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Dat is het thema van deze Spraakwater. Maar eerst 
wil ik ander nieuws met u delen.

Nieuwe directeur/bestuurder
2 januari start Wouter Groot als nieuwe directeur/
bestuurder van De Vijverhof. Wouter is een 
professional die zijn sporen heeft verdiend als 
directeur, (interim-)bestuurder en adviseur van 
diverse organisaties in de zorg- en welzijnssector. 
Met de komst van Wouter breekt een nieuwe fase aan 
voor De Vijverhof. Een fase waarin met nieuw elan 
gewerkt zal worden aan de uitdagingen waarvoor De 
Vijverhof zich als zorgaanbieder en volkshuisvester 
geplaatst ziet.

Overdracht
Begin januari zal ik Wouter inwerken en vervolgens 
ga ik De Vijverhof verlaten. Ik zie dan terug op een 
drietal perioden waarin ik als interim-manager actief 
ben geweest voor De Vijverhof; de laatste periode 
vanaf medio augustus van dit jaar als interim-
bestuurder.

Samen zorgen voor morgen
De zorg staat voor een ongewone uitdaging. De 
bevolkingsopbouw maakt dat er te weinig (jonge) 
mensen zijn om in de zorg te werken, terwijl er steeds 
meer mensen zullen zijn die zorg nodig hebben. Op 
de huidige voet doorgaan lukt dan ook niet meer.

WOZO
In het nieuwe programma Wonen, Ondersteuning en 
Zorg voor Ouderen (WOZO) is een drietal uitgangs-
punten neergezet om met elkaar de schouders 
eronder te zetten.

Zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan.
Verpleeghuizen – zoals De Vijverhof – zullen, schaars 
als ze zijn, alleen nog bestemd zijn voor mensen die 
zeer intensieve zorg nodig hebben. Lichte en matige 
zorgvragen zullen vooral thuis en met elkaar een 
antwoord moeten krijgen.

Leefstijl, samen doen en technologie
Preventie, dus gezond blijven, wordt steeds belangrijker. 
In beweging blijven of komen, niet alleen je benen en 
armen trainen, maar ook je hersenen, helpt enorm om 
zorgvragen te voorkomen en gelukkig in het leven te 
staan. En als je dan toch wat hulp nodig hebt, dan zul 
je dat vooral in eerste instantie in eigen kring moeten 
vinden. Er zijn immers te weinig mensen om als 
zorgverlener aan het werk te gaan. Technologie kan ook 
helpen. Er komen steeds meer handige hulpmiddelen 
om onafhankelijk te blijven van zorg.

Unieke positie als volkshuisvester
De Vijverhof is, naast zorgaanbieder, ook volkshuis-
vester. De 425 huurwoningen van De Vijverhof 
krijgen een steeds grotere betekenis voor mensen 
die vanwege een hulpvraag zorg en service dicht in 
de buurt willen hebben. In (verpleeghuis)zorg thuis ligt 
voor De Vijverhof de grote uitdaging en die gaan we 
met elkaar aan!

Ik wens u veel leesplezier en een heel mooi nieuw jaar!

Bert van Lienen, interim-bestuurder
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Samen zorgen 
voor morgen

Wat ons betreft, trekken we de komende jaren steeds meer samen op met andere 
partijen. Zodat we met elkaar zoveel mogelijk kunnen bereiken op het vlak van 
goede ouderenzorg. Binnen ConForte bijvoorbeeld, het zorgnetwerk van de regio 
Rotterdam, Capelle en Krimpen waar De Vijverhof deel van uitmaakt. 

Het aantal 65-plussers stijgt de komende twintig jaar 
met 55% tot bijna 5 miljoen. Tegelijkertijd zal het aantal 
90-plussers bijna verdubbelen, naar 340.000 mensen. 
Het grootste deel van deze groep zal op een gegeven 
moment zorg nodig hebben. Er zijn hiervoor extra zorg-
medewerkers nodig, maar de potentiële beroepsbevol-
king neemt af. Ook is er straks een tekort aan locaties om 
al de benodigde zorg te kunnen leveren. Dit probleem 
wordt de zorgkloof genoemd. Nu rijst de vraag: hoe kun-
nen we ervoor zorgen dat de zorg toegankelijk, betaal-
baar en van voldoende kwaliteit blijft? 

Meer actie nodig 
Binnen ConForte bundelen we kennis en ervaring en 
werken we samen om dit soort knelpunten op te lossen. 
Bijvoorbeeld met de campagne Praat vandaag over mor-
gen, waarbij we inwoners van Capelle en Krimpen heb-
ben gevraagd hoe zij graag ouder willen worden: dit zette 
aan tot nadenken! Als vervolg hierop heeft 
ConForte de campagne Samen Zorgen voor Morgen 
in het leven geroepen. Cynthia van Diejen Bijloo is pro-
jectleider van deze campagne, die ze heeft opgezet met 
communicatieadviseurs van de instellingen die bij Con-
Forte zijn aangesloten. Het is volgens haar erg belang-
rijk om duidelijk aan te geven tegen welke problemen 
de zorgaanbieders aanlopen en dat er meer actie vanuit 
de maatschappij nodig is: “De druk op de ouderenzorg 
neemt explosief toe en zal de komende jaren alleen maar 
groter worden. Dit is een probleem van de hele samen-
leving. Daarom moeten we ook samen zorgen voor op-
lossingen. Via deze campagne zorgen we voor regionale 
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Campagnes voor meer bewustwording

bewustwording van dit probleem en proberen we samen 
oplossingen te bedenken.” 

Bewustwording 
In het voorjaar van 2023 start nog een campagne:  
Samen voor morgen Capelle Krimpen, georganiseerd 
door Samenwerkingsverband Capelle Krimpen. Ook 
deze campagne wordt begeleid door Cynthia. Ze vertelt: 
“We willen ook hiermee inwoners bewust maken van de 
uitdagingen in de zorg. We maken duidelijk dat we samen 
moeten werken om in de toekomst zorg te kunnen blijven 
verschaffen. De tweede campagne is toegespitst op de 
zorgbehoeften in Capelle en Krimpen en domeinover-
stijgend. Dit wil zeggen dat niet alleen zorginstellingen 
meedoen, maar ook de betrokken gemeenten, het IJssel-
land Ziekenhuis, huisartsen en diverse regionale zorg- en 
welzijnsinstellingen. Zij hebben hiervoor een samenwer-
kingsconvenant* getekend en deze campagne is een van 
de eerste projecten die hieruit voortkomen.” 

Nadenken over later 
Ook de laatstgenoemde campagne is bedoeld om de be-
wustwording rondom de capaciteitsproblemen in de zorg 
te vergroten. “Mensen moeten nu echt gaan bedenken 
hoe zij de toekomstige zorg voor zich zien en hoe zij zich 
hierop kunnen voorbereiden”, geeft Cynthia aan. “Wat zijn 
de behoeften en hoe kunnen we hier met z’n allen op in-
spelen? Wat kun je zelf doen en op welke vlakken kun je 
rekenen op je omgeving? Belangrijk, want de zorg die we 
jarenlang gewend waren, is niet meer vanzelfsprekend. 
Het is tijd voor een brede maatschappelijke discussie. We 

moeten als samenleving gaan nadenken over de manier 
waarop de ouderenzorg moet worden georganiseerd. In 
deze regio zijn al mooie plannen geformuleerd voor de 
ouderenzorg en de strijd tegen eenzaamheid, maar het 
is hier lastig om voldoende mantelzorgers te vinden. Ook 
dit stippen we aan in de campagne. Pure noodzaak, want 
zonder mantelzorgers redden we het niet.” 

Projecten 
Ook andere mensen uit de maatschappij zijn volgens 
Cynthia keihard nodig om de problemen in de ouderen-
zorg te kunnen oplossen. “We moeten als samenleving 

zorgen voor morgen. Burgers, ouderen, familieleden, 
zorgaanbieders, woningcorporaties, gemeenten, zorg-
kantoren, zorgverzekeraars, bedrijven en maatschappe-
lijke organisaties moeten gezamenlijk optrekken om de 
balans terug te vinden en de zorgkloof te dichten. Op ba-
sis van de ideeën die we binnen krijgen, gaan we bekij-
ken welke projecten we hier op kunnen laten aansluiten, 
zoals activiteiten voor inwoners. Deze projecten maken 
we bekend via een speciale website, die volgend jaar on-
line komt. Een mooie stap vooruit, samen staan we sterk!”

*Meer hierover leest u op pagina 18.

Samen zorgen voor morgen

“ ”
Mensen moeten nu echt gaan bedenken  

hoe zij de toekomstige zorg voor zich zien 
en hoe zij zich hierop kunnen voorbereiden.

Cynthia van Diejen Bijloo
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“Je maakt niet alleen de 
dag van anderen leuker, 
maar ook die van jezelf”

Dansje met Edwin
Vlak nadat ze zich bij teamleider welzijn Susan Honkoop 
had gemeld voor een kennismakingsgesprek, kon Yolan-
da al aan de slag als vrijwilliger. “Ik werd meteen hartelijk 
ontvangen en voelde me hier direct thuis. Ik schenk op 
woensdagochtend koffie in voor de mensen van de dag-
besteding in de Plaza en soms maak ik een dansje met 
begeleider Edwin. Het is hier echt gezellig en ik kom elke 
week met plezier binnen wandelen. Dit was mijn wens en 
ik word er echt blij van. Voor mij voelt het niet als werk, 
maar als een hobby. In principe hoef ik hier ’s morgens 

Vrijwilliger Yolanda Deltenre: pas om half tien te zijn, maar ik ben er al om kwart voor 
negen, zó leuk is het hier.” 

Vrijwilligersavonden
Kan de zorg volgens Yolanda zonder vrijwilligers? “Nee”, 
zegt ze resoluut. “Als ik tijdens vrijwilligersavonden zie 
dat de Plaza helemaal vol zit met mensen, denk ik wel-
eens: als zij allemaal weg zouden vallen, is er een groot 
probleem. Mijn stiefvader woont in de Lijster en krijgt vier 
maal per week maaltijden thuisbezorgd, ook door vrijwil-
ligers. Ik moet er niet aan denken dat dit zou wegvallen!”

Campingweek 
Yolanda voelt zich absoluut gewaardeerd als vrijwilliger. 
“Ik word hier nog steeds elke keer warm ontvangen en ik 
merk aan iedereen dat mijn bijdrage veel betekent. Men-

sen vinden het oprecht leuk dat je er bent. Dat is ook 
het mooie van vrijwilligerswerk: je maakt niet alleen de 
dag van anderen leuker, maar ook die van jezelf. Toen we 
na de corona-lockdowns weer terugkwamen, merkte ik 
dat mensen ons ontzettend hadden gemist. Dat doet je 
goed. Net als de sfeer, zeker tijdens de campingweek af-
gelopen zomer, toen was ik hier vier dagen om te helpen. 
Sommigen verklaren me voor gek, omdat ik dit onbetaald 
doe, maar dat vind ik zo’n onzin. Als ik het niet leuk zou 
vinden, zou ik het niet doen!”

Heeft Yolanda nog een advies voor mensen die erover 
denken vrijwilligerswerk te gaan doen? “Ik zou ze sowie-
so naar De Vijverhof sturen”, zegt ze lachend. “Hier is het 
altijd gezellig en je hoort er meteen bij!” 

Vrijwillger aan het woord

Yolanda werkte voorheen als chauffeur: ze bracht oudere 
mensen in hun rolstoel van A naar B. Maar vanwege een 
operatie aan een hersentumor mag ze niet meer autorij-
den en is ze afgekeurd. Om toch met oudere mensen te 
kunnen blijven werken, meldde ze zich aan als vrijwilliger 
bij De Vijverhof. “Ik heb echt wat met ouderen”, vertelt ze 
enthousiast. “Ze trekken me aan en ik kan het altijd goed 
met ze vinden. Ik was eerst van plan om vrijwilligerswerk 
te gaan doen in het ziekenhuis, maar toen zei iemand te-
gen me: ‘Waarom ga je niet naar De Vijverhof? Daar is het 
veel gezelliger!’ Dus dat heb ik maar gedaan – en ik heb 
er absoluut geen spijt van!”

Al zeven jaar is Yolanda Deltenre regelmatig te vinden in 
de Plaza, om bewoners en bezoekers te voorzien van een 

kopje koffie en wat lekkers. Als vrijwilliger heeft ze het hier 
ontzettend naar haar zin: “De sfeer is hier áltijd goed.” 

“

”

Mensen vinden het 
oprecht leuk dat je 

er bent. 
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Als je Lida vraagt naar haar zus Gigi, begint ze meteen 
enthousiast te vertellen. Zeer liefdevol ook. “Ik ben gek 
op mijn jongste zusje, altijd al geweest. Ook al heeft ze 
een heel groot deel van haar leven ver weg gewoond. 
We belden ontzettend vaak en kwamen regelmatig bij el-
kaar op bezoek. Tot februari 2009, toen haar man plotse-
ling overleed en ze steeds verwarder werd. Later bleek 
dit dementie te zijn. Ze was pas 59, woonde in North 
Carolina in een groot huis en kon zich op een gegeven 
moment niet meer alleen redden. Ze was zo gek op haar 
huis, maar raakte de weg kwijt. We moesten het huis ver-
kopen en hebben bijna al haar mooie spullen moeten 
achterlaten. Gigi heeft er nooit meer naar gevraagd. Ze 
kwam terug naar Nederland en bij mij wonen, zodat ik 
voor haar kon zorgen.”

Vergeetachtig en nonchalant
De dementie van Gigi vorderde en Lida kon de zorg niet 
meer bijhouden. “We hebben een appartement voor haar 
gehuurd bij De Vijverhof”, vertelt ze. “Daar heeft ze nog 
twee jaar op zichzelf gewoond, met zorg aan huis en dag-
besteding. Ze was vaak in de Brasserie te vinden en ver-
maakte zich prima. Ik kwam regelmatig met haar mee-eten 
en we gingen winkelen in De Koperwiek. Gigi hield erg van 
mooie kleren! Maar haar toestand ging snel achteruit. Ze 
werd vergeetachtig en nonchalant, terwijl ze daarvoor al-
tijd érg netjes en precies was. Het werd gevaarlijk, dus is 
ze verhuisd naar de gesloten verpleegafdeling.”

Gigi Lammers is een graag geziene bewoner van De Vijverhof. Vanwege dementie 
heeft ze veel zorg nodig. Gelukkig kan ze rekenen op regelmatige bezoekjes van 
haar zus Lida, die met veel liefde fungeert als mantelzorger.

Foto’s van vroeger
Lida vindt het verdrietig dat Gigi zo veranderd is, maar 
een geruststelling dat ze het zelf niet ziet. “Het is niet 
anders. Mijn dochter en ik helpen waar mogelijk, met de 
was en wat ze nodig heeft. Ik ben heel blij dat Gigi nu in 
De Vijverhof woont: ze heeft een mooie kamer met prach-
tig uitzicht en iedereen is lief voor haar. Ik merk dat ze zich 
hier veilig voelt. Hier zit ze goed. Voor mij is het vijf minu-
ten rijden, dus dat is heel praktisch. Gigi gaat voor alles! Ik 
vind het heerlijk om bij haar te zijn. In het begin las ik voor 
en luisterden we naar muziek van Julio Iglesias of André 
Rieu, daar is ze helemaal gek op. Maar ze begrijpt de taal 
niet meer, dus ook dat wordt minder. Praten lukt ook niet 
meer, net als spelletjes doen en puzzels maken. Foto’s van 
vroeger doen wel wat met haar, dan komen de tranen. Het 
is erg jammer, ze was zo’n bijdehante meid. Maar ze heeft 
een heel mooi leven gehad en ik mocht ervan meegenie-
ten. Ik ben blij dat ik er nu voor haar kan zijn.”

Vertroeteld
Lida heeft bewondering voor de zorg, zeker nu het perso-
neelstekort zo groot is. “Medewerkers hebben het steeds 
drukker, dat is jammer. Ik zou het bijvoorbeeld leuk vin-
den om in een soort logboekje te lezen wat er met Gigi 
gebeurt, maar daar is geen tijd voor. Gelukkig wordt ze 
wel vertroeteld. En soms haalt welzijnsmedewerker Ed-
win haar op voor een muziekmiddag, om met haar te dan-
sen. Hartstikke lief! De rol van mantelzorgers zal steeds 

groter worden, dat zie ik overal om me heen. Het is dat ik 
zelf niet zo goed ter been ben, anders had ik meer kun-
nen doen. Het is goed dat er steeds meer apparaten wor-
den uitgevonden om het mensen makkelijker te maken, 
maar echte, warme aandacht is altijd nodig.” Hoe ziet Lida 

Mantelzorger Lida Lammers: 

“Mijn zusje Gigi  
gaat voor alles!”

Mantelzorg

haar eigen toekomst? “Als ik straks zorg nodig heb, hoop 
ik ook dat ik hier terecht kan. Liefst in zo’n mooi apparte-
ment als Gigi heeft, waar ik lekker kan aanrommelen. Dat 
zou ik geweldig vinden!”



“Omdat we geen kinderen hebben, moeten we alles zelf 
regelen”, legt José uit. “Dit gaat nu nog prima hoor, maar er 
komt een tijd dat we niet alles meer zelf kunnen. Er zijn ge-
noeg mensen om ons heen die willen helpen, maar ja, die 
zijn ook dik in de zeventig. Dus als we straks niet voor nare 
verrassingen willen komen te staan, hebben we besloten 
alvast naar een appartement van De Vijverhof te verhui-
zen. Het is jammer dat we onze mooie woning aan de IJs-
sel gedag moeten zeggen, maar het is een toekomstge-
richte keuze waar we allebei achter staan.”

Problemen vóór zijn
Rob knikt. “We hebben zelf in onze omgeving meege-
maakt dat een vrouw vanwege dementie niet langer thuis 
kon wonen en moest verhuizen naar een opvangplek in 
Gouda. Haar man moet dus een paar keer per week naar 
Gouda reizen om haar te bezoeken. Hij mag geen auto 

José en Rob Moelker zijn er bijna klaar voor. Ze wonen nu nog in Capelle, maar 
verhuizen half februari naar een huurappartement dat bij De Vijverhof hoort.  

“We zijn in de zeventig: als we straks zorg nodig hebben, zitten we daar goed!” 

rijden, dus hij gaat nu uit pure noodzaak een afgesloten 
scootmobiel kopen. Dit soort problemen willen wij vóór 
zijn. Als één van ons tweeën straks zorg nodig heeft, is De 
Vijverhof dichtbij. Met zorg aan huis, of met een plek in het 
woon-zorgcentrum. Dat is een geruststellende gedachte.” 

De toekomst van de zorg 
Wat vindt het echtpaar van het feit dat ouderen tegenwoor-
dig langer thuis wonen? “Ik vind dat de regering de groot-
ste blunder ooit heeft begaan toen ze de verzorgingshui-
zen hebben opgeheven”, vindt Rob. “Thuis wonen kan 
prima zolang je jezelf kunt redden, eventueel met thuis-
zorg. Maar ik zie het door het tekort aan zorgmedewerkers 
straks somber in. Er is nu al veel zorg nodig en te weinig 
personeel – en dat probleem zal de komende jaren alleen 
maar groter worden. 
Ik heb bij mijn ouders én schoonouders gezien dat het 

voor veel verdriet zorgt als één van beide partners niet 
meer thuis kan blijven wonen en ze verplicht gescheiden 
worden. Als dit met ons gebeurt, zijn we in ieder geval 
straks dicht bij elkaar.” 

Videobellen en zorgrobots
Hoe kijken José en Rob aan tegen de technologische 
ontwikkelingen in de zorg? José: “Tegenwoordig kun je 
steeds vaker videobellen met artsen, daar sta ik positief 
tegenover. Ook de komst van zorgrobots zal helpen, maar 
uiteindelijk heb je ook gewoon handen aan het bed nodig. 
Het is de vraag of die er straks in voldoende mate zijn. Hier 
maak ik me nu nog geen zorgen over, maar straks – als 
we zelf zorg nodig hebben – uiteraard wel.” Rob vult aan: 
“Daarom ben ik ook een voorstander van de pil van Drion, 
dan kan ik zelf bepalen wanneer het genoeg is geweest. 
Mits ik tegen die tijd nog geestelijk gezond ben.”
 
Vrijwilligers 
De rol van vrijwilligers is ook heel belangrijk, vinden Rob en 
José. “Ik ben zelf ook vrijwilliger bij de Brasserie van De Vij-
verhof”, vertelt José. “Dit doe ik met veel plezier en ik merk 
echt dat het nodig is. Zonder vrijwilligers zijn we nergens.” 

“

”

Het is een 
toekomstgerichte 

keuze waar we 
allebei achter 

staan.

José en Rob Moelker:

“We kijken naar de  
toekomst, daarom kiezen 

we voor De Vijverhof”

10 11

NIEUWE  
BEWONERS

Rob beaamt dit: “Of dit nou in hospices, ziekenhuizen of bij 
sport- of hobbyverenigingen is. Ik hoop dat de jongeren 
van nu ook meer gaan nadenken over vrijwilligerswerk. We 
kunnen nu en straks niet zonder!” 

Bewoners aan het woord
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Zo werken wij aan  
slimme innovaties 
in de ouderenzorg

Innovaties

Van friemelmouw tot  
praktisch agendagebruik

We worden steeds ouder, de 
vergrijzing neemt toe en het aantal 
zorgmedewerkers neemt af. Om goede 
zorg te kunnen blijven leveren, moeten 
we dus slim en efficiënt werken. Dit 
doen we onder meer met innovaties 
van buitenaf, maar ook met praktische 
ideeën van onze eigen medewerkers. 
Jeroen Verveer, coach Innovatie & 
Kwaliteit bij De Vijverhof, vertelt er 
meer over. 

“Binnen De Vijverhof staan we open voor innovatie en 
verbetering”, geeft Jeroen aan. “Zo houden we goed in 
de gaten welke innovatieve en nieuwe hulpmiddelen 
en apparaten er op de markt zijn en of die geschikt zijn 
voor ons. Dit doen we soms ook samen met andere 
organisaties en zorginstellingen. Zo zijn we aangesloten bij  
het Verbeterlab van ConForte; brancheorganisatie van 
zorgondernemers in de regio Rotterdam. Binnen het 
Verbeterlab werken we intensief samen en delen we 
ervaringen met verbeteringen en innovaties, zodat we 
sneller weten of ze bruikbaar zijn voor ons.”

Praktische voorbeelden
Als het gaat om bijvoorbeeld een andere manier van 
werken en ICT-oplossingen, dan is het voor De Vijverhof 

vooral belangrijk of ze de kwaliteit 
van leven van bewoners verbeteren, 
zorgen voor tijdsbesparing en we 
hierdoor met minder mensen meer 
kunnen doen. Een mooi voorbeeld 
van een innovatief product is de 
automatische medicijndispenser 
Medido. Deze biedt mensen op het 
juiste tijdstip de juiste medi catie 
aan. Hierdoor is iemand niet langer 
afhankelijk van de thuiszorg voor 
het aanreiken van de medicatie. 
Tessa zorgt ook voor voordelen: 
deze zorgrobot in de vorm van 
een pratende bloempot kan je 
bijvoorbeeld helpen herinneren je 
medicijnen in te nemen. En er is 
meer. Jeroen: “De WOLK heupairbag 
is een mooie vinding die we graag 
toepassen. Dit is een soort broek die 
zich opblaast bij een val, waardoor 
de drager niet zijn of haar heup of 
iets anders breekt. Hierdoor kunnen 
ouderen die wat minder goed ter 
been zijn, toch relatief veilig en met 
minder toezicht zoveel mogelijk 
leven zoals ze willen en bijvoorbeeld 
stukjes lopen. Ook hulpmiddelen die 
ervoor zorgen dat onze medewerkers 
lichamelijk minder zwaar worden 
belast, zetten we graag in. Zoals 
tilliften en apparaatjes die helpen bij 
het aantrekken van steunkousen. Daarnaast zijn er mooie 
vindingen om mensen langer fit te houden of die zorgen 
voor meer werkplezier. Deze proberen we graag uit.”

Eigen ideeën
Onze eigen medewerkers komen ook met goede ideeën. 
Jeroen legt uit: “Zij werken dagelijks op een bepaalde 
manier en zien vaak waar het beter of praktischer kan. 
Sommige medewerkers krijgen een korte opleiding tot 
‘veranderaar’ en we nodigen ze uit om zelf met verbe-
terpunten te komen. Hier komt veel moois uit! Zo heb-
ben we al een stuk of tien verbeteringen doorgevoerd, 
bijvoorbeeld het gebruik van een agenda voor de thuis-
zorg, waarin wensen van cliënten en hun afspraken staan 
vermeld; aanvullend op het zorgplan. Deze informatie is 

binnen het vaste team bekend, maar 
kwam niet altijd bij inval- of uitzend-
krachten terecht. Via de agenda wél. 
Dit werkt voor alle betrokkenen een 
stuk fijner.”

Friemelmouw 
Een ander voorbeeld dat Jeroen 
noemt, is de friemelmouw: “Een 
kleurrijke, losse mouw met knoopjes 
en koordjes, waar mensen met ver-
gevorderde dementie lekker mee 
kunnen friemelen. Een van de acti-
viteitenbegeleiders had deze frie-
melmouw op internet gezien en was 
meteen enthousiast. Na overleg met 
de teamleider welzijn is een breiclub-
je van oudere dames gestart met het 
breien van dit soort mouwen. Het 
hoeft dus niet altijd groots en tech-
nisch te zijn. Sterker nog: het kan ook 
heel simpel, door iets wat er al is, 
een beetje aan te passen. Zo sprak 
ik laatst een man die met zijn hondje 
over de parkeerplaats wandelde en 
vroeg hem of hij het leuk zou vinden 
om af en toe een bewoner tijdens 
zo’n wandeling mee te nemen. Hart-
stikke leuk voor bewoners die ook 
een hond hebben gehad en graag 
even een frisse neus halen. Ook dat 
is innovatie.” 

Plezier in verandering
Jeroen vervolgt: “Om nog meer te kunnen verbeteren, 
leiden we binnenkort nog tien andere medewerkers van 
verschillende afdelingen op tot ‘veranderaars’. We stimu-
leren ze om te kijken waar hun werk beter kan en geven 
ze de ruimte om nieuwe dingen in hun werk te proberen. 
Niet te formeel, want we willen graag dat ze er plezier 
in hebben om nieuwe dingen op te pakken. Daarnaast 
hoop ik dat vrijwilligers, bewoners van De Vijverhof en 
hun familieleden aangeven waar zij verbeterpunten zien 
en met ideeën komen. Zij zien vaak weer heel andere 
dingen en mogelijkheden dan wij. Als die beweging op 
gang komt, kunnen we nog grotere verbeterstappen ma-
ken waar we allemaal profijt van hebben!”
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“We moeten het  
vooral sámen doen”

Na een kennismakings-
gesprek en een dag-
je meelopen was Kim 
verkocht. “Ik werd hier 
meteen heel warm 
welkom geheten en 
vond het direct hart-
stikke leuk! Een nieuwe 
omgeving is natuurlijk 
even wennen, maar het 

bevalt me hier erg goed! Ik word vooral blij van de vol-
doening die dit werk me geeft. Als ik hoor: ‘Bedankt voor 
de fijne dag, leuk dat je dit met ons hebt gedaan’, dan ga 
ik met een grote glimlach weer naar huis. Die bevestiging 
dat je echt wat betekent voor anderen, al is het maar een 
praatje waar iemand blij van wordt, maakt me ontzettend 
dankbaar dat ik dit werk mag doen. Soms moet ik me-
zelf ook even terugfluiten. Je bent als medewerker snel 
geneigd om taken van een bewoner over te nemen, om-
dat je graag wilt helpen. Maar dat is niet altijd verstandig. 
Het is goed dat ouderen nog zoveel mogelijk zelf blijven 
doen, zodat ze langer zelfstandig blijven.”

Samen werken aan welzijn
Welzijn is belangrijk voor iedereen, vindt Kim: “Met ons 
werk kunnen we hier een mooie bijdrage aan leveren, 
maar we kunnen het niet alleen. Gelukkig hebben we 
hulp van vrijwilligers. En we zouden nog meer kunnen 
bereiken door het netwerk van onze bewoners wat meer 

Sinds 1 november jl. werkt Kim van Leeuwen (24) op de derde en vierde 
etage van De Vijverhof, als medewerker welzijn. Contact met bewoners 
staat centraal, maar ook hun familieleden en vrienden zijn onmisbaar. 

Net als de inzet van slimme innovaties. 

bij de zorg te betrekken. Dat kan al met kleine dingen, 
bijvoorbeeld een digitaal fotolijstje waar familieleden re-
gelmatig foto’s naartoe kunnen e-mailen, die dan auto-
matisch in beeld verschijnen. Maar ook door ons meer te 
vertellen over het leven van een bewoner. Bijvoorbeeld 
wat diegene vroeger graag deed, welke hobby’s iemand 
had. Hier kunnen wij onze activiteiten op laten aansluiten. 
Dit soort kleine dingen kunnen zoveel moois voor iemand 
betekenen.” 

Gedeelde agenda
Kim merkt dat er druk ligt op de zorg: “Zelf ben ik natuurlijk 
geen verzorgende, maar ik zie dat er, vanwege een 
personeelstekort, keihard wordt gewerkt. Er moet steeds 
vaker een beroep worden gedaan op flexwerkers en 
zorgwerkers. Bewoners zien liever bekende gezichten, 
wij als medewerkers ook, maar het is niet anders. Het 
dwingt ons om op een andere manier te gaan denken. En 
dat levert vaak goede ideeën op. Zo werken we nu met 
een gedeelde agenda, zodat ook de tijdelijke krachten 
weten wat er bij iemand speelt, wat er moet gebeuren en 
wat bepaalde bewoners belangrijk vinden. Een innovatie 
die tijd bespaart, omdat alles op papier staat. Het geeft op 
een mooie manier houvast.” 

Slimme techniek 
Ook het gebruiken van technologische innovaties ziet 
Kim zitten. Bijvoorbeeld robots om koffie rond te brengen 
of een rolstoel te duwen.“ Robots zijn een stuk minder 

Medewerker welzijn Kim van Leeuwen:

Interview

persoonlijk, maar maken het werk wel makkelijker. Net 
als de Medido, het apparaatje dat de juiste medicatie 
op het juiste moment verstrekt en een melding naar de 
verzorgende stuurt als de medicatie niet van het apparaat 
wordt gehaald. Ook Tessa, de pratende bloempot die je 
helpt dingen herinneren, is een mooi voorbeeld. Net als 
de Moofie; de interactieve, pratende stok die jou vertelt 
welke beweegoefeningen je kunt doen om fit te blijven. En 
wat dacht je van een interactieve robothond of -kat, een 
praktisch maatje dat vooral voor dementerende ouderen 
heel geschikt is. Mooie uitvindingen die zoveel kunnen 
betekenen voor mensen – en die bovendien medewerkers 
tijd opleveren. Er komen steeds meer mogelijkheden en 

we moeten er wel gebruik van maken, anders redden we 
het niet met de vergrijzing en het personeelstekort.”
 
Met plezier blijven werken
“Wat er ook gebeurt en wat er ook in ons werk gaat 
veranderen: ik vind het belangrijk dat we lief voor elkaar 
blijven, elkaar respecteren en elkaar blijven helpen als dat 
nodig is. Ook al hebben we net te weinig tijd en is de druk 
hoog. Ik werk niet als verzorgende, maar kan natuurlijk 
best even helpen met het aankleden van een bewoner 
als een collega in tijdnood komt. Laten we ervoor zorgen 
dat we het samen blijven doen en met plezier blijven 
werken. Met elkaar moeten we er wat van maken!” 

“Als ik hoor: ‘Bedankt voor de fijne 
dag, leuk dat je dit met ons hebt 
gedaan’, dan ga ik met een grote 

glimlach weer naar huis.”
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Op weg naar de 
zorg van morgen:

hoe houden we het 
behapbaar? 

Bert van Lienen – interim-directeur/bestuurder van De 
Vijverhof – is er duidelijk over: “Als we het huidige niveau 
van onze zorg willen behouden, dan moet één op de drie 
mensen straks in de zorg gaan werken. Dit is natuurlijk 
onhaalbaar, want ook in vele andere sectoren zijn mensen 
nodig. We moeten het dus anders doen: meer samen met 
anderen. Zo zullen familieleden van zorgbehoevende 
ouderen een rol moeten gaan spelen in de zorg. En we 
zullen zoveel mogelijk technologie in moeten zetten en 
op een andere manier gaan werken, meer met maatwerk. 
Hiermee bedoel ik dat we goed moeten onderzoeken in 
hoeverre mensen, met bepaalde hulpmiddelen, dingen 
zelf kunnen doen. Ouderen zo zelfstandig mogelijk laten 
wonen en zoveel mogelijk prikkelen om vooral dingen 
zelf te blijven doen, dat is de insteek. Mensen teveel uit 
handen nemen kan ervoor zorgen dat ze vaardigheden 
verliezen en afhankelijk worden, dat zou jammer zijn. Als 
het gaat om de kwaliteit van zorg, moeten we niet meer 
streven naar een acht: dit halen we niet. Misschien is het 
soms maar een zesje.”

Ondersteuning 
Het is duidelijk: we moeten de verwachtingen van de zorg 
gaan bijstellen. Zowel voor degenen die bij De Vijverhof 
komen wonen, als hun familieleden. Sjaak Immerzeel, 
manager vastgoed en facilitair beheer, legt uit: “Als mensen 
hier komen wonen, zijn ze niet meteen afhankelijk van 
ons. Alles wat ze zelf – of met hulp van familie, vrienden 
en kennissen – kunnen doen, moet vooral zo blijven. Die 
ondersteuning vanuit het netwerk is echt nodig. Wij kunnen 
alleen de zorg leveren die dan nog overblijft. Dat klinkt 
misschien hard, maar we kunnen niet anders. We hebben 
de mensen gewoonweg niet. We doen er alles aan om het 
leven van iemand zo comfortabel mogelijk te maken, maar 
we lopen wel tegen grenzen aan.”

Meer thuiszorg 
“Om onze zorg overzichtelijk te houden, willen we de 
thuiszorg voor de bewoners van onze 425 huurwoningen 
de komende jaren uitbreiden. Zo hoeven minder mensen 
te verhuizen naar onze verpleegafdelingen”, legt Sjaak 
uit. “Die afdelingen zijn er dan alleen nog voor intensieve 
zorg. Onze woningen zijn prima geschikt voor thuiszorg 
en we bieden tal van welzijnsvoorzieningen in de buurt. 
Hierdoor zal de vraag naar zorg afnemen, verwachten we 
– en dat geeft ons wat lucht. We zien bij al onze huurders 
een enorme toename van het gebruik van smartphones 

en tablets. Door corona hebben we gezien dat veel 
zorg via deze apparaten ook prima op afstand kan, 
met beeldbellen bijvoorbeeld. Ook dit maakt het beter 
behapbaar voor ons. Deze manier van zorg willen we dan 
ook graag uitbreiden.” 

Intensiever samenwerken 
Bert vult aan: “Daarnaast gaan we meer samenwerken met 
andere zorgaanbieders in de regio. Zo kunnen we van 
elkaar leren en elkaar ondersteunen waar dat nodig is. 
Alle creativiteit die hier te vinden is, kunnen we aanboren. 
Daar hebben we allemaal profijt van. Als bijvoorbeeld 
mensen met een slechte gezondheid vroegtijdig in beeld 
komen in de hele keten van zorgaanbieders, kunnen we 
snel de goede hulp bieden en vaak intensievere zorg op 
een later moment voorkomen.” 

Geclusterd VPT
Een andere manier om mensen langer zelfstandig te laten 
wonen, is het clusteren van huurders die gebruikmaken 
van het Volledig Pakket Thuis (VPT). “Dit pakket met zorg 
en ondersteuning leveren we nu aan zo’n 45 mensen, 
verdeeld over de verschillende appartementencomplexen”, 
geeft Sjaak aan. “Dit aantal zal de komende tijd flink 
toenemen. Om de uitvoering van deze zorg eenvoudiger 
te maken, bekijken we of we vrijkomende huurwoningen 
die dicht bij elkaar liggen, kunnen verhuren voor 
VPT-cliënten. Bijvoorbeeld als cluster voor mensen 
met beginnende dementie of mensen die intensieve 
lichamelijke zorg nodig hebben, eventueel inclusief een 
centrale ontmoetingsruimte. Zo willen we een vorm van 
groepswonen creëren voor huurders, met constante 
begeleiding en 24 uur per dag zorg heel dichtbij. Op deze 
manier kunnen we mensen zo lang mogelijk dingen zelf 
laten doen, dat is erg belangrijk.”

Preventie 
Een ander belangrijk punt is preventie: zorgen dat 
mensen zo gezond mogelijk ouder worden, met zo min 
mogelijk lichamelijke en psychische klachten. “Door het 
promoten van een gezonde leefstijl bijvoorbeeld”, legt 
Bert uit. “Gezond eten en voldoende bewegen dus. 
Ook kun je hierbij denken aan het blijven prikkelen van 
de hersenen, bijvoorbeeld door te lezen of puzzels of 
spelletjes te doen. Want ook hiervoor geldt: rust roest. Op 
deze manieren zijn we de komende jaren goed in staat 
om de verwachte zorgvraag te beantwoorden.” 

Het personeelstekort in de zorg is een landelijk probleem.  
Er komen steeds meer ouderen om voor te zorgen, en er zijn 

minder medewerkers om die zorg op zich te nemen. Hoe gaan we 
hier in De Vijverhof mee om, nu en in de toekomst?

Interview

Bert van Lienen, interim-directeur/bestuurder:
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We willen meer kunnen betekenen voor ouderen in Capelle en Krimpen aan den 
IJssel. Daarom gaan we, met twaalf zorg- en welzijnsorganisaties in deze regio, 
samenwerken op het gebied van welzijn, zorg en wonen. Zodat we de komende 
tientallen jaren de juiste ondersteuning en zorg kunnen bieden aan inwoners die 
dit nodig hebben.

Alle deelnemende organisaties hebben hiervoor een sa-
menwerkingsovereenkomst ondertekend. We hebben 
onder meer met elkaar afgesproken dat we meer aan-
dacht besteden aan preventie, zodat ouderen langer 
gezond blijven en langer zelfstandig thuis kunnen blijven 
wonen. Daarnaast maken we ons sterk voor het vergro-
ten van het netwerk van ouderen en de inzet van vrijwilli-
gers. Door dit samen te doen, kunnen we van elkaar leren 
en meer bereiken.

Wijkregisseurs
Elke wijk in Capelle en Krimpen krijgt een wijkregisseur. Die 
moet ervoor zorgen dat alle vormen van zorg en welzijn 
goed op elkaar aansluiten, zodat inwoners met een hulp- 
of zorgvraag de juiste ondersteuning krijgen. Zo gaan de 
wijkregisseurs in de betreffende wijken aan de slag om 
samen met professionals, vrijwilligers en bewoners projec-
ten en activiteiten op te zetten. Van aandacht voor een ge-
zonde leefstijl tot valpreventietrainingen, burenhulp en het 
onder de aandacht brengen van ontmoetingsactiviteiten. 

“We willen medewerkers 
graag aan ons binden” 

“We doen er alles aan om een goede werkgever te zijn. 
We proberen regelmatig te laten zien dat we onze me-
dewerkers waarderen, met aandacht, opleidingen en 
ontwikkelingsmogelijkheden, evenementen en attenties. 
Ook maken we de zorg graag aantrekkelijker voor – po-
tentiële – werknemers. Bijvoorbeeld door contracten aan 
te gaan bieden met werkuren die binnen schooltijden 
vallen. We zouden natuurlijk ook best meer salaris willen 
bieden, maar dit is lastig: we zijn gebonden aan de cao en 
afhankelijk van de geldstromen die we krijgen.” 

Luisterend oor 
Ook het bieden van een luisterend oor is erg belangrijk, 
vindt Annemieke: “Speelt er iets waardoor je je werk niet 

Het personeelstekort in de zorg is groot. 
Ook binnen De Vijverhof merken we 
dat. We doen er alles aan om zoveel 
mogelijk medewerkers aan te trekken 
én te behouden. Onze HR manager 
Annemieke Zwijnenburg legt uit hoe 
we dit doen. 

optimaal kunt doen? Of vind je dat het beter kan? Dan wil-
len we dit heel graag weten. Medewerkers moeten zich 
vrij voelen om dit aan te geven. Kunnen we er iets aan ver-
anderen, dan doen we dit heel graag. Is het iets op per-
soonlijk vlak – bijvoorbeeld een financieel probleem – dan 
verwijzen we je graag naar een hulpverlenende instantie. 
We doen er alles aan om jou op een plezierige manier je 
werk te laten doen. Daar hebben we allemaal profijt van.” 

Meer bekende gezichten 
In deze tijd is het inzetten van uitzendkrachten en tijde-
lijke zorgmedewerkers niet te voorkomen. Annemieke: 
“Hoe jammer we dit ook vinden, want we begrijpen heel 
goed dat het vervelend is als je voor de zoveelste keer 
iets moet uitleggen, of dat je als bewoner weer een nieuw 
gezicht ziet. Maar zonder zouden we het niet redden. 
Daarom gaan we ons plan- en flexbureau verder profes-
sionaliseren, met als doel: ook onze flexcollega’s zoveel 
mogelijk aan ons binden. Bijvoorbeeld met aantrekke-
lijker contracten en de mogelijkheid om als zzp’er voor 
langere tijd aan ons verbonden te zijn. Zo werken we aan 
een pool flexibel inzetbare én bij iedereen bekende me-
dewerkers. Ook dat hoort bij de ambitie om een aantrek-
kelijke werkgever te zijn.” 

HR manager Annemieke Zwijnenburg: 

Samen sterk in zorg, 
welzijn en wonen © Frank de Roo

De samenwerkingspartners
Deze organisaties hebben begin november jl. de 

samenwerkingsovereenkomst ondertekend:  
Gemeente Capelle aan den IJssel • Gemeente 

Krimpen aan den IJssel • Stichting Welzijn Capelle • 
Stichting ContourdeTwern • Stichting IJsselland Zie-
kenhuis • Stichting Zorgbeheer De Zellingen • Stich-
ting Lelie Zorggroep • Hervormde Stichting Bejaar-

denzorg Capelle aan den IJssel (HSB De Vijverhof) • 
Stichting Capelse Huisartsen • Zorggroep Krimpen, 
Stichting Cedrah • Stichting Humanitas • Stichting 

Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels. In de toekomst 
sluiten naar verwachting meer organisaties aan.

Susan Honkoop, wijkregisseur Middelwatering:
“Als wijkregisseurs gaan we nu onderzoeken wat er 

in de wijken speelt en waar de wijkbewoners be-
hoefte aan hebben, zodat we hierop kunnen inspe-
len met bijvoorbeeld activiteiten. Het is nu nog heel 

pril. Als er meer duidelijk is over wat we allemaal 
gaan doen, komt er een website met informatie.” 
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