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De cliëntenraad van Vivantes zoekt verster-
king. Vindt u het interessant om mee te den-
ken, te praten én te beslissen over zaken die 
de cliënten van Vivantes direct raken? Rea-
geer dan de vacature op pagina 2. Léon Kabo 
en Alie Neutelings gingen u voor en doen dit 
werk al jaren met veel plezier. 

 “Mijn vader heeft de laatste jaren van zijn leven in Aelser-
hof gewoond”, begint Alie Neutelings. “Ik heb hem daar 
dagelijks verzorgd en wilde ook graag iets voor de andere 
cliënten doen. Vandaar dat ik vrijwilligster werd. Maar ei-
genlijk wilde ik méér. Ik wilde graag de belangen behar-
tigen van mensen die niet meer mondig genoeg zijn om 
voor zichzelf op te komen. Vandaar dat ik volmondig ja heb 
gezegd toen ik gevraagd werd voor de cliëntenraad van Ael-
serhof. Ik merkte al snel dat veel mantelzorgers best goede 
ideeën hebben over hoe zaken beter kunnen. De stap om 
die met een manager te bespreken, is echter groot. Veel 
mensen vinden het prettiger om die ideeën even op de af-
deling met mij te bespreken. Heel laagdrempelig.”

Oog voor het goede
Eén van de mantelzorgers die geregeld zijn ideeën met 
Alie besprak, is Léon Kabo. Niet vreemd dus dat Alie hem 
vroeg om ook lid te worden van de cliëntenraad. “Mijn 
vrouw kreeg op relatief jonge leeftijd Alzheimer en woon-
de de laatste drie jaar van haar leven in Aelserhof”, vertelt 
Léon. “Omdat ik dagelijks op de afdeling was, zag ik waar 
mensen behoefte aan hadden en ging ik vanzelf meeden-
ken over verbeteringen. Dat deed ik overigens niet van-
uit de gedachte dat er van alles mis was. Ik had juist oog 
voor het goede, en ik had ideeën om dat verder te verbe-
teren. Ik had bovendien de behoefte om iets te kunnen 
betekenen voor de cliënten en hun mantelzorgers. Als lid 
van de cliëntenraad kun je echt iets wezenlijks voor deze 
mensen doen: we denken, praten en beslissen mee over 
allerhande onderwerpen. Over grote beleidszaken, maar 
ook over praktische zaken zoals het eten, de meubels en 
de activiteiten.”

Commissieleden gezocht
Bij het werven van nieuwe leden voor de cliëntenraad blijkt 
dat juist het meepraten over ‘grote beleidszaken’ sommige 
mensen afschrikt. Vandaar dat de cliëntenraad heeft geko-
zen voor een nieuwe structuur waarin gewerkt wordt met 
commissies die de cliëntenraad adviseren over praktische 
onderwerpen. Elk woonzorgcentrum krijgt een commissie 
activiteiten en informatie; een commissie zorg en voeding 
en een commissie wonen en veiligheid. “We zoeken dus 
niet alleen nieuwe leden voor de centrale cliëntenraad en 
de negen lokale cliëntenraden, maar we hebben ook veel 
nieuwe commissieleden nodig”, geeft Alie aan. “We zoe-
ken mensen die vaak in een woonzorgcentrum komen en 
die het leuk vinden om regelmatig een gesprekje aan te 
knopen met een cliënt of een mantelzorger”, gaat Léon 
verder. “Wat vinden ze bijvoorbeeld van het eten? Of van 
de activiteiten? Die informatie wordt binnen de commissie 
besproken en teruggekoppeld naar de cliëntenraad. Daar 
hoef je niet vaak voor te vergaderen. Dat valt reuze mee.”

Altijd op de hoogte
Wie graag op de hoogte blijft van de laatste nieuwe ont-
wikkelingen binnen Vivantes is goed op z’n plek in de cen-
trale cliëntenraad. Deze raad praat zes keer per jaar met 
de bestuurder over de verbetervoorstellen van de lokale 
raden en over ontwikkelingen binnen Vivantes. “De laat-
ste tijd gaat het natuurlijk ook vaak over de bezuinigingen 
van de overheid, waar wij weinig invloed op hebben”, zegt 

Alie. “Maar ook dan kun je samen met de bestuurder na-
denken over een manier om die nieuwe regels zo uit te 
voeren dat ze de cliënt zo min mogelijk raken.”

Is uw interesse gewekt? 
Reageer dan op de vacature op pagina 2. En wie weet praat 
u binnenkort samen met Léon en Alie mee over ontwikke-
lingen die het welzijn van de cliënten van Vivantes verder 
kunnen verbeteren.

Léon en Alie denken mee over de toekomst

Gezocht: daadkrachtige mensen 
die opkomen voor de cliënt

thuiskomen Organisaties bundelen hun 
krachten! 
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Léon Kabo en Alie Neuteling, leden cliëntenraad Vivantes
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Focus op geclusterde thuiszorg
Samenwerking is een belangrijke voorwaarde om de zorg 
betaalbaar te houden. Dat geldt ook voor de thuiszorg die 
Vivantes levert aan cliënten die niet in – of naast – één 
van de woonzorgcentra wonen, maar op een andere plek 
in de wijk. “Als je met minder geld meer moet doen, moet 
je je tijd zo efficiënt mogelijk benutten en doen waar je 
echt goed in bent”, zegt Esther Voeten. “Wij zijn gespeci-
aliseerd in de zwaardere zorg, en dus ligt onze focus op 
geclusterde thuiszorg in seniorencomplexen in de wijken 
rondom onze woonzorgcentra. Dit soort appartementen-
complexen zijn of worden geschikt gemaakt voor zorgbe-
hoevende ouderen zodat ze er – met onze hulp – zo lang 
mogelijk zelfstandig kunnen wonen. We werken straks 
samen met andere zorgaanbieders, welzijnspartners en 
vrijwilligersorganisaties in een wijkteam. Dat team zorgt 
ervoor dat ouderen de zorg krijgen die ze nodig hebben – 
ook de onplanbare zorg – en dat ze niet vereenzamen. De 

wijksteunpunten die we samen met deze partners hebben 
opgericht zijn heel belangrijk voor deze ouderen. Hier bie-
den we ze de gezelligheid, de ontspanning en de dagstruc-
tuur die ze nodig hebben. We bieden hier ook dagopvang 
aan zodat de mantelzorgers hun taak beter volhouden.”
 

Zorg op maat
Een andere manier om meer te doen met minder, is het le-
veren van zorg op maat, vertelt Esther Voeten: “We kijken 
per cliënt wat hij zelf nog kan; wat hij met behulp van zorg-
techniek – zoals domotica – nog zelf kan; waar mantelzor-
gers, buren of vrijwilligers bij kunnen helpen; en waar hij 
professionele hulp bij nodig heeft. Zo zoeken we samen 
met de cliënt een nieuwe balans tussen zelfredzaamheid, 
draagkracht, hulp van de omgeving en professionele on-
dersteuning. Op die manier kunnen we tegen minimale 
kosten een maximale toegevoegde waarde hebben in het 
leven van onze cliënten.”

Vivantes is klaar voor de toekomst

Esther Voeten, directeur VVT Vivantes en Wim Goossens, directeur bedrijfsvoering Vivantes

De komende jaren komt er behoorlijk wat op 
de Nederlandse zorginstellingen af. Het aan-
tal zorgbehoevende ouderen stijgt – zeker 
in deze regio – terwijl er straks juist minder 
geld beschikbaar is voor de zorg. Ook Vivan-
tes staat voor de uitdaging om met minder 
geld méér te doen, zonder dat de kwaliteit 
eronder leidt. Directeur verzorging-verple-
ging-thuiszorg Esther Voeten en directeur 
bedrijfsvoering Wim Goossens leggen uit 
welke strategische keuzes nodig zijn om de 
zorg voor kwetsbare ouderen in de Westelij-
ke Mijnstreek ook in de toekomst te kunnen 
garanderen.

Om de zorg betaalbaar te houden, streeft de overheid naar 
meer zelfredzaamheid van ouderen; meer hulp van man-
telzorgers, buren en vrijwilligers uit de wijk; en juist naar 
minder inzet van professionele zorg. Daarnaast wil de 
overheid dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig wonen 
en alleen met een verpleeghuisindicatie in aanmerking 
komen voor intramurale zorg in een woonzorgcentrum. 
Voor Vivantes – met negen woonzorgcentra – betekent dit 
nogal wat. 

Nieuwe samenwerking
“We kunnen niet zomaar al onze woonzorgcentra om-
bouwen tot verpleeghuizen”, zegt Wim Goossens. “Daar 
zijn ze niet allemaal geschikt voor en de vraag naar ver-
pleeghuiszorg is niet groot genoeg. We zullen dus op 
zoek moeten naar andere oplossingen. We kunnen een 
gebouw bijvoorbeeld delen met andere zorgaanbieders. 
Of we maken het gebouw samen met een woningbouw-
corporatie geschikt voor de verhuur van appartementen. 
Ouderen die veel zorg nodig hebben, huren hun appar-
tement dan zelfstandig bij de woningbouwcorporatie en 
kopen de thuiszorg in bij ons. In Olympiastaete zie je nu 
zo’n samenwerking met Daelzicht en ZOwonen ontstaan. 
De ontwikkelingen in de zorg dwingen ons om samen te 
werken, en dat levert dit soort mooie kansen op. Kansen 
die we voorheen niet zagen, simpelweg omdat we er niet 
naar zochten.” 

Vacature Cliëntenraad
Wij zijn op zoek naar mensen die interesse hebben om lid te worden van de 
cliëntenraad van één van de locaties van Vivantes of van één van de commis-
sies die de cliëntenraden gaan adviseren? 

Heeft u belangstelling stuur dan vóór 1 december 2014 uw persoonlijke motivatie brief naar de Cen-
trale Cliëntenraad Vivantes, Postbus 650, 6160 AR Geleen of naar info@vivantes.nl.

Meer weten?
Meer informatie over de cliëntenraad en de vacatures vindt u op www.vivantes.nl/cliëntenraad.  
U kunt ook contact opnemen met de heer Math Habets, lid centrale cliëntenraad. Dat kan via e-mail  
mcj.habets@home.nl of via tel. 06-420 720 70. 

www.vivantes.nl
De leden van de Vivantes cliëntenraad.
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Rust roest… En dus steekt Vivantes er veel ener-
gie in om cliënten in beweging te houden. Bin-
nen; bijvoorbeeld in de oefenzaal van Fysiothera-
pie Snijders in La Famille. Maar ook buiten; in de 
beweegtuin bij het wijksteunpunt in Beek. 

Niet alleen Vivantes stimuleert cliënten om voldoende te 
bewegen. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg vindt 
dat bewegen structureel onderdeel moet uitmaken van de 
ouderenzorg. De inspectie verwacht daarom van zorginstel-
lingen dat ze hun plannen op het gebied van bewegings-
zorg vanaf 1 januari 2015 vastleggen in een beweegbeleid. 
Vivantes legt de beweegwensen van de cliënt vast in het 
persoonlijk beweegplan. Doel van dit plan is dat cliënten re-
gelmatig bewegen. Dat kan zowel individueel, bijvoorbeeld 
een wandelingetje met een mantelzorger, als door deelna-
me aan een georganiseerde beweegactiviteit. Vivantes is er 
namelijk van overtuigd dat bewegen de kwaliteit van leven 
absoluut verbetert.

Beweegtuin
Bewegen is niet alleen belangrijk voor mensen in een 
woonzorgcentrum, maar ook voor ouderen die zelfstan-
dig wonen. Vandaar dat de wijksteunpunten regelmatig 
beweegactiviteiten organiseren voor buurtbewoners. Het 
wijksteunpunt in Beek beschikt zelfs over een speciale 
beweegtuin die het hele jaar gratis toegankelijk is. In het 
voorjaar en de zomer kunnen mensen hier elke ochtend 
fitnessen onder begeleiding van vrijwilligers, waaronder 
initiatiefneemster Connie Seute. “Ik woon vlakbij Francis-
cus in Beek en zie dagelijks hoe moeizaam veel cliënten 
bewegen”, vertelt Connie. “Toen ik in een tijdschrift iets las 
over een beweegtuin voor ouderen, ben ik gaan praten met 
mensen van Vivantes, ZOwonen, de gemeente, de fysiothe-
rapeut enzovoort. En uiteindelijk was iedereen zo enthousi-
ast dat die tuin er is gekomen. Ik ben sindsdien regelmatig 
in de beweegtuin te vinden. Als vrijwilliger help ik de deel-
nemers om de oefeningen op de juiste manier te doen. En 
ik maak met iedereen een praatje, want de gezelligheid is 
minstens even belangrijk als het bewegen. Inspanning en 
ontspanning gaan prima samen.”

Wie op maandagmiddag gaat trainen in de beweegtuin, 
wordt begeleid door twee studenten die de opleiding Sport 
en Wellness bij Fontys in Eindhoven volgen.

Geriatriefysiotherapeut Rob de Ruijter is een 
belangrijke schakel in de vaak complexe zorg 
voor kwetsbare, thuiswonende ouderen in de 
Westelijke Mijnstreek. Binnen het Zorgnetwerk 
Kwetsbare Ouderen Elsloo probeert hij, samen 
met andere zorgprofessionals en mantelzor-
gers, ouderen zo lang mogelijk actief en zelf-
standig te houden. 
De Westelijke Mijnstreek vergrijst in hoog tempo. Steeds 
meer mensen hebben zorg nodig en daarbij worden ziek-
tebeelden complexer. Veel ouderen kampen met meerdere 
chronische aandoeningen die elkaar beïnvloeden en verster-
ken. Tegelijkertijd heeft het kabinet besloten om wonen en 
zorg te scheiden. Ouderen blijven zo lang mogelijk zelfstan-
dig blijven wonen, waar nodig met zorg en ondersteuning 
aan huis. 

Tegen deze achtergrond bezoekt geriatriefysiotherapeut Rob 
de Ruijter dagelijks gemiddeld twaalf kwetsbare ouderen in 
Elsloo, Stein, Urmond en Beek. Mensen met allerlei fysieke 
beperkingen als gevolg van chronische aandoeningen zoals 
hartfalen, COPD, dementie of Parkinson. Het lichamelijk 
ongemak gaat vaak gepaard met sociaal-emotionele proble-
men; veel ouderen zijn gedeprimeerd of eenzaam waardoor 
ze alleen nog maar minder actief worden.

Samen voor de beste ouderenzorg  
‘Gewone fysiotherapie’ is in die situaties niet altijd toerei-
kend. De zorg voor kwetsbare ouderen vraagt om een ge-
specialiseerde, bredere aanpak. Geriatriefysiotherapeut 
Rob de Ruijter heeft die specialistische kennis. Hij probeert 
ervoor te zorgen dat ouderen ondanks hun fysieke beper-

kingen zo lang mogelijk mobiel blijven en hun zelfstan-
digheid behouden. “Bij het eerste huisbezoek probeer ik 
samen met de cliënt en zijn familie de problemen aan de 
hand van vragenlijsten en gerichte testen te verhelderen. De 
probleemanalyse bespreek ik vervolgens met andere zorg-
professionals binnen het Zorgnetwerk Kwetsbare Ouderen, 
onder wie de huisarts, praktijkondersteuner, ergotherapeut 
en medewerkers van de thuiszorgorganisatie. In dit multi-
disciplinaire overleg bekijken we samen welke zorg en on-
dersteuning er aan huis nodig is en wie dat het beste kan 
bieden. Het uitgangspunt daarbij is dat de zorg het dagelijks 
leven niet mag overheersen. Ze moet effectief en ondersteu-
nend zijn en het welzijn van de oudere niet in de weg staan.”                                                                           
De rol van thuiszorg is enorm belangrijk in het zorgnetwerk, 
zo benadrukt Rob de Ruijter. “Als er problemen zijn met ou-
dere cliënten die bij ons nog niet op de radar staan, brengen 
zij ons daarvan op de hoogte. Op die manier kunnen we ook 
die ouderen de zorg geven die nodig is.”

Denken in mogelijkheden 
Bij de behandeling en begeleiding aan huis richt de geriatrie-
fysiotherapeut zich vooral op wat de kwetsbare oudere wél 
in plaats van niet kan. “Afhankelijk van de hulpvraag stellen 
we samen concrete doelen vast. Bijvoorbeeld: hoe kom ik ’s 
nachts zelfstandig uit bed? Vaak maak ik ook een schema 
met een vaste dagindeling en activiteiten die ervoor zorgen 
dat ouderen voldoende actief blijven. Dat laatste is heel be-
langrijk en neemt vaak al veel problemen weg.”   
De gespecialiseerde zorg voor kwetsbare ouderen geeft Rob 
de Ruijter veel voldoening. “Je krijgt heel veel waardering te-
rug. Zeker als ouderen merken dat de trein weer op de rails 
staat en in beweging komt. Dat ze makkelijker de week door-
komen en hun zelfstandigheid behouden. Dat is het mooie 
aan mijn werk, daar doe je het voor.” 

Inspanning en 
ontspanning gaan 
hand in hand

De missie van zorgnetwerk Elsloo   

Kwetsbare ouderen actief en 
zelfstandig houden

Vrijwilliger Jack Kubben begeleidt de heer Daemen uit Beek in de beweegtuin in Franciscus

Fitnessen in La Famille

Ook de verpleeghuiscliënten van La Famille hebben 
ontdekt dat samen fitnessen een leuke en gezellige ma-
nier is om fit te blijven. Voorheen deden ze apart van 
elkaar hun oefeningen, maar op eigen verzoek doen ze 
dat nu samen. “Dat is veel gezelliger”, zegt één van de 
deelnemers. Met z’n zessen trainen ze elke maandag 
op de fitnessapparaten in de oefenruimte. Onder bege-
leiding van fysiotherapeute Inge de Lang wordt er hard 
gewerkt om een aantal concrete doelen te bereiken. Zo 
wil één van de deelnemers weer voldende spierkracht 
krijgen om zelf de trap op te lopen en hoopt een ander 
met kerst een stukje te kunnen lopen. Fysiotherapeute 
Inge zegt: “Bewegen vermindert het valgevaar, je traint 
niet alleen de spierkracht maar ook je gevoel voor ba-
lans en evenwicht. Daardoor word je mobieler.” 
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Let’s DoSocial 

U toch ook? 

Kijk snel op  
www.dosocial.nl

Uw mobiele opticien
in Zuid-Limburg

Optiek
Huisaan in eigen vertrouwde omgeving

geschikt voor iedereen, van jong tot oud

gratis oogmeting aan huis

reparatie- en bijstelservice

monturen en glazen in alle prijsklassen

géén voorrijkosten

altijd vrijblijvend

Voordelen Optiek aan Huis
















06-38221628 WWW.OPTIEKAANHUIS.NL
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045-523 45 76

Showroom: Beitel 110a Heerlen 
Tel. 045-5423848

www.laumen.nl 

����������������������

        NU AL      35 JAAR 
   GEWOONWEG DE BESTE

Laumen zonwering en rol-
luiken mag zich in het Zuiden 
nu al 35 jaar dé specialisten in 
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van dit vakmanschap en deze 
jarenlange beproefde ervaring. 
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Therapie Centrum Beek   046 4375026    

Medisch Centrum Elsloo   046 7370155 
   Orbis Medisch Centrum   088 4597636 
 

          w w w. po dotherapi e -aretz .nl  

Cormel IT Services levert de cliëntgerelateerde softwaretoe-

passing Quality In Care "QIC", die zorg draagt voor het opti-

maliseren van de kwaliteit van leven van de cliënten die aan de

zorg van Vivantes Zorggroep zijn toevertrouwd. Respect voor

zelfstandigheid en keuzevrijheid, voor privacy en eigen identiteit

lagen aan de basis van de ontwikkeling van QIC en vormen het

kader voor toekomstige ontwikkelingen.

Cormel IT Services levert sinds 2000 diverse toepassingen

voor zorginstellingen in Nederland. Sindsdien hebben wij vele

instellingen geautomatiseerd in zowel de intramurale als extra-

murale zorg.

Cormel IT Services 
partner van

Vivantes Zorggoep

Bergerweg 120, 6135 KD Sittard
Tel +31 (0)46 457 45 90 | Fax +31 (0)46 457 45 99

www.cormel.nl | info@cormel.nl
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Steeds meer ouderen in de Westelijke Mijnstreek 
hebben gespecialiseerde thuiszorg nodig. De 
zorgvraag wordt in de toekomst alleen maar gro-
ter en complexer. Tegen deze achtergrond doen 
huisartsen steeds vaker een beroep op de kennis 
en expertise van Novicare dat gespecialiseerd is 
in ouderenzorg aan huis. 

De zorg voor ouderen is ingrijpend aan het veranderen. 
Doordat de Westelijke Mijnstreek in hoog tempo vergrijst, 
zien huisartsen ook steeds meer chronisch zieke ouderen 
op hun spreekuur. Ziektebeelden worden steeds com-
plexer. Veel ouderen kampen met meerdere chronische 
aandoeningen die elkaar beïnvloeden en versterken. Tege-
lijkertijd is een indicatie voor het verzorgings- of verpleeg-
huis geen vanzelfsprekendheid meer. Om de zorg betaal-
baar te houden en ouderen meer regie te geven over hun 
eigen leven, heeft het kabinet wonen en zorg van elkaar 
gescheiden. Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig 
blijven wonen, waar nodig met gespecialiseerde zorg en 
ondersteuning aan huis. 

Door een andere bril
Het moge duidelijk zijn dat huisartsen die hoogwaardige 
en vaak complexe thuiszorg niet in hun eentje kunnen 
organiseren. “Praktisch gezien maakt het drukke spreek-
uur dat al onmogelijk”, zegt huisarts Natasja Spierts van 
huisartsenpraktijk Oud Geleen. “Maar belangrijker: “Als 
huisarts kijk ik toch door een andere bril naar ouderen dan 
een specialist ouderengeneeskunde.” Ze licht toe: “Een 
huisarts is in eerste instantie opgeleid om patiënten te 
genezen. De zorg voor kwetsbare ouderen vraagt om een 
andere benadering waarbij het accent meer ligt op het be-
houd van mobiliteit en zelfstandigheid; het bewaken van 

de kwaliteit van leven. Het is een vakgebied op zich waar 
veel disciplines bij betrokken zijn.” 

Gespecialiseerde ouderenzorg 
Precies om die reden doen steeds meer huisartsen in de 
Westelijke Mijnstreek, waaronder Natasja Spierts, een be-
roep op de kennis van Novicare. Het zelfstandig behandel-
centrum telt twintig experts in verschillende disciplines in 
de ouderenzorg. Specialisten en verpleegkundig specialis-
ten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, psychologen, 
ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten. Samen leve-
ren zij gespecialiseerde ouderenzorg, onder meer aan cli-
enten van Vivantes. In verpleeghuizen en steeds vaker bij 
mensen aan huis. Het uitgangspunt daarbij is dat de zorg 
goed op elkaar wordt afgestemd en samen met de huisarts 
rond de oudere cliënt wordt georganiseerd. “Zeker voor 
kwetsbare ouderen is dat heel belangrijk”, zegt specialist 
ouderengeneeskunde Monique van Iersel van Novicare, 
die het overzicht bewaakt en waar nodig bijstuurt. “Kwets-
baarheid kan zich op meerdere terreinen manifesteren. Al-
lereerst de lichamelijke conditie. Chronische ziekten, zoals 
COPD, diabetes, hartfalen en Parkinson, kunnen het dage-
lijks functioneren ernstig belemmeren; zeker als iemand 
meerdere aandoeningen heeft die elkaar beïnvloeden. Ook 
de geestelijke gesteldheid is bepalend. Hoe werkt het ge-
heugen? Is iemand in staat om hulp in te schakelen? De 
sociale omgeving is ook van grote invloed. Zijn er man-
telzorgers die kunnen helpen? Is er ondersteuning in de 
buurt of wijk? Ouderen willen vaak niet toegeven dat het 
niet zo goed met hen gaat. Ze schakelen te laat hulp in of 
mijden zorg, met alle gevolgen van dien.”

Welkome aanvulling 
In complexe situaties zoals deze kunnen huisartsen No-
vicare inschakelen voor  zorg, advies en ondersteuning. 
Huisarts Natasja Spierts heeft regelmatig contact met de 

specialist ouderengeneeskunde: “Dat is prettig, het is echt 
een welkome aanvulling. Het advies dat ik nodig heb, kan 
overal betrekking op hebben. Vragen over de dosering van 
medicijnen. Een onderzoek dat nodig is.  Maar ook bre-
der: wat is er aan de hand? Hoe is de thuissituatie? Welke 
therapie kunnen we het beste inzetten? En: klopt mijn in-
schatting als huisarts wel, hoe denk jij er over? Het is heel 
simpel: twee mensen weten meer dan een. De zorg voor 
ouderen wordt er alleen maar beter van.” Om kwetsbare 
ouderen niet uit het oog te verliezen en hen de beste zorg 
te geven die er is, hebben de betrokken specialisten van 
Novicare regelmatig overleg met de familie en huisarts. Sa-
men bekijken ze wat er nodig is. Het uitgangspunt hierbij 
is om de oudere cliënt zo actief en zelfstandig mogelijk 
te houden en medisch en emotioneel zo min mogelijk te 
belasten.

Denken in mogelijkheden 
Anouk Hermans, GZ-psycholoog bij Novicare, geeft een 
voorbeeld: “Voor neuropsychologisch onderzoek hoeven 
ouderen niet meer twee dagen naar de poli geriatrie. Dat 
doe ik bij mensen thuis. Daardoor wordt de impact minder 
groot van dit onderzoek dat onder meer nodig is om de-
mentie te kunnen vaststellen en er achter te komen welke 
zorg en ondersteuning er voor een kwetsbare oudere nodig 
is.’ Volgens haar is het de kracht van Novicare: “We bieden 
de zorg  zoveel mogelijk in de vertrouwde omgeving van 
mensen. Met korte lijnen tussen zorgverleners en in nauw 
overleg met de huisarts. Daarbij staan de beperkingen van 
ouderen niet op de voorgrond; we kijken vooral naar wat 
mensen wél kunnen. Zorg mag het leven niet in de weg 
staan.”

Vlnr: Anouk Hermans, GZ-psycholoog Novicare | Monique van Iersel, specialist ouderengeneeskunde Novicare | Natasja Spierts, huisarts Oud Geleen 

Huisartsen en Novicare vinden elkaar in zorg voor kwetsbare ouderen                                             

Samen voor de beste ouderenzorg

Novicare Limburg

Gewandeweg 5
6161 DJ Geleen
T 0468-001940
F 0468-001941
E info@novicare.nl
I  www.novicare.nl
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Lies Eussen: van Paulus Potterstraat naar 
Johannes Riviusstraat in Elsloo

‘Kleinkinderen kunnen nu 
eindelijk bij oma logeren’
Na ruim 23 jaar heeft Lies Eussen (82) uit Elsloo 
haar kleine, verouderde duplexwoning aan de 
Paulus Potterstraat verruild voor een ruim en 
gloednieuw huurappartement aan de Joannes Ri-
viusstraat. We spraken haar in oktober, een paar 
weken voor de verhuizing. “Natuurlijk: ik ga er 
op vooruit en ik blijf in hetzelfde dorp wonen. 
Maar nu de verhuizing nadert, doet het me toch 
wel wat.”

“Grote ramen met veel lichtinval. Een ruime woonkamer 
met keuken. Twee slaapkamers. Een grote badkamer. En 
een berging.”Lies Eussen beschrijft haar nieuwe, riante ap-
partement aan de Joannes Riviusstraat. Een hele vooruit-
gang. Haar duplexwoning aan de Paulus Potterstraat was 
krap bemeten en voldeed niet meer aan de eisen van deze 
tijd. “In je eentje gaat het nog wel, maar toen ik hier nog 
met mijn man woonde, was het eigenlijk te klein. Vooral de 
keuken”, zegt ze.

Contacten verhuizen mee
Voor verhuurder Maaskant Wonen reden om de verou-
derde duplexwoningen in de Paulus Potterstraat te vervan-
gen door ruim opgezette seniorenwoningen. De meeste 
gezinnen in de straat zijn inmiddels verhuisd naar andere 
woningen in Elsloo. Vijf van hen, onder wie Lies Eussen, 

namen begin november hun intrek in de nieuwe apparte-
menten aan de Johannes Riviusstraat. “Slechts een paar 
honderd meter verderop, dus dat is wel prettig. De sociale 
contacten die ik hier heb opgebouwd, verhuizen dus ge-
woon mee”, vertelt de geboren Steinse. 

En dat zijn nogal wat contacten. Lies Eussen is een begrip 
in Elsloo. Samen met haar man runde ze ruim twintig jaar 
lang café Juliana. Nu, op haar 83e, is ze nog kerngezond en 
bijzonder actief. Als voorzitter van de plaatselijke senioren-
vereniging is Lies de drijvende kracht achter diverse activi-
teiten. Tussen de bedrijven door doet ze bij haar schoon-
dochters de strijkwas. “Nadat we het café verkocht hadden, 
hebben we een halfjaartje in België gewoond. Daarna zijn 
we naar de Paulus Potterstraat in Elsloo verhuisd. “Het 
mag dan een klein huisje zijn, het is wel de plek waar ik 
ruim 23 jaar met veel plezier heb gewoond. Hoe dichterbij 
de verhuizing komt, hoe meer ik me dat realiseer.”

Ruimte voor logés 
Maar ze is ook realistisch. Haar nieuwe woning is groter, 
moderner en ook zo ingericht dat ze makkelijk zorg aan 
huis kan ontvangen. Mocht dat ooit nodig zijn. Lies Eus-
sen is daar niet mee bezig. Veel liever dan zorg ontvangt 
ze haar kinderen, zeven kleinkinderen en twee achterklein-
kinderen. “Die extra ruimte vind ik wel fijn. Kunnen ze ein-
delijk eens bij oma komen logeren zonder dat alles aan de 
kant moet.”

Zonnepanelen op 
nieuwbouw Riviusstraat
De nieuwbouw aan de Joannes Riviusstraat in Elsloo 
is voorzien van zonnepanelen. Voor ieder apparte-
ment zijn drie zonnepanelen geplaatst, 57 panelen in 
totaal. Dankzij de zonnepanelen kan een besparing 
op het elektriciteitsverbruik worden bereikt van 750 
kilowattuur (kWh) per jaar. Bij een gemiddeld ver-
bruik van 3.000 kWh per huishouden per jaar bete-
kent dit een besparing op de elektriciteitskosten van 
25 procent. Bij een stroomprijs van ongeveer 23 euro-
cent per kWh levert dit ieder huishouden op jaarbasis 
al gauw zo’n 170 euro op!

De komende jaren gaat Maaskant Wonen nog meer 
huurwoningen uitrusten met zonnepanelen. Onder 
andere door deelname aan het project Zonnig Lim-
burg fase 2. Daarnaast worden diverse energiebespa-
rende maatregelen getroffen om het energielabel van 
ruim 1.400 woningen te verbeteren. Tot die maatre-
gelen behoren het aanbrengen van dak-, vloer- en 
spouwmuurisolatie, mechanische ventilatie, het 
plaatsen van dubbele beglazing en HR combiketels.

Door het aanbrengen van energiebesparende voor-
zieningen wil Maaskant Wonen de woonlasten voor 
haar huurders verlagen en de betaalbaarheid van 
haar huurwoningen zeker stellen.

Lies Eussen, huurder Maaskant Wonen
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Uitdagende tijden voor woningcorporatie Maaskant Wonen

De missie: woningen betaalbaar houden
Huurders van Maaskant Wonen kunnen er op 
rekenen dat hun woning ook in de toekomst be-
taalbaar blijft. Woningcorporaties worden de ko-
mende jaren geconfronteerd met forse heffingen 
vanuit Den Haag, maar de corporatie in Stein is 
gezond en sterk genoeg om die financiële tegen-
vallers op te vangen. 

Dat zegt directeur-bestuurder Karel Smitsmans van Maas-
kant Wonen in een reactie op de recente ontwikkelingen 
in de corporatiesector. Het toezicht op woningcorporaties 
ligt zwaar onder vuur na een reeks misstanden die de hele 
sector in een negatief daglicht plaatsen. Een parlementaire 
enquête, afgelopen zomer, bracht aan het licht dat meer-
dere corporaties, waaronder Vestia, door fraude ernstig 
in de problemen zijn geraakt. Ze namen onverantwoorde 
risico’s met beleggingen en projecten en betaalden exorbi-
tante salarissen aan bestuurders.

Maaskant Wonen staat hier volledig buiten en neemt er 
nadrukkelijk afstand van, zo benadrukt Karel Smitsmans, 
maar wordt wel hard getroffen door de gevolgen. “Onze 
corporatie met 17 medewerkers is integer en gezond. We 
hebben de zaken goed op orde en nemen geen grote ri-
sico’s. Toch betalen we dit jaar ruim een miljoen euro aan 
heffingen; dat is meer dan we kwijt zijn aan personeelskos-
ten. Ten eerste een saneringsheffing om de verliezen van 
andere corporaties te compenseren. Daarnaast wordt als 
bijdrage aan de schatkist een verhuurdersheffing in reke-

ning gebracht. Dit jaar gaat het nog om 1,2 miljoen euro, 
maar de komende jaren zal die rekening alleen nog maar 
verder oplopen”, aldus de directeur-bestuurder van de wo-
ningcorporatie die in Stein en Elsloo betaalbare woningen 
bouwt, beheert en verhuurt.

Betaalbare woningen 
De suggestie van minister Blok (Wonen) om die toene-
mende kosten maar aan de huurder door te berekenen, 
wijst Karel Smitsmans resoluut van de hand. “Dat zou 
wel heel oneerlijk zijn. Wij willen dat onze huurwoningen 
betaalbaar blijven voor mensen die het toch al niet breed 
hebben. Dat neemt niet weg dat onze huurders de gevol-
gen zullen merken van de forse maatregelen die nu op ons 
afkomen. Dat kan niet anders. Ondanks de toenemende 
druk proberen we die gevolgen zo beperkt mogelijk te hou-
den.” In dit verband benadrukt de directeur-bestuurder dat 
Maaskant Wonen blijft investeren in de kwaliteit van haar 
woningbestand en ook nadrukkelijk haar bijdrage blijft le-
veren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstuk-
ken, zoals de vergrijzing. “Dat doen we niet alleen door 
onderhoud en renovatie, maar ook door het bouwen en 
ontwikkelen van eigentijdse, levensloopbestendige en 
energiezuinige woningen. De projecten aan de Paulus Pot-
terstraat en Joannes Riviusstraat in Elsloo, die elders op 
deze pagina worden belicht, zijn hier een goed voorbeeld 
van.”

Verder versoberen
Om financieel gezond te blijven en daarmee de jaarlijkse 
huurverhoging beperkt te houden, houdt Maaskant Wonen 

haar bedrijfskosten kritisch tegen het licht en ze voert waar 
mogelijk besparingen door. Karel Smitsmans: “In onze uit-
gaven zijn we al sober, maar we gaan bekijken waar het 
nog minder kan. Bijvoorbeeld in het onderhoud van groen 
rond onze wooncomplexen. Minder kosten voor groenon-
derhoud betekent ook lagere servicekosten voor huurders. 
Ook de energiekosten kunnen we drukken door zonnepa-
nelen op daken te plaatsen. Als het gaat om onderhoud 
en reparaties in woningen, zullen we ons noodgedwongen 
wat zakelijker gaan opstellen richting huurders. Meer dan 
in het verleden zullen we een beroep doen op de eigen ver-
antwoordelijkheid van mensen, bijvoorbeeld bij het repare-
ren van zaken die eigendom zijn van de huurder.”

Kerndoelstelling blijft overeind
Volgens de directeur-bestuurder wordt het een spannende 
tijd. “Nu de enquêtecommissie de misstanden in de sector 
heeft ontrafeld, zullen er vanuit het Rijk aanvullende maat-
regelen volgen. Onze zorg is dat dit ook voor ons tot een 
verregaande bureaucratisering leidt. Meer toezicht, meer 
regels en daardoor een onevenredig grote belasting voor 
onze kleine organisatie.” 

Hoe moeilijk de komende jaren ook worden: Maaskant 
Wonen blijft haar kerndoelstelling trouw. Een strijdbare 
Karel Smitsmans: “We zijn opgericht om betaalbare huur-
woningen te ontwikkelen en beheren voor mensen met een 
smallere beurs. We gaan er alles aan doen om dat zo te 
houden. Onze uitgangspositie is goed. We zijn een gezond 
bedrijf dat in staat is om klappen op te vangen.”

Woningstichting
Maaskant Wonen

Drossaert Jonker van Kesselstraat 8
6171 KC Stein
T 046 - 420 35 35 
E info@maaskantwonen.nl
I  www.maaskantwonen.nl

Karel Smitsmans, directeur-bestuurder Maaskant Wonen
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Kloesstraat 2
6171 BP Stein
T 046 43 32 342

Aelserhof 49
6181 LB Elsloo
T 046 43 73 997

Business park 106
6181 MA Elsloo
T 046 43 60 090

W W W . F Y S I O - S N I J D E R S . N L

FYSIOTHERAPIE
MAATSCHAP
SNIJDERS 
Specialist in o.a. 
fysiotherapeutische
ouderenzorg

Woning
& projekt
inrichting

creëer je eigen sfeer...
Plannen voor het stijlen van je interieur, maar je weet nog niet welke 

kant je op wilt ? Kom naar onze showroom en laat je inspireren door 

het mooie aanbod van inbetweens, vloeren en zonweringen.

Woning- en projektinrichting De Zon

Agnes Printhagenstraat 22 - 24 / Geleen

T 046 - 474 2311 / woninginrichtingdezon.nl

Pssst, nieuws!

Voorjaar 2015 verhuizen wij

naar onze nieuwe locatie

Annastraat 25-27 / Geleen

Eén adres voor 
ál uw kassa-en 

betalingsuitdagingen 
in de zorg!

Bel ons 0487-517700 of kijk op www.straight.nl
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Marianne Knols en Anja Debie

“Leven met zorg wil niet zeggen dat niets meer kan”

Geen lidmaatschap nodig

Medische hulpmiddelen 
lenen en huren

Iedereen heeft in zijn leven wel eens een 
periode ‘hulp’ en/of hulpmiddelen nodig. 
Bijvoorbeeld na een ongeluk of ziekte, of 
gewoon, omdat u een dagje ouder wordt. 
Vivantes kan u in samenwerking met Medicura 
vaak helpen aan de juiste hulpmiddelen en in 
veel gevallen ook nog eens gratis.

Anja Debie:
Wijkverpleegkundige bij Vivantes
“Ik ben sinds juli 2013 werkzaam bij Vivantes. Als 
wijkverpleegkundige streef ik ernaar om de klant zolang 
mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving te laten 
wonen. Met het juiste advies, instructie en voorlichting 
wil ik mensen leren om zo zelfstandig mogelijk om 
te gaan met een ziekte of beperking. Door het inzetten 
van passende hulpmiddelen zijn mensen een stuk 
zelfstandiger. Veel mensen zijn niet op de hoogte dat 
de meeste hulpmiddelen kosteloos te leen zijn bij één 
van de hulpmiddelen servicepunten in de Vivantes 

wijksteunpunten of via Medicura. Bijvoorbeeld een 
rolstoel, douchestoel of bedverhogers.” “Leven met zorg 
wil niet zeggen dat niets meer kan. Ik wil mensen terugzetten 
in hun kracht. Samen kijken naar wat mensen wel nog willen 
en kunnen”, is het motto van Anja Debie.

Marianne Knols:
Medewerker dagverzorging 
“Sinds 1987 werk ik met plezier bij Vivantes. Twee dagen 
in de week ben ik werkzaam op de Zorgboerderij Op de 
Dreesj. Mijn streven is om het elke dag zo gezellig mogelijk 
te maken. Onze gasten vermaken zich met activiteiten 
zoals dansen, knutselen en samen eten.  De andere dagen 
ben ik werkzaam op het Wijksteunpunt Franciscus. Hier 
ben ik onder andere verantwoordelijk voor het uitlenen en 
verhuren van kleine hulpmiddelen zoals krukken, rollator 
en toiletstoel. Niet alleen ouderen, maar ook jongeren 
kunnen bij Vivantes terecht voor een hulpmiddel. “Laatst 
heb ik een echtpaar geholpen door een rolstoel uit te lenen. 
Hierdoor konden ze zorgeloos een weekendje weg naar 
Parijs, ondanks de mindere mobiliteit. Het geeft me elke dag 
weer voldoening als ik mensen (op weg) kan helpen,” aldus 
Marianne.

Warmtekussen met overtrek  
Zacht, ademend warmtekussen met 4 
temperatuurstanden.
Van €29,95  voor  € 22,95

€50,- korting op 
hometrainer naar keuze!

Loeplamp tafelmodel
Voorzien van TL verlichting en 
glazen lens. Vergroot 2,25 keer.
Van € 39,95  voor  € 29,95

Gratis leuk presentje bij uw eerste bestelling op de webshop!  
Gebruik tot en met 30 november kortingscode ‘vivantes’.

Kijk voor meer acties op 
onze vernieuwde webshop: 
www.medicurazorgwinkel.nl
Geldig t/m 30 november 2014. Niet geldig in 
combinatie met andere acties en kortingscodes.

Uw zorgverzekeraar heeft een pakket aan 
hulpmiddelen samengesteld die u koste-
loos en zonder lidmaatschap kunt lenen bij  
Vivantes en Medicura. Enkele hulpmiddelen 
zijn: rolstoel, douchestoel, bedverhogers, 
toiletstoel en elektrisch hoog-laag bed. Daar-
naast is er nog een uitgebreid assortiment 
aan hulpmiddelen die u kunt huren en kopen.

Gratis 

thuisbezorging 

en instructie 

t.w.v. €40,-

Vivantes hulpmiddelen 
servicepunten voor uitleen en 
verhuur van kleine hulpmiddelen

Woonzorgcentrum Aelserhof 
Aelserhof 1,  Elsloo, Tel. 046-411 35 00

Wijksteunpunt Amusant 
Wagenaarstraat 160, Geleen, Tel. 046-411 35 00

Woonzorgcentrum  Franciscus 
Om de Toren 1, Beek, Tel. 046-411 35 00

Wijksteunpunt Kooypoort 
Urmonderplein 43, Urmond, Tel. 046-411 35 00

Zorgboerderij ’t Puther Höfke 
Kerkweg 82, Puth, Tel. 046-411 35 00  
Geopend op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur

Wijksteunpunt  ’t Trefpunt 
Pancratiusstr. 23, Munstergeleen, Tel. 046-411 35 00 
Geopend op woensdag van 13.00 tot 16.00 uur

Snelle service en bezorging
Voor spoedgevallen kunt u bij Medicura terecht. Medicura 
is 24 uur per dag, 7 dagen in de week telefonisch bereikbaar. 
Wij zorgen ervoor dat u het hulpmiddel zo snel mogelijk 
in huis heeft. 

Wilt u meer weten! Wij helpen u graag!
Onze medewerkers geven u advies over welke hulpmid-
delen bij u passen, en hoe u deze hulpmiddelen het beste 
kunt verkrijgen; lenen, huren of kopen. 

T 088 007 11 00  /  info@medicura.nl  /  www.medicura.nl
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Ton Mans, directeur van woningcorporatie ZOwonen: 

“Wij zorgen ervoor dat mensen op een 
prettige en veilige manier lang zelfstandig 
kunnen wonen”

Binnen nu en 25 jaar verdubbelt het aantal 
75-plussers in de Westelijke Mijnstreek. Het 
overgrote deel van deze ouderen blijft zelfstandig  
wonen: ook als de behoefte aan zorg stijgt. De 
vraag naar aangepaste woningen voor mensen 
die niet meer zo mobiel zijn, groeit de komende 
jaren dus ook. Directeur Ton Mans vertelt hoe 
woningcorporatie ZOwonen omgaat met de ver-
anderende woonwensen van hun huurders.

“Laat ik beginnen met de stelling dat wij het heel belang-
rijk vinden dat onze huurders tegen een betaalbare prijs 
in een veilige omgeving prettig kunnen wonen. Dat geldt 
voor àl onze huurders, en dus ook voor huurders die zorg 
nodig hebben”, stelt Ton Mans. “Bijzonder aan die doel-
groep is dat het aantal huurders met een zorgbehoefte de 
komende jaren behoorlijk stijgt. Nu deze grote groep ou-
deren door het nieuwe overheidsbeleid bovendien langer 
zelfstandig blijft wonen, groeit de behoefte aan woningen 
die rollator- en rolstoelproof zijn. Op die veranderende 
woonwensen van een grote groep huurders moeten we 
ons goed voorbereiden.”

Ontwikkeling van de zorgbehoefte
Om ook in de toekomst aan deze woonwensen te kun-
nen voldoen, onderzocht ZOwonen vorig jaar samen met  

Vivantes, Orbis Medisch en Zorgconcern en de gemeen-
ten hoe de zorgbehoefte zich de komende jaren zal gaan 
ontwikkelen in de Westelijke Mijnstreek. Uit dat onderzoek 
blijkt dat het aantal inwoners van de Westelijke Mijnstreek 
de komende 25 jaar met 20% afneemt, terwijl het aantal 
ouderen boven de 75 juist verdubbelt; van circa 14.000 
naar 28.000 in 2040. Daarmee zal dus ook de vraag naar 
zorg en zorgwoningen stevig stijgen. Verder valt op dat 
veel mensen behoorlijk honkvast zijn. Zo’n 80% geeft aan 
liever niet te willen verhuizen. Ook bij een groeiende zorg-
behoefte willen mensen het liefst zo lang mogelijk in de 
eigen woning blijven wonen. “Met wat aanpassingen in de 
woning, thuiszorg op maat en de inzet van zorgtechniek 
kan dat gelukkig ook”, zegt Ton Mans. “We zullen ervoor 
moeten zorgen dat onze voorraad aangepaste woningen 
meegroeit met de stijgende vraag.”

Op basis van dit onderzoek ontwikkelde ZOwonen een 
nieuwe visie op zorgvastgoed. In deze visie onderscheidt 
ZOwonen drie woonvarianten voor mensen met een zorg-
behoefte: geschikt wonen, verzorgd wonen en het verblijf 
in een zorginstelling.

Geschikt wonen
“Mensen die redelijk veel zorg nodig hebben en niet 
meer zo mobiel zijn, willen graag geschikt wonen”, legt 
Ton Mans uit. “Een geschikte woning heeft geen  trappen 
en geen - of lage - drempels, een aangepaste douche en 

een verhoogd toilet. We kunnen een gezinswoning waar 
de klant al jaren woont geschikt maken, maar de meeste 
geschikte woningen zijn appartementen in een senioren-
complex. In dit soort woningen ligt de nadruk nog niet op 
de zorg maar op het wonen. Dankzij alle aanpassingen en 
de thuiszorg die zorg op maat levert, kunnen mensen hier 
lang zelfstandig blijven wonen.”  

Verzorgd wonen
“Stijgt de zorgbehoefte, dan is het belangrijk dat die zorg, 
in geval van nood, binnen een paar minuten geleverd kan 
worden”, gaat Ton Mans verder. “Met deze zorgbehoefte 
kwamen mensen tot voor kort in aanmerking voor verzor-
gingshuiszorg. Nu de overheid van deze groep mensen 
verwacht dat ze zelfstandig blijven wonen, moeten we 
op zoek naar plekken waar mensen 24 uur per dag snel 
zorg kunnen krijgen als dat nodig is. Dit soort woningen 
moeten dus dichtbij een verpleeghuis liggen. Wij noemen 
dit verzorgd wonen. Het verschil met het vroegere ver-
zorgingshuis is dat de klant de woning zélf bij ons huurt 
en zelf de thuiszorg inkoopt. Bij de verhuur van dit soort 
woningen werken we nauw samen met zorginstellingen, 
waaronder Vivantes.”

Verblijf
“Stijgt de zorgbehoefte zo ver dat zelfstandig wonen niet 
meer mogelijk is, dan worden mensen opgenomen in een 
verpleeghuis. Daar draait het vooral om zorg en wordt het 

Ton Mans, directeur ZOwonen
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ZOwonen beheert en verhuurt zo’n 14.000 woningen in de gemeenten 
Sittard-Geleen, Beek, Schinnen, Onderbanken, Brunssum en Echt-Susteren. 
Wij streven ernaar om een zo goed mogelijke woon- en leefsituatie te creëren 
passend bij uw persoonlijke woonwensen.

Postbus 13  6130 AA Sittard
T (046) 420 96 00  E info@zowonen.com

www.zowonen.com

zo mensen zo wonen

wonen minder belangrijk. Vanuit onze doelstelling gere-
deneerd is dat voor ons minder interessant, want wij zijn 
vooral gespecialiseerd in wonen. Vandaar dat onze focus 
vooral op de eerste twee categorieën ligt”, stelt Ton Mans. 
“In het verleden hebben we wel verpleeghuizen voor zor-
ginstellingen gebouwd en verhuurd, maar daar stoppen 
we mee. Als zo’n zorginstelling noodgedwongen moet 
stoppen met de zorg die ze leveren in ons gebouw, blijven 
wij zitten met een gebouw dat niet makkelijk te verhuren 
is. Dat risico willen we niet meer lopen.”

Voldoende woningen?
Uit het onderzoek blijkt dat de behoefte aan aangepaste 
woningen in het gebied van ZOwonen de komende tien 
jaar stijgt tot 1600 geschikte woningen en 600 apparte-
menten voor verzorgd wonen. De vraag is nu: kan ZOwo-
nen aan de groeiende vraag voldoen? Ton Mans schat in 
van wel: “Als we kijken naar onze huidige woningvoorraad 
en de nieuwbouw- en verbouwplannen die we hebben, 
kunnen we die vraag aan. We maken de komende jaren 
een aantal seniorencomplexen geschikt voor mensen die 
niet meer zo mobiel zijn. Vergelijkbaar met de verbouwing 
van de eerste vier etages van de eerste Eisenhowerflat in 
het Limbrichterveld. Daar hebben we niet alleen de ap-
partementen maar ook de hoofdtoegang en de galerijen 
geschikt gemaakt voor rollators. Deze verbouwing hebben 
we in samenwerking met gemeente Sittard-Geleen ge-

daan. Momenteel bekijken we met Vivantes welke moge-
lijkheden er zijn rondom Olympiastaete en onderzoeken 
we hoe we de Oud-, Romme- en Dreesflat beter toeganke-
lijk kunnen maken. Daarnaast zijn we van plan om samen 
met Orbis Medisch en Zorgconcern een groot apparte-
mentencomplex in het centrum van Sittard te realiseren. 
Dit soort samenwerkingsverbanden zijn heel belangrijk 
geworden: we moeten er samen voor zorgen dat niemand 
tussen wal en schip raakt.” 

Samen verantwoordelijk
Die verantwoordelijkheid voelt ZOwonen ook als het gaat 
om het welzijn van haar huurders. En dus participeert 
de corporatie in gezamenlijke initiatieven, zoals de wijk-
steunpunten en het wijkportaal. “Dat wijkportaal is een di-
gitaal platform waar ouderen zich met hun smartphone of 
tablet bij kunnen aansluiten. Via een app kunnen ze snel 
in contact komen met hun zorgverlener, met ons of met 
andere deelnemende partijen. Dat kan thuis, maar ook op 
straat; als ze bijvoorbeeld verdwalen of snel hulp nodig 
hebben. Dankzij de app weet de hulpverlener meteen waar 
die persoon zich bevindt en welke medicijnen hij gebruikt. 
En zo blijven we samen met de gemeente en de zorgaan-
bieders zoeken naar manieren om ook onze oudere, hulp-
behoevende huurders op een veilige en prettige manier 
lang zelfstandig te laten wonen.”

ZOwonen

Postadres Postbus 13, 6130 AA Sittard
Bezoekadres Luxemburgstraat 30, 6135 LC Sittard 

T  (046) 420 96 00
F  (046) 420 96 66
E  info@zowonen.com

WWW.ZOWONEN.COM
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Bassin 120
6211 AK Maastricht

T +31 43 310 07 91
www.hoenarchitecten.nl

info@ergotherapeut.org  Aelserhof 49
www.ergotherapeut.org  6181 LB Elsloo
tel: 06-50 24 85 64   046-4711 21 56

Samen werken aan zelfredzaamheid

Wat is de grootste uitdaging voor de culinaire gastvrijheidszorg? Het tegelijkertijd verhogen van 
de kwaliteit en het verlagen van de kosten. Onmogelijk? Niet volgens SVH meesterkok Anton Dijk. 
SmartCuisine biedt kok en klant meer kwaliteit en keuzevrijheid tegen lagere kosten. 

SVH Meesterkok Anton Dijk ontwikkelt modulair culinair systeem voor zorg

Care à la Carte combineert creativiteit 
en efficiency met keuzevrijheid

www.carealacarte.com

Dijk staat bekend als gepassioneerd cuisinier en rasechte horecaon-
dernemer. Dijk vertelt dat hij al jaren op zoek is naar antwoorden op 
één vraag: Hoe kun je met behoud van kwaliteit in de keuken de ren-
tabiliteit verhogen? Dijk weet als geen ander dat de meesten van zijn 
collega’s primair door creativiteit gemotiveerd worden. ‘Koks houden 
niet van administratie’, zegt hij. 

Baas in eigen keuken
‘Bij de ontwikkeling van Care à la Carte is mijn focus geweest: Waarom 
zou een collega dit gebruiken? Wat is het minimum aan administratie 
dat een kok interessant vindt? Precies. Zijn recepten!’ Laat de kok zijn 
recepten invoeren en gebruiken, Care à la Carte houdt de voorraden 
bij, berekent het verbruik en doet bestellingen. Met als resultaat dat 
een kok voortdurend inzicht heeft in de kostprijs van zijn gerechten, 
dat de logistiek op orde is, zonder dat hij daarvoor een aparte admi-
nistratie hoeft bij te houden. Hij voegt toe dat hij de kookmethode 
CuisinEco ontwikkeld heeft, die minder handelingen vereist, een ef-
ficiëntere doorgifte van gerechten bewerkstelligt en uitgaat van de 
modernste kook- en bewaartechnieken. ‘Dus CuisinEco past heel goed 
bij Care à la Carte’, benadrukt Dijk. Dat geldt net zo zeer voor de fysieke 
keuken waarin dit allemaal plaats vindt: het derde belangrijke onder-
deel van een efficiëntere keuken. Je kunt Care à la Carte bijvoorbeeld 
gebruiken in je bestaande keuken of je kunt een nieuwe keuken.

Strategische keuze
De basisinvestering voor Care à la Carte-software kan binnen zes tot 
twaalf maanden terugverdiend worden. Essentieel is dat het ma-
nagement van de keuken en de zorginstelling samen bepalen welk 
concept gastvrijheidskeuken zij willen bieden aan hun cliënten. Dijk: 
‘Zorg er voor dat je je culinaire marketingconcept vaststelt en stem 
vervolgens je keuzes daarop af. Die strategische positionering kan 
niemand voor je bepalen. Wat we merken is dat zorginstellingen sa-
men met hun hoofd voeding en/of chef-kok in hoge mate gefocust 
zijn op die gastvrijheidskeuken van de toekomst, waar kwaliteit en 
kostenbeheersing samengaan. Care à la Carte samen met de andere 
componenten maakt een snelle terugverdientijd haalbaar!’
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Hulsterweg 82
5912 PL Venlo
088-4072800

Stationsplein 8c
6221 BT Maastricht
088-4073541

In vertrouwen
samenwerken
aan kwaliteit
De best denkbare ondersteuning

Heldere ambities.
www.fortron.nl
0800-023 1779

Fortron
Totaal GevelManagement

a Vebego company
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Olympiastaete in Geleen is sinds kort geen ver-
zorgingshuis meer. Maar dat wil niet zeggen dat 
de belangrijke zorgfunctie die Olympiastaete van 
oudsher in deze wijk heeft, nu verloren gaat. Met 
een wijksteunpunt, een thuiszorgteam en de in-
zet van zorgtechnologie blijft Vivantes ervoor 
zorgen dat de vele ouderen in het centrum van 
Geleen hier op een veilige manier lang zelfstandig 
kunnen wonen. 

“Verzorgingshuizen bestaan straks niet meer. En we kun-
nen Olympiastaete helaas niet verbouwen tot verpleeg-
huis”, verklaart Rob Seerden, secretaris van de Raad van 
Bestuur van Vivantes. “Vandaar dat we op zoek moesten 
naar een nieuwe bestemming voor het gebouw. We weten 
dat er in deze wijk heel veel ouderen wonen, dus we wilden 
graag dat dit gebouw een zorgfunctie zou houden. Het ziet 
ernaar uit dat dat gaat lukken. Daelzicht wil hier binnenkort 
33 appartementen gaan huren voor hun cliënten met een 
lichte verstandelijke beperking. Met die samenwerking zijn 
we heel blij. We werken al jaren samen met Daelzicht, on-
der andere in Franciscus en in wijksteunpunt Amusant. En 
het klikt gewoon goed tussen ons. Samen met Daelzicht 
en Partners in Welzijn openen we in Olympiastaete een 
wijksteunpunt voor alle buurtbewoners. Dat wijksteunpunt 
is ook meteen de uitvalsbasis voor ons thuiszorgteam dat 
in deze wijk thuiszorg levert. We blijven dus heel dicht bij 
onze cliënten.”

Zorgtechnologie
Nu de overheid wil dat mensen langer zelfstandig blijven 
wonen, stijgt de vraag naar zorgwoningen. De twintig 
zorgwoningen in Olympiastaete blijven dan ook gewoon 
in gebruik. De bewoners van deze zorgwoningen huren 
zelfstandig bij ZOwonen en krijgen thuiszorg van Vivan-
tes. Daarnaast worden de 32 appartementen in de naast-
gelegen Professor Oudflat aangepast tot zorgwoning ofwel 
verzorgd wonen. Deze 52 zorgwoningen rondom Olym-

piastaete worden binnenkort uitgerust met zorgtechnolo-
gie. “Elke zorgwoning krijgt bijvoorbeeld een touchscreen 
waarmee de bewoner ons in geval van nood kan alarme-
ren”, vertelt Rob. “Maar dit schermpje kan veel meer: je 
kunt er deuren mee openen, boodschappen mee doen, 
bellen met de thuiszorgmedewerker of mantelzorger, en-
zovoort. En onze medewerker kan op dit scherm het zorg-
dossier bekijken en protocollen openen. Deze zorginfra-
structuur wordt wordt aangelegd en beheerd door Vivantes 
en betaald door de gemeente, ZOwonen en Vivantes. Ik 
verwacht dat we de eerste schermen over een klein half jaar 
kunnen plaatsen. Verder onderzoekt ZOwonen momenteel 
hoe de omliggende complexen beter toegankelijk gemaakt 
kunnen worden.”

Dé plek om te wonen
Dankzij dit soort zorgtechniek, het thuiszorgteam dat al-
tijd in de buurt is en het wijksteunpunt dat voor wat gezel-
ligheid zorgt, blijft deze wijk voor ouderen in Geleen een 
fantastische plek om te wonen, vindt Rob: “Deze locatie is 
rustig en mooi groen, maar ligt tegelijk heel dicht bij het 
centrum met al z’n winkels en voorzieningen. Het is een 
plek waar de meeste bewoners graag wonen en niet meer 
weg willen. Met alle zorg die we vanuit Olympiastaete blij-
ven leveren, kunnen mensen zo lang mogelijk van deze 
mooie plek blijven genieten.”

Olympiastaete houdt belangrijke 
zorgfunctie in de wijk

Rebecca Vrolijks werkt iedere woensdag met veel plezier als vrijwilligster van Daelzicht in Wijksteunpunt Franciscus

De recreatiezaal van Olympiastaete krijgt de 
functie van wijksteunpunt. Manager Nico Sal-
den legt uit wat hij voor ogen heeft: “Een wijk-
steunpunt klinkt als iets nieuws, maar vroeger 
was het heel normaal dat elke wijk een plek had 
waar mensen samen kwamen voor een praatje 
en om een kaartje te leggen. Zo’n ‘gemeen-
schapshuis’ zou dit ook moeten worden. Een 
plek waar iedereen uit de buurt welkom is.”

Het wijksteunpunt is dus niet alleen bedoeld voor de cliën-
ten van Daelzicht en de bewoners van de zorgwoningen in 
en rondom Olympiastaete. Het wijksteunpunt is er voor ie-
dereen uit de wijk. “Mensen kunnen hier straks terecht voor 
een kop koffie of voor een complete maaltijd. Daarnaast 
geven we informatie en advies over allerhande zaken waar 
ouderen mee te maken krijgen, variërend van de WMO tot 
diabetes of veiligheid. We gaan verder geen dichtgetimmerd 
activiteitenaanbod verzinnen maar laten aan de buurt over 
waar ze interesse in hebben. Wil de handwerkclub hier ko-
men breien? Dat mag. Wil de kookclub komen koken? Ook 
goed. En de voorleesclub, de praatgroep en klaverjasvereni-
ging zijn natuurlijk ook welkom. Een kledingbeurs, een op-
treden met dans of muziek… Zolang het bij onze doelgroep 
past, mag het wat mij betreft allemaal.”

Sociale contacten
Nico denkt dat er in een wijk als deze wel behoefte aan een 
wijksteunpunt: “In de appartementencomplexen hier in de 
buurt wonen honderden gelijkgestemden. Ze hebben vaak 
soortgelijke interesses en behoefte aan sociale contacten. Ze 
komen elkaar alleen niet vaak tegen. Dan is het prettig als er 
een plek is waar je heen kunt gaan voor een kop koffie en een 
praatje met mensen uit de buurt.”     

Leven in de brouwerij
In de wijksteunpunten Amusant en Franciscus werkt Vivan-
tes al een tijd samen met Daelzicht en dat gaat prima, vertelt 
Nico: “Veel cliënten van Daelzicht vinden het leuk om kof-
fie te serveren, op te ruimen, af te wassen en een praatje te 
maken met iedereen. Ze zorgen voor wat extra leven in de 
brouwerij. Eén van de cliënten van Daelzicht zei laatst: ‘Ik 
word er blij van om dingen samen te doen!’ Daarmee vatte 
ze de samenwerking tussen Daelzicht en Vivantes heel mooi 
samen.” 

Wijksteunpunt Olympiastaete:   

“Net als het 
gemeenschaps-
huis van vroeger”
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De in Spaubeek geboren Marleen Lemmens 
is één van de 32 nieuwe bewoners van Olym-
piastaete in Geleen. Begin volgend jaar krijgt ze 
een eigen appartement in het hoefijzervormige 
gebouw, waaraan eerst nog een aantal aanpas-
singen worden gedaan.  “Ik heb er altijd van ge-
droomd om in Geleen te gaan wonen”.

Marleen woont nu nog in Spaubeek, in een woonlocatie 
van Daelzicht. Ze is een echte dame, klein van stuk en 
keurig gekleed in een tweekleurig mantelpakje met bijpas-
sende tas. “Dat is ze pas sinds ze ondersteuning krijgt van 
Daelzicht”, horen wij van schoonzus Marie-José. “Vroeger 
gaf ze niets om kleren, toen droeg  ze de hele week regen-
laarzen.” Inmiddels vindt Marleen het heel gewoon dat ze 
om de andere dag een andere modieuze outfit aantrekt. 
Tijdens ons gesprek blijkt dat ze veel gewoontes heeft. 
Want is ze eenmaal ergens aan gewend, dan houdt ze er 
stevig aan vast. 

Zo luistert ze graag naar haar kleine radiootje en geeft ze 
niets om tv-kijken. Ze heeft dan ook geen tv op haar ka-
mer. “Ik hou van Duitse muziek. En voor Engels had ik 
op de huishoudschool een zeven. Voor vlijt een acht, net-
heid een acht en rekenen een zes, maar dat was toch ook 
nog goed?” Ze woonde met haar vier broers en jongere 
zusje op verschillende plekken in Spaubeek. Ze weet elke 
woning nog met veel details te beschrijven. Er werd onder-
ling wel eens wat geplaagd, maar meestal was het gewoon 
gezellig in huize Lemmens, waar vader bij DSM werkte 
en moeder het huishouden runde. De anderen gingen één 
voor één het huis uit en Marleen bleef bij moeder wonen, 
totdat die vijf jaar geleden stierf. Als ze aan haar moeder 
denkt raakt ze geëmotioneerd, maar ze herpakt zich snel. 

“Tante Thea kwam helpen maar ik kon niet alleen wonen 
met het gas en zo,“ zegt ze over de beslissing om op zoek 
te gaan naar een woonplek met begeleiding. Die werd ge-
vonden bij Daelzicht, ze was toen 56 jaar.

Marleens broers en schoonzussen zijn erg betrokken bij 
haar wel en wee. Ze halen haar vaker op om te gaan winke-
len of voor een bezoekje. Voor haar 60ste verjaardag werd 
een zaaltje gehuurd en was het groot feest. Tijdens de kijk-
avond die wordt georganiseerd voor de nieuwe bewoners 
van Olympiastaete komen ze met zijn zessen. De broers 
bekijken alles rustig en houden zich op de achtergrond. 
“Ik vind het wél mooi…!” jubelt Marleen, als ze voor het 
eerst binnenstapt in haar nieuwe domein. De ruimte is 
kaal, maar de gordijnen die er nog hangen, kunnen haar 
goedkeuring al wegdragen. De positief ingestelde Marleen 
is helemaal opgetogen, want deze avond is ze ook al op 
de foto gegaan voor deze Thuiskomen-krant. Schoonzus 
Marie-José is in gedachten al aan het inrichten. “Dit ap-
partement is veel groter dan haar huidige kamer. Nu zitten 
we op haar bed als we op bezoek komen. Hier kan wel een 
zitje bij,” mijmert ze. 

De stad in wandelen, genieten van een nieuw apparte-
ment, Marleen kijkt erg uit naar Olympiastaete. Misschien 
is daar ook plek voor een tv? “Nee, geen tv” zegt Marleen 
vastberaden. “Misschien wel een nieuw radiootje… want 
deze kraakt soms erg… en een nieuwe lamp… en het schil-
derij dat mam geborduurd heeft… mam zou trots zijn…” 
En dan gaan haar ogen glinsteren en verschijnt er weer 
een glimlach op haar gezicht. “Ze zeggen tegen mij dat 
alles in orde komt en daar vertrouw ik op.” Dan nemen we 
afscheid van deze spontane, openhartige vrouw. Maar wel 
met de belofte om opnieuw langs te komen als ze woont 
in de stad van haar dromen…

Olympiastaete
Olympiastaete is één van de locaties van Vivan-
tes. Door bezuinigingen in de gezondheidszorg is  
Vivantes gedwongen het aantal zorgplekken af te 
bouwen. Besloten is dat deze afbouw bij Olym-
piastaete plaatsvindt. Daelzicht was op zoek naar 
vervangende huisvesting voor de sterk verouderde 
woonlocatie in Spaubeek. Omdat nieuwbouw te 
lang op zich laat wachten, is gekozen om de cliën-
ten een mooi appartement aan te bieden in Olym-
piastaete. Naar verwachting kunnen de cliënten in 
het eerste kwartaal van 2015 intrekken.

Aanpassing
Het gebouw van Olympiastaete ligt tussen de Henri 
Hermanslaan en het centrum van Geleen. De cliën-
ten van Daelzicht profiteren straks van de nabijheid 
van de markt en de winkels. Nog niet zo lang geleden 
is het hele pand grondig gerenoveerd. Toch zullen er 
nog aanpassingen nodig zijn. Zo komen  er meerde-
re ruimtes, waar cliënten gezamenlijk kunnen eten 
of waar ze elkaar kunnen ontmoeten om samen tv te 
kijken. Voor elke cliënt is er straks een appartement 
met een eigen badkamer en keukenblok. 

Samenwerking
Marleen gaat drie dagen in de week voor dagbe-
steding naar Amusant. Dit is een wijksteunpunt in  
Geleen waar onder anderen de ouderen van Vivan-
tes en cliënten van Daelzicht naar toe komen. In 
een eerdere editie van deze krant heeft u al kennis 
kunnen maken met dit wijksteunpunt, als voorbeeld 
van samenwerking tussen Daelzicht en Vivantes. 

“Alles komt in orde, daar vertrouw ik op.”
Marleen Lemmens maakt kennis met Olympiastaete in de stad van haar dromen: Geleen.
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Tot voor kort woonde een groot deel van de cliën-
ten van Daelzicht nog in grote of kleine groeps-
woningen, maar dat gaat veranderen. Steeds 
meer cliënten verruilen hun kamer in een groeps-
woning voor een eigen appartement, waar ze zo 
zelfstandig mogelijk kunnen wonen. Dat geldt 
ook voor de 33 mensen met een verstandelijke 
beperking die – als alles volgens plan verloopt – 
over een paar maanden de sleutel krijgen van hun 
eigen appartement in Olympiastaete in Geleen.     

In het hele verzorgingsgebied van Daelzicht – van Tienray 
tot Spaubeek – wordt de komende tijd stevig gebouwd en 
verbouwd. De verouderde groepswoningen worden stuk 
voor stuk vervangen door moderne appartementencom-
plexen waar minimaal 18 en maximaal 36 cliënten van Dael-
zicht gaan wonen. “Wij noemen dat ‘kleinschalig wonen, 
grootschalig georganiseerd’”, zegt Joost Smedts, manager 
Begeleid Wonen in de Wijk. Deze ontwikkeling heeft alles 
te maken met het nieuwe overheidsbeleid waarin wonen 
en zorg van elkaar gescheiden worden. Maar er zit meer 
achter, legt Joost uit: “Het oude groepswonen is niet meer 
van deze tijd. We vinden het belangrijk dat je als cliënt 
een compleet appartement hebt dat je volledig naar jouw 
smaak kunt inrichten; waar je je eigen keuzes kunt maken; 
waar je geen rekening hoeft te houden met de groep; waar 
je het toilet, de douche en de koelkast niet hoeft te delen 
met anderen; waar je niet méér zorg krijgt dan je nodig 
hebt, maar zeker ook niet minder; waar voldoende domo-
tica en zorgtechniek aanwezig is om veel zaken zelf te kun-
nen regelen; waar je kunt oefenen om zo zelfstandig moge-
lijk te leven; maar waar toch altijd genoeg andere cliënten 

in de buurt zijn om het gezellig mee te maken; en waar je 
je dus echt thuis voelt. De mensen die al verhuisd zijn naar 
zo’n nieuw appartement zijn heel enthousiast. Die vinden 
het echt een grote stap vooruit.”

Om tegemoet te kunnen komen aan de verschillende zorg-
vragen van cliënten hebben de nieuwe locaties van Dael-
zicht elk een ander accent in het zorgproces. Zo zal de ene 
locatie meer gericht zijn op cliënten die ook een lichame-
lijke handicap hebben, terwijl een andere locatie juist ge-
schikt is voor de oudere cliënten. Weer een andere locatie 
ligt middenin een stadscentrum en is daarom uitermate 
geschikt voor mensen die erg zelfstandig zijn. Daarom zul-
len de cliënten niet groepsgewijs verhuizen maar bekijken 
wij samen met elke cliënt welke locatie het beste bij hem 
of haar past.

Nieuw in de Westelijke Mijnstreek
Ook in de Westelijke Mijnstreek wordt op verschillende 
plaatsen gebouwd aan nieuwe complexen waar Daelzicht 
een aantal appartementen gaat huren. Er zijn plannen voor 
drie appartementencomplexen in Beek, Geleen en Sittard 
waar straks in totaal zo’n 90 cliënten gaan wonen. Bijzon-
der aan deze  appartementencomplexen is dat het allemaal 
multifunctionele gebouwen zijn. Mocht Daelzicht zich ooit 
terugtrekken als huurder, dan kan de eigenaar van het ge-
bouw vrij gemakkelijk twee éénpersoonsappartementen 
ombouwen tot één groot driekamerappartement. Ook in 
de toekomst blijft het gebouw dus goed te verhuren. Dat 
maakt de investering voor bijvoorbeeld een woningcorpo-
ratie minder risicovol. 

Olympiastaete
“Bij het zoeken naar nieuwe locaties hoorden we dat Vivan-
tes het woonzorgcentrum Olympiastaete als krimplocatie 

zag en nog geen nieuwe bestemming voor het gebouw 
had”, vertelt ad interim-manager Vastgoed Jano Schoen-
makers: “Toen zijn we gaan praten over een mogelijke 
samenwerking. Je werkt allebei met gemeenschapsgeld 
en moet daar op een goede manier mee omgaan. Inmid-
dels ligt er een mooi plan waarin Vivantes en Daelzicht el-
kaar goed aanvullen: wij zijn van plan om 33 appartemen-
ten te gaan huren in Olympiastaete, waarvan elf tijdelijk. 
Deze elf mensen verhuizen op termijn naar één van onze 
nieuwbouwprojecten in de Westelijke Mijnstreek. Als alles 
volgens plan verloopt, starten we eind november met de 
verbouwing van de 33 appartementen. Er komen nieuwe 
badkamers in en het complex krijgt een andere uitstraling 
die beter past bij onze doelgroep. Wat moderner, zeg maar. 
Met een beetje geluk kunnen onze cliënten in maart vol-
gend jaar verhuizen.”

Daginvulling in de wijk
Daelzicht en Vivantes hebben elkaar ook gevonden in de 
exploitatie van het wijksteunpunt in Olympiastaete. In dit 
steunpunt kunnen de cliënten van Daelzicht het samen 
met de cliënten van Vivantes en de buurtbewoners gezel-
lig maken. Bijvoorbeeld bij een kop koffie of een maaltijd, 
en bij de activiteiten die in het steunpunt worden georga-
niseerd. “Dat wijksteunpunt gaat heel belangrijk worden 
voor onze cliënten”, denkt Joost Smedts. “Ze kunnen hier 
bijvoorbeeld helpen bij het serveren of afwassen, maar ze 
kunnen vanuit dat steunpunt ook allerlei klusjes doen die 
de ouderen in de wijk niet meer zelf kunnen. Hun hond 
uitlaten bijvoorbeeld. Dat lijken maar kleine klusjes, maar 
in het leven van onze cliënten zijn ze van groot belang.  
Daginvulling in je eigen wijk zorgt er namelijk voor dat je 
sociale netwerk groter wordt; dat je onderdeel uitmaakt 
van de maatschappij; dat je er écht bij hoort. En dat is pre-
cies wat wij onze cliënten van harte gunnen.”  

Daelzicht stapt over van groepswonen naar 
zelfstandiger wonen:

Van een kamer in een huis, 
naar een eigen ‘thuis’

Interim-manager vastgoed Jano Schoenmakers en Joost Smedts, manager Begeleid Wonen in de Wijk.

Daelzicht

Postbus 5002, 6097 ZG Heel
T  0475 - 57 77 77
E  daelzicht@daelzicht.nl
I  www.daelzicht.nl
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Wat mag het zijn? Een hout-look, leisteen-look  
of toch misschien een marmer-motief? 

Vloerbedekking in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, scholen en 
andere instellingen of bedrijven, maar moet tegenwoordig ook 
voor de particulier niet alleen practisch zijn, maar er ook nog eens 
mooi uit zien. Linoleum / vinyl-vloeren in alle mogelijke kleuren 
en motieven zijn dan vaak dé oplossing. Of het nou om project-of 
woninginrichting gaat: bij Thibor Woning & Projectinrichting weten 
we daar alles van!

WAT IS WEHELPEN?

WeHelpen is er voor iedereen die een ander wil helpen of geholpen wil worden. Voor

mantelzorgers, vrijwilligers en iedereen met een hulpvraag. Met het doen van boodschappen,

het uitlaten van de hond, vervoer naar het ziekenhuis of met het maaien van het gras en veel

meer. Op www.wehelpen.nl vindt u vast iemand die u wil helpen of kunt helpen. 

Met WeHelpen organiseert u zelf hulp én kunt u anderen hulp aanbieden. Ook kunt u met

familie en vrienden de hulp voor een dierbare organiseren met de gedeelde online

agenda. Meedoen aan WeHelpen is gratis envoor iedereen. Meld u vandaag nog aan!

RABOBANK WESTELIJKE MIJNSTREEK HELPT MEE

Rabobank Westelijke Mijnstreek helpt mee en biedt wehelpen.nl aan om samen zorg te dragen

voor een toekomst waarin we elkaar kunnen helpen op een nieuwe manier. Samen met u

willen wij het gebruik van wehelpen.nl tot een succes maken. De website maakt het mogelijk

dat u makkelijker hulp voor uzelf en uw dierbaren kunt organiseren. Meld u ook aan op

wehelpen.nl. Zo werken we samen aan een samenleving waarin elkaar helpen vanzelfsprekend

is. Nabuurschap op een nieuwe, eigentijdse manier.

HULP BIEDEN?

Ga naar www.wehelpen.nl en zie hoe u kunt helpen.

HULP VRAGEN?

Ga naar www.wehelpen.nl en stel uw hulpvraag.

Samen sterker

wehelpen.nl

WeHelpen.nl

Hulp zit in een klein hoekje
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MEVROUW VAN DAM

De gezondheidszorg verandert. In de toekomst zullen senioren steeds 
langer zelfstandig thuis blijven wonen, het liefst op een eenvoudige en 
betaalbare manier. Door het toepassen van slimme technieken ontstaan er 
e ciënte oplossingen om het leven comfortabeler te maken en 
vereenzaming tegen te gaan. 

Verkerk Service Systemen introduceert daarom VSS LIFEconnection, 
het persoonlijke platform voor service, welzijn, veiligheid en zorg.

Met behulp van VSS LIFEconnection bouwt de gebruiker een netwerk van 
hulpverleners om zich heen die allemaal klaar staan met een speci�eke 
manier van een verzoek afhandelen op het gebied van sociaal contact, 
comfort, veiligheid en zorg. Het platform biedt legio mogelijkheden om 
veilig, verzorgd en langer comfortabel thuis te wonen op basis van 
betaalbare en veilige internet technologie. Op deze manier behoud je regie 
over je eigen leven met de zekerheid van snelle hulp.

Kijk op www.verkerkgroep.nl voor meer informatie en scan de QR code 
hieronder om de animatievideo te bekijken!

VSS LIFEconnection, zorgeloos verbonden!


