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Het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis’ heeft 
als doelstelling dat elke bewoner op elke locatie 
voldoende aandacht en goede zorg ontvangt. 
In dit e-magazine leest u verschillende verhalen 
van professionals uit de praktijk die hun inzet 
laten zien om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg 
te verbeteren voor de bewoners. Daar wil ik 
graag mijn waardering voor uitspreken. Uit de 
verschillende verhalen blijkt dat we ondanks 
de uitdagingen op koers liggen om de kwaliteit 
van de verpleeghuiszorg in Nederland naar 
een hoger plan te tillen. De veranderingen zijn 
inmiddels meetbaar en tastbaar: bewoners merken 
daadwerkelijk dat er meer tijd en aandacht aan 
hen wordt besteed. Meer over de voortgang 
van het programma leest u in de derde 
voortgangsrapportage Thuis in het verpleeghuis.

Voorwoord

Hugo de Jonge 
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/rapporten/2019/12/12/derde-voortgangsrapportage-thuis-in-het-verpleeghuis
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/rapporten/2019/12/12/derde-voortgangsrapportage-thuis-in-het-verpleeghuis
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‘De mens zien achter de aandoening’

THUIS IN HET VERPLEEGHUIS, DE PRAKTIJK VAN... 
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De bewoner en zijn naasten moeten er op kunnen 
rekenen dat er aandacht voor ze is, dat het welzijn 
van de bewoner voorop staat en dat de zorg in 
het verpleeghuis veilig is. De zorg past zich aan 
de bewoners aan en speelt in op wat zij willen en 
nodig hebben. 

Bekijk de voorbeelden van hoe verpleeghuizen
dit in de praktijk brengen.

Meer tijd en 
aandacht voor 
de bewoner

Hogere cliënttevredenheid

Verpleeghuiszorg in Nederland

7,9
2017

8,0
2018

8,3
2019*

*M.u.v. het 4e kwartaal in 2019. Bron: Zorgkaart Nederland

https://www.waardigheidentrots.nl/hoofdlijnen/meer-tijd-en-aandacht-voor-de-bewoner/
https://www.waardigheidentrots.nl/hoofdlijnen/meer-tijd-en-aandacht-voor-de-bewoner/
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‘Op de vraag ‘Wie is mevrouw Jansen?’ antwoordt de ene verzorgende 
‘een bewoner met dementie in een rolstoel’ en de ander ‘een vroegere 
juf die het liefst in de tuin is.’ Dáár gaat het om: de mens zien achter 
de aandoening.’ Kitty Bruinink, procesondersteuner Kwaliteit bij 
Viattence vertelt over Mijn Leefplan. ‘Het is een hulpmiddel waarmee 
verlangens van bewoners in kaart gebracht worden. Daaraan koppelen 
we doelen en acties.’

de mens
zien achter de aandoening

Mijn Leefplan van Viattence: 
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Mijn Leefplan is binnen Viattence de opvolger van het 
zorgleefplan en is gebaseerd op het concept Positieve 
Gezondheid dat het accent legt op mogelijkheden en 
wat het leven betekenisvol maakt.

Plantjes water geven
De negentigjarige moeder van Jenneke ten Napel 
woont op locatie De Nieuwe Antoniehof in Epe. 
Jenneke vertelt dat de informatie over wat voor haar 
moeder belangrijk is niet in één keer maar gefaseerd 
in Mijn Leefplan is gezet en dat dit ‘vullen’ nog steeds 
doorgaat. ‘Want dingen veranderen ook naarmate de 
dementie vordert. Vroeger was plantjes water geven 
voor haar belangrijk. Dat is het nog, maar nu moet 
je haar daarbij helpen. En in het begin kon ze zichzelf 
nog opmaken. Nu vergeet ze het vaak en áls ze het 
doet, gaat het mis. Een verzorgende helpt haar dan. 
Zulke zaken staan precies beschreven. Ik log geregeld 
in van huis en kijk in het dossier. Dan staat er soms 
“mevrouw was vanavond gezellig aanwezig.” Dat doet 
me goed. Ik merk dat ze er bewust mee bezig zijn, de 
toon is anders.’

E-nurses begeleiden uitrol
De invoering van Mijn Leefplan lag in handen van 
vijf e-nurses, die ‘digistarters’ en andere collega’s op 
gang hielpen. Samen instrueerden en coachten ze de 
contactverzorgenden van 41 zorgteams verdeeld over 
acht locaties. Zij op hun beurt legden het systeem uit 
aan de helpenden. Paramedici, geestelijke verzorgers, 
coördinatoren welbevinden, verpleegkundigen en 
artsen volgden een presentatie. Ook is er een papieren 
instructie en kan men de assistentie van de e-nurse 
inroepen bij het invullen. Eén van die e-nurses is 
Ilse Kloos: ‘De hele uitrol kostte drie maanden, van 
februari tot mei 2019. In die tijd zijn alle dossiers uit 
het zorgleefplan overgezet naar Mijn Leefplan.’
Lees het volledige artikel >>

Kitty Bruinink 
Procesondersteuner  

Kwaliteit

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/mijn-leefplan-van-viattence/
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Maar persoonsgerichte zorg gaat niet vanzelf. 
Het vraagt werkelijke aandacht voor de oudere. 
De verzorging moet elke bewoner de ruimte bieden 
om zichzelf te zijn en de ruimte krijgen om optimaal 
in te spelen op de wensen van die bewoner. 

Hoe krijgt persoonsgerichte zorg vorm op de 
Reigershoeve? Neem bewoner Job, hij was gewend 
om dagelijks op de fiets naar een strandtent te gaan. 
Nadat hij op de Reigershoeve was komen wonen, ging 
hij daarmee door, voorzien van een gps-tracker voor 
als hij verdwaalde. Toen dat steeds vaker gebeurde, 

Persoonsgerichte zorg resulteert in 
tevreden familie, betere kwaliteit van 
zorg, een hogere kwaliteit van leven en 
betrokken, tevreden verzorgenden. 

De Reigershoeve 

Persoonsgerichte zorg  
in de praktijk

schafte de zorgboerderij een duofiets aan en ging 
er een vrijwilliger mee. Naar het strand, niet naar de 
strandtent. Dat stukje bleef van Job. 

Om op deze manier zorg te verlenen en mensen een 
plek te bieden, is een stevig verankerde visie nodig, 
aldus Dieneke Smit, oprichter van De Reigershoeve. 
Die visie moet geformuleerd zijn in samenwerking 
met de medewerkers en praktisch vertaald zijn naar 
gedrag en houding. Leidinggevenden moeten de visie 
uitdragen en het voorbeeld geven.  
Lees het volledige artikel >>

https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/persoonsgerichte-zorgtheorie-in-de-praktijk-van-de-reigershoeve/
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Dansen in het verpleeghuis  
‘Muziek en ouderen  
 is een topcombinatie’
Bij verpleeghuis Antonius Binnenweg in Rotterdam voor zowel jonge mensen 
als ouderen met een vorm van dementie, haalt welzijnscoach Iris van der Sluis 
regelmatig Het Danspaleis over de vloer. ‘Voor mensen met dementie is muziek 
een fijne manier om warme gevoelens naar boven te halen’. 
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Mensen fysiek laten bewegen is ook een doelstelling. 
Vrijwilligers nodigen deelnemers uit op de dansvloer. 
Iris: ‘Vrijwilligers worden goed getraind, hoe je 
bijvoorbeeld omgaat met mensen die in eerste instantie 
afwijzend reageren. Je ziet zulke mooie dingen ontstaan. 
Mensen die in een rolstoel zitten, gaan ineens staan en 
beginnen te dansen. Mensen die nauwelijks nog praten, 
zingen mee.’ 

‘Ze vragen ook scholieren om te komen dansen, van het 
Albeda college in Rotterdam bijvoorbeeld. Dan heb je 
mensen van 16 tot 96 door elkaar heen, dat geeft een 
heel andere vibe dan alleen mensen in een rolstoel. 
Voor de cliënten is het heerlijk om de jeugd ook 
even voorbij te zien struinen. Voor de jongeren is het 
een snuffelstage of een onderdeel van een module 
ouderenzorg of werkervaringsplek. Het biedt hen een 
mooie kans om kennis te maken met de doelgroep.’  
Lees het volledige artikel >>

Er zit altijd wel iets tussen waar iemand 
gelukkig van wordt. Een nummer 
waar ze vroeger vaak naar luisterden. 
Iedereen heeft er een eigen verhaal bij. 
Dan zit de zaal weer vol mensen die 
vroeg of laat allemaal een glimlach op 
hun gezicht hebben.’

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/het-danspaleis-brengt-mensen-bij-elkaar/
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Gemotiveerde, deskundige en voldoende zorgverleners 
zijn een sleutelvoorwaarde voor persoonsgerichte 
zorg. Dit wordt onder andere gerealiseerd door een 
gezamenlijke regionale arbeidsmarktaanpak. 
Bekijk de voorbeelden van hoe verpleeghuizen dit in de 
praktijk brengen.

Voldoende 
gemotiveerde 
en deskundige 
zorgverleners

Groei werknemers verpleeghuiszorg

+13.000
Groei 
1e helft 2019

29.000
Totale groei 
2017 – 2019

In- / uitstroom medewerkers verpleeghuiszorg

https://www.waardigheidentrots.nl/hoofdlijnen/voldoende-gemotiveerde-en-deskundige-zorgverleners/
https://www.waardigheidentrots.nl/hoofdlijnen/voldoende-gemotiveerde-en-deskundige-zorgverleners/
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Organisatiebuddy’s voor 
behoud medewerkers
12 aanbieders van ouderenzorg in de regio Ede–Arnhem nemen deel aan 
een project waarbij organisatiebuddy’s worden ingezet voor de opvang 
van nieuwe collega’s en op langere termijn het behoud van medewerkers. 
Er komen namelijk steeds meer werknemers bij in de verpleeghuiszorg, 
dankzij een toenemende instroom en afnemende uitstroom.

Bij Vilente zijn in september 2019 de eerste twee 
organisatiebuddy’s gestart: Desiree Ebbers en Leona 
Winter. “Wij gaan zorgen voor de sociale en praktische 
opvang van nieuwe collega’s en zij kunnen bij ons 
terecht met allerlei vragen. Iemand wordt aangenomen, 
en dan? Hoe kunnen wij zorgen dat een nieuwe collega 
zich zo snel mogelijk thuis voelt en professioneel aan 
de slag kan?” Projectleider Matteo Kooman: “Desiree 
en Leona gaan zowel de organisatie als nieuwe 
medewerkers zorgen uit handen nemen, zij zijn een 
verbindende schakel.”

Lerend netwerk
Matteo Kooman: “Voor de organisatiebuddy’s 
organiseren wij een lerend netwerk, waarin kennis en 
ervaring gedeeld worden. Ook mbo-opleidingen kijken 
met interesse mee. Zij merken dat het voor leerlingen 
soms lastig is om van theorie naar praktijk te gaan. 
Het is belangrijk dat deze leerlingen tijdens stages 
goed wegwijs worden gemaakt. Zij zijn immers de 
toekomstige zorgmedewerkers!”
Lees het volledige artikel >>

https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/organisatiebuddys-vilente/
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 Nieuwkomers 
 in de ouderenzorg

+9 %
Stageplaatsen  
2018 - 2019
Stijging t.o.v. 2017 – 2018

https://www.youtube.com/watch?v=YgrHYjVMypE
https://www.youtube.com/watch?v=YgrHYjVMypE
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Door te leren, te verbeteren en te innoveren wordt de 
verpleeghuiszorg geleidelijk beter. Met ondersteuning 
van het programma Waardigheid en trots op locatie, 
door het investeren in meer kennis voor professionali-
sering van zorgverleners en door ruim baan te bieden 
voor innovatie.

Bekijk de voorbeelden van hoe verpleeghuizen dit in de 
praktijk brengen.

Leren, 
verbeteren 
en innoveren

Ongeveer 300 locaties doen inmiddels mee aan het 

ondersteuningsprogramma Waardigheid en Trots op Locatie. 

Hierbij wordt de kwaliteit van de 

verpleeghuiszorg verbeterd op basis 

van de thema’s uit het Kwaliteits-

kader, zoals persoonsgerichte zorg, 

wonen en welzijn en veiligheid.

https://www.waardigheidentrots.nl/hoofdlijnen/leren-verbeteren-en-innoveren/
https://www.waardigheidentrots.nl/hoofdlijnen/leren-verbeteren-en-innoveren/
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Regio Midden IJssel introduceert de 

regioverpleegkundige

De regio Midden IJssel introduceert een nieuwe 
functie in de ouderenzorg: de regioverpleegkundige. 
Een team van regioverpleegkundigen gaat op 1 januari 
2020 in eerste instantie in de intramurale zorg van 
start. ‘In de nachtelijke uren zijn zij een vraagbaak voor 
verzorgenden op de werkvloer in de regio en kunnen 
ze zelf in actie komen. Als dat nodig is, kunnen ze 
contact leggen met de behandelende arts of specialist 
ouderengeneeskunde’, vertelt Wencke Eijkelkamp, 
projectleider van de regioverpleegkundigen.
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De regioverpleegkundigen worden dus bij verschil-
lende organisaties in de ouderenzorg ingezet: in totaal 
doen er nu negen mee. ‘Maar uitbreiding van het 
aantal zorgorganisaties is zeker nog mogelijk.’, vertelt 
Wencke Eijkelkamp. Het is overigens niet de bedoeling 
dat de regioverpleegkundigen alleen nachtdiensten 
gaan draaien. Integendeel; zij combineren de functie
 met het werk in de zorg, zodat ze voeling houden 
met de praktijk. In de eerste fase richt het team van 
regioverpleegkundigen zich in de nachtdienst alleen op 
de verpleeghuiszorg; in de tweede fase sluiten ook de 
woonzorgcentra aan en wordt uitgebreid naar zorg in 
de avonden, weekenden en op feestdagen.

Verpleegkundig redeneren
Regioverpleegkundige Yvonne van Vilsteren heeft er 
zin: zij gaat straks acht uur in de week aan de slag als 
regioverpleegkundige. En dat gaat ze combineren met 
haar huidige werk als verpleegkundige op de revalida-
tieafdeling van de Hartkamp (één van de verpleeghuis-
locaties van Carinova). ‘Ik houd van afwisseling en het 
onverwachte en van het delen van kennis en ervaring. 
Daarom heb ik gesolliciteerd’, vertelt ze. ‘Wat mij verder 
aanspreekt in deze nieuwe functie, is het verpleegkun-
dig redeneren. Dat ik samen met de medewerker die 
om hulp vraagt, nadenk over een eventuele oplossing 
voor een probleem. En verder is het natuurlijk leuk om 
nieuwe cliënten met hun bijzonderheden te ontmoeten.’

Vertrouwen van medewerkers
In haar huidige werk heeft Yvonne regelmatig een 
zogeheten sleuteldienst. ‘Dan verzorgen wij de triage en 
kunnen de medewerkers een beroep op ons doen als ze 
vragen hebben, of als verpleegtechnische handelingen  
nodig zijn. Eigenlijk een soort regioverpleegkundige  

vraagstukken. De komst van de regioverpleegkundigen 
vloeit rechtstreeks voort uit het Ontwikkelplan 2019 dat 
dertien zorgaanbieders en het Zorgkantoor Midden 
IJssel onder- tekenden. Eerder startte al de Sallandse 
Praktijkleerroute en werd een regioscan gemaakt van de 
situatie op de arbeidsmarkt in de zorg. Die toont duide-
lijk aan dat zowel kwalitatief als kwantitatief een tekort 
aan zorgmedewerkers dreigt, zoals op veel plaatsen in 
het land. ‘Maar we zien nu al dat we in de nachtelijke 
uren te weinig verpleegkundigen beschikbaar hebben. 
Door de inzet van verpleegkundigen anders en slimmer 
te organiseren, willen we dat knelpunt oplossen’, vertelt 
Jan Griepink van de Raad van Bestuur van Carinova. 
Lees het volledige artikel >>

dus, maar dan alleen op je eigen locatie. Ik ben 
benieuwd hoe we als samenwerkende organisaties 
onze weg gaan vinden als het gaat om verschillende 
computerprogramma’s, verschillende organisatie- 
culturen en de samenwerking met andere disciplines. 
Ik denk dat we een leuke enthousiaste groep regiover-
pleegkundigen krijgen, die straks het vertrouwen van 
de medewerkers krijgt. Zodat zij niet schromen om een 
regioverpleegkundige te benaderen als dat nodig is.’

Waardigheid en trots in de regio
Regio Midden IJssel krijgt ondersteuning van het pro-
gramma Waardigheid en trots in de regio. Het programma 
ondersteunt regio’s met instellingsoverstijgende 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/midden-ijsel-zet-in-op-praktijkleerroute-technologie-en-regioverpleegkundigen/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/midden-ijssel-start-sallandse-praktijkleerroute/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/midden-ijssel-start-sallandse-praktijkleerroute/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/midden-ijssel-regioverpleegkundige/
https://www.waardigheidentrots.nl/programmas/waardigheid-en-trots-in-de-regio/


16T H U I S  I N  H E T  V E R P L E E G H U I S #3 DECEMBER 2019

Met hulp van een coach is veel vooruitgang geboekt 
bij st. Jozefklooster op de punten die bijdragen aan 
persoonsgerichte zorg. Ook op onderdelen die bijdragen 
aan kwaliteit en veiligheid is een flinke verbetering 
zichtbaar. En St. Jozefklooster voldoet nu aan de normen 
voor de personeelssamenstelling. 

Zorgorganisatie de Waalboog meldde 
zich aan voor het ondersteunings- 
programma Waardigheid en trots op locatie 
en liet op alle locaties een scan uitvoe-
ren. Uit deze scan kwam onder andere 
naar voren dat op locatie St. Jozef-
klooster het Kwaliteitskader Verpleeg-
huiszorg nog onvoldoende was geïm-
plementeerd. Waardigheid en trots op 
locatie bood ondersteuning. 

St. Jozefklooster 

verbetert kwaliteit  

Beter aansluiten bij bewoners
Monique Verbiesen heeft de verbeteringen op de 
werkvloer vorm zien krijgen. ‘Ik ben blij dat zaken nu 
worden aangepakt.’ Ze noemt als voorbeeld de splitsing 
van het team. In de oude situatie werkten medewerkers 
door het hele huis. Sinds 1 april zijn er 2 teams: 1 voor de 
voorzijde en 1 voor de achterzijde. Dat geeft veel rust. 
De bewoners kennen ons en wij kennen onze bewoners 
beter. Daardoor kunnen wij beter aansluiten bij wie de 
bewoners zijn en wat ze willen.’

Waardigheid en trots op locatie
Inmiddels nemen 300 verpleeghuislocaties deel aan 
het programma Waardigheid en trots op locatie. 
Door middel van een scan wordt inzichtelijk gemaakt 
in hoeverre de locatie voldoet aan het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg. Afhankelijk van verbeterpunten wordt 
ondersteuning op maat geboden.
Lees het volledige artikel >>

met waardigheid en trots op locatie

https://www.waardigheidentrots.nl/programmas/waardigheid-en-trots-op-locatie/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/waalboog-verbetert-kwaliteit/


Locaties krijgen inzicht in waar 
ze staan t.o.v. Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg

Locaties ontvangen 
mogelijk ondersteuning 
bij verbeterpunten
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op locatie aan de slag  
bij verpleeghuizen

Het programma Waardigheid en trots op locatie helpt 
verpleeghuislocaties bij de implementatie van het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg. Het programma is nu ook gestart met de inzet 
van veldcoaches. Deze veldcoaches werken bij een verpleeghuis 
en worden vanuit die functie ingezet voor Waardigheid en trots op 
locatie in de rol van scanner of coach.

‘Met de veldcoaches maken we een omslag in het 
programma van “voor” het veld naar “door” het veld. 
Het biedt medewerkers een kans om van elkaar te 
leren en elkaar te ondersteunen bij het verbeteren van 
de zorg’, aldus Anneke Augustinus, programmaleider 
Waardigheid en trots op locatie bij Vilans.

Leerpotentieel
Robert Loose is één van de eerste veldcoaches. 
Hij werkt al tien jaar bij Topaz in Leiden en geeft 
training over bijvoorbeeld persoonsgerichte zorg en 
signaleren van ouderenmishandeling. Van oorsprong 
is hij verpleegkundige. ‘Je stapt uit je comfort zone en 
krijg de kans om in een andere organisatie te kijken 
wat daar speelt en hoe zij omgaan met dingen waar 
wij ook iedere dag tegenaan lopen. Ik zie een enorm 
leerpotentieel.’
Lees het volledige artikel >>

Veldcoaches Waardigheid en trots

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/veldcoaches-waardigheid-en-trots-op-locatie-aan-de-slag-bij-verpleeghuislocaties/
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‘ Er zit weer  
léven in  
mijn dagen!’  

Besteding van de 
extra middelen

Bewoner  
Piet Sijm: 



Foto van website
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Drie ochtenden per week komt een groep van zes 
veertien- en vijftienjarigen naar het zorgcentrum in 
Enkhuizen voor creatieve, sportieve en ook innovatieve 
activiteiten. Sijm: ‘Ze zijn veel nieuwsgieriger dan 
ik dacht. Er zit weer léven in mijn dagen! Ze hebben 
oprechte interesse in ons leven. Weet je wat ze het liefste 
willen weten? Wat ik vroeger allemaal heb uitgehaald.’

‘Er wordt geoefend met het gebruik van mobiel en iPad. 
In de gymzaal spelen ze badminton met ballonnen. 
In de wintertijd wordt er veel geschilderd en voor het 
lente- en zomerseizoen staan er buitenactiviteiten in de 
planning,’ vertelt Joop van der Zande, voorzitter van de 
cliëntenraad van Overvest. 

Maar ook bijvoorbeeld de komst van een ijscoman. 
Of tai chi, rolstoeldansen en aerobic voor ouderen.  
Dingen die wij eerlijk gezegd zelf niet zo snel zouden 
bedenken. Maar nu deze wensen door onze mensen 
zelf geuit zijn, doen we ons best hieraan tegemoet 
te komen.’

Groepsvakantie
‘Al die extraatjes betekenen geluksmomentjes voor onze 
bewoners,’ erkent ook Katrijn van der Vlerk, locatie- 
manager van verzorgingshuis Gollards in Den Burg 
(Texel). ‘Het begon bij ons met een wensboom in het 
Eethuys, waarin al onze bewoners hun wensen konden 
ophangen. Daar kwamen prachtige individuele ideeën 
uit naar voren – vis eten in Oude Schild, een rondje op 
de motor – maar ook was er een bepaalde overlap. 
Een prima uitgangspunt voor groepsuitjes, zoals met 
de bus een rondje over het eiland of op bezoek bij 
natuurcentrum Ecomare.’ Ook werd er met de extra 
gelden voor het eerst sinds jaren weer eens een groeps-
vakantie georganiseerd, naar het Tesselhuus, een 
aangepast vakantiehuis aan de duinrand in De Koog. 
‘Niet echt ver van huis, toch een andere omgeving en 
meer tijd voor uitstapjes.’

Meer mogelijk en op maat
Katrijn vervolgt: ‘Het leek net of sommigen waren 
afgeleerd iets voor zichzelf te vragen en min of meer 
berustten in onmogelijkheden. Maar juist die extra 
financiële ruimte maakt méér mogelijk, én op maat. 
Zoals wel mee met een rondje met de bus over het 
eiland en toch op tijd terug zijn voor het vertrouwde 
middagdutje. Dat is een kwestie van vraaggericht 
inplannen.’
Lees het volledige artikel >>

Piet Sijm, bewoner van zorgcentrum 
Overvest (Omring) in Enkhuizen is zeer 
enthousiast over de leerlingen van het 
Martinus College die sinds een paar 
maanden regelmatig naar Overvest 
komen. Eén van de nieuwe activiteiten, 
dankzij de extra gelden die het 
ministerie van VWS in het kader van het 
programma Waardigheid en Trots vanaf 
2016 ter beschikking heeft gesteld voor 
onder meer een zinvolle dagbesteding 
voor bewoners van verzorgings- en 
verpleeghuizen. 

Budget voor persoonlijke extraatjes
‘Ruimte om iets extra’s te doen. Dat is nu precies de 
meerwaarde van de extra gelden,’ benadrukken ook 
Agnes Glas en Jeanet Lakeman van locatie Linden-
dael. ‘Dit maakt zowel onze bewoners als onze mede-
werkers enthousiast.’ Om die extraatjes, bovenop 
het vaste activiteitenprogramma, zo goed mogelijk 
af te stemmen op de wensen van de bewoners, is in 
Lindendael een inventarisatie gehouden. ‘Wat zou ú 
graag willen?’. ‘Daar zijn heel verrassende suggesties 
uitgekomen,’ vertelt Agnes Glas. ‘Het optreden van 
een accordeonist, pianist of zanger in Lindendael. 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/piet-sijm-bewoner-zorgcentrum-overvest-omring-er-zit-weer-leven-dagen/
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