Vrijwilligers zoals Angela zorgen 
voor een zinvolle dagbesteding voor 
bewoners, maar óók voor zichzelf.  
“Ik zie soms prachtige dingen”, ver-
telt Marjolein. “Vriendschappen die 
ontstaan, vrijwilligers die opbloeien 
doordat ze wat zinvols doen voor een 
ander. Ook stromen sommige vrijwil-
ligers bij ons door naar een betaalde 
baan, bijvoorbeeld als gastvrouw. 
Dan ben ik apetrots.”

Biljarten en internetten
Dan nemen Anita en Matthijs een 
kijkje bij de biljartclub. Daar ver-
tellen vrijwilligers Kees van den 
Merkenhof en Jan Larsen wat ze 
doen, en hoe belangrijk het biljarten 
is voor bewoners. “Bij het biljarten 
moet je je concentreren, bukken, je 
evenwicht bewaren, zitten en weer 
opstaan, voor elkaar tellen, schrijven. 
Dat is heel goed om via zo’n spelletje 
te blijven doen”, vindt Jan. “Ook is 
de biljartclub goed voor de sociale 

•    ¶

§    ∞

Aandacht 
voor 

vrijwilligers
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contacten; het is lekker om ergens bij 
te horen.”
Marjolein wijst naar het aquarium 
dat naast het biljart staat. “Eén van 
de biljarters vond het aquarium zo 
leuk dat hij de zorg daarvoor heeft 
overgenomen; hij is nu aquarium-
vrijwilliger.” Dat is 
waar het bij vrij-
willigerswerk om 
draait: doen wat 
je leuk vindt. “En 
maak gebruik van 
de capaciteiten 
die vrijwilligers al 
in het werkende 
leven hebben gehad”, aldus Jan. 
Daar is Marjolein het mee eens. “Als 
een vrijwilliger zich aanmeldt, vraag 
ik in het eerste gesprek ook altijd 
naar zijn of haar hobby’s en achter-
grond. Als iemand van schilderen 
houdt, kan diegene misschien vrijwil-
liger worden bij de schilderclub.”
De broers Ed en André van Leersum? 
Die bleken geknipt voor het internet-
café. “We begeleiden ouderen op de 
computer”, aldus Ed. “Dan hoeven ze 
niet alles te vragen aan hun kinde-
ren.”
“Goed dat jullie dit doen”, zegt Anita. 
“Zo houden bewoners de eigen 
regie.” 

Jong en oud
De volgende stop is de huiskamer 
van de afdeling Spinoza, met vrijwil-
ligers van allerlei leeftijden. Yvonne 
Uitendaal (69) meldde zich aan toen 
ze stopte met werken. En de 20-jarige 
Michelle Strating? Die bleef ‘hangen’ 
na een stage. “Toen ik 17 was, werkte 
ik één dag in de week met school in 
het restaurant. Dat vond ik zo leuk 
dat ik vrijwilliger ben geworden. Ik 
ben hier twee dagen in de week van 
tien tot twee.”
Anita is benieuwd wat Michelle 
vooral leuk en lastig vindt. “Ik vind 
het soms moeilijk als het slecht gaat 
met een bewoner. Je bouwt echt 
een band op met de mensen. En het 
leukste? Samen met de bewoners 
spelletjes doen en liedjes zingen. Dan 
fleuren de mensen helemaal op.”

“Het is lekker 
om ergens bij te 

horen”

“Anderen een mooie dag bezorgen; 
iets mooiers is er niet”, vindt Matthijs, 
die op de vierde etage nog een jonge 
vrijwilliger ontmoet; de 18-jarige Tijn 
Bieren. “Tijn is hier vier dagen in de 
week van negen tot drie. Hij doet het 
zo leuk dat iedereen zegt: waarom ga 

je de zorg niet in?”, 
aldus Marjolein. 
“Tijn, je weet het 
hè, we kunnen je 
een zorgopleiding 
aanbieden.”
De jonge vrijwil-
liger knikt. “Maar 
ik ga toch voor de 

Hotelschool.” Hij vertelt Matthijs en 
Anita over zijn werk in de huiskamer. 
“Vooraf had ik geen idee wat het zou 
inhouden, maar ik heb veel geleerd 
over omgaan met mensen. Dit is een 
heel goede ervaring, ook voor later.”
Heeft Tijn nog tips, wil Matthijs we-
ten. “Het zou leuk zijn als de mensen 
de kans hebben om af en toe zelf te 
koken”, besluit Tijn. “Dat vinden veel 
bewoners leuk.”

Respect voor elkaar
En dan zit het ochtendje meelopen 
erop. “Mooi om zoveel verschillende 
vrijwilligers te ontmoeten. En mooi 
om te zien dat ze zich met zoveel 
passie en enthousiasme inzetten”, 
aldus Matthijs. “De medewerkers uit 
de zorg leveren een bijdrage aan de 
kwaliteit van het leven van de bewo-
ners, maar daarbij zijn de vrijwilligers 
onmisbaar.”
Wat Anita vooral is opgevallen? “Het 
respect dat iedereen hier voor elkaar 
heeft. En wat ik ook leuk vind is dat 
er zo’n enorme diversiteit is aan 
vrijwilligers. Van gepensioneerden 
tot een jonge knul als Tijn zonder 
ervaring: iedereen is welkom.” Wat 
beide Raad van Toezicht-leden ook 
zagen: de vrijwilligers dragen eraan 
bij dat bewoners zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen zijn. “Dat is één 
van de uitgangspunten van Zorg-
groep Reinalda”, besluit Anita. “Mooi 
om dat in de praktijk terug te zien.”
Marjolein knikt. “Het is een feest om 
met onze vrijwilligers te werken.”  

1 Angela Kriege (38) helpt in de 
huiskamer van de afdeling Plato.  
“Ik heb nu een uitkering en wil graag 
weer aan de slag. Ik loop hier een soort 
stage, om te kijken of de zorg wat 
voor mij is. Toen ik hier binnenkwam, 
voelde het gelijk goed. Als ik straks een 
baan in de zorg heb, wil ik hier graag 
vrijwilligerswerk blijven doen. Ik heb 
het echt naar mijn zin.”

2 Anita en Matthijs van de Raad 
van Toezicht maken een ritje met 
vrijwilliger Onno Hulshof, die al jaren 
de pendelbus naar winkelcentrum 
Schalkwijk rijdt. “Goed dat deze 
pendeldienst er is”, vindt Matthijs. 
“Dan kun je als bewoner zelf op pad en 
hoef je je dochter niet te vragen om je 
te rijden. Die eigen regie en het gevoel 
van zelfstandigheid is heel belangrijk.”

3 De broers Ed (links) en André van 
Leersum van het internetcafé. “We 
helpen bewoners om met de computer 
of hun tablet om te gaan. Fantastisch 
toch, als een bewoonster straks 
kan e-mailen of skypen met haar 
kleinkind”, vertelt André (75). “Ik vind 
het mooi om mensen te helpen. Als je 
goed bent voor een ander, heb je daar 
zelf ook zoveel plezier van.”

4 Tijn Bieren is net 18 jaar. Hij heeft 
een tussenjaar, voor hij gaat studeren. 
“Mijn moeder wilde niet dat ik een jaar 
op de bank zou gaan gamen. Daarom 
ben ik hier vrijwilliger geworden. Ik 
vind het leuk om met oudere mensen 
om te gaan en een band op te bouwen. 
De bewoners zijn altijd blij als ik  
’s ochtends binnenkom.”

5 Tiny Vergunst (67) is één van de 
vrijwilligers in het winkeltje. “Een 
mens wil altijd winkeltje spelen, 
toch?”, lacht ze van achter de 
toonbank. “Als we opengaan om half 
tien staan de eerste bewoners al voor 
de deur te wachten, voor vers brood. 
Voor veel bewoners is de Dekamarkt te 
ver weg. Het is belangrijk dat ze hier 
zelf hun boodschapjes kunnen doen.”

6 Matthijs en Anita maken kennis 
met Jan Larsen (tweede van rechts) en 
Kees van den Merkenhof (rechts) van 
de biljartclub. “Mijn schoonmoeder zat 
in het oude Reindaldahuis. Als ik met 
mijn vrouw langskwam, stond ik altijd 
bij het biljarten te kijken”, aldus Kees 
(85). “Toen heb ik me opgeworpen als 
vrijwilliger. We hebben momenteel een 
groep van 23 personen.”



Reinalda Magazine | 13

1

3

5

2

4

6



14 | Reinalda Magazine

Blijven leren

Binnen Zorggroep Reinalda verandert er het nodige in 
de organisatie. “Dat kietelt het leerproces.”

Zo doen we dat

dat we een lerende organisatie zijn, 
waar medewerkers de kans krijgen 
om mee te groeien en te leren”, vindt 
Eric. “Een organi-
satieverandering 
kietelt het leer-
proces. Het geeft 
medewerkers de 
kans om uit hun 
comfortzone te 
stappen, nieuwe 
vaardigheden op 
te doen en door 
te groeien.” 

Diepgaander contact
Een grote verandering is het ver-
dwijnen van de functie van zorgco-
ordinator. “Nu is de zorgcoördinator 

Dat stelt Eric Luder, verpleegkun-
dige revalidatie en preventie-

medewerker. Al 47 jaar werkt de 65-
jarige Eric in de zorg. In al die jaren 
heeft hij heel wat organisatieveran-
deringen meegemaakt. “Bij veran-
deringen gaan er vaak hakken in het 
zand. Dat is nu eenmaal zo. Maar ik 
zie deze organisatiewijziging als een 
vorm van professionaliseren, als een 
stap naar volwassenheid. Het laat 
zien dat je als organisatie inspeelt op 
wat er om je heen gebeurt.” 

Groeien en leren
Er gebeurt genoeg binnen de zorg. 
De krapte op de arbeidsmarkt neemt 
toe, evenals de onderlinge concur-
rentie. “Dan is het extra belangrijk 

verantwoordelijk voor de zorgleef-
plannen van de bewoner. De rest 
van het team verleent de zorg die in 
het zorgleefplan is vastgesteld door 
de zorgcoördinator”, vertelt Eric. 
“In de nieuwe situatie worden de 
contactverzorgenden en contact-
verpleegkundigen verantwoordelijk 
voor de zorg van een bewoner. Deze 
collega’s krijgen zo de kans zich te 
ontwikkelen en een diepgaander 
contact te hebben met de bewoners. 
Voor de bewoners is het ook prettig. 
De contactverzorgende of -verpleeg-
kundige staat dicht bij hen en is een 
laagdrempelig aanspreekpunt.”

Meer zelfstandigheid  
Een andere functie die vervalt is die 
van teamleider. Meerdere teams wor-
den binnenkort aangestuurd door 
één teammanager. “Ik hoop dat er 
daardoor meer samenwerking komt 
tussen de teams. Door meer samen 
te werken kun je meer voor elkaar 
betekenen. Bijvoorbeeld door het 
uitwisselen van medewerkers”, aldus 
Eric. “Waar ik ook blij mee ben, is 
dat we gaan werken met zelfstandig 
functionerende teams. Als medewer-
ker heb je dan meer verantwoorde-
lijkheid over je eigen ‘toko’. Onder 
andere wat betreft de aansturing, 

communicatie, 
scholing en waar 
je als team naar-
toe wilt.”
Eén ding wil Eric 
nog graag bena-
drukken. “Zorg-
groep Reinalda 
is een kleinscha-
lige en gezellige 

organisatie; ons kent ons. Dat is 
de eigenheid van deze organisatie. 
Het is belangrijk dat we dat samen 
behouden, binnen de aanpassingen 
die nodig zijn om mee te gaan met 
de tijd.” 

“Voor de 
bewoners is het 

ook prettig”
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Concert in huis
Dat lukt helaas niet meer, omdat ik 
niet genoeg kracht heb in mijn han-
den. Maar ik luister veel naar klassie-
ke muziek. Classic FM staat vaak 
op en ik luister elke zondag 
naar het programma van 
Paul Witteman. Dan zorg 
ik dat ik thuis ben. En 
één van de verzorg-
sters neemt vaak een 
box met klassieke cd’s 
voor me mee. Als ik ze 
allemaal heb geluisterd, 
neemt ze een nieuwe box mee. 
Heel lief. Mijn favoriete componisten 
zijn Verdi, Mendelssohn, Chopin 
en Schubert. Ik ben ook vaak naar 
het concertgebouw in Amsterdam 
geweest. Daar heb ik Horowitz nog 
horen spelen. Geweldig!”
Zelf naar het concertgebouw? Dat 
lukt mevrouw Meijer helaas niet 

meer. Dat geldt voor meer ouderen 
in Haarlem. Daar hebben de Stads-
schouwburg en de Philharmonie wat 

op bedacht. Dankzij sponsors kun-
nen bewoners van verschil-

lende zorginstellingen live 
meegenieten van concer-
ten. Niet alleen van Carel 
Kraayenhof, de man die 
zorgde voor de beroemde 

traan bij Máxima. In het 
Reinaldahuis waren dit jaar 

ook het Nieuwjaarsconcert 
en een optreden van Joke Bruijs 

te volgen. En er zullen meer concer-
ten volgen. Mede mogelijk gemaakt 
door Reinalda-vrijwilligers. 
Na het bandoneon-concert serveren 
zij nog een advocaatje, met chocola 
van de Philharmonie. “Het was gran-
dioos”, glundert mevrouw Meijer. “Ik 
heb genoten.”  

Muziek

Bent u zelf niet meer 
in staat een concert te 
bezoeken? Dan komt het 
concert toch naar u toe! 
“Het was grandioos. Ik 
heb genoten.”

Het is zondagmiddag. Carel 
Kraayenhof speelt op zijn ban-

doneon in de Haarlemse Philharmo-
nie. Op datzelfde moment kijken zo’n 
65 bewoners en familieleden in het 
Reinaldahuis live mee, via een groot 
scherm in het restaurant. “Ik snap 
niet hoe die techniek werkt. Maar ge-
weldig dat het kan”, aldus mevrouw 
Meijer, net als veel andere bewoners 
een groot muziekliefhebber.
“Vanaf mijn tiende speel ik piano. 
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De schoolbanken in
“Je bent nooit te oud om te leren.” Dat vindt 
Hellen Kriege, die op haar 57e is gestart met  
de opleiding MBO Verpleegkunde. 

NEGENTIEN JAAR “Ik zat in het 
kappersvak, toen een kennis aan me 
vroeg: ken jij nog iemand die de zorg 
in wil? Ineens dacht ik: is dat mis-
schien iets voor mij? Ik heb gesollici-
teerd en twee weken later ging ik al 
aan de slag bij Zorggroep Reinalda. 
In juni werk ik hier alweer negentien 
jaar. Als kapster was ik gewend met 
mensen om te gaan, maar werken 
in de ouderenzorg past beter bij me. 
Dit geeft meer voldoening, omdat 
ik intensief contact heb met de be-
woners. Ik vind het mooi om hen te 
verzorgen, gesprekken te voeren en 
verhalen over vroeger te horen.”

BEKWAAM “Ik ben begonnen als 
zorghulp, wat te vergelijken is met 
de huidige functie van helpende. Na 
een paar jaar ging het kriebelen en 
wilde ik graag een opleiding doen. 
Als zorghulp 
mocht ik bepaal-
de handelingen 
niet doen, zoals 
een injectie of 
insulineprik. Dan 
moest ik er een 
collega bij halen. 
Ik wilde hiervoor 
zelf bevoegd en 
bekwaam worden. Daarom ben ik via 
Reinalda de opleiding tot verzorgen-
de IG gaan doen. Die heb ik in 2008 
afgerond.”

FIJNE SFEER “Vorig jaar had ik mijn 
ontslag ingediend. Ik kon bij een an-
dere werkgever aan de slag, waar ik 
ook een opleiding zou gaan volgen. 
Al snel kreeg ik spijt; gelukkig kon ik 
mijn beslissing terugdraaien. Ik ben 

Loopbaan

blij dat ik bij Reinalda ben gebleven. 
De sfeer is goed en bij de afdeling 
Coornhert werk ik in een heel fijn 
team. We voelen ons veilig en prettig 
en binnen het team is alles bespreek-
baar. Waar ik ook blij mee ben, is dat 
ik de kans heb gekregen de opleiding 
MBO Verpleegkunde te gaan doen. 
Ik ben in september begonnen, op 
mijn 57e. Je bent nooit te oud om te 
leren.”

DOORVRAGEN “Ik werk 32 uur per 
week, waarvan ik één dag per week 
naar school ga. Ik doe de verkorte 
tweejarige doorstroomopleiding 
aan het NOVA College in Hoofddorp. 
Ik leer hier veel over anatomie en 
pathologie; de ziektebeelden en wel-
ke symptomen en klachten daarbij 
horen. Ik merk nu al in mijn dage-
lijkse werk dat ik daar veel aan heb. 

Ik herken eerder 
bepaalde symp-
tomen en vraag 
bewuster door 
als een bewoner 
ergens last van 
heeft.” 

MEELEVEN “De 
bewoners zijn 

heel enthousiast dat ik deze oplei-
ding doe. Ze leven erg mee en vragen 
continu hoe het gaat. Ook mijn 
collega’s zijn heel geïnteresseerd. 
Eén van hen heeft na mijn verhalen 
al gezegd dat zij volgend jaar ook 
deze opleiding wil doen. Ik kan het 
haar zeker aanraden. Het is leuk en 
uitdagend om je verder te ontwikke-
len en je kennis te vergroten. Het was 
trouwens wel even wennen, om weer 

“Bewoners leven 
mee met mijn 

opleiding”

in de schoolbanken te zitten. Maar 
nu heb ik de smaak te pakken. Als ik 
volgend jaar klaar ben met deze op-
leiding wil ik misschien een cursus of 
korte opleiding doen. Bijvoorbeeld 
om me te specialiseren als wond-
verpleegkundige.” 

ONTWIKKELEN “Bij Reinalda krijg 
je veel mogelijkheden om jezelf te 
ontwikkelen. Je kunt zelf aangeven 
als je een cursus of opleiding wilt 
volgen. Ook wordt bij functione-
ringsgesprekken altijd geïnformeerd 
of je interesse hebt om je verder te 
scholen. Dat is fijn om te weten: ik 
krijg hier de gelegenheid als ik me 
verder wil ontwikkelen.” 

Zo moeder,  
zo dochter(s) 

Bij Hellen Kriege zit het 
zorgvirus in de familie. “Mijn 
dochters van 30 en 28 jaar 
werken ook allebei in de zorg. 
Zij werken met mensen met 
een beperking; de één als 
begeleider en de ander als 
verpleegkundige.” Met een lach: 
“Het zit er toch in hè?”
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Verhuizen 
en aanpassen
Ali van Egmond-Luchtenburg (86) uit De Roos kan 
boeiend vertellen. Van de Watersnoodramp tot de 
Formule 1.

“Ik kom uit Goeree-Overflakkee, 
waar ik op mijn twintigste 

de Watersnoodramp van 1953 heb 
meegemaakt. Als het ’s nachts hard 
waait, lig ik daar nog altijd wakker 
van. Ik heb dijken zien doorbreken, 
waarna een muur van water van vier 
meter hoog op je afkwam. Gelukkig 
stond ons huis op een stevige dijk, 
zodat het bij ons droog bleef. Wij 
hebben thuis 43 mensen opgevan-
gen en droge kleren gegeven. Ik ben 
gaan helpen bij het Rode Kruis, in de 
gaarkeuken. Overal waar ik maar wat 
kon doen. 
Ik heb toen mijn man Gerard ont-
moet, die naar Goeree-Overflakkee 

was gekomen om te helpen. In 1955 
zijn we getrouwd. Van de aannemer 
waar mijn man werkte, kregen we 
een salonwagen. Een soort woon-
wagen. We hebben daar 26 jaar in 
gewoond en zijn 21 keer verhuisd. 
Als we ergens aankwamen, ging 
mijn man meteen aan het werk. Ik 
ging dan de geulen graven voor de 
riolering van de wagen.”

Heerlijke tijd
“We zetten de wagen daar waar het 
werk was. Neeltje Jans, het Veerse 
Gat, de Schellinkwouderbrug, de 
Moerdijkbrug. Soms waren we 
ergens maar zes weken, maar we 

hebben ook zes jaar in Limburg 
gewoond. Ik paste me steeds aan en 
heb een heerlijke tijd gehad. Net als 
mijn man heb ik altijd veel gewerkt. 
Op kantoor en in de kantine van de 
aannemer, bij V&D in Haarlem en 
Maastricht, in een chauffeurscafé; ik 
heb van alles gedaan. Tot mijn 72e 
heb ik in de jachthaven van Spaarn-
dam gewerkt. Nog altijd steek ik mijn 
handen uit de mouwen. Hier in  
De Roos help ik in het restaurant 

soms bij het dekken van de tafel. 
Wel zo gezellig.”

Racefanaten
“Toen onze zoon Ferry 
twaalf was, zijn we 
definitief naar Spaarn-
dam verhuisd. We 
kwamen ook vaak op 

Zandvoort, want we zijn 
racefanaten. Mijn zoon 

heeft een racelicentie gehad 
en we zijn drie keer in Duitsland 

naar de Formule 1 geweest, op Hoc-
kenheim. Als ik in De Roos op zondag 
na de lunch aan de koffie zit in het 
restaurant, zeg ik vaak: ik ga naar 
boven hoor, de race begint. 
Zes jaar geleden zijn we in De Roos 
komen wonen. Mijn man werd 
steeds slechter en kreeg hier goede 
zorg. Dat verlichtte mij ook. We 
hebben hier nog ons zestigjarig 
huwelijk gevierd. Vorig jaar is Gerard 
overleden. Kijk, dat is de kanarie die 
hij voor zijn laatste verjaardag kreeg. 
Porgy heet-ie. Helaas heeft mijn man 
er niet lang van kunnen genieten. 
Maar ik heb er veel plezier van. Het 
is een leuk beestje. En hij kan mooi 
zingen.”  

Mijn leven

“Mijn man en 
ik zijn 21 keer 

verhuisd”
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Op een regenachtige lentedag 
scheen de zon in het Reinaldahuis. 
Er kwamen namelijk twee 
lammetjes op bezoek.

A l zes jaar komt Carola van 
  Staaveren van zorgboer-

derij De Straalhoeve langs in 
het Reinaldahuis, met een paar 
lammetjes. “Iedereen wordt blij 
van lammetjes. Ook komen er 
allerlei verhalen los over vroe-
ger. Leuk om te zien wat dieren 
met mensen doen.”
Op deze dinsdagochtend 
komen tal van bewoners langs 
in het atrium. De één aait een 
lammetje in de box, een ander 
kiest voor een knuffelsessie op 
schoot. “Kijk uit hoor, straks 
poept-ie op je schoot!”
“Wij hadden vroeger ook 
schapen thuis”, vertelt me-
vrouw Bäcker. “Mijn kinderen 
waren er gek op.” Ook meneer 
Eikema (inzetje) is opgegroeid 
tussen de beesten, als Drentse 
boerenzoon. Voor hij in het 
Reinaldahuis kwam wonen, 
ging hij drie keer in de week 
naar de dagbesteding bij 
De Straalhoeve. Jonge beesten 
de fles geven, eieren rapen. 
“Een mooie tijd, met allemaal 

leven en beesten om je heen.” 
Nu hij in Reinaldahuis 

zit, gaat hij niet meer 
naar de zorgboerderij. 
“Dan kom ik toch met 
de lammetjes bij jou 
langs”, zegt Carola, 
terwijl ze één van de 

beestjes op zijn schoot 
zet. Ontroerd slaat 

meneer Eikema twee grote 
armen om het lammetje heen. 
Dit is genieten. 

Lammetjes 

“Iedereen wordt blij 
van lammetjes”



In beeld

Donderdag visdag
Elke donderdagochtend kijkt meneer Simmerman uit het raam van zijn aan-
leunwoning. Ja, daar is de bus van visboer De Dolfijn. Even zwaaien naar Ella 
Waasdorp, die vis verkoopt op de weekmarkt in het Reinaldahuis. En straks 
naar het atrium, voor zijn ontbijt. “Ome Cees eet hier altijd twee harinkjes”, 
aldus Ella. Van alle bewoners kent ze de voorkeuren. De één wil een ‘bloot’ 
harinkje, de ander een gebakken vis. “Fijn dat de markt naar ons komt”, vindt 
meneer Simmerman. “Anders zou ik geen zoute haring eten. Ik ben 92. Zelf 
vis halen in Schalkwijk, dat gaat niet meer.” Hij smult van zijn haring, kletst 
met Ella en neemt twee zalmslaatjes mee voor thuis. En straks nog even een 
worst halen en een zakje noten bij de kaasboer. Ella zwaait hem gedag.  
“Dag schat. Tot volgende week.” 


