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Haags bezoek! Dat overkomt je niet dagelijks. Een grote politieke delegatie op bezoek bij Riemsoord 
in Appelscha. Woensdag 18 januari 2017 was dat zo ver. ’s Ochtends heeft een heel aantal bewoners, 
medewerkers en vrijwilligers van Zorggroep Liante met onder andere Staatssecretaris Martin van Rijn 
van VWS gesproken over de thema’s ‘waardigheid’ en ‘trots’. Op deze en de volgende pagina’s enkele 
opmerkelijke en treffende quotes die deze thema’s bij Zorggroep Liante kleuren.  
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Aandacht
Binnen Zorggroep Liante vinden 
we het belangrijk om aandacht te 
hebben voor de, veelal, ouderen 
aan wie we zorg geven. We willen 
graag aansluiten op de wensen 
van bewoners en cliënten. Dit doen 
we op betrokken wijze met een 
luisterend oor en vriendelijkheid. 
We bieden zorg aan huis om het 
thuis blijven wonen mogelijk te 
maken. We ontlasten mantelzorgers 
door het aanbieden van een agenda 
vol met leuke, onderhoudende 
activiteiten op onze locaties. Er 
wordt  steeds vaker gebruik van 
gemaakt. 

Thuis voelen
Ook bieden we maaltijdservice aan 
huis. En als het thuis niet meer 
gaat is er bij Zorggroep Liante 
de mogelijkheid van wonen met 
welzijn en zorg. We staan op 
allerlei manieren midden in de 
gemeenschap, zodat bewoners en 
cliënten in hun eigen omgeving 
kunnen blijven, dichtbij wat hen 
dierbaar en vertrouwd is. Zo blijft 
bijvoorbeeld de eigen huisarts de 
hoofdbehandelaar. 

Aanpassen aan de tijd
We weten dat de klant van morgen 
andere vragen heeft dan de klant 

van vandaag. Ook wordt er van de 
medewerker en vrijwilliger over vijf 
of tien jaar vast weer wat anders 
gevraagd dan nu. Wij bewegen met 
alle mogelijke ontwikkelingen mee 
met behoud van aandacht voor 
de bewoner en cliënt. Om op die 
manier bij te dragen aan een ieders 
waardigheid en trots.

Onze trots zijn onze medewerkers 
en vrijwilligers.

Gerke Jager
Aukje van Kalsbeek

Open
   voor
elkaar

“Voordat ik hier kwam wonen deed ik al 

vrijwilligerswerk. 12½ jaar heb ik voor 

Tafeltje dekje rondgereden met de maaltijden 

die hier worden gemaakt. Ik ken dus heel veel 

mensen in de omgeving en sommigen daarvan 

wonen nu ook hier. Vijf jaar geleden ben ik 

vanwege een herseninfarct hier komen wonen. 

Eerst heb ik een korte periode ergens anders 

gerevalideerd, maar daar ging het helemaal 

niet goed met me. Terug in de eigen gemeente 

en omgeving ging mijn herstel veel beter.  

Nu doe ik ook in huis weer vrijwilligerswerk. 

Zo kom ik overal en weet ik wat er speelt.  

Het is hier echt ‘mijn’ huis.”

De heer G. Duin, bewoner Zorggroep Liante

Zorggroep Liante verstaat de kunst mensen centraal te zetten. Of je nu bij ons woont of werkt. Dit doen we door dicht-
bij te zijn en te helpen. Door te adviseren en met elkaar te delen. Samen zetten we de volgende stap, elke dag weer. 
Met een open blik op de toekomst en respect voor ieders wensen. Met unieke locaties in Zuidoost Friesland, die 
elk op hun eigen manier een verrijking zijn voor hun omgeving. Open voor elkaar. Daarin is Zorggroep Liante thuis. 

Zorggroep Liante
Postbus 116

8430 AC  Oosterwolde
T 0516 568 770

www.liante.nl 

Grietje Kooistra, één van onze medewerkers gaf laatst aan waarom zij trots is op haar werk en waarom zij 
het met zoveel plezier doet. Een mooi verhaal, waar vooral veel warmte en trots uit sprak. Veel meer van onze 
medewerkers en ook vrijwilligers doen hun werk met veel plezier en evenveel warmte. Van een aantal zijn de 
reacties in deze krant te lezen.
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“Wij zijn met onze locatie veel met de 

omgeving in gesprek. De lagere school, de 

huisartsenpraktijk, de overburen, de wijk, 

etc. En dat doen we omdat we de kinderen 

en mensen hier in de wijk naar binnen willen 

halen. We willen jong en oud verbinden,  

zodat het echt een gemeenschap is en 

blijft. Zo zorgen we voor het wegnemen van 

drempels tussen binnen en buiten.”

Tiny van der Hoek, Teamleider Zorg & Welzijn

“Geboren en getogen in Appelscha, dus logisch 

dat ik hier nu woon. Ook mijn zus woont hier. 

Het personeel kent ons en ik kan met iedereen 

goed opschieten, dat is erg prettig. Soms ken 

ik hun ouders nog van vroeger en ik zat hier 

zelf op de school hier tegenover. Ik heb hier 

veel vrienden en kennissen uit de omgeving 

om me heen die makkelijk binnen stappen en 

het hier ook goed kennen.”

De heer S. Jongsma, bewoner Zorggroep Liante

“Na mijn ziekenhuisopname in 2013 wilde ik niet 

meer alleen wonen. Alleen is maar alleen en zorg 

dichtbij vond ik belangrijk. Ik mocht hier eerst 

wonen in een appartement als ‘tijdelijke opvang’, 

maar gelukkig kon ik daarna terecht in een 

appartement waar ik nu erg prettig woon. En in 

mijn eigen vertrouwde gemeente ben gebleven.  

Ik heb het hier naar mijn zin!”

Mevrouw Korn, bewoner Zorggroep Liante 

“Vroeger fietsten we wel langs en dan zeiden 

we; ‘als we naar een aanleunwoning moeten, 

dan hier!’. En zo is het gegaan. We voelen 

ons hier op onze plek. Iedere dag krijgen we 

’s ochtends een beetje hulp van Zorggroep 

Liante en dan redden we ons zelf verder.  

Maar het gevoel, de wetenschap dat er altijd 

zorg in de buurt is, geeft rust en comfort. 

Mijn ouders hebben hier trouwens ook 

gewoond, daardoor ken ik veel mensen. Dit is 

onze plek.”

De heer P. van Ek, bewoner aanleunwoning

Onze Uitdaging
De veranderende wereld om ons heen vraagt om een frisse kijk 
op wonen, welzijn en zorg. Wat willen onze cliënten van morgen? 
Hoe kunnen we onze omgeving nog meer betrekken? Hoe zorgen 
we er voor dat we met elkaar elke dag inspireren en uitdagen? 
Zorggroep Liante wil niet voortkabbelen, maar doelgericht nog 
beter worden en optimaal inspelen op alle uitdagingen.

De kracht van delen 
Elk van onze locaties staat bol van expertise. Die kennis verdient 
het om gedeeld te worden. Die gezamenlijke kennis is onze 
kracht. Zorggroep Liante fungeert in deze beweging als coach 
en aanjager. Door te delen, in gesprek te gaan, te innoveren en 
te inspireren brengen we met elkaar de ouderenzorg van morgen 
dichterbij. 

Het begint dichtbij
De ene gemeenschap is de ander niet. Dat beseffen we ons maar 
al te goed. Daarom is elk van onze locaties vrij in de manier 
waarop zij de omgeving benaderen. Immers, elke locatie kent zijn 
achterban het best. Dat zorgt voor een unieke klik. Hierbij kan 
altijd een beroep worden gedaan op de faciliteiten, middelen en 
kennis van Zorggroep Liante. 

“Ik werk al 26 jaar met 

heel veel plezier bij 

Zorggroep Liante en wat 

mij binnen deze organisatie 

specifiek drijft is de 

onderlinge binding. Die 

binding is er zowel met 

collega’s, de bewoners en 

cliënten die veelal uit de 

directe of nabije omgeving 

komen als ook omgeving 

van onze locatie. Hier 

lopen we echt zonder 

drempel bij elkaar binnen.”

Klaas Visser,  

Technische dienst 
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“Ik maak onderdeel uit van een team. 

Collega’s die vakmatig, maar ook emotioneel 

en sociaal samen de zorg en het welzijn voor 

de bewoners borgen. Daardoor kunnen we 

echt kwalitatief goede zorg bieden, creëren we 

tijd en ruimte om samen met onze bewoners 

hun welzijn en hun waardigheid in te vullen. 

Dat is voor mij de juiste manier van zorg.” 

Natalja Gurowitsch, wijkverpleegkundige

“Dagelijks een echte verse maaltijd kunnen 

klaarmaken voor onze bewoners en klanten uit de 

omgeving, dat vind ik fantastisch. Daarnaast bieden 

we een hoog serviceniveau door onze flexibiliteit 

en het contact met onze bewoners en klanten. 

Hierdoor weten we ook wat er speelt en kunnen wij 

hen van een smakelijke en goede maaltijd voorzien. 

Dat zit hem dus niet alleen in lekker eten, maar ook 

in een stukje aandacht.”

Richard van Solkema, zelfstandig werkend kok

“Ik heb hier de mogelijkheid om naast mijn 

verzorgende werk ook ‘gym’ te geven. Dit doe 

ik heel kleinschalig, zodat een geborgen en 

vertrouwde omgeving bestaat en de ouderen 

zich comfortabel voelen. Het is zo mooi om 

te merken dat deze ‘gymlessen’ bijdragen aan 

het welzijn van onze bewoners. Er ontstaat 

contact, men is door deze lessen alerter, de 

coördinatie verbetert, maar ook de sociale 

aspecten onderling worden gestimuleerd en 

verbeteren.”

Monica Jager, verzorgende IG en 

bewegingsagoog

“Samen met mijn collega’s creëer ik een 

vertrouwde en ‘intieme’ sfeer, zodat onze 

cliënten en bewoners zich echt thuis kunnen 

voelen. En dat doen we trouwens ook voor 

mensen uit de directe omgeving die vaak even 

bij ons langs komen.” 

Sandra van Wijk, gastvrouw 

“Het is hier vertrouwd 

en dat voelt enorm 

goed. Er is veel 

onderling contact met 

de bewoners en het 

personeel, daardoor heb 

ik veel aanspraak en dat 

is voor mij belangrijk. 

Hier hebben we echt  

een gemeenschap en 

men neemt ook de tijd 

voor mij.”

De heer L. Jonkers, 

bewoner Zorggroep 

Liante
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“We hebben hier met elkaar de mogelijkheden 

gecreëerd om onze bewoners en cliënten echt 

te helpen. Zij staan centraal. Hun welzijn en 

welbevinden stellen we met liefde voorop. Dat 

geeft mij iedere dag weer een goed gevoel, 

waardoor ik nog nooit een dag met tegenzin 

naar mijn werk ben gegaan. En ook het 

contact met de directe omgeving buiten de 

deur van onze locatie zorgt volgens mij voor 

de juiste dynamiek die belangrijk is voor onze 

ouderen.”

Andrieske van der Meer, contactverzorgende en 

gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie

“Hier gaan we echt in op de wens van de 

bewoner en is er meer tijd en aandacht 

voor de bewoner. Dat heb ik ook anders 

meegemaakt. Ouderen die hier komen mogen 

zelfs hun huisdier meenemen, waardoor het 

echte thuisgevoel, het geven van een eigen 

plek, nog beter wordt ingevuld.”

Leanne Homan, stagiair verzorging

“Ik kom uit de regio Utrecht, maar hier in Friesland 

voelde ik me direct thuis. De mensen zijn heel 

warm en vriendelijk. Ik werd hier snel opgenomen 

waardoor mijn herstel  - anderhalf jaar geleden 

woog ik nog maar 45 kilo en was er niet goed aan 

toe – zeer vlotjes is verlopen. Ik voel me hier echt 

op mijn plek en heb nu weer een lekker leven en 

blijf zeer zeker in Friesland.”

De heer W. Werkhoven, bewoner Zorggroep Liante

“Eerst was ik hier stagiair, maar omdat het 

hier gewoon zo leuk en gezellig is, zei ik direct 

‘ja’ toen ik  als vrijwilliger werd gevraagd. 

Natuurlijk doe ik dit ook omdat ik inmiddels 

een band heb opgebouwd met de bewoners. 

De sfeer, de warme die je hier met elkaar hebt 

is wel heel erg mooi.” 

Winette IJspeert, vrijwilliger

“Samen met mijn collega’s de mogelijkheid 

faciliteren om als locatie van Zorggroep 

Liante open te zijn. Open, voor onze directe 

omgeving. We halen buiten naar binnen. 

En op die manier verbinden we de buurt, de 

gemeenschap met onze bewoners. Ik ben er 

van overtuigd dat het welzijn en welbevinden 

van onze bewoners daardoor verbetert. Zo 

zijn we hier daadwerkelijk onderdeel van de 

gemeenschap. En dat ik daar op mijn manier 

een rol in kan spelen, maakt mij trots.”

Annalies van der Veen,  

Teamleider hotelmatige dienst

Onze mensen
Gemotiveerde mensen maken elke dag het verschil. Hun inzet 
en passie bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van onze 
zorg en service. Onze medewerkers en vrijwilligers hebben veel 
verantwoordelijkheid, waardoor ze adequaat op de vraag van 
onze cliënten kunnen inspringen. Dit is de sleutel tot nog betere 
zorg.  

Onze medewerkers
Onze meer dan zevenhonderd personeelsleden vormen ons 
kapitaal, omdat ze niet alleen met het hoofd maar ook met het 
hart betrokken zijn. We willen hen een werkplek bieden waar 
‘sociaal’, ‘lerend’, ‘motiverend’ en ‘betrouwbaar’ kernbegrippen zijn. 

Vrijwilligers en mantelzorgers 
Onze grote en trouwe groep vrijwilligers en mantelzorgers is van 
onschatbare waarde. Zij zijn een zeer welkome aanvulling op 
onze professionele dienstverlening. Bijvoorbeeld tijdens uitstapjes, 
groepsverzorging, dagopvang en de maaltijdservice. 


