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84 R U I M T E !
“Iedereen kan nummer één zijn, dat is geen kunst. 
De kunst is uit te vinden waarin.” 

Dit citaat van de bekende Nederlandse schrijver en bioloog Midas Dekkers is mij uit het 
hart gegrepen. Het zegt namelijk dat we allemaal één of meerdere talenten hebben, maar 
soms moet je er nog achter komen waar jouw talent precies zit. Dat kan op verschillende 
manieren en dat is voor iedereen anders. Dat maakt het ook zo’n mooi thema. 

Over kunst gesproken, wat een geweldig initiatief op Schuilenburg om een levensgrote 
replica van het prachtige kunstwerk De Nachtwacht van Rembrandt naar de locatie te 
halen. Wellicht heeft het enkele bewoners en cliënten van Schuilenburg wel aangezet 
om zelf het penseel ter hand te nemen en creatief aan de slag te gaan. En wie weet waar 
dat weer toe leidt.

Het centrale thema van de eerste editie van het magazine dit jaar is het benutten van 
je talenten en anders organiseren. In dit magazine vind je bijdragen over onder andere 
transmuraal werken. Een interessante ontwikkeling binnen ZGR waar de zorg, behoeften 
en het welzijn van de cliënt centraal staan en waar wij omheen organiseren. Een 
ontwikkeling waarin het nodige van iedereen wordt gevraagd om dit te laten slagen. 
Transmuraal werken kan een mooie manier zijn om te ontdekken wat jij nog meer in huis 
hebt en het kan alleen succesvol zijn als we dat samen organiseren.  

Verder in dit magazine meer over het project helpende handen en het talentenproject op 
Brugstede, waarin medewerkers en vrijwilligers onder meer bewoners betrekken bij hun 
talenten door het geven van een workshop. Je zult in dit magazine ongetwijfeld weer 
verhalen lezen waarin je inspiratie opdoet om de wereld van onze cliënten, bewoners en 
medewerkers een beetje mooier te kleuren. 

Veel leesplezier gewenst!

L E N T E !
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UIT JE RUIMTE

Takenpakket op maat 
Voor Maud werd een takenpakket op maat gemaakt. Samen 
met Roelie Timmer, coördinerend verzorgende en tevens haar 
begeleider, stelde ze een werkschema op. In het begin richtte 
ze zich op facilitaire werkzaamheden. Op die manier kon ze 
op haar eigen tempo vertrouwd raken met de afdeling. Toen 
Maud in de loop van de tijd steeds meer wende, kwamen er 
andere werkzaamheden bij. Ondersteuning in de huiskamer 
en tijdens de ADL bijvoorbeeld.

Waardering
Na anderhalf jaar kent Maud het reilen en zeilen van de 
afdeling en heeft zij zich ontwikkeld tot een gewaardeerde 
collega. Een kleine afdeling als De Wilg biedt haar 

geborgenheid en overzicht en maakt het werken voor Maud 
een stuk aangenamer. Maud heeft hierdoor vertrouwen 
gekregen en krijgt dit vertrouwen terug van haar collega’s en 
de bewoners.  

PROBEREN IS LEREN

Mensen met een arbeidsbeperking zijn niet altijd 100% inzetbaar. Zij kunnen bijvoorbeeld last hebben van concentratie-
problemen of vermoeidheid. De Participatiewet is er voor iedereen die kan werken maar het zonder ondersteuning niet redt op 
de arbeidsmarkt. Het stimuleert werkgevers banen te creëren voor medewerkers met een arbeidsbeperking. Op Stevenskamp 
zijn twee van deze werkplekken gecreëerd. Maud Telman werkt sinds november 2019 als helpende op afdeling De Wilg waar ze 
zich, dankzij de ondersteuning van haar collega’s, in haar eigen tempo heeft kunnen ontwikkelen. Inmiddels is Maud niet meer 
weg te denken van de afdeling. 

“WIJ LEREN VAN MAUD EN 
MAUD LEERT VAN ONS” 

Structuur en regelmaat 
Met de begeleiding van Roelie en haar andere collega’s weet 
Maud wat ze kan verwachten en wat medewerkers van 
haar vragen. Naast Roelie, krijgt Maud veel ondersteuning 
van haar ouders. Ook is er een externe coach betrokken 
bij haar begeleiding en vindt er iedere twee maanden een 
evaluatie plaats met alle betrokkenen. Vaak worden in die 
gesprekken situaties besproken die zich op de afdeling hebben 
afgespeeld, bijvoorbeeld in de omgang met bewoners. “Ik 
vind de omgang met bewoners soms wel spannend of eng 
omdat ze zo direct kunnen reageren. Dan weet ik niet zo goed 
hoe te handelen en blijf daar dan mee lopen”, vertelt Maud.  

Haar collega’s kennen Maud inmiddels goed en weten 
wanneer ze ergens mee zit. “Wij merken dan aan Maud dat 
ze wat stiller is en proberen met haar in gesprek te gaan 
om erachter te komen wat er speelt of waar ze tegenaan is 
gelopen. Dit vergt tijd en soms is het zoeken naar de trigger, 
maar vaak komen we er samen uit en kunnen we Maud hierin 
begeleiden”, legt Roelie uit. 

Kwaliteiten benutten 
Maud heeft al het nodige op de afdeling meegemaakt. 
Daarvan heeft ze geleerd over zichzelf, de bewoners en 
haar collega’s. Maud vertelt dat er onlangs een bewoner is 
gevallen met behoorlijk huidletsel tot gevolg. ‘’Ik schrok hier 
niet van, kon mijn collega goed helpen en heb de bewoner 
gerust kunnen stellen. Nadien kon ik hier goed over praten 
en ik ben trots op mezelf dat ik zo rustig kan blijven in een 
onverwachte situatie.” 
Ook heeft Maud geholpen bij de zorg van een terminale 
bewoner. Ze heeft het hele proces kunnen meemaken en het 
een plekje kunnen geven. “Doordat ik betrokken werd bij de 
zorg heb ik het overlijden zien aankomen en vond ik het niet 
eng meer.” Uit deze situaties blijkt dat Maud enorm is gegroeid 
in haar zelfvertrouwen en handelen op de afdeling. Ze is steeds 
zelfstandiger gaan werken.

JOBCARVING OP STEVENSKAMP 

“Ik vind de omgang met 
bewoners soms wel 
spannend of eng.”

“Maud heeft ons de waarde 
van geduld laten zien.”

Teamlid
Inmiddels voelt Maud zich dan ook een volwaardig onderdeel 
van het team. En hoewel ze realiseert dat ze nooit volledig 
zelfstandig kan werken, kijkt ze vooral naar wat ze in korte tijd 
heeft bereikt en waarin ze nog kan groeien en ontwikkelen. 
“Ik wil graag meer verantwoordelijk zijn, bijvoorbeeld door 
periodiek extra werkzaamheden te doen en de HACCP-map 
beter bij te houden.”

Leren van elkaar 
Naast de vele leerervaringen die Maud heeft opgedaan, heeft 
het team ook het nodige van Maud geleerd, vertelt Roelie. “We 
hebben geleerd dat door goede begeleiding en het geven van 
vertrouwen iemand écht kan opbloeien. Maud heeft ons de 
waarde van geduld laten zien en heeft ons geleerd dat werken 
volgens een vaste structuur erg prettig kan zijn.” 

Maud

Roelie

54

Digitale uitgave van RUIMTE door ZGR



Niet veel mensen kunnen zeggen dat ze De Nachtwacht even 
voor zichzelf hebben gehad. Laat staan zeven hele dagen! Een 
metershoge replica van het wereldberoemde kunstwerk van 
Rembrandt was in februari een week lang te bewonderen op 
Schuilenburg. Tot groot genoegen van bewoners, bezoekers én 
medewerkers. 

Hoe krijg je een meesterwerk op je locatie? Het begon vorige 
zomer in de groeps-app van de medewerkers welzijn, vertelt 
Anja te Boekhorst. Collega Ingrid deelde daar de ‘Nachtwacht 
on Tour actie’ van onder meer het Rijksmuseum Fonds en Philips. 
Deze actie is bedoeld om zorgorganisaties in deze zware tijd een 
hart onder de riem te steken. De actie werd met enthousiasme 
ontvangen. Totdat de details bekend werden en de replica met 
zijn 5 x 4 meter te groot bleek voor de meeste locaties. Het 
atrium van Schuilenburg bood gelukkig wél voldoende ruimte 
en dus meldde Anja de locatie aan. Begin februari kwam het 
speciale Nachtwacht on Tour-busje voorrijden en werd in een 

middag het meesterwerk opgebouwd. Nadat het maandenlang 
stil was geweest, genoot iedereen van de reuring die dat met 
zich meebracht. Toen het schilderij eenmaal stond, was het pas 
echt genieten geblazen. “Een bewoonster van 96 was ooit in het 
Rijksmuseum geweest en had De Nachtwacht daar gezien. Die 
vond het echt grandioos, vooral omdat je het schilderij mocht 
aanraken. Door corona was ze al een hele poos niet van de 
afdeling geweest, dus dat was een welkom uitje. Een andere 
bewoonster heeft een kwartier lang alleen op een stoeltje voor 
het schilderij gezeten. Dat zijn bijzondere momenten.”

Iets organiseren wat nog niet eerder is geprobeerd en waar 
iedereen van geniet, daar houdt Anja van. Ze gaat de uitdaging 
graag aan. Er staan dan ook alweer genoeg activiteiten op de 
planning. “Binnenkort doen we een bijzonder raamtekenproject 
met een basisschool en krijgen we bezoek van therapiepaardjes 
en knuffelkonijnen. En als de terrassen weer open zijn kan ik niet 
wachten om met onze bewoners lekker een ijsje te eten!”

RUIMTE IN WOORD EN BEELDBIJ ONS IN HET TEAM

Een dagbestedingslocatie starten in een nieuw dorp waar je je weg nog 
moet vinden. Deze kort na het opstarten weer tijdelijk moeten sluiten 
vanwege corona. Vervolgens te maken krijgen met het uitvallen van je 
naaste collega. En nét wanneer je denkt dat je alles weer op de rit hebt, 
op zoek moeten naar een nieuwe geschikte ruimte. Dat medewerkers 
welzijn Giny Hollegien en Jenny Timmer Arends een bewogen jaar 
achter de rug hebben is wel duidelijk. 

Ondanks deze vele uitdagingen hebben Giny en Jenny een succesvolle 
én gezellige dagbestedingslocatie opgezet. Die gezelligheid was niet 
zo vanzelfsprekend. In september verhuisde de groep naar de sporthal 
in Heino. Niet bepaald een locatie met een huiskamergevoel. En dat 
is op een dagbesteding nou juist zo belangrijk. “De eerste keer dat ik 
binnenkwam dacht ik jeetje dit is echt een vergaderzaal”, vertelt Giny. 
Met schilderijtjes, kleedjes, comfortabele stoelen én een elektrisch 
haardje werd de vergaderruimte omgetoverd tot een gezellige ruimte 
waar vijf cliënten op de maandag en donderdag met veel plezier komen. 

In de toekomst willen ze graag uitbreiden naar nog meer dagen, meer 
samenwerken met het dorp en natuurlijk meer cliënten ontvangen. 
Maar dat is vanwege het coronavirus momenteel even niet mogelijk. 
Hoe zorg je ervoor dat je ondanks al die uitdagingen enthousiast blijft? 
“Ik denk dat we allebei positief zijn ingesteld. We zien overal wel kansen, 
vertrouwen op elkaar en geven elkaar vrijheid. En we krijgen de ruimte 
om dingen uit te proberen en te doen, dat helpt natuurlijk ook”, aldus 
Giny. Door hun verschillende achtergronden - Jenny vanuit extramuraal 
en Giny vanuit intramuraal - vullen ze elkaar goed aan. Ze zijn de 
uitdagingen op hun pad als een team aangegaan. En dat is precies 
de tip die Giny aan 
collega’s mee wil geven 
die ook voor nieuwe 
uitdagingen staan. 
“Je hoeft het niet alleen 
te doen. Vraag tips 
en hulp van collega’s 
op andere locaties. 
Die verbinding is zo 
belangrijk!”

SAMEN IEDERE 
UITDAGING AANGAAN! 

MEESTERWERK OP SCHUILENBURG 

WAT HEB JIJ NU AAN 
JE FIETS HANGEN? 
Is dit niet iets voor jouw breiclub? vroeg Ineke 
Elsman (coördinerend medewerker welzijn Swaene-
woerd) aan José Nijkamp (medewerker welzijn 
Swaenewoerd).  Ze appte haar een afbeelding van 
een fiets die prachtig gepimpt was met gebreide en 
gehaakte lapjes. 

Al zou het een uitdaging worden, José was direct 
enthousiast en pakte het idee op, samen met collega 
Diny Stappenbeld en vrijwilligster Yvonne Kodden. 
De fiets werd geregeld en al snel konden ze aan de 
slag. Iedere maandagavond van 18:30 tot 20:30 uur 
werd de fiets uit het fietsenhok gehaald en meldden 
zich een aantal cliënten om te gaan breien of haken 
voor de fiets. 

José vertelt: “Wij gaven aan wat de afmetingen moesten zijn, 
hielpen waar nodig met steken opzetten en nadat de cliënten 
zelf een kleur hadden uitgezocht, gingen ze ermee aan de 
slag. Nadat het lapje klaar was, maakten wij het vast aan de 
fiets. Eén bewoonster nam de uitdaging aan om een lapje te 
maken voor de kettingkast, maakte zelf het patroon en breide 
het daarna zelf.” Kortom: een mooi staaltje van creativiteit en 
teamwork!

Na een paar maanden van gezelligheid, maar ook hard werken, 
was de fiets klaar. Als kers op de taart kregen we van een 
collega een fietsmand. Ook deze werd nog even voorzien van 
mooie gehaakte bloemetjes en daarna was de fiets helemaal 
af. De fiets heeft een prominent plekje in de hal gekregen, zodat 
iedereen hem kan bewonderen en de cliënten hem kunnen laten 
zien. Ook hebben de cliënten die geholpen hebben een foto van 
de fiets gekregen. Het leukste vond José de samenwerking 
tussen cliënten, vrijwilligers en medewerkers. “Het is toch 
fantastisch om samen aan zo’n leuk project te werken?”
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UIT JE RUIMTE

meer geluk, want er kwam een functie vrij bij Brugstede. En die 
functie kreeg ze. Sandra is blij met de ontwikkelingen van deze 
tijd. Dat er bij hoofdpijn niet direct naar de paracetamol wordt 
gegrepen, maar ook naar alternatieven als een wandelingetje 
wordt gekeken bijvoorbeeld. 

Reuring
En toen was het 2020 en waren er coronamaatregelen. 
Vrijwilligers en verwanten mochten niet meer komen en 
de dagbesteding ging dicht. “De reuring viel weg en ik zag 
de bewoners echt vastlopen. We leefden een beetje van 
koffiemoment naar koffiemoment. Het was zo verdrietig.” 
Sandra krijgt er nog kippenvel van. Maar bij de pakken 
neerzitten staat niet in haar woordenboek. Ook al kon ze geen 
uitjes meer organiseren naar de Efteling, McDonald’s of André 
Rieu, ze zette er samen met haar collega’s de schouders onder 
om ondanks alles het plezier op Brugstede terug te brengen.

Meeting
Ondertussen bleef Sandra zoeken naar nieuwe mogelijkheden. 
Toeval of niet, ze ontving in die tijd een uitnodiging voor een 
meeting met collega’s uit het hele land. Het thema: Hoe geef 
je welzijn vorm in coronatijd? Sandra vond er ontzettend veel 
herkenning. Ze was blijkbaar niet de enige die met met vragen 
en zorgen worstelde. “We gaven elkaar tips, en bij één van 
die tips ging ik helemaal aan. Een collega uit Noord-Brabant 
vertelde namelijk dat ze een inventarisatie had gemaakt van 

UIT JE RUIMTE

Bij ZGR barst het van de talenten en interesses. Niet alleen 
welzijnsmedewerkers zijn creatief met ideeën, nee, iedere 
collega heeft wel iets wat hij of zij graag doet. En al die 
talenten bij elkaar vormen een schatkamer voor bewoners 
én medewerkers. Sandra Ruiter is coördinerend medewerker 
welzijn en weet uit ervaring wat voor moois er kan gebeuren 
als de deur van die kamer open gaat.

Overstap
Sandra is blij dat ZGR veel doet aan ‘zorgen vanuit welzijn’. "Ik 
merk dat taakgericht werken niet meer de enige manier is en dat 
het beweegt op dit vlak. Ik draag daar graag mijn steentje aan 
bij.” Die gedrevenheid van Sandra komt niet uit de lucht vallen. 
Ze maakte namelijk tien jaar geleden de overstap van zorg 
naar welzijn. Tijdens een indringende ervaring kwam ze tot de 
conclusie dat ze graag meer tijd en aandacht wil schenken aan 
cliënten. “Ik voelde me daar prettiger bij en wist dat ik iets te 
brengen heb hierin. Dus ik ben gaan zoeken naar een opleiding. 
En die vond ik. Een schot in de roos was het.” En Sandra had nóg 

JOUW TALENT GEEFT ENERGIE 
AAN IEDEREEN

‘talenten’ binnen het team, en dat een aantal van haar collega’s 
inmiddels hun passies in leuke workshops hadden verwerkt. 
Bewoners blij, medewerkers blij.”

Mail
Niet lang daarna kregen haar Brugstede-collega’s een 
opgewekte mail van Sandra: “Wat lijkt het me leuk om met 
jouw talent iets te gaan organiseren voor de bewoners. Zodat 
de bewoners hun eigen ‘Brugstede-toppertjes’ in actie kunnen 
zien op een andere manier dan gewoonlijk.” De reacties waren 
positief en inmiddels hebben er al een aantal activiteiten 
plaatsgevonden. Vrijwilligster Mariska organiseerde een 
workshop verfgieten. Marijke Nijenhuis beschilderde steentjes 
met de bewoners. En collega Anja Weenk kwam in vol ornaat 
en met haar imkersmaterialen ‘het verhaal van de bij’ vertellen 
(zie inzetjes op de volgende pagina).  

Laagdrempelig
Sandra nam de ruimte om deze aanpak te introduceren. En 
ze gunt het andere locaties ook. “Het zou fijn zijn als dit een 
sneeuwbaleffect heeft. Maar ik ga niet zeuren en trekken aan 
collega’s hoor. Het is veel duurzamer als dit spontaan blijft 
bloeien. Niet als extra taak, maar als een leuke activiteit. Dat 
kan heel klein zijn. Mijn collega’s hoeven er geen extra werk 
aan te hebben. Als zij met het idee komen, dan zorg ik dat het 
wordt geregeld.” Sandra geeft ook met klem aan dat collega’s 
zich niet verplicht moeten voelen of er wakker van moeten 
gaan liggen.

 Belangrijk voor iedereen
De zoektocht van Sandra naar talenten van haar collega’s 
leverde blije bewoners op die trots zijn op 'hun' mensen. Want 
hoe leuk is het om Jeroen Binnendijk (Verzorgende IG) opeens 
te zien als pokerkoning? En samen met hem en zijn vrienden 
een kaartje te leggen met allemaal een hoed en zonnebril op? 
Maar ook voor de medewerkers zijn de activiteiten waardevol. 
“Mijn collega’s weten natuurlijk dat welzijn een belangrijk 
element is in de zorg, en met deze activiteiten ervaren ze dat 
weer even heel intensief. Ze merken dat zo’n activiteit heel 
lang een fijn effect heeft op de bewoners. Want die hebben het 
er nadien nog lang over. Dat is zo mooi! Welzijn is overal!”
 
Teambuilding
Een ontzettend leuke bijkomstigheid is dat teamleden elkaar 
op een andere manier leren kennen. De gesprekjes over 
hobby’s en passies zijn verbindend. En je hoort nog eens iets. 
Sandra ziet overal aanknopingspunten. “Deze zomer gaan we 
samen met de bewoners naar de tennisbaan in Lemelerveld. 
Wij gaan een potje tennissen met elkaar en hebben dan het 
leukste publiek: de bewoners. Natuurlijk gaan we ook nog 
even rolstoeltennissen met ze.” Op deze manier met welzijn 
bezig zijn levert echt heel veel op en zorgt voor plezier binnen 
het team.
 
Schatkamer
Als Sandra het voor het zeggen had, pakken alle locaties 
het initiatief op. “Dit centraal regelen is niet mijn bedoeling. 
Juist het spontane én het feit dat de bewoners hun ‘eigen’ 
mensen in actie zien, heeft toegevoegde waarde. Ze zijn vol 
lof over hun Brugstede-toppertjes. Die trots moet je niet 
onderschatten.” Zorgen over het aanbod van talenten heeft 
ze niet. De schatkamer van talenten is op elke locatie goed 

“De reuring viel weg en ik zag de 
bewoners echt vastlopen. 

Het was zo verdrietig.”

“Het zou fijn zijn als dit een 
sneeuwbaleffect heeft.”
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UIT JE RUIMTE BIJ ONS IN HET TEAM

Het afgelopen jaar is de waarde van een goed werkende 
laptop, een soepel synchroniserende iPad en ‘de juiste 
gegevens op de juiste plek’ meer dan ooit duidelijk geworden. 
We werkten thuis, we deden aan beeldbellen en we konden 
niet meer met het hele team bij elkaar komen. Zonder dat je het 
in de gaten hebt, is de afdeling ICT keihard bezig geweest om 
het allemaal soepeltjes te laten verlopen. En op die afdeling 
is er iets veranderd. Omdat het team daar behoefte aan had. 

Helder
“Corona maakte dat we veel op afstand moesten doen. Dit 
én onduidelijkheden die er waren over wie-doet-wat, maakte 
dat we als afdeling zijn gaan kijken hoe we de taken helder 
konden verdelen en hoe we dat aan de collega’s duidelijk 
konden maken”, zegt functioneel applicatiebeheerder Thijs 
ten Hove. Hij is sinds september 2020 één van de vier krachten 
van team ICT. Met de komst van Thijs is team ICT verrijkt met 
kennis over onder andere datacommunicatie.

Strakker
“De afdeling staat nu strakker. We weten wie wat doet 
en wat niet. Het proces was intensief en er waren best 
discussies, maar het is nu helder”, zegt Thijs. Paul Overmars is 
verantwoordelijk voor alle aanvragen van collega’s. Dus heb 
je problemen met je laptop of werkt je mailprogramma niet 
goed, dan is Paul de man. Eva Hendriks is werkzaam in de zorg 
maar ook onderdeel van team ICT. Ze is beoogd digicoach, 
wat inhoudt dat ze medewerkers bijspijkert bij het gebruik van 
onze programma’s. Daarnaast ondersteunt ze Paul bij in- en 
uitgiften. Thijs is nu verantwoordelijk voor datacommunicatie 
tussen programma’s, de veiligheid van de systemen, update-
wijzigingen, contacten met leveranciers en het maken van 
handleidingen. Eddy Fleming wordt als externe adviseur 
ingezet bij (grote) projecten.

Luisteren
De herinrichting van de ICT-servicedesk is - ondanks de 
interne discussie af en toe - best vlot gegaan. “Dat komt 
ook omdat we écht intensief naar elkaar hebben geluisterd. 

gevuld. De mogelijkheden liggen voor het oprapen. En het 
hoeft allemaal niet veel te kosten.
 
Oproepje
Een oproepje doet ze wel: meld vooral jouw hobby en 
talenten aan de medewerker welzijn op jouw locatie. En 
houd je oren en ogen open. Want verwanten – groot en klein 
– hebben ook veel moois te bieden. Sandra denkt visueel 
en ziet het voor zich: een kleinkind dat samen met haar 
vriendinnen een voorstelling streetdance geeft. Haar ogen 
glimmen bij het idee!

Een optreden van het koor waarin je zingt? Een korte 
voorstelling samen met je toneelmaatje? Een potje kaatsen? 
Of gewoon lekker ‘elastieken’ zoals vroeger? Alles wat jij leuk 
vindt om te doen, kan van waarde zijn voor de bewoners 
én voor je eigen team. Volg het voorbeeld van Mariska, 
Marijke en Anita en geef je talenten en hobby’s door aan de 
medewerker welzijn op jouw locatie.

Iedereen loopt tegen andere uitdagingen aan. Het is goed om 
dat eerst heel goed te inventariseren”, betoogt Thijs. En dat is 
dan ook meteen een eerste tip aan collega’s van ZGR die een 
verandering willen doorvoeren: inventariseren is luisteren!

Oppakken
En hij heeft nog een advies dat gaat over ruimte nemen. “Als 
je denkt dat het anders kan, pak het dan op. Klagen is het 
makkelijkste. Ga ermee aan de slag, want de kans is groot dat 
je gelijk hebt en dat het daadwerkelijk beter kan. Verbetering 
begint bij jezelf.”

Inzichtelijk maken
En tot slot raadt Thijs alle collega’s aan om de zaken eerst 
in kaart te brengen. “Maak het probleem of de uitdaging 
inzichtelijk door bijvoorbeeld te tekenen of met post-its aan 
de slag te gaan. Vaak is dan al snel duidelijk waar de dingen 
beter kunnen, waar onduidelijkheden zijn en waar dingen 
dubbel gebeuren”, zegt Thijs.

Verfgieten met vrijwilligster Mariska
De eerste activiteit op Brugstede was een kleurrijke: verfgieten 
met Mariska. De bewoners maakten prachtige schilderijen 
door bekertjes verf boven een canvas leeg te gieten. Sandra: 
“Het was zo gezellig en ook hilarisch. De bewoners droegen 
beschermende handschoenen en dat vond niet iedereen pret-
tig. Wij konden dan weer aangeven dat we die handschoenen 
al maanden dragen in verband met corona. Bewoners von-
den dat heel grappig”. Het resultaat is verbluffend. De schil-
derijen zijn inmiddels droog. “Dat weet één van de bewoners 
zeker. Hij kwam elke dag even checken en is blij met zijn eigen 
schilderij op de kamer!”

Steentjes beschilderen met Marijke Nijenhuis 
(coördinerend verpleegkundige) 
Het is echt iets van nu. Heel Holland wandelt, en als je af en 
toe naar beneden kijkt, dan is de kans aanwezig dat je een 
beschilderd steentje met bemoedigende tekst vindt. Achter-
gelaten door een wandelaar. Dit was inspiratie voor Marijke. 
Ze had nog een boel van die steentjes liggen en besloot die 
met de bewoners te gaan decoreren. Tijdens wandelingetjes 
werden ze in het bos gelegd. Bij de steentjes zat een briefje 
met een vraag aan de vinder: maak een foto, plaats ‘m op 
Facebook en voeg #brugstede toe. Sandra: “Zo heeft ook deze 
activiteit een leuk bijeffect dat nog even doorwerkt: samen 
checken we nu op Facebook of de steentjes al gevonden zijn.” 

'Een kijkje in het leven van de bij' met Anja Weenk 
(verpleegkundige, woon-zorg coördinator)
Anja weet veel van bijen en is al een tijdje imker. Zij is dus ge-
knipt voor het vertellen van het verhaal van de bij. Hoe leven 
ze het jaar rond? En wat is de rol van Anja daarin? Gehuld 
in een imkerpak vertelde ze hoe ze tot het imkeren kwam. En 
over de verschillen tussen bijen in de kasten en natuurlijke 
bijenvolken. Sandra: “Anja had indrukwekkende spullen mee: 
een bijenkast, raten en natuurlijk honing. De bewoners geno-
ten van het verhaal dat ‘hun Anja’ heel beeldend vertelde.”

“TEAM ICT STAAT NU STRAKKER!”
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Want één ding is ons wel duidelijk geworden: je hoeft 
het nooit alleen te doen. Is er een probleem of uitdaging, 
weet dan dat het begint met hulp vragen en delen. Dat 
is geen teken van zwakte maar juist van kracht”, zegt 
Herma. Astrid bevestigt dat: “Alleen als je deelt, kun je de 
samenwerking opzoeken en de juiste kennis en ervaring 
vinden. Zo voorkom je dat je het wiel opnieuw uit gaat 
vinden of in de klaagmodus komt. En last but not least: 
die samenwerking geeft ontzettend veel werkplezier en 
dát is fijn voor iedereen.”

PROBEREN IS LEREN

Ruimte nemen en grenzen aangeven kan best spannend zijn, 
maar het levert ook veel moois op. Want dan zie je opeens 
dat er veel meer mogelijk is dan je denkt. Astrid Alferink en 
Herma Harmsen, persoonlijk begeleiders in het team AB/PG 
op Schuilenburg weten er alles van. Het begon allemaal met 
een zorgintensieve bewoner. 

Grenzen aangeven
De situatie op groep AB was vorig jaar intens. Niet alleen door 
corona, maar ook omdat één van de bewoners heel veel zorg 
vroeg. Het woonplezier van de andere bewoners kwam in 
het geding en de situatie had ook invloed op het werkplezier 
van de collega’s. Astrid: “We namen als team de ruimte om 
erover te praten. Het is niet altijd makkelijk om je grenzen aan 
te geven en je kwetsbaar op te stellen. Maar we deden het wél 
en dat was een belangrijke stap in het proces dat volgde.”  
 

Vertrouwen 
Een mogelijke oplossing vonden Astrid en Herma 
dicht bij huis. Ze kwamen in gesprek met collega’s van 
samenwerkingspartner De Parabool en kregen de suggestie 
om te kijken of een meerzorgtraject voor de betreffende 
bewoner soelaas zou kunnen bieden. “Binnen ZGR hebben 
we hier geen ervaring mee, maar we besloten de route te 
verkennen, informatie in te winnen en te leren”, vertelt Herma. 
Samen gingen ze vastberaden aan de slag. “En we kregen 
daar ook ruimte voor”, vult Astrid aan. “Ietje, onze manager, 
reserveerde extra uren voor de tijdelijke extra zorg en gaf ons 
toestemming om te gaan onderzoeken. Dat vertrouwen gaf 
rust én vleugels.” 

 Samenwerken 
Astrid en Herma hadden veel contact met het zorgkantoor 
waar de meerzorg aangevraagd moest worden, maar 
zochten ook de samenwerking met de verpleeghuisarts, de 
psycholoog en collega’s van ZGR. Zo schakelden ze controller 
Lubert in voor een check op registratiecodes en benaderden 
ze ook andere collega’s vanwege hun expertise. Ook was er 
regelmatig contact met de verpleeghuisarts en de psycholoog. 
Herma: “We zochten de juiste personen op om de juiste 
informatie en actiepunten op tafel te krijgen. Álles om een 
meerzorgaanvraag met grote slagingskans te kunnen doen.” 
 
Fouten maken 
Het ging niet in één keer goed. Maar dat is niet erg. Fouten 
maken mag, al klinkt dat eenvoudiger dan het is. Toch is het 
een goed idee om ook hierin ruimte te nemen en te krijgen. 
“Als je ruimte krijgt om fouten te maken, maakt dat niet 
onverschillig. Integendeel. We waren ons juist heel bewust 
van wat we deden en waren daardoor extra vastberaden het 
te laten slagen”, geeft Astrid aan. 
 
Praktijk 
En het lukte! Tot grote opluchting van het team werd de 
meerzorgaanvraag gehonoreerd. Maar daarmee lag er 
een nieuwe uitdaging: het invullen van de extra uren. “Niet 
iedereen wilde of dacht de extra zorg voor de bewoner aan 
te kunnen en dat deelden we eerlijk met elkaar. We voelden 
ons allemaal vrij om grenzen aan te geven”, licht Herma toe. 
De oplossing vonden ze samen met het centraal roosterteam. 
“We keken naar de activiteiten en competenties en niet naar 
de taken en functies. En we zochten verder dan ons eigen team 
en locatie. Buiten de kaders denken was de sleutel tot succes”, 
aldus Astrid.  
 
Je hoeft het niet alleen te doen 
Astrid en Herma hebben veel geleerd van anderen. “En wij 
hopen dat wij op onze beurt ook weer collega’s inspireren. 

“Buiten de kaders denken
was de sleutel tot succes.”

“Als je ruimte krijgt om fouten 
te maken, maakt dat niet 

onverschillig. Integendeel."

VIER INGREDIENTEN VOOR SUCCES! 
GRENZEN AANGEVEN, VERTROUWEN, SAMENWERKEN 

EN FOUTEN MOGEN MAKEN

Mocht je plannen hebben om 
meerzorg aan te vragen voor 
een bewoner op jouw locatie, 

neem dan contact op met 
Astrid of Herma. 

Ze vertellen je graag meer. 

Samen kom je verder! 
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BINNEN ZGR

OVER STEUNKOUSEN EN OP JEZELF AANGEWEZEN ZIJN
TRANSMURAAL WERKEN: 
Op zowel Angeli Custodes als op Swaenewoerd wordt sinds 
enkele maanden gewerkt met een zogenaamd transmuraal 
team. Een gecombineerd team met medewerkers van MIEN 
én medewerkers van de locatie die zowel intramuraal als 
extramuraal zorg geven. Collega’s Amber Schurink en Romeck 
Groothuismink vertellen over hun eigen sprong in het diepe in 
deze nieuwe vorm van werken.  

Verpleegkundige Romeck was net afgestudeerd toen hij 
besloot om bij Swaenewoerd te solliciteren. Tijdens zijn 
sollicitatiegesprek werd meteen duidelijk dat hij vroeg of 
laat op Swaenewoerd transmuraal zou gaan werken, vertelt 
hij: “In het gesprek werd duidelijk aangegeven dat wanneer 
je op Swaenewoerd wilde werken, je bereid moest zijn om 

transmuraal te werken. Ik dacht: ik ga ervoor en zie wel wat 
ervan komt.”

Nieuwsgierig 
Voor verzorgende IG Amber Schurink was dit anders. Toen ze 
tijdens haar opleiding stage moest lopen, koos ze er bewust 
voor om dit intramuraal te doen. En zo kwam ze terecht 

op Angeli Custodes. “Het leek me fijn om stage te lopen op 
een woonzorglocatie, zodat je met meerdere mensen kunt 
meelopen en op die manier veel kunt leren.” Zo gezegd 
zo gedaan, en na het behalen van haar diploma bleef 
Amber op de locatie werken. Toen enkele maanden daarna 
duidelijk werd dat ze ook op Angeli Custodes transmuraal 
zouden gaan werken, was ze niet meteen enthousiast. Haar 
nieuwsgierigheid naar het onbekende zorgde ervoor dat ze 
uiteindelijk tóch aangaf dat ze ervoor open stond. En zo kwam 
Amber uiteindelijk als laatste bij het transmurale team van 
Angeli Custodes.
 
Niet alleen steunkousen 
Dat zowel Romeck als Amber niet meteen stonden te trappelen 
om transmuraal te gaan werken had vooral te maken met het 
beeld dat ze beiden van de wijkverpleging hadden. “Ik dacht 
dat het vooral zou gaan om lichte zorg, zoals steunkousen 
aantrekken en dat er daardoor weinig uitdaging zou zijn. Het 
feit dat je altijd alleen staat leek me daarnaast ook wel lastig”, 
vertelt Amber. De gebroken diensten waren voor Romeck de 
reden dat hij tijdens zijn zoektocht naar een baan bewust niet 
voor de wijkverpleging koos. “Dat wilde ik gewoon echt niet, 
omdat het lastig is om aan je uren te komen en je vanwege 
de gebroken diensten voor je gevoel toch continu met je werk 
bezig bent.” 

Toen na twee maanden intramuraal werken op Swaenewoerd 
toch gestart werd met transmuraal werken, maakte Romeck 
zich vooral zorgen over de sterke band die hij in korte tijd had 
opgebouwd. “Ik had het gevoel dat de band met de bewoners 
en met mijn collega’s zou verwateren.”

In het diepe 
Een team vormen van mensen uit verschillende disciplines 
kan lastig zijn. Helemaal in coronatijd.  Waar op 
Swaenewoerd gesprekken met elkaar gevoerd werden om 

elkaar te leren kennen, kon de geplande teamworkshop op 
Angeli Custodes vanwege corona niet doorgaan. Na een 
kennismakingsbijeenkomst en een dienst meegelopen te 
hebben met een collega van MIEN, was Amber op zichzelf 
aangewezen. En dat is als je net een diploma op zak hebt, best 
een uitdaging. “In sommige situaties wist ik niet precies hoe 
ik moest handelen of wie ik moest bellen. Daarin ben ik wel 
in het diepe gegooid. Dat is achteraf niet erg, maar het was 
destijds wel lastig. Gelukkig heb ik hele fijne collega’s die ik 
altijd kon bellen en waarmee ik kon sparren.”

Prioriteiten
Ook Romeck moest nadat hij een dag- en avonddienst had 
meegelopen met een collega van MIEN zijn eigen weg vinden. 
Ook op Swaenewoerd had immers niemand ervaring met 
transmuraal werken. Maar dat beviel eigenlijk meteen best 
goed. “Je bent op jezelf aangewezen, maar dat geeft ook 
vrijheid.” Zo kan Romeck zijn eigen werkindeling bepalen. “Ik 
kan in mijn eigen tempo de route lopen en als iets de cliënten 
of mijzelf beter past, dan kan ik dat wisselen.” Dat neemt 
niet weg dat ook Romeck soms dingen last vond. “Ik heb wel 
moeten leren om het werk dat op de locatie ligt los te laten en 
te kijken wat prioriteit heeft.”

Een echt team
Inmiddels voelt Amber zich onderdeel van een hecht team. 
“Het hielp dat we in hetzelfde schuitje zaten. We stonden 
allemaal aan het begin van iets nieuws. Door verwachtingen 
uit te spreken en ervaringen te delen hebben we heel snel 
iets opgebouwd.” Het team maakte daarbij gebruik van een 
schriftje op kantoor. “Iedereen kon hierin opschrijven waar 
hij of zij tegenaan is gelopen. Vaste overdrachtsmomenten 
die beide teams hebben, helpen ook bij het creëren van het 
teamgevoel. En voor collega’s uit de wijk is het fijn dat zij een 
vaste plek op één van beide locaties hebben, waar ze kunnen 
terugkomen en pauze kunnen houden met andere collega’s. 

Amber en Romeck genieten allebei van de afwisseling en de 
uitdaging die het werken in een transmuraal team met zich 
meebrengt. Hun beeld over zorg in de wijk na enkele maanden 
ervaring? “Die is zeker niet altijd licht, er zit ook zeker zwaardere 
en uitdagende zorg bij!”

“Je bent op jezelf 
aangewezen, maar dat 

geeft ook vrijheid.”

“Ik had het gevoel dat de band 
met de bewoners en met mijn 

collega’s zou verwateren.”
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MEEBEWEGEN EN DENKEN IN KANSEN

Bij ZGR doen we het ook: online zorg verlenen. Het klinkt in 
deze tijd als iets heel voor de hand liggends. Corona zorgde er 
bij ZGR voor dat beeldzorg versneld werd ingevoerd.

Rummikub
Ciska Koenjer is wijkverpleegkundige bij ZGR Mien en was 
kartrekker bij de introductie van de Compaan, de tablet 
waarmee wordt gewerkt. “Deze tablet is laagdrempelig. Elke 
cliënt kan in twee clicks de hulp krijgen die op dat moment 
nodig of afgesproken is. Of kan met kleinkinderen videobellen. 
We zagen cliënten online sinterklaas vieren met hun naasten. 
Er zijn heel wat spelletjes rummikub gespeeld met familie en 
vrienden. En dat was met die strikte maatregelen zeer welkom.”

Versneld invoeren
Wachten met de introductie was geen optie. Toen de 
coronamaatregelen in maart vorig jaar van kracht werden, 
merkten de collega’s van MIEN dat de hulpvraag rap 
veranderde. De dagbesteding stopte, mensen zaten opeens 
de hele dag thuis. Bij sommige cliënten was er angst voor 
besmetting waardoor ze hun zorg annuleerden. Dit had 

soms tot gevolg dat mantelzorgers overbelast raakten. En 
dan hebben we het nog niet over de hulp op afstand bij de 
medicatie en het geven van structuur aan de dag. “Waar we 
vóór corona van plan waren heel secuur te kijken waar de 
beeldzorg het meest nodig was en kostenefficiënt kon draaien, 
gingen we nu gewoon van start. Het was nodig. De vraag 

naar zorg en de behoefte aan een luisterend oor groeiden met 
de dag.” Toen beeldzorg werd geïntroduceerd, was het team 
nét aan het leren om met de tablet te werken. Omdat het team 
niet meer bij elkaar mocht komen, moest de training online 
worden voortgezet. Het liep anders dan anders, maar het 
team slaagde erin met beeldzorg te gaan werken.

Hoogrode wangen
Starten met beeldzorg bleek een goed idee. “Sommige cliënten 
vertelden ons bijvoorbeeld online dat het goed met ze ging, 
en dan zagen we hoogrode wangen die een ander verhaal 
vertelden”, aldus Ciska. Maar ook voor het team was het 
fijn om beeldzorg erbij te hebben. “Met minder collega’s 
konden meer mensen in kortere tijd bediend worden. En dat 
was fijn, want door corona vielen er geregeld mensen uit. Er 
waren collega’s die positief waren getest maar geen klachten 
hadden. Samen met teamleden die in quarantaine moesten, 
konden zij tóch nog zorg verlenen via de Compaan. Heel fijn, 
want mede hierdoor hoefden we, ondanks de hoge werkdruk, 
niet af te schalen.”

In kansen denken
Als we Ciska vragen wat ze haar collega’s zou willen mee-
geven op basis van haar ervaring, reageert ze vastberaden. 
“Ook als het niet loopt zoals je had bedacht of gewenst, kun 
je tóch succes behalen. Als je maar in kansen blijft denken en 
het koppie niet laat hangen. Enthousiasmeer elkaar opnieuw 
en ga het gewoon doen!” 

Ciska en haar team gaan nu verder met beeldzorg volgens 
de eerder geformuleerde stappen. “We nemen nu de tijd om 
te kijken hoe we de 30 Companen die we nu hebben het beste 
kunnen inzetten. Daar horen ook kostenoverwegingen bij. De 
leerzame ervaringen die we hebben opgedaan in deze min of 
meer ongeplande pilot nemen we zeker weten mee!”

HOE BEELDZORG VERSNELD WERD INGEVOERD

“De vraag naar zorg en de 
behoefte aan een luisterend oor 

groeiden met de dag.”

PROBEREN IS LEREN

“Ook als het niet loopt zoals 
je had bedacht of gewenst, 

kun je tóch succes behalen.”
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RUIMTE ZOEKEN

“VOLG JE GEVOEL EN PAK DE 
KANSEN DIE OP JE PAD KOMEN!” 
Jaren werkte Miriam Bosch met veel plezier in de supermarkt, maar ze stopte hier bewust mee toen ze moeder werd. Ze kwam in 
een andere fase van haar leven en deed verschillende werkzaamheden die ze makkelijk kon combineren met de zorg voor haar 
gezin. De laatste jaren voordat Miriam bij Brugstede kwam werken, bezorgde ze door weer en wind de post. Miriam merkte op 
den duur bij zichzelf dat ze toe was aan wat anders. Na een tip van haar vriendin solliciteerde ze op de vacature van facilitair 
medewerker op Brugstede. Niet lang daarna draaide ze haar eerste dienst.

Meer dan schoonmaken
“Vaak hebben mensen niet door wat er allemaal komt kij-
ken bij de functie van facilitair medewerker. Het is meer dan 
schoonmaken”, zegt Miriam. “Tijdens het schoonmaken van 
de appartementen delen bewoners hun zorgen en vreugde- 
momenten. Een luisterend oor is op dat moment zo waarde-
vol”, legt Miriam uit. Ook draait ze wekelijks een PG-dienst 
waarin ze in de huiskamer helpt met eten of een activiteit. Het 
eerste moment op de PG-afdeling kan ze zich nog goed her-
inneren. “Het was mooi weer, samen met een collega ging ik 
wandelen met een bewoner. Ik vroeg me af hoe ik het beste 
kon omgaan met het moeilijk verstaanbare gedrag van de 
bewoner. De adrenaline stroomde in het begin echt door mijn 
lijf als een bewoner boos werd.” Al snel merkte ze dat geduld 

en herhaling belangrijk is. Miriam kreeg steeds meer plezier 
in het directe contact met de bewoners. Wel merkte ze dat ze 
het jammer vond dat ze in haar huidige functie een bewoner 
bijvoorbeeld niet mocht helpen bij de toiletgang wanneer die 
dat vroeg. Zo begon de vraag te kriebelen of het werken in de 
zorg iets voor haar was.  

"Tijdens het schoonmaken 
van de appartementen delen 

bewoners hun zorgen en 
vreugdemomenten."

“Volg je gevoel! En pak de 
kansen die er op je pad komen.”

In het diepe 
Miriam sprak hier wel eens over met haar manager 
Heleen Flierman. Ook van mensen in haar omgeving 
kreeg ze regelmatig te horen dat dit écht bij haar zou 
passen. Toen ze vanwege corona de vraag kreeg of ze 
de training Nationale Zorgklas wilde volgen, om te 
ondersteunen in de zorg, hoefde Miriam niet lang na te 
denken. Samen met een aantal ZGR-collega’s deed ze 
mee en werd ze ingewerkt. 

Zo kon ze tijdens de uitbraak op Brugstede daadwer-
kelijk ondersteunen in de zorg. Toen ze de kans kreeg 
om op de cohort op Stevenskamp te ondersteunen, 
greep ze die met beide handen aan. “Ik werd echt wel 
een beetje in het diepe gegooid, maar ik heb er zoveel 
van geleerd. Voor mezelf heb ik de bevestiging gekre-
gen dat ik écht in de zorg wil werken,” zegt Miriam.

Toekomst in de zorg 
En dat is best bijzonder, want Miriam wist als jongere 
juist heel zeker dat ze dat niet zou gaan doen. Zo moest 
ze er bijvoorbeeld toen niet aan denken om mensen 
te wassen. Dat het in je leven heel anders kan lopen 
dan je van tevoren had bedacht, bevestigt het verhaal 
van Miriam. In september start ze met de opleiding 
Helpende. Miriam vindt het best spannend om weer 
naar school te gaan, maar weet zeker dat ze er spijt 
van krijgt als ze het niet doet. Haar gezin staat volle-
dig achter haar en ze heeft er alle vertrouwen in dat ze 
goed begeleid wordt door haar collega’s op Brugste-
de. Tegen anderen wil Miriam zeggen: “Volg je gevoel! 
En pak de kansen die op je pad komen.”

JEUK EN IRRITATIE

Ik heb zoveel 

talenten, maar waar 

is de tijd om ze 
allemaal te 
gebruiken?

‘Talenten benutten’... 
ja hoor dat kan 

ook nog wel op mijn 
takenlijst. 

De lat hoog leggen is niet erg, zolang je eronder door kunt lopen.

Anders organiseren? Doe ik mijn werk dan ineens niet meer goed?

Je hart echt volgen is makkelijk 

praten als er brood op de plank 

moet komen.
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RUIMTE IN WOORD EN BEELD

Ze had een idee, maar het was te omvangrijk voor de plek 
waarvoor ze het bedacht. En tóch is het er nu: het Elfsteden-
spel van ZGR. Hoe dat kwam? Omdat Jenny Timmer Arends 
(gespecialiseerd medewerker Welzijn) buiten de kaders dacht. 
Ze zag én nam ruimte!
 
Toen Jenny bezig was met het opzetten van activiteiten voor 
de nieuwe dagbesteding in Heino, kwam ze op het idee van een 
levensgroot Elfstedenspel. “Het was winter en de gesprekken 
met cliënten gingen regelmatig over schaatsen. Hoe heb je 
het geleerd? Waar schaatste je vaak? En natuurlijk spraken we 
ook over de Elfstedentocht.” En dat bracht Jenny op het idee 
voor een spel – geen bordspel - waarin het draait om plezier 
hebben, bewegen en weetjes met elkaar te delen. 
 

Te groot
Jenny kwam al snel tot de ontdekking dat zo’n spel bedenken 
en realiseren voor slechts één locatie teveel tijd kost. “Ik moest 
dus kiezen. Óf het spel kleiner maken óf ervoor zorgen dat 
meer groepen van het spel kunnen genieten.” Jenny koos voor 
het laatste. Ze komt als invalkracht op verschillende locaties 
en maakte van de gelegenheid gebruik om de belangstelling 
op verschillende plekken te peilen. Het resultaat: een spel dat 
overal kan worden gespeeld.

EEN IDEE HEBBEN IS GOUD WAARD; 
EEN IDEE BESPREKEN IS NÓG 
WAARDEVOLLER!

 Binnen en buiten
De try-out was in Heino en het spel is inmiddels ook 
gespeeld op DeBuut. Binnenkort is Swaenewoerd aan de 
beurt. En daar blijft het niet bij. De kar met spelmaterialen, 
plaatsnaamborden, quizvragen, een uitgebreide instructie én 
suggesties om het spel aan te passen, kan door collega’s van 
ZGR worden gereserveerd. Jenny: “In Heino spelen we het in de 
gymzaal. Daar is genoeg ruimte om de elf steden een plek te 
geven. Op Swaenewoerd kan het buiten worden gespeeld als 
het ietsje warmer is.” En dat is precies wat het spel kenmerkt: 
het is niet in beton gegoten maar kan worden aangepast aan 
de cliënten én de locatie. Immers, niet op iedere locatie zijn 
dezelfde materialen voorhanden. “Heeft jouw locatie geen 
poortjesspel, dan kies je gewoon een knikkerbaan of sjoelbak. 
Geen probleem. Juist leuk!”
 
Maatwerk
Er was ook een andere reden waarom Jenny koos voor het 
faciliteren van maatwerk. “Mijn collega’s weten precies wat 
cliënten leuk vinden én wat ze aankunnen. Van die kennis moet 
je natuurlijk gebruik maken. Moet het spel langer of korter? 
Moeilijker of makkelijker? Wat hebben cliënten nodig om het 
spel als plezierig te ervaren? Kun je persoonlijke dingetjes in 
het spel opnemen? Dat kunnen de betreffende collega’s als 
geen ander inschatten.”
 
Tip: samen
Jenny geeft graag een tip aan mensen die ook een goed idee 
hebben: deel en bespreek het. Dit spel was er namelijk niet 
gekomen als Jenny de stoute schoenen niet had aangetrokken. 
Ze is gewoon op mensen afgestapt. “Samen kunnen én weten 
we meer. Dus niet twijfelen en gewoon doen. Een goed idee 

"it
giet 

oan"

Wil je meer weten over het spel? 
Of wil je het inzetten op jouw
locatie? Mail dan met Jenny 
(j.timmer-arends@zgr.nl).

hebben is goud waard. Een goed idee delen en bespreken 
is nóg waardevoller. Denk daarbij niet alleen aan je eigen 
team maar kijk ZGR-breed.” 
 

Elkaar inspireren
Samen optrekken is niet alleen leuk, het scheelt ook nog 
eens dubbel werk. En daarom lijkt het Jenny een goed idee 
om een plek op Sharepoint in te richten voor inspiratie. 
“Het is zonde als we allemaal opnieuw het wiel gaan 
uitvinden. En het is jammer als jouw goede idee onnodig 
kleinschalig blijft”, aldus Jenny. “Hoe leuk zou het zijn 
als we met alle welzijnsmedewerkers twee keer per jaar 
bij elkaar komen om ideeën te presenteren en elkaar te 
inspireren? Samen onze activiteiten beter maken is leuk 
én rendabel. En het geeft nóg meer werkplezier!”

“Samen kunnen én weten we 
meer. Dus niet twijfelen en 

gewoon doen."

“Samen onze activiteiten 
beter maken is leuk én 

rendabel. En het geeft nóg 
meer werkplezier!"
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Ze werkt al 28 jaar bij ZGR en heeft duizenden diensten gedraaid. 
Maar één ervan zal voor altijd in haar geheugen gegrift 
staan: 22 december 2020, de dag van de corona-uitbraak op 
De Hofstee (Angeli Custodes). “Het was indrukwekkend, niet 
alleen omdat het een pittige situatie was, maar ook omdat ik 
geen enkel moment heb gevoeld dat ik er alleen voor stond”, 
zegt Yvonne Smale, verzorgende van de woongroep. “We 
deden dit echt samen, en dat voelt ontzettend goed.” 
 
Onrust 
Yvonne Smale voelde al vanaf het begin van haar 
ochtenddienst een soort onrust. Pas toen na het eten een 
bewoner hoestte en diarree kreeg, bleek die onrust niet 
ongegrond. De bewoner werd positief getest op corona. En na 

het testen van de hele groep bleken nog 4 anderen corona te 
hebben. Van de 6 bewoners, 5 positief getest! “Die bewoners 
hadden geen klachten, dus de uitslagen kwamen als een 
donderslag bij heldere hemel. Je weet natuurlijk dat dit kan 
gebeuren. Het was niet de eerste keer binnen ZGR, maar als 
het dan je eigen groep betreft, dan komt het ontzettend hard 
binnen.” 

Samen 
Veel tijd om daarover na te denken was er niet. De protocollen 
gingen in werking. De bewoners moesten op hun kamer 

blijven terwijl het team aan de slag ging. Yvonne: “Wat niet in 
die protocollen staat, is hoe het dan uiteindelijk loopt. Het was 
zo mooi: de hulp kwam uit alle hoeken van de organisatie. 
En die extra handen waren zo ontzettend welkom. Functies 
en taken waren even helemaal niet belangrijk. Antonet 
Otten (managementassistent van AC), Lisette Lugtenberg 
(de planner en lid van het lokale crisisteam) en Moni Klein 
Gunnewiek (geestelijk verzorger) waren van de partij. Ook 
mijn avonddienst collega Betsy, viel met de neus in de boter.” 
Iedereen richtte zich maar op één ding: de tijdelijke verhuizing 
naar de cohortafdeling op Stevenskamp. Gehuld in schorten, 
handschoenen en met maskers op, vulden de collega’s in 
sneltreinvaart vuilniszakken met kleding, medicatie en 
persoonlijke spulletjes.  
 
Merg en been 
Als Yvonne terugdenkt aan wat dit allemaal met de bewoners 
deed, dan krijgt ze weer kippenvel. “Het was onwerkelijk en 
verdrietig voor ze. Niet alle bewoners begrepen wat er aan de 
hand was. Er waren veel vragen en sommige bewoners vonden 
het lastig om op hun kamer te blijven.” In de avond werden de 
bewoners - inclusief hun ‘vuilniszakken’ - naar Stevenskamp 
gereden. “Ik reed met ze mee. Een vertrouwd gezicht tijdens de 
verhuizing leek ons een goed idee. Ik was inmiddels behoorlijk 
moe, maar adrenaline deed me doorgaan. En het was ook 
best moeilijk om ze die avond ook weer alleen te laten.”  
 
Contact 
En dan is het avond en kom je na een lange en onwerkelijke 
dag thuis. Teammanager José had een online meeting 
georganiseerd zodat het team even in contact kon zijn. “Het 
was fijn dat ik mijn verhaal kwijt kon en dat mijn collega’s 
vragen konden stellen. Die interesse heeft me goed gedaan. 

IN VERBINDING WERKEN

CORONA HEEFT TWEE KANTEN

BIJ ONS IN HET TEAM

Daarna was ik kapot. Toen ik wilde gaan slapen kwam de hele 
film weer voorbij. Wat een bizarre en verdrietige dag…”. 
 
Teamwork 
Het hele team heeft vanaf die dag op de cohortafdeling 
gewerkt. Althans, de collega’s die niet zélf corona kregen. 
Ook Yvonne kreeg een positieve testuitslag. “Er vielen mensen 
uit maar op de cohortafdeling op Stevenskamp ging het 
teamwork door. Mijn collega’s werkten samen met invallers 
en mensen die ze niet kenden. Het is hartverwarmend hoe we 
hier bij ZGR aanpakken en voor elkaar klaarstaan! Je wéét 
wel dat je op collega’s kunt vertrouwen, maar ook écht dat 
teamgevoel ervaren is ontzettend fijn. En dan heb ik het niet 
alleen over de handen uit de mouwen steken, maar zeker ook 
over de mentale steun die we aan elkaar geven. Corona heeft 
twee kanten. Ik ben blij dat ik ook die mooie kant heb ervaren.” 

 
De tijd stond stil 
Het was een paar dagen voor kerst toen corona op De Hofstee 
toesloeg. De kamers en de gemeenschappelijke ruimtes 
waren vrolijk versierd op het moment van het onverwachte  
verkassen. “We kwamen op 6 januari weer terug op de 
vertrouwde plek. Op één van de kamers hing een scheur-
kalender met ’22 december’ voorop. Aan de ene kant was er 
ontzettend veel gebeurd, maar aan de andere kant leek de tijd 
stil te hebben gestaan.”

“IK BEN BLIJ DAT IK OOK DE MOOIE KANT VAN CORONA HEB ERVAREN” 

“We deden dit echt samen
en dat voelt

ontzettend goed.” “Het is hartverwarmend hoe 
we hier bij ZGR aanpakken en 

voor elkaar klaarstaan!“
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De lente komt eraan, mijn favoriete seizoen,

Lekker lang licht, nieuwe kleren 

en heerlijk buiten dingen doen.

Met, zonder jas naar buiten, 

een grote voorjaarsschoonmaak en alles opschonen,

Wie dat ooit bedacht heeft, 

had vast veel last van haar hormonen.

De was weer buiten drogen, 

een terrasje pakken met desnoods de jas nog aan, 

Picknicken, wakker worden met vogelgeluiden

en weer fleurige plantjes die in de tuin staan.

De natuur bloeit weer helemaal op 

en dat heeft een goede invloed op de mensen,

Nieuwe ideeën, nieuwe plannen, 

nieuwe inzichten en nieuwe wensen.

Een mooi moment om eens bij jezelf na te gaan,

waar JIJ naar toe wilt groeien,

En ontdek wat jou kan binden en boeien.

Corine is naast medewerker P&O ook onze 
huisdichter. Deze woordtovenaar is het geheim achter 
onder meer onze sinterklaasgedichten. Aan haar de 
eer om dit magazine rijmend af te sluiten.  
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