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Voorwoord

Gezondheid is een gave
Dat was het eerste wat me te binnenschoot bij het verzoek om een voorwoord
te schrijven voor het Present Magazine met als thema ‘Gezondheid’.
Dat het een gave is, is de beleving van velen. We zeggen ‘je krijgt gezondheid en
je kunt er niets aan doen’. Toch, hoe waar het ook lijkt, er ligt een verantwoordelijkheid bij u en bij mij. We kunnen niet maar raak leven. Het is bekend dat goede
eet- en drinkgewoonten, voldoende rust en bezig zijn met activiteiten niet alleen
onze lichamelijke gezondheid bevorderen, maar ook goed zijn voor onze geestelijke gezondheid. De kwaliteit van leven wordt daarmee verhoogd.
Wat er elders in dit blad hierover geschreven gaat worden, is bij mij nog niet
bekend. We laten ons verrassen en zullen alle goed bedoelde adviezen tot ons
nemen, toch?
In deze editie kunt u ook het jaarverslag van de Centrale Cliëntenraad lezen.
Hiermee krijgt u een overzicht van onze activiteiten van het afgelopen jaar.
Zaken waar het u aanging en aangaat, prijken steeds op onze agenda. Als belangenbehartiger volgen wij nauwgezet de ontwikkelingen in onze huizen in Ameide,
Bleskensgraaf, Groot-Ammers en Leerdam.
Daarom worden zaken die uw belangen betreffen door ons van een (verzwaard)
advies voorzien en als dit jaar de nieuwe wet medezeggenschap wordt ingevoerd, vervangen door instemmingsrecht. U denkt misschien wat heeft dit laatste
nou te maken met gezondheid? Heel veel, want ook wélbevinden is nodig voor
een goede gezondheid.
Ik wens u veel leesgenoegen!
Klaas van Oort
voorzitter Centrale Cliëntenraad
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Gezondheid
Gezondheid is een groot goed en zeker iets om heel dankbaar voor te zijn.
Dat is waar mevrouw Renfurm, mevrouw De Kruijk, mevrouw Duijzer en
meneer Hoevenaar het over eens zijn. Wij gingen met ze in gesprek over het
thema gezondheid maar willen ze vooral beter leren kennen.

Mevrouw Renfurm-Sedoc
Mevrouw Renfurm is geboren in Suriname. In de jaren ’70 is ze met haar man
en kinderen naar Nederland gekomen
voor werk en is in Leerdam neergestreken. In 2017 is haar man na een huwelijk
van ruim 50 jaar overleden. Ze heeft 7
kinderen en die wonen allemaal in Nederland. Dus terugkeren naar haar roots
is voor haar zeker geen optie. Ze gaat
nog wel af en toe naar Suriname voor
familiebezoek en vakantie.
Nadat alle kinderen de deur uit waren,
was haar huis ineens veel te groot. Het
huis is te koop gezet en ze woont nu
sinds 2018 in Emma. In een mooi en
ruim appartement.

Mevrouw de Kruijk-Bor
Mevrouw de Kruijk is in Nieuwland
opgegroeid. Na haar huwelijk heeft ze
in Vianen en later nog in Culemborg
gewoond. Uiteindelijk gaat ze wonen in
Leerdam. Dit trekt omdat haar ouders
hier wonen en ze veel bij hen helpt.
Sinds 2011 woont ze in Emma zodat
hulp dichtbij is als ze het nodig heeft.
Inmiddels heeft ze de leeftijd van 93
jaar bereikt. Één van haar hobby’s
is breien. Ze heeft twee getrouwde
dochters en die komen haar bijna dagelijks bezoeken.
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Mevrouw Duijzer-De Groot
Sinds een half jaar woont Mevrouw
Duijzer in Open Vensters. Afkomstig
uit Noordeloos heeft ze eerst nog in de
Christinaflat gewoond, maar het is beter
dat ze nu is verhuisd.
In 2000 is haar man overleden. Inmiddels is ze 87 jaar en voelt zich wel eens
wat eenzaam en dan is het toch wel fijn
als er dagelijks wat te doen is. Ze heeft
6 kinderen en kleinkinderen, die allemaal
bij haar langs komen.
Ze kan nog redelijk goed functioneren
en kan zelfstandig naar de eetzaal lopen
voor de dagelijkse warme maaltijd.

Meneer Hoevenaar
Meneer Hoevenaar is met zijn 67 jaar de
jongste in dit gezelschap, maar woont toch
al 8 jaar in Open Vensters. Hij is afkomstig
uit Utrecht en heeft later gewoond in Arkel.
Hij is werkzaam geweest als loodgieter en
daarna nog 25 jaar in de chemie. Hij heeft 3
pleegkinderen waar nog altijd een goed contact mee is.
30 jaar geleden is hem een ernstig scooterongeluk overkomen, waar hij tot op
de dag van vandaag de gevolgen van ondervindt. Hij heeft in coma gelegen, vele
operaties gehad en een zeer lange weg van
herstel met de nodige complicaties gehad.
Nadat hij ook nog een herseninfarct krijgt,
komt aan zijn werkzame leven abrupt een
einde. Meneer Hoevenaar kan nog enigszins
lopen, maar verplaatst zich veelal met de
scootmobiel. Hiermee gaat hij er nog vaak
op uit en voor grotere afstanden is de molenhopper een goede optie.
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Hoe is uw gezondheid?
Mevrouw Renfurm is na het overlijden van haar
man behoorlijk ziek geweest van het verdriet en
gemis. Haar eetlust verdwijnt, ze valt af en heeft
nergens zin in. De huisarts adviseert kleiner te gaan
wonen en zo komt ze in Emma. Gaandeweg is ze
weer opgeknapt en het gaat nu weer de goede
kant op. Met elkaar in de eetzaal de warme maaltijd
gebruiken. En even eruit en een praatje op zijn tijd
doen haar goed.
Mevrouw de Kruijk mag zich verheugen in een
goede gezondheid. Ze hoort wel minder goed dan
voorheen. Ze zit dagelijks met een vaste groep aan
tafel voor de warme hap en dat is gezelliger dan
om alleen te zitten. Zien eten doet eten! Al zijn het
dan geen grote porties, het is genoeg. Een vaste
regelmaat van ontbijt, warme maaltijd en avondboterham houd je lang op de been.
Mevrouw gaat nog dagelijks buiten wandelen, naar
de stad voor een boodschap of naar de bibliotheek.
Uiteraard met de rollator, maar dat is voor de zekerheid.
Mevrouw Duijzer geeft aan dat ze zich aardig
goed voelt. De hoge bloeddruk is haar enige kwaal.
Ze kan nog goed lopen, maar dat is ook wel eens
funest gebleken. Ze is wat te schielijk en bij de lift
komt ze ten val. Op wat blauwe plekken na komt
ze er zonder kleerscheuren en botbreuken af. Ze
denkt voortaan wel wat kalmer aan te moeten
doen.
Meneer Hoevenaar ondervindt nog altijd de
gevolgen van zijn medische geschiedenis. Hij gebruikt veel medicijnen, maar is tevreden over hoe
het naar omstandigheden gaat. Hij ziet uit naar de
lente en zomer, om er weer op uit te trekken. Binnenzitten is ook zo wat. Maar de mogelijkheden
zijn er gelukkig.

Wat betekent gezondheid voor u?
Mevrouw Renfurm vindt dat de mooiste tijd is
geweest toen alle kinderen nog thuis waren. Mevrouw Renfurm had veel om voor te zorgen. Het

was ook weleens lastig, maar daar moet je mee
om leren gaan. Gelukkig heeft ze altijd een goede
gezondheid gehad. Bij de dokter komt ze nooit, die
kent haar jarenlang helemaal niet.
Door hard te werken en het positieve te waarderen, blijf je ook gezond. En bijblijven door de krant
te lezen, het journaal te kijken en proberen de ontwikkelingen op allerlei gebieden bij te houden. Nu
heeft ze meer tijd om alles bij te houden maar ze
heeft wat meer moeite om alles goed op te nemen.
Dat heeft zeker met de leeftijd te maken.
Een gezond leven volgens mevrouw Renfurm: ‘Leven in de wetenschap dat er eens een scheiding
komt van je geliefden en dan is het waardevol als je
in goede harmonie geleefd hebt met elkaar.’
Mevrouw de Kruijk heeft een zonnige kijk op het
leven. Dit komt door het feit dat ze zich nog zo
goed voelt en zo veel ondernemen kan. Zoals gezegd loopt ze nog veel. Fietsen heeft ze ook lang
gedaan, maar haar fiets is gestolen en ze heeft geen
nieuwe meer aangeschaft. Haar dochter vertelt dat
er in Leerdam een project is opgestart voor fietsmaatjes. Het benodigde geld voor twee duofietsen
is zo goed als rond en als die er zijn kan mevrouw
hier ook gebruik van maken. ‘Dan kom je nog iets
verder dan met de benenwagen.’ De dokter is vrijwel nooit nodig en als hij langskomt in Emma zwaait
ze naar hem. Beter dan dat hij op moet draven.
Wat betreft het gehoor heeft ze nog steeds geen
gehoorapparaat en dat wil ze zo houden. Maar het
zal er misschien toch een keer van komen en dat
moet dan maar!
Mevrouw Duijzer is vooral dankbaar voor hoe het
nu gaat. Een aantal jaren geleden voelde ze zich
niet zo opgewekt. De kinderen adviseren haar zich
in te schrijven bij een zorgcentrum. Ze geniet nu
van iedere dag en ziet dit als een geschenk. Ze kan
meedoen met de activiteiten in huis. Ook kijkt ze
op gezette tijden naar de televisie, beluistert kerkdiensten en leest een boek. De kat die is meegekomen naar het appartement vraagt ook om dagelijkse verzorging. Een dag is zo weer om. Mevrouw
Duijzer: ‘Je vraagt er tenslotte niet om gezond te
zijn, dat word je gegeven.’
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Meneer Hoevenaar beschrijft gezondheid als
volgt: ‘Gezondheid betekent pas wat, als je niet
meer gezond bent.’ Dagelijks ondervindt hij de
gevolgen van het ongeval van jaren geleden. Maar
het leven gaat door. Je krijgt begrip voor hen die
wat mankeren.
Dagelijks doet meneer Hoevenaar zijn oefeningen. Onder leiding van de fysiotherapeut moet hij
traplopen en veel bewegen. Er zijn dagen dat het
allemaal wat minder gaat, maar hij is toch dankbaar
voor hetgeen hij heeft.
Tegen 12 uur ‘s middags kun je hem door de gangen zien rijden richting de eetzaal, waar een vast
plaatsje voor hem is gereserveerd voor de warme
maaltijd. Er even uit!

Hoe blijft u gezond?
Volgens mevrouw Renfurm is gezondheid je grootste schat. Gezond eten, goed voor jezelf zorgen en
niet aan alles meedoen. Bijvoorbeeld eerst tot tien
tellen voor je beslissingen neemt en de dingen niet
overhaast doen. En bewegen? Nou dat ben ik niet
zo gewend. Soms ben ik niet vooruit te branden!
Mevrouw De Kruijk zegt dat je niet moet klagen
maar dragen. En blij moet zijn dat je er nog bent.
En elkaar tot een hand en een voet zijn. Volgens
mevrouw De Kruijk moet je blijven wie je bent en
veel bewegen.

maar het is wat beperkt. En mentaal kun je ook
goed gezond blijven door allerhande zaken. Hij
heeft een computer en kan hier goed mee omgaan.
Vult hier vele uren per dag mee. Hij leest de krant
digitaal en zoekt van alles op via internet. Dit houdt
je scherp van geest. Zo kun je een hobby ook gebruiken ten dienste van de gezondheid.

En wat is ongezond?
Iedereen is het hierover eens. Slecht eten, teveel
alcohol drinken, roken, snoepen en te weinig bewegen zijn niet goed voor de gezondheid. Een glaasje
wijn op zijn tijd moet echt wel kunnen, maar houdt
het wel gezellig!
Ook wordt het ongebreidelde gebruik van de
smartphone genoemd. Bij opa of oma op bezoek
zijn en dan alleen in de weer zijn met de smartphone. Dit wordt ook gerekend onder ongezond leven
omdat er niet meer gecommuniceerd wordt.

Wat vindt u van de gezondheidszorg in Nederland?
Tot slot nog de mening over de gezondheidszorg in
Nederland. Die wordt door iedereen als zeer goed
ervaren, al zijn er wel omstandigheden dat het
beter zou kunnen. Je bent in ieder geval altijd verzekerd van medische hulp als dat nodig is. Kijk naar
sommige andere landen, dan is het hier top!

Mevrouw Duijzer vindt goed eten en drinken belangrijk. En in beweging blijven. Ze heeft jarenlang
een hond gehad en ging er meerdere keren per dag
op uit. Dit houdt je wel in beweging.

Wij bedanken de dames De Kruijk, Duijzer, Renfurm en meneer Hoevenaar voor hun gezonde anekdotes en verhalen.

Voor meneer Hoevenaar is bewegen ook goed,

Teunie Versluis
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Locatienieuws

Promotie plusfeest
Zaterdag 9 februari was het jaarlijkse promotie
plusfeest in Leerdam. Alle senioren uit Leerdam
en omgeving waren van harte welkom in ‘het Dak’.
Ook Emma was van de partij. Het thema was dit
jaar België en dat betekende heerlijke frietjes en
wafels en een optreden van K3.

Dansgroep Akkoord
Zang- en dansgroep Akkoord was te gast in
Emma tijdens een avondactiviteit op woensdag 20 februari.

Prachtige
schilderijen
Meneer Van Donselaar heeft deze
maand alle gangen van Emma voorzien van prachtige schilderijen. Hij
heeft ze zelf gemaakt. Het lijkt wel op
een echt museum!

Danspaar
Donderdag 14 februari
heeft de familie van
Miltenburg een gezellige avond georganiseerd.
Onder het genot van een
hapje en een drankje
was er op deze speciale
dag een echt danspaar
te bewonderen.

Belevenistafel
Van het opgebrachte geld van verschillende markten heeft
team welzijn samen met de verpleegafdeling een belevenistafel gekocht. Deze tafel zal tijdens onze voorjaarsmarkt te
bewonderen zijn en officieel worden geopend.

Bewegen is gezond
Bewegen is gezond daarom is er 2 keer
in de week bewegen in Emma.

Workshop
team interne zorg!
Donderdag 28 februari was het voor Team Interne Zorg Emma eindelijk zover. We deden verschillende workshops. Wat hebben we genoten
en wat was het gezellig! Onder het genot van
een hapje en een drankje zijn wij aan de slag
gegaan om voor ons zelf een mooie armband
te maken. Zelf knippen, buigen, meten, slotjes
eraan, hangertjes eraan. En tot slot mochten
wij onze eigen
Geodesteen
kraken, met
prachtig resultaat!

Dag Mama
Een klein groepje collega’s is naar de voorstelling ‘Dag mama’ geweest in Buren.
De voorstelling gaat over omgaan met je dementerende ouder. Op indringende wijze wordt
uitgebeeld hoe dit soms met alle goede bedoelingen van dien toch fout kan gaan en hoe
moeilijk het soms kan zijn de zorg aan professionals over te laten. We waren erg onder de
indruk van het stuk en zijn weer wijzer geworden door alle tips die we gekregen hebben door
de lezing/workshop die na het stuk volgde.
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Jaarverslag
Cliëntenraad Emma-Meesplein
Contacten achterban
Uw cliëntenraad hecht veel waarde aan het contact
met cliënten, bewoners en contactpersonen. De
reeds in 2017 gestarte Torengesprekken zijn daar
een goed voorbeeld van. In 2018 zijn wij in gesprek
gegaan met de contactpersonen van de locatie
Meesplein. Het komende jaar 2019 willen wij ook
graag in gesprek met cliënten/contactpersonen
van de Thuiszorg. U zult daartoe ruim van te voren
voor worden uitgenodigd. In onze jaarvergadering
zijn de uitkomsten van deze gesprekken met de
aanwezigen uitvoerig besproken.
Jaarvergadering Cliëntenraad Emma-Meesplein
Als voorzitter mocht ik namens de cliëntenraad
Emma-Meesplein op 5 juli ruim 30 aanwezigen van
harte welkom heten op onze jaarvergadering. Present heeft financieel en organisatorisch een aantal
moeilijke jaren achter de rug. Ook op onze locaties
was dat duidelijk merkbaar. Dankzij de inzet van
velen zijn we gelukkig zowel financieel als organisatorisch in rustiger water gekomen. Nu is het
onze gezamenlijke opdracht om door te gaan op de
thans ingeslagen weg!
Als gast was aanwezig Wim van Sijll, locatieleider
Emma-Meesplein/Open Vensters. Hij kreeg vervolgens de gelegenheid zich nader voor te stellen en
iets te vertellen over het Project Waardigheid en
Trots als ook over het thema Gastvrijheid.
Het doel van Waardigheid en Trots is de kwaliteit
van de zorg te verbeteren maar ook medewerkers
en vrijwilligers te versterken. Met Gastvrijheid
wordt bedoeld: aandacht geven, welkom zijn, respect, thuis voelen, eenzaamheid en juiste houding
medewerkers ten opzichte van onze cliënten, bewoners en contactpersonen.
Over beide onderwerpen ontstond een geanimeerde dialoog.

Het uiteindelijke doel is dat u allen in 2019 het middelpunt van alle zorg- en dienstverlening bent en
iedereen een zinvolle dagbesteding heeft.
Uitkomsten Toren- en Meespleingesprekken 2018
Graag informeren wij u over de behaalde resultaten
van deze gesprekken:
Herinrichting buitenterras Emma, Bewegwijzering,
Start Bijbelkring, Plaatsen interne brievenbus, Verbeterde maaltijdvoorziening, klachtenprocedure en
zeker niet onbelangrijk de aanwezigheid van Gastvrouwen.
Aan het eind van onze Jaarvergadering werd onze
gastvrouw verrast met een boeket bloemen die
tijdens de gratis verloting door één van de prijswinnaars aan haar werd overhandigd.
Leden Cliëntenraad Emma-Meesplein
Bert Feenstra,
Marian Feenstra,
Pieter de Swart,
Jeanet Kreijfelt,
Wim Timmermans,
Harm Wolhuis,
Leny de Pender,
Jan van Baren,
Els van Disseldorp,

namens bewoners Emma
namens bewoners Emma
bewoner Emma
bewoonster Emma
contactpersoon Meesplein
contactpersoon Meesplein
cliënt Thuiszorg
voorzitter
notuliste

De clientenraad van Emma-Meesplein is
bereikbaar via:
Email: Cliëntenraad-EMMA@presentvooru.nl
Telefoon: 0619131942
Tot slot
Uw Cliëntenraad wil u graag ontmoeten tijdens de
Toren-, Meesplein, en Thuiszorggesprekken.
Jan van Baren,
Voorzitter cliëntenraad Emma-Meesplein
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De Gouden

hygiëne regels
van Present

Wij werken met handschoenen, o.a. bij
(mogelijk) contact met lichaamsvocht
Er worden in ons team geen hand- en polssieraden
gedragen tijdens de cliëntzorg
Wij desinfecteren onze handen voor en na elk contact met een cliënt
Wij werken van schoon naar vies
Aan het einde van de dienst reinigen wij onze telefoons / dects
Wij dragen ons haar bijeengebonden
Tijdens cliëntzorg worden er geen vesten of lange
mouwen gedragen
Wij wassen onze handen met zeep bij zichtbaar vuil
In ons team zijn onze nagels kort en dragen
we geen nagellak of kunstnagels
Wij spreken elkaar aan op het niet
naleven van deze hygiëne regels

Gods vriend’lijk aangezicht geeft
vrolijkheid en licht, voor all’ oprechte
harten, ten troost verspreid in smarten
(Psalm 97:7, berijmd)
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Gezondheid
Frans Schilt, geestelijk verzorger

Een blij hart bevordert de genezing,
maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren.
(Spreuken 17:22)

Kort geleden las ik in de Visie dat uit een onderzoek
van de universiteit van Harvard in Amerika blijkt dat
kerkgangers langer leven. Kerkgang is blijkbaar goed
voor zowel je fysieke als je mentale gezondheid.
Mensen die minstens één keer per week een kerkdienst bezoeken, leven langer.
Volgens het onderzoek komt dit door de hoopvolle
boodschap die de gemeenteleden meekrijgen tijdens kerkdiensten. Mensen met een sterk geloof
hebben zelfs 57 procent minder kans op een depressie. Ook fysiek word je gezonder wanneer je
regelmatig naar de kerk gaat. Je krijgt onder andere
een betere bloeddruk, minder hartklachten en een
beter immuunsysteem.
Niet alleen kerkgang is goed voor je lichaam (en
geest), ook bidden helpt je gezondheid. Mensen
die elke dag bidden of mediteren, hebben veertig
procent minder kans op een hoge bloeddruk dan
degenen die dit niet regelmatig doen. Daarnaast is
bidden goed voor je immuunsysteem.
Ook de zelfmoordcijfers onder christenen en joden
blijken lager te zijn dan onder andere religies.
In de kerk wordt het evangelie, de blijde boodschap,
verkondigd en mogen we geestelijk opgeladen worden en krijgen we, ook als we in een moeilijke perio-

de zitten, weer nieuwe kracht om door te gaan. De
blijde boodschap dat Jezus Christus onze Verlosser
is en het eeuwige leven geeft, zorgt er voor dat we
ons van binnen blij voelen. Ook als we veel moeilijkheden ervaren in ons leven, hebben we uitzicht
op de eeuwigheid waar nooit geen pijn en verdriet
meer zal zijn. Daardoor krijgen we een blij hart. Met
hart wordt in Spreuken 17:22 niet ons orgaan hart
bedoeld, maar meer het centrum van ons bewustzijn, ons leven. Het Hebreeuwse woord voor hart is
‘lef’. Wij zeggen ook wel ‘je hebt lef, je durft!’ En als
je dus een blij gevoel hebt, kan je meer aan, je durft
meer. Terwijl als je neerslachtig bent juist het tegenovergestelde wordt bewerkt, het doet de beenderen verdorren.
We weten ook vanuit de medische wetenschap dat
mensen met een positieve levensinstelling eerder
herstellen. En deze positieve levensinstelling kunnen
we nu juist krijgen door de blijde boodschap, dat
Jezus Christus voor onze zonden is gestorven, aan
te nemen.
Wat is het dan geweldig om zo in het leven te staan!
Wat is het dan, alleen al in het kader van gezond
zijn, onverstandig om niet (meer) naar de kerk te
gaan. Tóch maar blijven doen!
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Locatienieuws

Nationale voorleesdagen
23 januari was de start van de Nationale voorleesdagen. Om te vieren dat Bibliotheek AanZet 10 jaar
bestond, vierden wij dat met een voorleesontbijt in
samenwerking met de Spar en Wasko. De burgemeester kwam bij deze feestelijke gebeurtenis uit
het boek voordragen. 30 januari organiseerde de

Kerstpakket

Bibliotheek een spannende voorleeswedstrijd voor

Braanker Logistiek, transportbedrijf uit
Alblasserdam, deelde in december weer
kerstpakketten uit, dit keer aan de cliënten van de Thuiszorg!

jong en oud, de
rollen werden dit
keer omgedraaid
en de volwassenen
lazen voor aan een
heuse kinderjury!

Spellen
Oud Hollandse
spellen in samenwerking met de
Beweegcoaches
van gemeente
Molenlanden.

Muurschilderingen
De muurschilderingen op de afdelingen Kleinschalig Wonen zijn prachtig geworden!

Lunchen
bij de
Zoete
Hoeffe

Save the date!
Maandag 6 mei organiseert
Team Welzijn samen met
de Stichting Vrienden
een reisje. Dit keer
zal de touringbus ons
meenemen langs de
bollenvelden. Tussen
de middag zullen wij
daar met elkaar genieten van een goed verzorgde lunch.
Hou deze datum vast vrij in uw agenda! U ontvangt
de officiële uitnodiging binnenkort in de brievenbus.
Maandag 15 april hopen wij

Stamppot

Koffie

Stamppot eten in Dorpshuis

Op de koffie bij

de Beemd in Oud-Alblas

Boerderij Baan!

Immanuel Boie te verwelkomen. Immanuel is
een zandkunstenaar
en tekent met zijn
vingers in het zand

Inloopochtend seniorenweb

op zijn lichtbak verschillende verhalen.
Deze middag wordt ge-

Iedere maand organiseert seniorenweb op een

sponsord door Meerkerk

dinsdag een inloopochtend. U kunt dan al uw

Transport BV.

computervragen stellen aan de specialisten.
Houdt de publicatieborden in de gaten voor de
aankondigingen of vraag het team Welzijn!

Wist u dat...
Verkoop bij de Graaf
Zaterdag 4 mei voorjaarseditie!

Wij in de maand februari het thema Boerderij
en Erf hadden?

Er is op deze editie de mogelijkheid om zelf uw spullen

De Oud Hollandse spellen, het gezamenlijk

te verkopen. Voor meer informatie kunt u terecht bij

stamppot eten, de koffie met boerencake en

Team Welzijn.

een bezoekje aan de boerderij mooi aansloten
op dit thema!

Leuk om vast te weten!

Er in de gangen van Graafzicht de expositie van

De laatste week van juni organiseren wij weer

zijn hier prachtige foto’s van het boerenleven

een Verwenweek! Een klein tipje van de sluier:

in de vorige eeuw te bewonderen. Brengt u ook

wij starten de week met het Arkels Visserskoor!

een bezoek? Het is zeer de moeite waard!

Werkgroep Boerenerven hangt. Tot medio april
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Jaarverslag
Cliëntenraad Graafzicht
Het jaar 2018 was een jaar waarin opnieuw veel is
gebeurd in Graafzicht.
De zorgverlening aan ouderen stond in 2018 wederom centraal. Ook tal van nieuwe onderwerpen
hebben zich aangemeld op het terrein van wonen,
zorg en welzijn.
In 2017 ging het landelijke project Waardigheid en
Trots van start. Dit project kreeg haar uitwerking
in 2018. Er is een werkplan kwaliteit opgesteld.
Ook Present, waar Graafzicht deel van uit maakt,
ging aan de slag. Het motto van Waardigheid en
Trots is ‘minder regels en meer relatie’ en meer
kwaliteit op verschillende deelterreinen.
Het project Waardigheid en Trots sluit medio
juni 2019. De opgedane ervaring van het project
wordt meegenomen naar 2019 en verdere jaren.
Er is een mooie basis gelegd, dat verder wordt opgepakt door Present. Dit betreft veel facetten van
de zorg, waaronder verhoging van deskundigheid
van medewerkers en het werven van nieuw zorgpersoneel (meer handen). Dit alles heeft voortdurend de aandacht van de leiding.
De cliëntenraad vindt het een goede zaak om aan
het eind van 2018 terug te kijken op wat bereikt
is. De constatering per eind december 2018 is, we
zijn er nog niet, maar er is duidelijk een opgaande
lijn merkbaar in de organisatie. De personeelsbezetting op afdelingen nam toe. Er is meer aandacht gekomen voor relatie en kwaliteit, doordat
medewerkers van hoog tot laag zijn uitgedaagd en
toegerust om de kwaliteit van de zorg en alles wat
er omheen gebeurd (nog) meer centraal te stellen.

De cliëntenraad van Graafzicht heeft in 2018 regelmatig aandacht gevraagd voor punten die de
zorgkwaliteit raken en of kunnen bevorderen. De
cliëntenraad voert hiervoor overleg met de locatiemanager van Graafzicht – alles in het kader van
‘onze cliënt verdient goede zorg’.
De cliëntenraad ziet voor 2019 tal van ontwikkelingen op haar afkomen, die een plek gaan krijgen
in de Present organisatie. Deze ontwikkelingen
komen voort uit landelijke regelgeving, interne
aangelegenheden en nieuwe uitdagingen die ook
Graafzicht niet voorbij gaan.
De cliëntenraad gaat met vertrouwen de toekomst tegemoet en zij hoopt wederom op een
constructieve manier samen te werken met bewoners, locatiemanager, directie en het organisatieapparaat.
De cliëntenraad roept bewoners op, om vragen
of tips vooral te melden. In de centrale hal van
Graafzicht heeft de cliëntenraad een eigen brievenbus, deze wordt wekelijks geleegd. Als u een
afzenderadres vermeldt, krijgt u van de cliëntenraad antwoord.
Jaarlijks houdt de Cliëntenraad Graafzicht jaarvergadering. Het jaarverslag is te verkrijgen.
Tot slot, de cliëntenraad staat ook in 2019 open
voor een goede samenwerking.
E. Hamerpagt,
Voorzitter cliëntenraad Graafzicht

Blijven bewegen, heel
belangrijk voor iedereen
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Wim van Dongen,
Vrijwilliger Open Vensters
Wie kent Wim van Dongen nou niet in Ameide en
Tienhoven? Ruim 35 jaar is hij als fysiotherapeut
en manueel therapeut werkzaam geweest. Velen
hebben de weg naar zijn praktijk gevonden en zijn
van hun klachten afgeholpen. Ruim 20 jaar geleden
is hij verhuisd naar de nieuwe praktijk aan de Pr.
Marijkeweg en daar is ook de sportschool W.C.A.
bijgekomen.
Wim heeft zijn werk altijd met veel voldoening
gedaan maar is 8 jaar geleden ook met plezier met
pensioen gegaan. Het was tijd om andere dingen
te gaan doen en op dat moment trekt de open dag
voor vrijwilligers zijn aandacht. Hij wil graag wat
betekenen in Open Vensters, zonder aan een vaste
tijd gebonden te zijn. De duofiets komt in beeld
en dan is de keuze snel gemaakt. Wim besluit een
ochtend in de week te gaan fietsen met een cliënt.
Een uur blijkt lang genoeg en dan kunnen er twee
ritten op een morgen gemaakt worden.

Een rondje door de polder, even
over de dijk naar de Lek kijken, het
is voor velen een groot genoegen.
Het is gezellig om samen te fietsen, maar de
duopassagier is vaak al wat minder krachtig in de
benen. Gelukkig is de fiets voorzien van trapondersteuning. De stichting ‘Vrienden van Open Vensters’ heeft de aanschaf hiervan mogelijk gemaakt.
Momenteel is het te koud om erop uit te gaan,
maar als de temperaturen weer oplopen komt de
fiets weer uit de winterstalling.
In Open Vensters is er nog een vorm van fietsen
bijgekomen die niet aan weersomstandigheden
gebonden is: bewegen op de hometrainer! Tijdens
het fietsen kan op groot scherm de fietsroute
bekeken worden. Er kunnen meerdere routes
gekozen worden tot zelfs ver over de grens. Maar

ook idyllische
plekjes in Nederland zijn op
film te zien. Er is
veel belangstelling
voor beide activiteiten en het is goed
dat er meerdere vrijwilligers
deze diensten aanbieden.
Wim en zijn vrouw Myranda hebben vele mooie
hobby’s. Ze hebben een camper aangeschaft en
gaan graag over de landsgrenzen heen. Ook geniet
Wim van een avond op de racefiets met een
ploegje heren en schaatst hij in de winter 1 keer
per week. En ze hebben twee mooie honden die
een aantal keer per dag eruit mogen. Beweging
genoeg!
Naast fysieke beweging is er ook ruimte voor
denksport. Wim zit samen met zijn vrouw op de
bridgeclub in Vianen. Er wordt ook in competitieverband gespeeld en 1 keer per jaar is er een
bridge-drive, waar ook niet-leden aan deel kunnen
nemen. Dat zijn leuke dagen.
Hun huwelijk is gezegend met 2 zonen en 1 dochter. De zoons wonen respectievelijk in Vianen en
Lexmond. Ook hebben ze een getrouwde dochter
die in Engeland woont en een zoon heeft van 13.
Lange tijd is er overwogen om weer terug te
gaan naar Breda waar ze beide zijn opgegroeid
en ook de hele familie woont. Maar mede omdat
hun zoons in de buurt wonen, blijven ze graag in
Ameide.
Hun huis is inmiddels verkocht en ze gaan binnenkort wonen in een patiowoning. Alles is gelijkvloers
en er is geen tuin om te onderhouden. Ze kunnen
daar wel genieten van een weids uitzicht.
Wij wensen Wim en zijn vrouw veel woonplezier
in hun nieuwe huis en hopen dat Wim komende
zomer weer vele ritjes mag maken op de duofiets!
Teunie Versluis
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Locatienieuws

Presentatie
ambulancevluchten
In februari zijn Jaap en Mieke de With In de Hof geweest. Zij hebben een presentatie gegeven over het werk dat zij voor de MAF

Aqua Zoo

zullen gaan doen. De MAF voert ambulancevluchten uit in afgele-

Wij maakten een uitstapje naar Aqua Zoo.

uitgezonden worden.

Kantoor Hof gepimpt
Van de regelruimte is de zusterpost van
team Hof van Ammers gepimpt. Na het
schilder- en opruimwerk is nu ook het
bankje bezorgd.
De mensen van de
dagbesteding van
Bij Bram hebben
deze gemaakt!

gen gebieden in Afrika. Zij ronden hun opleiding af en zullen dan

Rondrit
In januari zijn we via de Boezem
en de Graaf naar Alblasserdam
gereden. We hebben op stand genoten van een kopje koffie met een
Alblasserdammertje in het Wapen
van Alblasserdam.
Er lag nog een dun laagje ijs op de
sloten en weteringen. En het landschap was nog mooi wit van de
sneeuw met her en der een kudde
schapen op het land.

Schaapskooi
In maart zijn we bij Annemarie’s schaapskooi geweest. We hebben daar
heerlijk rondgelopen en genoten van de schapen en hun lammetjes.
Tijdens de koffie was het ook tijd om de lammetjes hun flesje te geven.
We mochten daarbij helpen.

Gouden dagen
Elke donderdagochtend is er Gouden Koffie in Hof van Ammers.
Wat houdt dat in denkt u, drinken we dan koffie uit een kopje van goud?
Nee, de koffie is dan gratis!
Als Present Hof van Ammers zijn we een contract aangegaan met Gouden Dagen. Wij hebben een potje met subsidiegeld gekregen en daarvan kunnen we bepaalde activiteiten organiseren, bijvoorbeeld het koffieconcert met
Marjolein de Wit en Wouter Harbers vorig jaar. Ook is er een Gouden Wens in vervulling
gaan. Viviane is komen zingen voor de afdeling Kleinschalig Wonen.
In de Hof van Ammers staat een wensboom, waar u uw wens in kan
hangen. Misschien gaat uw wens wel in vervulling!
De activiteiten zijn niet alleen voor bewoners van de Hof, maar iedereen uit Groot-Ammers kan hieraan deelnemen. Door alle kopjes
koffie en activiteiten gaat dit potje van lieverlee leeg en we willen
natuurlijk wel leuke dingen blijven organiseren voor de bewoners van
Groot-Ammers. U kunt donateur worden van Gouden Dagen locatie
Groot-Ammers. Wij stellen uw gift zeer op prijs. Voor vragen kunt u
bellen of mailen met team Welzijn Hof van Ammers 088-40 80 115 of
welzijn.hva@presentvooru.nl
Gouden Dagen organiseert zelf ook verschillende activiteiten waar we bij
aan kunnen sluiten. Denk aan de Hollandse Nieuwe. Wat was het een gezellige middag! Onder het genot van een stukje haring en onder het toeziend oog van notaris Gijsbert van der Heiden vond er een veiling plaats.
En wat nog meer een daverend succes was? De Nationale scootmobiel
race. Racen op Zandvoort wie wil dat nou niet!
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Jaarverslag

CCR Present 2018
Inleiding

In dit verslag geeft de Centrale Cliëntenraad van Present een beknopt overzicht van zijn activiteiten in
het jaar 2018.
In mei 2018 hebben wij de nieuwe bestuurder mw. Drs. Janneke Louisa-Muller mogen verwelkomen
en afscheid genomen van mw. Dr. Christel Deckers MBA. Mw. Louisa trof een financieel gezonde
organisatie aan. Na alle organisatiewijzigingen die hiervoor nodig waren, is 2018 een jaar van
consolidatie geweest. De organisatieveranderingen moesten hun uitwerking in de organisatie vinden,
de medewerkers wennen aan de andere wijze van werken en Present kan tot rust komen.
In de tweede helft van 2018 is mw. Louisa met het managementteam begonnen na te denken over de
lange termijnvisie voor Present. Daarin werd de CCR ook betrokken, hetgeen zeer gewaardeerd werd.
Dit resulteerde in een Reisplan (Visiedocument) en een MeerJarenPlan 2019-2021.
Voor de CCR was 2018 een stabiel jaar met één wisseling in de samenstelling. Het jaar werd echter
afgesloten met het vertrek per 1 januari 2019 van twee leden, die beiden zeer gewaardeerd werden,
ook voor hun inhoudelijke inbreng in de raad.

				

Dhr. K. van Oort			

Dhr. A. van den Bergh

voorzitter CCR Present			

secretaris CCR Present
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Samenstelling

De Centrale Cliëntenraad bestaat uit een afvaardiging van de lokale cliëntenraden van de
verschillende locaties van Present. Er heeft zich
in 2018 één wisseling voorgedaan. Dhr. Bert
Feenstra (Emma, Leerdam) is op 29 november
opgevolgd door dhr. Wim Timmermans.
Einde 2018 was de samenstelling van de CCR als
volgt:
Open Vensters (Ameide)
• Dhr. Klaas van Oort (voorzitter CCR)
• Mw. Joyce Roger de Campagnolle
Emma / Meesplein (Leerdam)
• Dhr. Jan van Baren
• Dhr. Wim Timmermans
Graafzicht (Bleskensgraaf)
• Dhr. Arie van den Bergh (titulair secretaris CCR)
• Dhr. Egbert Hamerpagt

georganiseerde overleg over Kwaliteit van zorg
bijgewoond. Zowel de CCR als de Ondernemingsraad waren hiervoor uitgenodigd. Doelstelling van
dit overleg was brainstormen over wat kwaliteit
van zorg inhoudt.
Op 27 september 2018 heeft een alternatief gesprek met de Raad van Toezicht plaatsgevonden
in de vorm van een themabijeenkomst tussen de
Raad van Toezicht, Managementteam, Centrale
Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Identiteitscommissies. Tijdens een diner, verzorgd door
locatie Graafzicht werd aan de diverse tafels gediscussieerd aan de hand van de gespreksthema’s
‘hoe kijken we naar cliënten, medewerkers en de
omgeving: nu en in de toekomst’. De Raad van
Toezicht wilde op deze wijze meer kennis opdoen
over de diverse locaties.

Interne aangelegenheden CCR

Overlegvergaderingen
De CCR heeft in 2018 zes keer vergaderd samen
met de bestuurder, namelijk op 25 januari, 8 maart,
31 mei, 5 juli, 4 oktober en 29 november. Op 12
april werd zonder bestuurder vergaderd vanwege
de wisseling van bestuurder. Na elke overlegvergadering vond het intern overleg plaats.

Scholing CCR
De CCR heeft gedurende het jaar 2018 een scholingstraject gevolgd. Deze is incompany verzorgd
op drie middagen in februari, mei en oktober
door dhr. Wim Eggens van Zeggenschap.nu. In
het traject hebben eveneens diverse leden van
lokale raden geparticipeerd. Onderwerpen waren
onder meer de vertaling van CCR-informatie naar
de lokale raden en andersom, het Kwaliteitsplan
en de rol van de CCR, de veranderingen in de
komende nieuwe wetgeving WMCZ 2018 (Wet
Medezeggenschap de Cliëntenraden in de Zorg)
en diverse scenario’s voor medezeggenschap. Een
aantal behandelde onderwerpen in de raad werden uitgelicht om de werkwijze te evalueren. Tevens werd een wervingsplan voor het aantrekken
van nieuwe leden opgesteld.

Contact Raad van Toezicht
Op maandag 16 juli heeft een delegatie van de
CCR het op verzoek van de Raad van Toezicht

Klein comité overleg
Op 29 september vond op verzoek van de bestuurder een overleg plaats met de voorzitter

Hof van Ammers (Groot-Ammers)
• Mw. Willeke Verbaas
Het ambtelijk secretariaat is gedurende het jaar
2018 ingevuld door mw. Margot van Neijenhoff.

Vergaderingen
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CCR en de ambtelijk secretaris om de samenwerking tussen de CCR en de nieuwe bestuurder
voor te bereiden. In groot overleg (met hele CCR,
RvB en MT) zal begin 2019 de uitslag van dit
overleg in klein comité verder uitgewerkt worden.

wel cliënttevredenheid als medewerkerstevredenheid gemeten kunnen worden. Twee leden van de
CCR waren hierbij betrokken en hebben demonstraties van de drie aanbieders bijgewoond. De
CCR heeft een weloverwogen advies uitgebracht
met een voorkeur voor één van de aanbieders.

Externe aangelegenheden CCR

In mei 2018 werd de AVG, de nieuwe Europese
privacywetgeving, ingevoerd. Ook voor de cliënten
van Present bracht deze wetgeving wijzigingen
met zich mee. Gezamenlijk met de Functionaris
Gegevensbescherming heeft de CCR gewerkt aan
de toestemmingsverklaringen die voortaan aan
de bewoners voorgelegd zullen worden om hun
toestemming voor diverse privacygevoelige onderwerpen te vragen. Hierbij kunt u denken aan
toestemming voor het publiceren van foto’s op de
website van Present waarop de betreffende bewoner zichtbaar in beeld is.

• Een lid heeft op 2 mei een workshop bijgewoond met de titel ‘De Cliëntenraad en het
Kwaliteitskader verpleeghuiszorg’ georganiseerd
door NCZ (Netwerk Cliëntenraden Zorg).
• Een lid heeft op 30 oktober deelgenomen
aan de cursus LOC Medezeggenschap en
Financiën.
• Een lid heeft op 10 december 2018 het Landelijk Congres Cliëntenraden 2018: LEF op locatie
in De Doelen in Rotterdam bijgewoond.
Zorgkantoor
Twee leden namen namens de CCR deel aan
de gesprekken met het Zorgkantoor, die zoals
gebruikelijk in het voor- en najaar plaatsvonden.
Deze gesprekken waren in een positieve en open
sfeer verlopen. Het Zorgkantoor keek goed naar
de ontwikkelingen binnen Present en complimenteerde de CCR-leden met hun betrokkenheid en
het goede inlezen in de materie. Present zet in op
een hele goede relatie met het Zorgkantoor hetgeen de CCR ook onderschrijft.

Highlights 2018
2018 was het jaar van het inbedden van de organisatieveranderingen uit 2017 en het creëren
van rust binnen de organisatie. De CCR had drie
speerpunten voor 2018 geformuleerd: cliënttevredenheid, aansturen van gastvrijheid en infectiepreventie.
In 2018 werd een begin gemaakt om te komen tot
een nieuw tevredenheidsmeetsysteem waarin zo-

Eind november werd tijdens de overlegvergadering
in het bijzijn van mw. Mirjam Delreu, manager Welzijn, een brainstormsessie gehouden over Gastvrijheid. Wat ervaren CCR-leden zelf eigenlijk als gastvrij? Duidelijk werd dat het grootste “aanpakpunt”
de ingang van de diverse huizen betreft. Gastvrij is
niet alleen de diensten die Present aanbiedt, maar
ook de beleving en de verwachtingen daaromtrent.
De volgende onderwerpen zijn in 2018 door de
CCR besproken (informatie/consultatie):
• Het Goede Gesprek / Woonzorgleefplan /
Caren Zorgt als onderdeel van Samen Leren
(KwaliteitVerbeterCyclus)
• Klachtenrapportages 2018
• Klachtenjaarverslag 2017
• Voortgangsrapportages IGJ op het gebied van
hygiëne
• Plan van aanpak infectiepreventie
• Visie op Vrijheid – Leefcirkels (pilot Graafzicht)
• Visie op Gastvrijheid
• Verloop communicatiestromen na overlijden
bewoner
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• MIC-rapportages (Melding Incidenten
Cliënten)
• Crisisplan
• NPS-score (extern tevredenheidsonderzoek
in mei 2018, resultaat op Zorgkaart
Nederland)
• Evaluaties Project Schoon
• Reukloze schoonmaakproducten
• Maaltijdvoorziening Emma (uitbesteding
keuken OV)
• Jaarplan 2018
• Kwaliteitsplan 2018
• Begroting 2018
• P&C cyclus 2018
• Meerjarenbegroting 2018-2020
• Financiële gegevens (halfjaarlijks)
• Jaarrekening 2017
• Inzet twee coaches Waardigheid en Trots
• Formatie gastvrouwen Emma
• Aannemen twee beleidsadviseurs
• Assistent locatieleider voor Meesplein
• Manager Welzijn - kennismaking
• Coördinator vrijwilligers – invulling vacature
• Locatieleider Open Vensters en Emma/
Meesplein – invulling vacature
• Terugdringen ziekteverzuim
• Inzet triage (proef) om ziekteverzuim terug te
dringen
• Zorgnormering – werkbalanstool (beschikbare
medewerkers/inzet van medewerkers)
• Vrijwilligersbeleid
• Ondertekening van diverse
zorgorganisaties waaronder Present van
samenwerkingsconvenant eerstelijns verblijf
(ELV)
• AVG toestemmingsverklaringen voor cliënten.

Adviezen
Op een aantal onderwerpen is door de CCR
advies uitgebracht conform de bevoegdheid van
de WMCZ:
• Op 2 februari 2018 reageert de CCR op de
begroting en het jaarplan voor 2018. De CCRcommissie Financiën die deze adviesvraag
behandelde, had, om te komen tot het advies,
diverse vragen aan de bestuurder gesteld. Het
advies ging gepaard met het benoemen van
punten waar de CCR graag aandacht voor wil
vragen, diverse suggesties en de voor de CCR
zeer belangrijke aandachtspunten: goede zorg,
goed en veilig wonen, welzijnsactiviteiten op
maat en welbevinden en gastvrijheid.
• Op 22 februari 2018 geeft de CCR een
positief advies op de benoeming van de vaste
bestuurder mw. Drs. Janneke Louisa-Muller.
• Op 16 maart 2018 geeft de CCR een positief
advies op de meerjarenbegroting na eerst
diverse vragen gesteld te hebben aan de
bestuurder. De financiële commissie van de
CCR heeft deze adviesvraag behandeld.
• Op 9 juli 2018 geeft de CCR een positief
advies op de jaarrekening 2017, na gegeven
uitleg van de bestuurder op diverse vragen.
• Op 6 december 2018 geeft de CCR advies
over het cliënttevredenheidsmeetsysteem.
Present wil gebruik maken van de Kwaliteit
Verbeter Cyclus om gedurende meerdere
jaren op systematische wijze te werken aan
kwaliteitsverbetering. Onderdeel hiervan is
een verbetermeting die gelijktijdig ook een
cliënttevredenheidsmeting is.
• Op 18 december 2018 geeft de CCR een
positief advies op de Visie Kleinschalig
Wonen. De uit de evaluatie van de Visie en
Beleid KSW van 2017 naar voren gekomen
aanpassingen zijn in deze visie verwerkt.
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Onze werkdag

Antoine en Barend
Sous-chefs van Present
De keukens van Present zijn door het Keurmerk
Veiligvoedsel.nl beoordeeld met een 9,07 (Open
Vensters) en een 8,7 (Graafzicht). Met het Keurmerk Veiligvoedsel toont een organisatie aan dat
zij voldoet aan de warenwettelijke eisen omtrent
hygiëne en voedselveiligheid. Wij willen graag meer
weten over deze hoge cijfers! We spreken met onze
sous-chefs Barend de Zwart (Graafzicht) en Antoine
Slingerland (Open Vensters).
‘De inspecteur van Veiligvoedsel.nl komt altijd
onverwacht, dit keer in de vroege ochtend’ vertelt
Antoine. ‘Het is te vergelijken met een controle van
Rob Geus alleen dan zonder cameraploeg.’ Alles
moet schoon zijn en de inspecteur controleert of
het voedsel een sticker met houdbaarheidsdatum
heeft. Het hele team in de keuken krijgt vragen over
werkwijze en er is controle op kledingvoorschriften.
Sieraden zijn uit den boze en een koksmuts een
must.
Barend, al 18 jaar sous-chef bij Present, vertelt dat
het bezoek onverwacht is, maar dat er continu aandacht is voor voedselveiligheid. Ieder werkoverleg
staat dit punt op de agenda, en na de inspectie gaan
we met verbeterpunten aan de slag. ‘Ín Graafzicht
worden komend jaar de deurkozijnen vervangen
omdat dit als verbeterpunt terugkwam uit de
inspectie’. Controle is er volgens Barend voldoende:
‘het rapport van Veiligvoedsel.nl wordt weer gecontroleerd door de Voedsel Waren Autoriteit van de
overheid’.
Waarom scoren we eigenlijk geen 10? ‘Er is altijd
een stopcontact dat een klepje mist of een dag
waarop de administratie niet goed is bijgehouden.
En tienen geven ze gewoon niet’ aldus Antoine.

Maar het gaat toch om het koken en niet om stickers? Antoine: ‘Klopt. Dit keurmerk is de basis om
goed te kunnen koken, maar uiteindelijk gaat het om
de smaak. Daarom proeven we continu.’ Voor een
goede afwisseling van gerechten stellen Barend en
Antoine voor ieder seizoen een menu samen. In dit
menu staat er vijf weken lang iedere dag een ander
gerecht op de kaart. En bij iedere gang kan men
kiezen tussen twee opties. Barend: ‘Zo proberen we
een zo gevarieerd en gezond mogelijk menu samen
te stellen’.
Beide keukens starten in de vroege ochtend en
werken door tot in de late middag. In die periode
vindt de bereiding plaats voor het eigen restaurant,
Tafeltje Dekje en voor de restaurants van Emma
(door Open Vensters) en Hof van Ammers (door
Graafzicht). Kwetsbare groenten zoals bloemkool
worden door Emma zelf bereid. Daarnaast doen
beide keukens ook veel catering voor feestjes en
verjaardagen.
Antoine werkt al 24 jaar met veel plezier voor
Present: een aantal jaar geleden zei een vaste
eter tegen mij ‘Jij bent geen goede kok’. Klaar voor
feedback vroeg ik hem waarom, waarop zijn antwoord was ‘Je bent niet dik, een goede kok hoort
dik te zijn’. Barend denkt vooral aan dynamiek als
hij terugdenkt aan 18 jaar Present. ‘We zijn qua
maaltijden flink gegroeid. In het begin kookten wij
120 maaltijden, inmiddels zijn dat er 250 vanuit
Graafzicht.’
Fijnproevers van het eerste uur Antoine en Barend:
bedankt voor jullie verhaal!
Koen Wemmenhove
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ADVERTENTIES

EEN
EEN
EEN
EEN

PUP
PUP
PUP
PUP

EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.
EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.
EN HELPWWW.ADOPTEEREENPUP.NL
’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.
EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.

WWW.ADOPTEEREENPUP.NL
WWW.ADOPTEEREENPUP.NL
WWW.ADOPTEEREENPUP.NL

Plattel & Van Gils
Zorg voor uw uitvaart

ADOPTEER
ADOPTEER
ADOPTEER
ADOPTEER

0184 600404
info@plattelvangils.nl
www.plattelvangils.nl
dag en nacht bereikbaar
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Locatienieuws

Basisschool op bezoek
Groep 8 van basisschool de Kandelaar op
bezoek. Fanatiek wordt er gesjoeld,
geganzenbord en ge-mens-erger-je-niet!

Winterse
maaltijd
Eind januari was er in Open
Vensters een winterse maaltijd. Bewoners en bezoekers
konden genieten van een trio
aan stamppotten met natuurlijk rookworst. Het trio
bestond uit hutspot, zuurkool
en boerenkool. De witte wereld buiten was een mooi
decor voor deze winterse maaltijd.

Militair bezoek
Maandag 10 februari vertelde Marc
de Vroome over zijn werk bij de luchtmacht. Hij toonde beelden van zijn
uitzending naar Afghanistan en Mali.
Nathalie ter Hedde liet de uniformen
zien die vrouwen bij de luchtmacht
dragen.

Hummeltjes
op bezoek
Donderdagmiddag 5 maart
kwamen de hummeltjes van de
hummeltjeshoeve op de klaproos
om vlinders op te fleuren, deze
hangen in het mos op de gang.
We hebben bijna wekelijks een
activiteit met de hummeltjes.

Geslaagd!
Op 23 januari 2019 is Ria Bogaard.
Gediplomeerd als Verpleegkundige. Ria heeft gewerkt in Graafzicht, maar is inmiddels gestart in
het verpleegkundig team in Open Vensters. Gefeliciteerd Ria!
Magda is gediplomeerd voor haar opleiding verzorgde IG. Magda heeft de
opleiding versneld gedaan en is hierdoor een half jaar eerder klaar dan
de rest van haar klas. Een hele mooie
prestatie! Inmiddels is Magda in Open
Vensters gestart met de opleiding Verpleegkundige. Gefeliciteerd Magda!

Gym
Op donderdag 21 februari kwam groep 0 van de
christelijke basisschool
de Kandelaar mee gymmen in Open Vensters.
Onder het motto jong en
oud samen goud.

Gouden dagen
Present Open Vensters werkt sinds een paar jaar samen met de stichting
Gouden Dagen. Gouden Dagen zet zich in voor ouderen. Er zijn bijvoorbeeld
gouden koffiemomenten om niet alleen koffie te hoeven drinken.
Gouden Dagen wil ook de wensen vervullen van ouderen.
Op zaterdag 23 februari konden we bijvoorbeeld de wens vervullen van
één van onze bewoners. Meneer is altijd buschauffeur geweest en wilde
nog graag een ritje met de bus maken. We kwamen in contact met een
buschauffeur van Qbuzz. Hij wilde graag meewerken aan het vervullen
van deze wens. Eerst was het idee om met de oldtimer op stap te gaan.
Maar doordat meneer minder mobiel is, is uiteindelijk gekozen voor de
moderne Qbuzz. De hele familie ging mee op pad. Meneer had het beste
plekje van de bus! We hebben een heerlijk tochtje gemaakt over de lekdijk, deze rit reed meneer ook weleens als dienst. Daarna reden we door
naar zijn ouderlijke woonplaats GrootAmmers. Bij terugkomst in Open Vensters stonden zijn oud collega’s hem op te
wachten voor een afsluitend glaasje. Deze mooie dag had een gouden randje!
Er hangen nog wensen in de boom, maar schroom niet om uw eigen wens erbij te
hangen. Om alle wensen mogelijk te maken is er geld nodig. Nu maken we nog gebruik van onze startsubsidie, maar straks is het de bedoeling dat we zelf geld werven. In 2018 hebben we een gift gekregen van de Passage Ameide/Tienhoven en we
hebben het laatste kwartaal meegedaan aan de statiegeld actie van de Coop Ameide.
Ook hopen we een kraam te hebben op de braderie in Open Vensters.
We hopen dat u een beeld heeft gekregen van wat stichting gouden dagen voor
Open Vensters en ouderen in de omgeving kan betekenen.

Present
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Present Advies
Er kan een moment aanbreken dat de zorg die u
thuis ontvangt niet meer afdoende is en u verhuist
naar één van de locaties van Present. Verhuizen
naar een zorginstelling als Present heeft de nodige
impact! U verlaat uw woning, uw ‘thuis’, en gaat
ergens anders wonen; soms zelfs in een nieuwe
woonplaats. Bij verhuizen naar een andere woonplaats krijgt u een andere huisarts en uiteraard andere zusters of broeders dan in de thuiszorg. Voor
veel mensen is verhuizen een grote verandering;
alles is nieuw en voelt onwennig.
Present Advies heeft uw welzijn en gezondheid op
het oog. Tijdens een oriëntatiegesprek of rondleiding komt ter sprake hoe Present een bijdrage kan
leveren aan uw welzijn en gezondheid. Een nieuwe
woning kan ook weer een nieuw thuis worden. En
als u zich thuis voelt dan heeft dat een positieve
invloed op uw welzijn en uw gezondheid.
Uw nieuwe woonplek geeft nieuwe contacten met
leeftijdgenoten en soms ook hernieuwd contact
met vroegere plaats- en of klasgenoten. Was het
in uw oude situatie soms moeilijk om de dagstructuur vast te houden en met regelmaat te eten en
te drinken; dat kan weer meer vanzelfsprekend
worden door het samenkomen in het restaurant.
’s Morgens voor het koffiedrinken en rond 12 uur
voor de maaltijd en op diverse dagen ook voor
allerhande activiteiten.
En de praktijk leert ons dat wat u nooit gedacht
had te zullen doen, dit toch wel kan gebeuren.
Zomaar een voorbeeld uit de praktijk van een
dochter: ‘mijn moeder is erg op zichzelf, zit toch bij
voorkeur rustig thuis met een boek, zo kennen we
haar’.
Wat schetst haar verbazing als haar moeder bij ons
woont en ze bij een bezoek haar moeder ‘kwijt’ is.
Moeder is regelmatig van huis en dochter vindt
haar in het restaurant of in de buitentuin gezellig
‘onder de mensen’.
Of die bewoner die veel meer in beweging is
gekomen omdat dit binnenshuis gemakkelijk kan
en hierdoor minder vocht vasthoudt en minder

kortademig
is geworden.
Sommige
activiteiten die
bijdragen aan
uw gezondheid
gebeuren dan
ook automatisch en
spontaan.
Tijdens een oriëntatie is gezondheid een onderwerp wat altijd de aandacht krijgt. We vertellen
ook met trots dat er elke dag in de keukens van
Present vers gekookt wordt. En door middel van
de keuzemenulijst kan er dagelijks een gezonde
maaltijd door uzelf worden samengesteld die u
gezellig samen met anderen kunt nuttigen in het
restaurant. Ook in de informatiemap die een nieuwe bewoner ontvangt, is meer te lezen over de
menulijst en het bewaren van eten en drinken.
In beweging blijven is nodig. Bij Present kan dat
door deel te nemen aan beweegactiviteiten zoals
bewegen op muziek of wandelen in de wijk.
Maar ook door ‘gewoon’ huishoudelijke klusjes te
blijven doen: doe wat u nog kunt en u zult zich
er echt beter bij voelen. Zelf koffie zetten of de
kamer stoffen zijn inspanningen waardoor geest
en lichaam actief blijven. En u houdt hierdoor ook
meer zelf de regie.
Er zijn tal van hulpmiddelen te leen, te huur en te
koop ten behoeve van uw zelfstandigheid. U zou
eens rond kunnen kijken in een zorghulpmiddelenwinkel in uw buurt en met iemand uit uw naaste
omgeving zou u eens op internet kunnen kijken.
Er is een scala aan hulpmiddelen die u comfort en
zelfstandigheid bieden.
Het is goed wonen in de locaties van Present, omdat u actief kunt blijven binnen een gezellige sfeer
en zorg krijgt waar dat voor nodig is.
We heten u ‘wel thuis’ bij Present.
Janna Riphagen – cliëntadviseur

Nieuws
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Samen Leren
Als ik zie hoeveel vragenlijsten van Samen Leren zijn ingevuld, wordt
het harde werken beloond. We sluiten dat deel nu af met een heel
mooie respons. De percentages ingevulde vragenlijsten zijn bij
vrijwilligers 22%, bij cliënten/bewoners 38% en bij collega’s 67%.
Helemaal top! We gaan in maart starten met de eerste dialooggesprekken in de teams. Ondertussen zijn de eerste drie leercoaches
gestart. Zij zullen deze gesprekken begeleiden.
Met de start van de dialooggesprekken gaat ‘een nieuwe lente, een
nieuw begin’ weer verder. Op naar groeiende en bloeiende teams en
een warm klimaat in de zorg voor onze bewoners en cliënten.

samen
leren

Frisgroene groet,
Janneke Louisa - bestuurder

Salon Molenlanden
Jaarprogramma 2019
Wo 17 april 2019

Hof van Ammers

Stichting Hersenletsel.nl over niet aangeboren
hersenletsel

Wo 15 mei 2019

Graafzicht

Rabobank over Ouderen en geld

Wo 19 juni 2019

Hof van Ammers

GOAC verpleegkundige

Ma 24 juni 2019

‘t Waellant

Stichting Hersenletsel.nl over niet aangeboren
hersenletsel

Wo 18 september 2019

Graafzicht

Maak rouw persoonlijk door Ronald Nederveen

Wo 16 oktober 2019

Hof van Ammers

Diëtiste samen met de beweegcoaches van
Molenwaard actief

Wo 20 november 2019

Graafzicht

Brandweer over “brandveilig wonen”
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Vrijwilligers zijn onmisbaar!

PRESENT
MAGAZINE
APRIL 2019

Wij vroegen onze vrijwilligers en de collega’s van welzijn in een mini-enquête hoe zij denken over
gezondheid. Volgens de meesten gaat gezondheid over ‘je lekker voelen’. En is een gezonde vrijwilliger
actief, bezig en vrolijk. Of zoals één van u zei: ‘een gezonde vrijwilliger heeft een blos op de wangen en
een glimlach met glimmende ogen’. Toch heeft maar liefst 42% van de vrijwilligers het vrijwilligerswerk
weleens minder goed kunnen doen door gezondheidsredenen. Daarom delen we graag de gezonde
resultaten van het onderzoek, misschien haalt u er nog wel een fitte tip uit!

van u beweegt iedere dag
meer dan 20 minuten

* De vrijwilliger die 7 keer per week sport verwachten
wij over een jaar terug te zien op de Olympische Spelen!

2x

Welke sport? U fietst wat af! Maar u
zwemt ook graag. Een aantal doet zelfs
de handstand, de spagaat en buikspieroefeningen in de huiskamer!

7x*

3x 4x

0x

89%

Hoe vaak sport u in de week?

1x

Beweegt u iedere dag meer
dan 20 minuten?

Wat verstaat u onder goede gezondheid?

Wat drinkt u graag?

Lekker in je vel zitten
Geen klachten hebben
Alles kunnen doen
Niet roken
Niet of matig drinken
Genoeg bewegen
Gezond eten		
Iedere dag buitenlucht
Voldoende slaap
Goed voor jezelf zorgen

Wat doet u het liefst?

Heeft u uw vrijwilligerswerk weleens minder
goed kunnen doen door gezondheidsredenen?

42% ja
58% nee
zelf
sporten

sport
kijken

geen
van beide

Waaraan herkennen we een gezonde vrijwilliger?
Hoeveel stuks fruit eet u per dag?

3%
geen

19%
1 stuk

40%
2 stuks

38%
3 stuks

Maar liefst 78% van de vrijwilligers eet
dagelijks 2 of meer stuks fruit!
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Actieve vrijwilligers gezocht!
Houdt u van de heerlijke buitenlucht en wilt u er graag op uit gaan met één van onze bewoners?
Alle locaties van Present bieden wekelijks bewoners de mogelijkheid buiten te wandelen en binnen te
bewegen tijdens de gym. In het voorjaar wordt ook de duofiets weer in gebruik genomen. Wilt u hierin
iets bijdragen aan onze bewoners? Vraag naar de mogelijkheden bij de vrijwilligerscoördinatoren.
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Fietsvrijwilliger voor De SilverFit Mile gezocht in Open Vensters!
Binnen- en buitenland, door de stad, door de vrije natuur, bijzondere locaties
of gewoon een stukje door de eigen polder? De SilverFit Mile biedt bewoners
de ervaring van buiten fietsen of lopen. De beelden en het geluid zijn live
met een camera opgenomen waardoor een bijzonder realistische ervaring
wordt gecreëerd. De snelheid van de film wordt bepaald door de snelheid
waarop de bewoner fietst of loopt. Hierdoor wordt het gevoel ervaren daadwerkelijk een tochtje te maken in een andere omgeving.
Als fietsvrijwilliger kunt u:
• bewoners enthousiasmeren
• bewoners begeleiden tijdens het fietsen
• omgaan met de techniek: computer opstarten
• dagen en tijden overleggen om ingezet te worden

Sociale contacten even belangrijk als bewegen
Ik zie onze gedreven vrijwilligers keer op keer door
de gangen op onze locaties lopen. Ze duwen de
bewoners voort in rolstoelen, delen koffie en thee uit,
begeleiden bewoners tijdens activiteiten en zoveel
meer. Het is bekend dat we per dag 30 minuten moeten bewegen. Dus vrijwilligers zijn bij Present op het
juiste adres!
Maar gezondheid is meer dan voldoende bewegen.
Sociale contacten zijn net zo belangrijk. Diverse
wetenschappelijk onderzoeken onderstrepen dat
inmiddels. Fijne sociale contacten verlagen onder
andere uw bloeddruk, reduceren de kans op hartziekten en verminderen depressies. Hechte vriendschappen bevorderen uw vitaliteit omdat het u tot op
oudere leeftijd betrokken en alert houdt. En uiteraard
is het ook een prima remedie tegen stress. Want, uw
hart luchten bij echte vrienden gaat spanningen tegen. Steeds vaker duiken er berichten in de media op
over eenzaamheid onder met name ouderen. Wees
dat voor. Besteed tijd en energie aan het opbouwen
en bijhouden van uw vriendenkring. Want, beschikt u
over een goed en hecht relatienetwerk? Dan staat u
er niet alleen voor in het leven.

Ik hoop voor onze vrijwilligers
dat het vrijwilligerswerk hierin enigszins kan bijdragen.
Tot slot nog een gratis tip
van mij: knuffel vaker!
Door knuffelen wordt
het stofje oxytocine
aangemaakt. Dit zorgt voor
positieve gevoelens van toewijding, vertrouwen en verbondenheid, en die vormen weer de
basis voor vriendschappen en relaties.

Graag tot ziens!
Dinsdag - Graafzicht
Woensdag - Hof van Ammers
Vrijdag - Open Vensters
Warme groet,
Hilke Bikker
Coördinator vrijwilligerswerk
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Present in beweging

Cursus Recreatief Spel en Bewegen
Van september tot en met december hebben
welzijnsmedewerkers Els, Lia, Mandy, Marianne
en Marjanne en beweegcoaches Stan, Constance
en Henrieke deelgenomen aan de cursus Recreatief Spel en Bewegen. Door voorbeeldlessen,
theoretische onderbouwing en huiswerkopdrachten leerden de medewerkers goed opgebouwde
‘Meer Bewegen Voor Ouderen’ lessen te geven.
Alle medewerkers feliciteren wij met het behalen
van hun certificaat.

Bewegen en gezondheid
Dat bewegen uw lichamelijke
gezondheid positief kan
beïnvloeden, weten we
allemaal. Maar beseft u ook
dat bewegen een enorm
positieve invloed op de
gezondheid van de hersenen
kan hebben?!
Maar ook sociaal-emotioneel
bereiken we veel wanneer
we gaan bewegen.

Opnames e-learning
Op donderdag 7 maart werden er op Open
Vensters en Hof van Ammers opnames gemaakt door een cameraploeg. Onder leiding
van de beweegcoach zijn er filmbeelden gemaakt voor de e-learning ‘bewegingsgerichte
zorg’. Deze module komt later in het jaar op
het leerplein te staan en is voor alle medewerkers van Present en andere zorgorganisaties
beschikbaar om te maken. De e-learning is
een inspirerende module om medewerkers
digitaal te informeren over bewegingsgerichte
zorg en hoe dat in de praktijk toe te passen is.

Hersenen

Sociaal-emotioneel

• Proces Alzheimer wordt
vertraagd
• Zien bewegen werkt ook al
stimulerend!
• Doorstroming van het bloed
omhoog: meer zuurstof naar
de hersenen
• Hersenactiviteit gaat omhoog
• Toename endorfine:
geluksgevoel
gaat
omhoog

• Gezellig, sociaal en
ontspannen moment
• Eigen regie kunnen
behouden of vergroten
• Betere slaap
• Vermindering onrust
• Behouden/vergroten
kracht, lenigheid,
snelheid,
reactievermogen,
uithoudingsvermogen,
coördinatie

Jong en oud, samen goud!
In de afgelopen periode werden er geweldige momenten beleefd bij het samen
gymmen met kinderen van de basisschool. Op de locaties Open Vensters, Graafzicht en Hof van Ammers kwamen diverse klassen op visite. Samen werd er bewogen, gekletst en werden waardevolle momenten gecreëerd. Ook kwamen er kinderen speciaal naar de bewoners van Kleinschalig Wonen. Nadat het ijs gebroken
was, werden er beweegspelletjes aan tafel gedaan.

Silverfit Mile
In Open Vensters staat de Silverfit Mile; de binnenfiets waarmee u op
het tv-scherm een route kunt afspelen. Het mooie aan deze fiets is dat
de beweegcoach zelf een route aan kan maken op uw verzoek!
Zo kunnen bewoners weer even door hun oude wijk fietsen en komen
er mooie verhalen naar boven! De Silverfit Mile is vrij te gebruiken. U
kunt instructies krijgen van onze beweegcoach.
Heeft u hier interesse in? Neem dan contact op met Henrieke:
henrieke.daniels@presentvooru.nl of 06-16634512
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Het fascinerend ritme van ons lichaam

De klok rond

Elk etmaal werkt je lichaam een reeks taken af.
Dat gebeurt zo stipt op tijd dat je de klok er op
gelijk kunt zetten.
Ons organisme werkt volgens een biologisch ritme dat overeenstemt met de 24 uur die de aarde
nodig heeft om rond haar as te draaien. Fascinerend, nietwaar? Dit zogenaamd circadiaan ritme
regelt de meeste van onze biologische-en gedragsfuncties: onze waak-en slaapcyclus, lichaamstemperatuur, bloeddruk, aanmaak van hormonen,
hartslag, maar ook ons cognitieve vermogen, humeur en geheugen. Een inwendige klok zorgt voor
dat ritme. Die klok zit bij mensen in de hypothalamus, een klein gebied in de hersenen.
We weten dat daglicht een belangrijke rol hierin
speelt en dat veel ploegendienst en nachtwerk dit
ritme ernstig verstoren kan.

‘s Ochtends

Een nieuwe dag, de wekker gaat af en het ontwaakhormoon cortisol gaat aan de slag. Dit bereikt
een piek tussen 6 en 8 uur en zorgt ervoor dat je
lichaam voldoende energie heeft om op gang te
komen. Een ander hormoon zorgt er weer voor dat
je trek krijgt in je ontbijt. De energie die je hier uit
haalt neemt de fakkel over. Afhankelijk van de snelheid van je spijsvertering doet het lichaam er 14-18
uur over om het voedsel te verteren. ’s Morgens
stijgt ook de bloeddruk en die blijft hoog tot in de
namiddag. Daalt dan geleidelijk om in de loop van
de nacht zijn laagste waarde te bereiken.

Overdag

In de loop van de dag presteren zenuwstelsel, spieren,
hartslag en ademhaling maximaal.
Volgens de wetenschap ben je uitermate alert tussen 9 en 11.30 uur, tussen 15 en 16 uur en tussen
19 en 20 uur. Het begin van de middag is geschikt
om nieuwe begrippen te leren, die opgeslagen
worden in het kortetermijngeheugen, de namiddag
om verworven kennis te benutten en te verankeren
met opslag in het langetermijngeheugen. Tussen
11.30 en 15.00 uur neemt je waakzaamheid af.
Het ideale moment om een dutje te doen.

’s Avonds

Aan het einde van de dag, wanneer het tijd wordt
om naar bed te gaan, neemt de aanmaak van het
slaaphormoon melatonine toe, waardoor je vlotter
in slaap valt.
Het licht van schermen, zoals laptop, smartphone
en tablet kan dit ritme ernstig verstoren. Het is
dan ook een aanrader om op een laat tijdstip niet
meer met deze apparaten aan de gang te gaan.
Tegen bedtijd daalt ook je lichaamstemperatuur
en geleidelijk verlies je warmte via handen en voeten. Het signaal dat het tijd is om te gaan slapen.
Een goede nachtrust is onmisbaar voor het welzijn:
slaap activeert je geheugen, je mentale evenwicht
en je immuunsysteem. Weer een ander hormoon
zorgt soms voor zoete dromen!! En als de morgen
aanbreekt werkt je lichaam al die taken opnieuw af.
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Annemieke
loopt een dag mee
Verzorgende IG Annemieke den Hartog
vertelt hoe zij de meeloopdag met
bestuurder Janneke Louisa heeft beleefd.
Tijdens het Samen Sterk overleg komt het idee
voorbij om eens een dag met een collega mee te
lopen. Een kijkje in elkaars ‘keuken’ te nemen. Zo
ontstaan er misschien mooie ideeën en is er meer
begrip voor elkaar. Daarom vroeg ik bestuurder Janneke Louisa of ik een dag mee mocht lopen, waarop
Janneke gelijk positief reageerde ‘dat gaan we doen!’
Benieuwd en vooral nieuwsgierig voor wat me te
wachten staat, ontmoeten we elkaar in de bestuurskamer van Janneke. Wat me opvalt, is dat het vrij
grote bureau er niet meer staat. De bestuurskamer
is te groot voor haar alleen en deze kan beter gebruikt worden als kantoor voor meerdere collega’s.
Janneke gaat verhuizen naar een kleiner kantoor.
Onze dag start met het Samen Sterk overleg. Een
werkgroep waarin we veel tastbare dingen bereikt
hebben. Elke maand overleggen we met elkaar,
waarbij altijd iemand van het Management Team
(MT) aanwezig is. Janneke heeft er bewust voor gekozen om ook aanwezig te zijn bij onze overleggen,
zodat ze weet wat er op de werkvloer speelt. Het
grote voordeel: de lijnen zijn kort en dingen kunnen
op korte termijn gerealiseerd worden.
Tussendoor tijd voor een bakje koffie en dan op naar
de volgende vergadering met de Ondernemingsraad
(OR). Namens de directie zijn Janneke en Pien Migchelsen als bestuurssecretaris vertegenwoordigd.
De OR stelt kritische vragen aan de directie en komt
op voor de medewerkersbelangen. Veel praktische
zaken hoor ik voorbij komen. Het is fijn dat de OR
Annemieke den Hartog in gesprek met mevrouw Bleijenberg

Annemieke den Hartog in gesprek met Janneke Louisa
een echte vertegenwoordiging is van de werkvloer:
van een VIG tot een kok!
Tijdens de vergadering krijg ik steeds meer waardering voor Janneke. Knap dat ze het ‘zorgwereldje’
zo snel eigen heeft gemaakt. Dit is toch een hele
andere wereld dan het onderwijs, waar ze vandaan
komt. Hoe is Janneke eigenlijk ingewerkt? Ze vertelt
dat ze veel aan Pien heeft als rechterhand. Toevallig
staat na de OR het wekelijkse overleg met Pien gepland. De geplande vergaderingen en bijbehorende
agendapunten voor die week worden doorgenomen.
Tijd voor de lunch! Onder het genot van een heerlijk
soepje in de lounge praten we verder. Janneke geeft
aan dat het er vaak niet van komt om met collega’s
te eten. Dit komt door de vele overleggen op verschillende locaties.
Het volgende overleg is met Peter Sijtsma van
Waardigheid en Trots, Joost Holstvoogd (functionaris gegevensbescherming en privacy) en Sanne
Zijstra (beleidsadviseur). In het overleg bespreken
we hoe dingen anders en beter zouden kunnen lopen binnen de organisatie. Na dit overleg is de dag
voorbij.
Zo ontzettend leuk en leerzaam dat ik de gelegenheid heb gekregen om in de ‘keuken’ van de bestuurder te kijken. Tijdens de overleggen voel ik me
welkom en er zijn me dingen uitgelegd die mij niet
duidelijk waren. Wat me vooral opvalt, is dat er echt
veel praktische zaken van de werkvloer zijn besproken. Dus laten we vooral de dingen die niet lekker
lopen, blijven delen. In tijden van veel tekorten en
een hoge werkdruk, valt dit niet altijd mee. Soms
vergeten we wat voor ontzettend mooi beroep we
eigenlijk hebben. En wat een mooie werkgroep is
Samen Sterk hiervoor. Dus schroom niet en geef het
aan mij door of stuur een bericht naar Samen Sterk.
Annemieke den Hartog, werkzaam als VIG-er bij Present thuiszorg, locatie Open Vensters
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De vlag wappert langzaam, niet veel wind
Ik denk dat u het buiten wel lekker vindt
Trek toch maar een jas aan
Je kunt kou vatten, denk daar aan
Als je op leeftijd bent moet je ook overal op letten
Gelukkig maar dat anderen daar hun aandacht op zetten
Ja, verzorging in dit huis doet wonderen
Je merkt dat ze ons als oudjes niet uitzonderen
Niet alleen eten en drinken maar ook de rest
Ja wonen hier, het is hier best
Althi, bewoonster Open Vensters

Locaties

Algemeen adres en locaties
Present
Postbus 33
4233 ZG Ameide
T (088) 40 80 000
www.presentvooru.nl
Present Advies
T (088) 40 80 333
E presentadvies@presentvooru.nl

Klachten
Pien Migchelsen
T (088) 40 80 006

Emma
Raadsliedenstraat 120
4142 BV Leerdam

U kunt uw klacht ook schriftelijk melden bij Present onder vermelding van:
‘interne klachtenfunctionaris’, Postbus 33, 4233 ZG Ameide.

Graafzicht
Burgemeester Dekkingstraat 1
2971 AC Bleskensgraaf
Hof van Ammers
Bernhardstraat 15
2964 BC Groot-Ammers
Meesplein
Burgemeester Meesplein 7
4142 AZ Leerdam
Open Vensters
Prinses Marijkeweg 34
4233 HM Ameide

e-mail:
pien.migchelsen@presentvooru.nl

Cliëntenraad
Centrale Cliëntenraad
Emma-Meesplein
Graafzicht
Hof van Ammers
Open Vensters

e-mail:
Clientenraad-Centraal@presentvooru.nl
Clientenraad-EMMA@presentvooru.nl
Clientenraad-GZ@presentvooru.nl
Clientenraad-HVA@presentvooru.nl
Clientenraad-OV@presentvooru.nl

Identiteitscommissie
Emma-Meesplein
Hof van Ammers-Open Vensters
Graafzicht

e-mail:
id-commissie.emma@presentvooru.nl
id-commissie.ov.hva@presentvooru.nl
id-commissie.gz@presentvooru.nl

Stichting Vrienden
Stichting Vrienden Graafzicht
Stichting Vrienden Open Vensters
Stichting Vrienden Hof van Ammers

e-mail:
vrienden.gz@presentvooru.nl
vrienden.ov@presentvooru.nl
vrienden.hva@presentvooru.nl

