
 

 

 

 Afscheid Jeannette Hagen 

 
Beste lezers,  

 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2019. Hoewel het jaar al weer enige tijd op weg 

is, willen wij u vanaf deze plaats toch nog een gelukkig en bovenal gezond nieuwjaar 

toewensen. Een nieuw jaar nodigt uit tot terugblikken én vooruitkijken. Dat doen we 

ook in deze nieuwsbrief.  

We wensen u daarbij veel leesplezier! 

Nieuwsbrief  

Stichting Samen Zorgen  
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Nog elke dag geniet ik na van de herinneringen aan mijn afscheid bij Stichting Samen 
Zorgen. Maar liefst vijf bijeenkomsten waar ik in het zonnetje werd gezet. 
Eerst in november tijdens de vrijwilligersavond. Daarna in december een feestelijk 
koffie-uurtje met muzikale omlijsting in Liefkenshoek en enkele dagen later een verge-
lijkbare bijeenkomst in De Hoge Hof. Ook een indrukwekkende afscheidsreceptie voor 
genodigden en tenslotte een onvergetelijke avond met de medewerkers van SSZ. 

 
In verschillende toespraken heb ik verteld hoe 
trots ik ben op Stichting Samen Zorgen, op de 
power en de veerkracht van de medewerkers en 
op de geweldige inzet van zoveel  vrijwilligers. 
Het was een voorrecht om aan deze prachtige 
organisatie leiding te mogen geven! 
 
Een hartelijke groet, 
Jeannette Hagen 

 

Nieuwbouw Herveld 
In verband met de procedures die doorlopen 
moeten worden voor de wijziging van het be-
stemmingsplan en de vergunningverlening, loopt 
de start van de nieuwbouw enige vertraging op. 
Intussen gaan alle voorbereidingen gewoon door 
en is de verwachting dat we in mei 2019 kunnen 
starten met de bouw. De buitenkant van het ge-
bouw is iets aangepast. De foto links geeft een 
impressie van de gevel van het nieuwe gebouw.  
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Waardevol, met Aandacht, eigen Regie en Mensgericht 

In de vorige nieuwsbrief hebben we onze kernwaarde  

aandacht al kort toegelicht: Wij zijn samen met familie en 
mantelzorgers betrokken bij het leven van de cliënt. 

Inmiddels hangen in Liefkenshoek (en binnenkort ook in  
De Hoge Hof) mooie houten wandborden die deze kern-
waarde verbeelden.  

Onze kernwaarden - onze WARMwaarden  

2,1 miljard extra voor verpleeghuiszorg   
Kwaliteit van zorg in verpleeghuizen is tijdens het vorige kabinet een belangrijk onderwerp gewor-
den. Dat werd o.a. zichtbaar in het programma “Waardigheid en Trots” waarmee zorgorganisaties 
ondersteund worden om te investeren in kwaliteitsverbetering. 
 
Ook binnen Stichting Samen Zorgen maakten we gebruik van ondersteuning vanuit Waardigheid  
en Trots, vooral om de omslag van verzorgingshuis naar verpleeghuis te maken. Volgend jaar gaan 
we opnieuw investeren in het verhogen van de kwaliteit. Dit kan omdat de regering een grote som 
geld ter beschikking heeft gesteld om meer zorgmedewerkers in de verpleeghuizen aan het werk  
te krijgen. Het gaat om extra geld voor verpleeghuisbewoners.  

Stichting Samen Zorgen heeft een plan gemaakt hoe zij die extra kwaliteitsgelden gaat besteden.  
Dit plan moet goedgekeurd worden door het zorgkantoor. In het plan voor de inzet van dat kwali-
teitsbudget geeft Stichting Samen Zorgen aan dat extra budget vooral te willen besteden aan de  
inzet van extra zorgpersoneel in de huiskamers. Ook willen we zorgen voor meer diversiteit in het 
activiteiten- en welzijnsaanbod. Denk daarbij aan de inzet van een geestelijk verzorger, bewegings-
therapeut en muziektherapeut. Daarnaast wordt er ook budget uitgegeven aan materialen voor  
het welzijn van  cliënten en wordt geïnvesteerd in een coördinator planning. Dit alles met als doel  
de kwaliteit van zorg te verhogen.  
 
Op de website van Stichting Samen Zorgen (www.stgsamenzorgen.nl) vindt u het volledige  
kwaliteitsplan voor 2019. Over de inzet van het kwaliteitsbudget legt Stichting Samen Zorgen  
verantwoording af aan het zorgkantoor. 
 
Mariëtte Kranendonk 
Manager bedrijfsvoering en facilitaire processen  
 

Prijsaanpassingen 2019 
Met ingang van 1 januari 2019 hebben wij onze prijzen aangepast. Dit heeft te maken met stijgende  
kosten, zoals personele kosten en kosten voor inkoop van producten en materialen. We hanteren een 
prijsverhoging van 3,5 %. De actuele prijzen die gelden in het restaurant treft u aldaar aan op de menu-
kaarten.  

http://www.stgsamenzorgen.nl
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Tevredenheidsmetingen 
De uitslagen van de cliënttevredenheid enquêtes, die begin december 2018 zijn verstuurd door Van Loveren 
& Partners in opdracht van Stichting Samen Zorgen, zijn ons onlangs in concept aangeboden.  

Alle cliënten die bij Stichting Samen Zorgen wonen ofwel hun contactpersonen, in het geval zij hun familielid 
vertegenwoordigen, hebben een vragenlijst kunnen invullen. Ook cliënten die wijkverpleging ontvangen van 
Stichting Samen Zorgen hebben een vragenlijst ontvangen. Wij zijn blij met de overwegend hoge respons 
waarvoor we u hartelijk willen bedanken!                           

Begin februari ontvangen wij ook de rapportages van de medewerkerstevredenheid- en de vrijwilligerstevre-
denheidsonderzoeken. Deze laatste is voor het eerst op deze manier gehouden, dus voor ons ook nieuw. We 
konden hiervoor gebruik maken van de landelijke PREM-versie.  

Hoe verder? 
Zodra alle rapportages zijn ontvangen zullen deze naar verwachting eind februari gepresenteerd worden aan 
alle geledingen: Cliëntenraad, Ondernemingsraad, afvaardigingen van de Raad van Toezicht, de vrijwilligers-
coördinator, woonzorgbemiddelaar, de vakgroep verpleegkundigen, leidinggevenden/teamleden en solisti-
sche medewerkers.  

Op basis van de uitkomsten zal een top 3 van verbeterpunten worden opgesteld waarmee teams samen met 
cliënten en familie aan de slag zullen gaan. En natuurlijk zullen we vooral de positieve punten willen behou-
den!   
Samen met de vrijwilligers zal opvolging gegeven worden aan de uitkomsten van die rapportage.   

In de volgende nieuwsbrief kunt u meer lezen over de precieze uitkomsten. Een samenvatting van de uitge-
breide rapportages zal eind februari op onze website komen.  

Marjella Jansen  
Beleidsmedewerker zorg en kwaliteit 

Wordt verwacht…….. 

De afgelopen tijd is achter de schermen hard gewerkt aan het 
vormgeven en ontwikkelen van onze nieuwe website.  
De site wordt overzichtelijker, biedt meer gebruiksgemak en  
krijgt een meer eigentijdse uitstraling. Bovendien is de website 
straks ook goed leesbaar en toegankelijk voor bezoekers die ge-
bruik maken van een smartphone of tablet.  
 
Nieuwsgierig geworden?  
We bieden u alvast een ‘sneak preview’. Op de foto rechts ziet u 
een afbeelding van de homepage. Wij verwachten eind februari  
live te kunnen gaan.  
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Vrijwilligersfeest 2018 
 

 

 
Zo’n 170 vrijwilligers van Stichting Samen Zorgen kwamen op dinsdag 20 november  
bij elkaar op het jaarlijkse vrijwilligersfeest dat dit keer gehouden werd in Dorpshuis  
de Hoendrik in Herveld. 

De lange tafels gaven een gezellige sfeer waar mensen elkaar konden ontmoeten en 
bijpraten. 

Na het openingswoord door de vrijwilligerscoördinator kon iedereen aanschuiven bij 
het stamppotbuffet. Dit viel goed in de smaak.  

Daarna was er het afscheid van Jeanette Hagen de directeur-bestuurder, die met  
pensioen gaat. Om straks haar vrije tijd zinvol te besteden kreeg ze van schilder-
vrijwilligster Henny een schilderles aangeboden bij de schilderklup van SSZ. 

Vervolgens werden er door de enthousiaste presentatoren Marloes en Frank diverse 
bingo’s gedraaid, waaronder een muziekbingo met muziek uit verschillende jaren waar 
we flink op mee konden zingen.  

 

 

 

 

 

 

 

Veel vrijwilligers hadden gehoor gegeven aan de oproep om iets mee te nemen uit de 
kast of van de zolder. Al snel stond de tafel vol met meegebrachte spullen: vaasjes, 
manden, serviesgoed, kussens en zelfs een heuse waterpijp! Al deze attributen werden 
gebruikt als prijs bij de bingo. 

Het team van Stichting Samen Zorgen trad op met een speciaal lied voor de vrijwilligers, 
waarbij ze werden begeleid door accordeonist André Vink die tenslotte nog een aantal 
deuntjes heeft gespeeld. Een aantal mensen heeft zelfs een dansje gewaagd. 

Het was een gezellige avond, waarbij het doel: vrijwilligers in het zonnetje zetten zeker 
is geslaagd! 

Hanneke Nieboer  
Vrijwilligerscoördinator Stichting Samen Zorgen 
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Ook hier werken vrijwilligers, en daar zijn wij trots op!! 

Bij Stichting Samen Zorgen  zijn veel vrijwilligers actief op verschillende plekken. 
Graag willen hier in de nieuwsbrief aandacht aan besteden. 
Dit keer uw aandacht voor de dagbesteding PG in Liefkenshoek. 

Dagbesteding PG is bedoeld voor mensen met dementie. De afkorting PG staat voor psychogeria-
trie. Deze dagbesteding is bestemd voor cliënten die buiten Liefkenshoek en De Hoge Hof wonen. 
Hier werken verschillende enthousiaste vrijwilligers en stagiaires. 
 
Een van hen is Dineke Gerritsen:  

“4,5 jaar geleden ben ik verhuisd van Nijmegen naar Heteren. Ik had daar gewerkt in een verpleeg-
huis. Ik woonde nog maar net in Heteren, toen ik via de buren hoorde dat er bij Liefkenshoek men-
sen gezocht werden. Er zijn altijd handen tekort!  

Het werken met ouderen spreekt me aan. Ik breng graag liefde, gezelligheid en vrolijkheid. 
Het werken met deze mensen vraagt maatwerk: iedereen is verschillend. Het is belangrijk dat er 
structuur is en er niet teveel prikkels zijn.  

De bezoekers hebben het hier naar hun zin en er wordt veel gelachen samen!  
En als ik de mensen weer blij zie binnenkomen omdat ze het fijn vinden bij ons, dan is dat voor mij 
de kers op de taart!!  

Dagbesteding PG 

Wij als team streven ernaar om de mensen van dagbesteding PG een fijne 
dag te bezorgen. Zodat iedereen weer met een blij gezicht naar huis gaat.  
 
We beginnen de ochtend gezellig met een kopje koffie en iets lekkers.  
Tijdens het lezen van de krant, luisteren we naar alle verhalen die iedereen 
te vertellen heeft. Gedurende de dag doen we verschillende activiteiten, die 
aansluiten op de behoeftes en wensen van de mensen. We doen samen ver-
schillende spelletjes, zoals bijvoorbeeld de braintrainer, sjoelen of rolbal. 
Ook doen we creatieve activiteiten zoals knutselen. Dan maken we bijvoor-
beeld een collage die passend is bij het seizoen zoals herfst, sinterklaas en 
kerst. Tijdens de sinterklaasperiode maken we speculaasjes en pepernoten.  

We hebben regelmatig een high tea. En niet te vergeten, het oliebollen bak-
ken op oudjaarsdag.  
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Sinds kort zijn we gestart met een maandelijkse kookactiviteit. We gaan 
dan samen met enkele mensen naar de Jumbo in het dorp om 
boodschappen te doen. We bereiden zelf alle ingrediënten voor, daarna 
gezellig samen koken en opeten :-)  

Een paar keer per jaar hebben we ook uitstapjes. Afgelopen zomer zijn we 
naar Ouwehands dierenpark in Rhenen geweest. Op 5 december  was er 
een sinterklaasbingo op het Liefkensplein. Ook staat er altijd een bezoekje 
aan de kerstafdeling van de Intratuin in Elst gepland.  
 
Wij hopen dat u fijne feestdagen heeft gehad en wensen iedereen een 
gelukkig nieuwjaar!  
 

Dineke, Anja, Djelay, Ans, Hennie, Wilma, Antoinette en Fia. 
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Sinterklaasviering woning 10 & 11 
Woensdag 28 november hebben wij met elkaar een hele 
gezellige avond gehad.  
Samen met de bewoners en familie hebben wij Sinterklaas 
gevierd. Eerst stamppot zuurkool gegeten op het Liefkens-
plein. Wat was het gezellig en heerlijk. Bewoners en fami-
lie hebben er van genoten. Wij (verzorging) stiekem ook!  
Bij deze willen wij het team van Voeding & Gastvrij 
bedanken voor de heerlijke maaltijd en de gezellig-
heid. 

Nadat onze buiken gevuld waren zijn we terugge-
gaan naar de woningen waar we nog een gezellige 
pakjesavond hebben gehad.   

Via deze weg willen wij, de bewoners en de verzor-
ging, iedereen een sprankelend nieuwjaar toewen-
sen. 

Lieve groet , 

Bewoners en Verzorging  
van Woning 10 & 11 
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Bericht van kapster Marian (Liefkenshoek)  
Het jaar 2018 is weer voor bij gevlogen. Een jaar waarin er veel gebeurd is. Leuke en ook minder leuke dingen 
zijn ons gepasseerd.  
 
Er zijn veel bewoners weggevallen. We weten allemaal dat Liefkenshoek het laatste stationnetje is voor velen. 
Maar het went nooit, om afscheid te moeten nemen. Deze plaatsen worden weer snel opgevuld door nieuwe 
bewoners. Lieve mensen met vaak een hoge leeftijd komen dan bij ons in de salon om zich mooi te laten ma-
ken. Wij proberen ze dan toch een beetje te verwennen. Soms heb ik wel hulp van de familie of contactperso-
nen nodig, om te kunnen overleggen wat de wensen zijn. Het kan wel eens lastig zijn als moeder mij nog  
duidelijk kan maken wat ze wil, maar de familie iets anders wil. Neem gerust contact met mij op als er iets 
niet naar wens is. 

Voor mij zelf was 2018 een zwaar jaar. Gezien mijn gezondheid is er veel gebeurd. Maar ik ben zo goed bijge-
staan door al die lieve mensen uit Liefkenshoek en omgeving, dat ik er als een jonge meid ben uitgekomen. 
Lieve wensen, kaartjes, telefoontjes: het kon niet op. Dank je wel allemaal het heeft mij zo goed gedaan. 

Voor het jaar 2019 gaat er wel wat veranderen. De tarieven van de kapsalon gaan wat omhoog. Dit heeft te  
maken met de verandering van het btw tarief en de productkosten. De nieuwe prijslijst zal ik weer zichtbaar  
ophangen. 

Ik hoop dat het u allemaal goed gaat, en dat het een mooi en gezond 2019 gaat worden.  

Veel liefs van Marian 

Themadag Holland in De Hoge Hof  

Eindelijk was het zover: een gezellige dag op het Hofplein met ongeveer 
80 personen die zich hiervoor hadden opgegeven. Die ochtend was het 
plein versierd in het thema ´Holland´.  

Rond half 10 kwamen de eerste gasten binnendruppelen. Het was snel 
gezellige druk. We zijn om 10 uur gestart met koffie en een heerlijke ap-
pelflap. Daarna werden er allerlei spellen gespeeld, zoals rolbal,  
sjoelen en er werd zelfs een potje gedamd. 

Terwijl de gasten gezellig een spelletje speelden en kletsten zijn wij de maaltijd gaan voorbereiden: heerlijke  
erwtensoep met roggebrood en spek stond op het menu. Inmiddels was ook Poffertjeskraam De Gloeiende 
Plaat gearriveerd, met Gerard en Marjolein die de voorbereidingen troffen voor de overheerlijke poffertjes. 

Het was een gezellige boel bij de hoofdingang. Sommige bezoekers van bewoners gingen weg met een 
schaaltje poffertjes. Om twaalf uur werd de heerlijke erwtensoep uitgeserveerd en daarna mocht iedereen 
zich te goed doen aan de poffertjes. Iedereen mocht er van smullen, ook bewoners die niet op het plein  
waren en het personeel. 

We hadden een lekker ijsje als toetje bedacht, maar dat hebben we pas in de middag getrakteerd. De poffer-
tjes waren namelijk zo lekker dat we pas om kwart over twee uitgegeten waren. En het Koor Cecilia stond 
alweer te trappelen om een gezellig optreden te geven met Hollands repertoire. 
Ook Marjolein van de Poffertjeskraam heeft ons geholpen met het ronddelen van koffie met een heerlijke 
stroopwafel. 

Het was een hele geslaagde dag. Mede namens heel veel vrijwilligers, die meegeholpen hebben om deze 
dag tot een succes te maken.  

Groetjes Mariëlle Willemsen en Nelly Broenland 
Gastvrouwen   
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Persoonsalarmering 
Afgelopen oktober en november van 2018 stonden in het teken van de omzetting van de  
persoonsalarmering. De technische kant en de meldkamer zijn voortaan ondergebracht bij Zorg-
ServicePunt+. Stichting Samen Zorgen blijft zorgen voor het bieden van de hulp in onverwachte 
situaties. 
Om deze omzetting gladjes te laten verlopen, moest er achter de schermen heel wat geregeld 
worden. We organiseerden voorlichtingsbijeenkomsten in Liefkenshoek, De Hoge Hof en in “De 
Verbinding” in Zetten. Er moesten door u  formulieren worden ingevuld die vervolgens door ons 
verwerkt moesten worden. Daarna kwam ZSP+ in actie om de sleutelkastjes te plaatsen en de 
kastjes in uw woning opnieuw te programmeren. Momenteel draait alles naar wens en is dit pro-
ject afgesloten. 
 
Elektronisch Client Dossier 
De ene verandering is nog niet geweest of de volgende staat alweer te gebeuren. Het  in gebruik 
nemen van het Elektronisch Client Dossier (ECD) gaat in het nieuwe jaar echt van start. De exacte 
datum waarop dit gebeurt en wat dit praktisch gezien voor u inhoudt, krijgt u van ons per brief te 
horen. 
In ieder geval gaat de bekende blauwe multomap bij u thuis verdwijnen. De zorgmedewerkers  
gaan gebruik maken van digitale tablets om uw zorgplan te lezen en om te rapporteren. Op die 
manier kunnen zij snel en overzichtelijk uw gegevens inzien en bijhouden. Voor u en uw contact-
persoon komt er toegang tot deze informatie via een digitaal “Cliëntportaal”, ook daarover krijgt 
u een brief thuis.  
U zult begrijpen dat er heel wat voorbereiding aan deze verandering vastzit. We zijn er hard mee 
bezig! 
 
Collega’s 
Zoals u misschien wel gemerkt heeft, is het momenteel minder stabiel  met vaste medewerkers 
dan u voorheen van ons gewend was. Helaas hebben we te maken met langdurige zieken en wat 
verloop. Gelukkig zijn er twee nieuwe collega’s die met veel plezier ons team komen versterken. 
Verpleegkundige Elize Brouwer, die jarenlange ervaring heeft, is met veel enthousiasme in de 
wijk komen werken. Kim Lintsen combineert het werken bij ons met het volgen van de opleiding 
HBO-V. Ook zij is met veel plezier aan het werk gegaan. Welkom allebei!  
Dit betekent niet dat we nu op volle sterkte zijn. U zult bij tijd en wijle nog invallers ontmoeten.  
Stichting Samen Zorgen leidt op dit moment zogenoemde zij-instromers op, medewerkers met 
een andere werkachtergrond die versneld de opleiding tot verzorgende IG volgen. Zij zullen in de 
komende maanden weer meelopen met de vaste medewerkers. 
Mocht u overigens  iemand kennen die bij ons zou willen werken, wij gaan graag in gesprek! 
Blij nieuws komt uit de hoek van de medewerkers huishouding. Danielle Looijen is zwanger van 
haar derde kind. Van harte! Bovendien verwelkomen we twee nieuwe collega’s:  Melissa Burgers 
en Anoesca Pankow. Welkom bij team huishouding extramuraal. 
 
Hartelijke groeten, 
Namens Team wijkverpleging en Team huishouding extramuraal 
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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Warme zorg in Liefkenshoek  
Binnen Liefkenshoek staat warme zorg hoog in het vaandel. Dus ook in team 4. De verzorging denkt met de 
bewoners mee zodat ze een fijne dagbesteding hebben, en niet elke dag hetzelfde is. Sinds een jaar is wel-
zijn geïmplementeerd binnen de zorg. Zo zien we dat de bewoners steeds meer de weg weten te vinden 
naar de tuinkamer. Het was eerst zoeken hoe we dat het beste vorm konden geven. We kunnen nu wel  
zeggen dat we goed op weg zijn. Er wordt steeds meer georganiseerd. De bewoners komen zelf ook met 
ideeën. 

We proberen de gezamenlijke huiskamer zo gezellig mogelijk te maken. De bewoners denken ook mee over 
het aanschaffen van een nieuw interieur. Want warmte en gezelligheid is een belangrijke factor in het leven. 
En ons team wil daar graag aan bijdragen. 

Dat geldt ook zeker voor team 2! 
Zo hebben wij met een groot aantal vrijwilligers en familieleden meegedaan met de HETERUN! 
Een hardloopevenement dat werd georganiseerd in het dorp en waar wij als wandelgroep ook aan hebben 
deelgenomen. Zo zijn we als groep naar de brede school gelopen waar het startsein werd gegeven. 
Met een flesje water op zak begonnen we aan een mooie wandeling door het dorp en hebben we kunnen 
genieten van het buiten zijn. 
Eenmaal weer terug bij de finish werden we onthaald met een mooie medaille en hadden de gastvrouwen 
op het Liefkensplein voor heerlijke hapjes en drankjes gezorgd om zo samen af te kunnen sluiten. 

Bij dit alles waren natuurlijk ook de bewoners van team 1 van de partij. 

Naast de warme zorg en gezelligheid staat ook eigen regie houden op het lijstje. Bepalen hoe laat je naar 
bed gaat, hoe laat je wilt opstaan of je wilt douchen of een lekker warm bad wilt nemen, eventueel met 
bubbels en hoe vaak in de week, etc. 

Wij  blijven in gesprek gaan met bewoners en bieden een luisterend oor. We komen in actie als een  
bewoner het graag anders wil hebben en onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de wens te realiseren. 
Dit maakt ons werk ook zo waardevol: de bewoner(s) gelukkig te zien. 

Het is erg belangrijk om nog zelf te kunnen en te mogen bepalen wat je wilt. Zorg op maat zoals dit binnen 
Stichting Samen Zorgen heet wordt bij alle bewoners toegepast, tenslotte willen wij de bewoner een zo 
goed en fijn mogelijke tijd bieden. 
 

Namens team 1, 2 en 4 somatiek Liefkenshoek 

 

 

Trots op artikel persoonsgerichte zorg   

 
Corrie Huijben van Van Loveren & Partners en  Chantal Krechting en Marjella Jansen van  
Stichting  Samen Zorgen werkten mee aan een interview ter publicatie op de landelijke website  
Waardigheid & Trots.  
Via deze link kunt u het artikel lezen: https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/stichting-samen-
zorgen-maakt-enorme-slag-in-persoonsgerichte-zorg/  

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/stichting-samen-zorgen-maakt-enorme-slag-in-persoonsgerichte-zorg/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/stichting-samen-zorgen-maakt-enorme-slag-in-persoonsgerichte-zorg/
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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   

 Werk aan de winkel 

 

18 jaar was ze toen ze ging; uit het dorpse gezin naar de grote stad. 

Ze deed de opleiding ‘ziekenverzorgende’. 

Intern wonend, geleid door nonnen, onder streng regime en ijzeren discipline. 

Naast mensen met dementie verzorgen, moest ze dagelijks vloeren schrobben en haar werk-

tijd helemaal met klussen en bidden benutten. 

Ze werkte haar hele leven, tot aan haar pensioen, met mensen met dementie. 

 

Nu woont ze in een kleinschalige woning voor mensen met dementie. 

In haar beleving is ze aan het werk en woont zij (net als vroeger tijdens haar opleiding) intern. 

Ze houdt alles en iedereen in de gaten. Wat doen die medewerkers en vooral: wat doen ze 

niet? Haar mening is dat de medewerkers niet meer kunnen werken. 

Ze zitten de hele dag maar achter “dat ding”. 

“Dat ding” is de computer. 

 

Soms wil ze naar huis, maar elke dag is ze weer opnieuw ingeroosterd om te werken. 

Alle medewerkers mogen na een dienst naar huis. Zij niet. Zij moet steeds blijven en elke dag 

weer werken. Nooit een vrije dag! En hàrd werken, want die andere medewerkers doen niet 

veel meer tegenwoordig. Nee, de tijd is veranderd. 

 

Op een dag dient ze een klacht in. Zij wil tenslotte ook wel eens een dag vrij! 

De medewerker -die dag in dienst- begrijpt haar punt. 

Ze neemt haar bij de arm en zegt: “Ik heb een verrassing voor je!” 

Samen lopen ze naar het werkplanning die in het kantoor hangt. 

De medewerker vraagt: “Zie je jouw naam tussen deze hele rij namen van alle medewerkers 

staan?” 

 

Ze kijkt en zoekt. Een paar keer gaat ze met haar kromme wijsvinger het hele rijtje namen 

langs. Dan kijkt ze op en zegt: “Nee, ik sta er niet tussen”. 

De medewerker kijkt haar aan en lacht haar toe. “Dat betekent dat je vrij bent!” 

 

“Zoveel dagen!?” vraagt ze ongelovig. “Zóveel dagen” bevestigt de medewerker. 

“Hèhè… eindelijk rust!” zucht ze en gaat met een tevreden glimlach in de stoel zitten. 

 

Miriam Teunissen van Manen , 

WoonZorgBemiddelaar 
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Workshops Dementie  

Stichting Samen Zorgen biedt voor 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: 

26 maart 13.00 uur MFR 1 

9 mei  18.30 uur MFR 1 

18 juni  18.30 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! 

Noteer alvast in uw agenda!
 
In de week van 11 t/m 16 maart vindt de landelijke Week van Zorg en Welzijn 
plaats. In heel Nederland zetten zorgorganisaties hun deuren open voor pu-
bliek om te laten zien hoe de zorg écht werkt. Ook dit jaar doen wij weer mee! 
We willen graag laten zien wat we doen en waar we trots op zijn. Op zaterdag 
16 maart van 13.00-16.00 uur houden wij open huis in Liefkenshoek. Er staan 
diverse informatiestands en belangstellenden kunnen deelnemen aan een 
workshop dementie. Houdt u onze website en facebook-pagina in de gaten 
voor het definitieve programma. Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te 
nemen.  
 

Op deze dag is onze locatie Liefkenshoek tevens de thuisbasis voor vele vrijwilligers die de handen uit de 
mouwen gaan steken tijdens de landelijke NLdoet dag.  
We nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen.  



 

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

