
Editie juni 2019 o.a.: Het nieuwe strategisch beleid  Lindehof  

Uitbreiding dagbehandeling  Innovatie is verbeteren en vernieuwen 

25 jaar Archipel  Programma Precies!  Vrienden van Archipel

Editie juni 2019 o.a.: 25 jaar Archipel  Strategisch beleid 

Lindehof  Uitbreiding dagbehandeling  Innovatie is verbeteren 

en vernieuwen  Programma Precies!  Vrienden van Archipel



2	 Archipel	in	het	bijzonder

Inhoud

4	 	25	jaar	Archipel

8	 Nieuwe	strategie	

12	 	Lindehof	

14	 		Zorg	voor	mensen	met	Parkinson	

16	 	Nieuwe	initiatieven	voor		

een	betere	kwaliteit	

18	 	Uitbreiding	dagbehandeling		

20	 	Archipel	in	wijken	en	buurten

21	 	Innovatie	is	verbeteren		

én	vernieuwen

24	 	Zorgorganisaties	bundelen	

krachten	in	een	nieuw	netwerk

26	 	Vrienden	van	Archipel

Archipel in het bijzonder is het relatiemagazine van Archipel Zorggroep en verschijnt twee keer per jaar in een oplage van 1.250 exemplaren. 
Hoofdredactie Ilse van Leuken, Saskia van Nieuwland  Interviews en teksten Marie-José Dekkers en Dana Otten  Fotografie Freekje Groenemans 
Vormgeving Wapenfeit  Drukwerk Drukkerij Snep

4 8 12

14 16 18

21 24 26

een 
dynamische
verbinding



Archipel	in	het	bijzonder	 3

Kanidas
Best

Opening 
Berkenstaete 
Son & Breugel

Opening 
Gagelbosch 
en Fleuriade 
Eindhoven

1997

2000

2001

2002

2007

2010

2011

2016
2014

2006

In gebruik
 Hof van Strijp

De Vloed
Son en 
Breugel

Gagelbosch 
Eindhoven

De Akkers 
Nuenen

1993

Dommelhoef

De Landrijt Strijp
(Paulus)

De Passaat
Den 

Eerdbrand

De 
Bevelanden

Samengaan
 met

Samengaan met

Samengaan met

Samengaan met

Samengaan met

SVVE
De Archipel

Start 
ontwikkeling 

Kenniscentrum 
Landrijt en 
Dommelhoef

Samengaan met

Tijdelijke 
locatie

 Orangerie 
Eindhoven

Nieuwe naam 
en logo

Tradinova
 (Genderhof 
en Ekelhof 
Eindhoven)

2017

Opening
 Nieuwbouw 

Nazareth
Best

Afscheid OrangerieEindhoven

Afsch
eid

 

Gend
erh

of

Ein
dho

ven

Opening
 renovatie Akkers

Nuenen

Opening
 Nieuwbouw 

Landrijt

Oprichting Stichting 
Verpleging en Verzorging 
Eindhoven en omstreken 

(SVVE)

25 jaar Archipel een overzicht



4	 Archipel	in	het	bijzonder

25	jaar	Archipel

Dit jaar is het een kwart 

eeuw geleden dat 

(de voorganger van) 

Archipel de belangrijke 

aanbieder van verpleeg- 

en verzorgingshuiszorg 

werd in de regio. Archipel 

in het bijzonder blikt terug 

op de afgelopen 25 jaar 

- met enkele van de vele 

medewerkers die er al die 

tijd (of zelfs nog veel langer) 

bij waren - én vooruit.

Ton
Secretaris van de raad van bestuur Ton 
van Gerwen is één van hen: “Ik kwam uit 
de ziekenhuiswereld en begon in 1991 
als unithoofd op de Landrijt. Al vrij snel 
werden de tien units samengevoegd 
tot vijf afdelingen. Eigenlijk was ik een 
beetje boos, omdat mijn leidinggevende 
dat bij mijn komst al wist. Maar zij had 
blijkbaar plannen met mij en ik werd 
afdelingshoofd. Ik voelde me wel een 
beetje schuldig ten opzichte van andere 
unithoofden dat ik als nieuwkomer die 
functie kreeg.”

Ton van Gerwen

Eigenwijs
In de loop der jaren zag Ton het werk 
veranderen: “Een andere manier van zorg 
leveren, door evolutie van zowel het vak 
als de positie van de cliënt. Je overlegt nu 
met de cliënt waarom je iets doet.”
Nieuwbouw en verhuizingen zijn ook 
altijd een rode draad geweest bij 
Archipel, aldus Ton: “Alles is intussen 
nieuw behalve Eerdbrand, maar dat 
is grondig verbouwd, en huurlocatie 
Ekelhof.” De verhuis- en bouwplannen 
gaan ook gewoon door: “We kijken nu 
naar wat we met Ekelhof en Dommelhoef 
kunnen en gaan doen.”
Een andere rode draad is ‘Den Haag’, 
de steeds veranderende visies en 
richtlijnen van de overheid. Ton: “Maar 
daar zijn we altijd wel vrij eigenzinnig 
mee omgegaan, een beetje eigenwijs. 
Het juk van Den Haag is er natuurlijk wel, 
maar dat hebben we nooit zo ervaren. Je 
kunt natuurlijk meteen gaan doen wat er 
in Den Haag geroepen wordt, maar we 
kijken het altijd even aan. Daar zijn we 
altijd op z’n Archipels mee omgegaan. 
We weten het vaak om te draaien naar 
kansen voor Archipel. De omslag is er 
natuurlijk wel geweest. Vroeger schreef 
je je als je 55 was alvast in bij het 
bejaardenhuis. Makkelijk; daar kon je 
biljarten, had je je aanspraak, je natje  
en je droogje. Tegenwoordig gaat dat  
niet meer, thuis blijven wonen is het 
adagium.

25



Archipel	in	het	bijzonder	 5

Hennie
Kansen krijgen en blijven leren; dat 
kan Hennie Gigler (63) beamen. Ze 
neemt dit jaar na 48 jaar (!) afscheid 
van Archipel door met prepensioen te 
gaan: “Het is een beetje dubbel.  
Aan de ene kant tel ik af, aan de 
andere kant heb ik moeite om te 
stoppen, maar het is mijn eigen 
keuze.” Op mijn vijftiende kwam 
ik hier binnen als stagiaire, en op 
mijn zestiende werkte ik als hulp in 
de keuken want ik was nog te jong 
voor de interne opleiding.” Door 
rugklachten moest ze na dertien 
jaar stoppen als ziekenverzorgster: 
“Ik heb me laten omscholen, eerst 
als receptioniste, later haalde ik 
deeltijdcertificaten voor het medisch 
secretariaat.” Die afdeling zette 
ze samen met een collega op: 
“Als opvolger van de afzonderlijke 
bewonerssecretariaten per locatie.” 

Het werk is nog steeds leuk:  
“Maar het is wel zakelijker en 
financieel complexer geworden,  
heeft voor mijn gevoel veel minder 
met de zorg te maken.” Wat zal ze  
het meeste missen van Archipel? 
“Het contact met de fijne collega’s! 
Ik heb geen broers, zussen of 
kinderen. De goede en slechte dingen 
die ik privé meemaakte, deelde ik  
met collega’s. Als er iets was, vingen 
ze me op. Dat zal ik missen.”   

“ De goede en 
slechte dingen 
die ik privé 
meemaakte, deelde 
ik met collega’s,  
dat zal ik missen”

Archipel is zich ook steeds meer 
gaan richten op de mensen in de 
thuissituatie, op de wijken en de 
buurten. Komende jaren gaan we 
nog veel meer naar buiten en thuis 
ondersteuning bieden. Zo kunnen we 
met minder mensen toch dezelfde 
cliënten blijven bedienen, maar dan 
in hun thuissituatie met de grotere rol 
van de mantelzorg. Want de expertise 
hebben we wel als kenniscentrum. In 
wijken en dorpen ben je met meerdere 
partijen ervoor verantwoordelijk 
dat mensen zo lang mogelijk thuis 
kunnen blijven. Dat is de insteek voor 
de komende jaren. Daarvoor moeten 
we over elkaars muren heen stappen, 
maar het betekent ook dat financiers 
dat moeten doen.”

Wat heeft hij zelf van die (ruime) kwart 
eeuw Archipel geleerd? “Dat Archipel 
een lerende organisatie is. Je krijgt, 
als je wilt, heel veel kansen hier en 
kunt veel bereiken. Je wordt daarin 
gestimuleerd en je krijgt de vrijheid 
om te ondernemen en opleidingen te 
doen. Nog een Archipelkaraktertrek 
is dat we ontzettend bescheiden zijn. 
We mogen gerust nog meer uitdragen 
wat we hier goed doen, zeker als 
excellente aanbieder van zorg voor 
bijzondere doelgroepen. Mensen 
komen uit heel Nederland bij ons 
kijken hoe we dat doen.”

“ Je krijgt, als je wilt, 
heel veel kansen 
hier en kunt veel 
bereiken”

48
Hennie Gigler
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25	jaar	Archipel

Mariëtte
Mariëtte van de Meulengraaf was op 
1 mei 25 jaar in dienst: “Ik begon als 
hoofd personeel en opleidingen van 
toentertijd locaties Strijp, Dommelhoef 
en Passaat. Toen waren er nog drie P&O-
diensten. Na een paar jaar werd ik hoofd 
P&O van de hele SVVE en per december 
2000 ben ik persoonlijk begeleider, zoals 
de functie officieel heet. Ik ben van huis 
uit arbeids- en organisatiepsycholoog 

en ik fungeer in die rol. Om die geen 
zwaar karakter te geven is gekozen 
voor begeleider, maar die naam blijft 
niet zo plakken. Ernaast ben ik ook de 
vertrouwenspersoon voor heel Archipel, 
en zo kent en noemt iedereen me.”
Mariëtte: “In 25 jaar is er veel gebeurd. 
Persoonlijk ben ik dankbaar – dat klinkt 
hoogdravend maar het voelt echt zo 
– dat ik veel vrijheid, ondersteuning, 
vertrouwen en stimulans kreeg in mijn 

loopbaan. Vooral mijn eerste baas Ton 
Muurling maakte dat mogelijk, heel 
bijzonder; daar spreekt vertrouwen 
uit. Dat heeft me alle mogelijkheden 
geboden om mezelf te ontwikkelen, om 
te groeien en mijn eigen positie binnen 
de organisatie te kunnen innemen. 
Zonder onbescheiden te willen zijn; ik 
ben ook de medewerkers van Archipel 
dankbaar. Ik weet dat mijn functie veel 
mensen goed heeft gedaan. Het is een 
mooie geste, dit als werkgever aan je 
medewerkers aanbieden. Het leverde 
hen veel op, voor het merendeel positief, 
vind ik.” Ze is blij dat ze haar werk kan 
voortzetten: “En collega’s efficiënt kan 
blijven helpen, ingebed in de organisatie 
en in samenwerking met collega’s.”

Mariëtte van de Meulengraaf

Mirjam Frederiks

“ Ik ben dankbaar 
dat ik veel vrijheid, 
ondersteuning, 
vertrouwen en 
stimulans kreeg in 
mijn loopbaan”

Mirjam
Mirjam Frederiks werkt als verzorgende 
IG voornamelijk nachtdiensten op de 
Eerdbrand: “Ik werk eigenlijk al 37 jaar 
bij Archipel, ben er alleen drie maanden 
tussenuit geweest toen ik moeder werd. 
Ik heb al veel verschillende contracten en 
afdelingen gehad maar wel altijd op deze 
locatie. De nachtdiensten pasten goed in 
mijn gezinssituatie. Nu zijn mijn kinderen 
volwassen en de deur uit. Ik ben dus 
flexibel in het opvullen van openstaande 
diensten of als er zieken zijn, net wanneer 
ik nodig ben.” Dacht ze wel eens aan 
verkassen? “Ja hoor. Maar weet je, ik weet 
precies wat ik op de Eerdbrand heb, ik 
zit er prima, op mijn plek. Alles is goed 
geregeld, Archipel is een prima werkgever. 
Ik heb leuk werk, leuke collega’s. Ik hoef 
niet weg.”

Ze zag het werk wel veranderen: “Ik vind 
het zakelijker geworden. Ik heb goed 
contact met mijn eigen team, daarbuiten 
veel minder, jammer genoeg. Cliënten 

nu hebben al een slechte gezondheid 
als ze binnenkomen. Vroeger woonden 
cliënten jaren bij ons, met hen bouwde je 
een band op. De soort zorg is intensiever, 

moet sneller en de administratie rondom 
de zorg is veel uitgebreider geworden. 
De tijdsdruk is groter geworden. En de 
familie staat meer op de voorgrond. Ik 
zag al zoveel veranderingen en gewijzigde 
regels, maar die lopen vaak met een 
sisser af.” Ook signaleert ze positieve 
veranderingen: “Kortere lijntjes dan 
voorheen binnen je werkveld.  
De scholing is beter, alles eromheen  
is een vooruitgang en zinnig om jaarlijks 
of tweejaarlijks bij te houden. Dat hoort 
ook bij je functie en is nuttig om up-to-
date te houden.” ■

“ Ik heb leuk werk, 
leuke collega’s.  
Ik hoef niet weg”

37

25
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Kort	nieuws

Op dit moment is Ronald Helder 
werkzaam als voorzitter van 
de raad van bestuur bij de 

Amarantgroep, een grote zorgaanbieder 
in Noord-Brabant gespecialiseerd in 
het ondersteunen van mensen met 
een verstandelijke beperking en/
of autisme. Momenteel heeft hij ook 
een nevenfunctie als lid van de raad 
van toezicht bij De Zellingen, een VVT 
organisatie in Capelle aan den IJssel. 

Ronald Helder: “Wat mij bij Archipel 
aanspreekt is dat de organisatie zich 
onderscheidt door een profilering 
op specifieke doelgroepen. Archipel 
richt zich daarmee op een afgebakend 

domein, zowel qua zorgvraag, 
werkgebied als arbeidsmarkt en is 
tevens speler in het sociaal domein. 
Dit levert interessante bestuurlijke 
vraagstukken op.”

Jasper de Wit is directeur-partner bij  
adviesbureau BMC Advies, actief in  
de publieke sector. In zijn dagelijkse  
werkzaamheden is Jasper bezig met 
uiteenlopende bestuurlijke, organisato-
rische en samenwerkingsvraagstukken.  
Ook heeft hij toezichtervaring opgedaan 
in een sector en context waar door wet- 
en regelgeving en maatschappelijke 
trends de rol van de corporatie sterk in 
beweging was. 

Jasper de Wit: “Ik lever graag vanuit een 
frisse blik een bijdrage aan goede zorg, 
goed wonen en welzijn voor mensen 
die gebruik maken van de diensten van 
Archipel. Hiermee wil ik de organisatie 
helpen zich verder te ontwikkelen en 
randvoorwaarden te creëren waarin de 
medewerkers en vrijwilligers kunnen 
werken vanuit de bedoeling.” ■

De raad van toezicht is 

aangevuld met twee nieuwe 

leden:  Ronald Helder en 

Jasper de Wit. Met de komst 

van deze aansprekende namen 

is de RvT van Archipel weer 

op volle kracht. 

Raad van toezicht Archipel  
compleet met nieuwe	leden

Jasper de WitRonald Helder

Raad	van	Toezicht	Archipel:
De heer mr. J.P.T van der Kruis 
(voorzitter)
Mevrouw drs. P.L.M.L. Gruijters 
(vice-voorzitter)
De heer drs. C.C.P.P. Kluiters RA
Mevrouw drs. M. Verhees
Mevrouw Mr. H.C.M. Wüst
De heer drs. R.A. Helder
De heer J. de Wit MSc

Voor Archipel Kwadraat, het kleinschalige woonproject in de wijk, wordt 
een nieuwe locatie gebouwd aan de Nansenstraat in Eindhoven (Woensel). 
Kleinschalig, waarbij de bewoners zoveel mogelijk hun eigen levensstijl en 
ritme houden en hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Binnen 
Kwadraat is 24 uur per dag begeleiding, aansturing, zorg en structuur bij alle 
voorkomende dagelijkse activiteiten aanwezig. In de nieuwbouw krijgen de 
cliënten allemaal veel meer privéruimte dan in de huidige woonomgeving. 
In de nieuwbouw zijn straks 24 appartementen met daarbij gezamenlijke 
woonkamers. Iedere bewoner krijgt een eigen appartement met eigen sanitaire 
voorzieningen en kan naar eigen smaak zijn/haar appartement inrichten.  
Begin 2020 wordt de nieuwbouw in gebruik genomen. ■

Archipel	Kwadraat
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In het afgelopen jaar hebben we bij 
Archipel onze missie aangescherpt 
en de speerpunten voor de komende 

jaren bepaald. Dat hebben we gedaan 
op basis van onderzoek en samen 
met een grote groep betrokken 
medewerkers. Vanaf het begin was 
duidelijk dat de mensen voor wie wij 
bestaan, kwetsbare ouderen en mensen 
met een ernstige chronische ziekte, 

ons uitgangspunt vormen. Op hun 
vragen, wensen en behoeften willen 
wij, nu maar ook in de toekomst, zo 
goed mogelijk kunnen inspelen, samen 
met medewerkers, vrijwilligers en 
mantelzorgers. Eigen regie is een rode 
draad. Eigen regie van de cliënt maar 
ook de eigen regie van de medewerkers. 
De regie over het werk zelf in handen 
hebben, geeft medewerkers beter de 

mogelijkheid om te zorgen dat cliënten 
ook daadwerkelijk de regie zelf kunnen 
behouden. Zelf verantwoordelijkheid 
nemen en delen draagt bij aan 
werkgeluk van medewerkers en 
uiteindelijk ook aan leefgeluk van  
de cliënten. Vol trots presenteren  
wij het resultaat en nemen we u mee  
in het proces dat we gezamenlijk 
hebben doorlopen. 

Strategisch	beleid

een 
dynamische
verbinding

strategie van ons allemaal
leefgeluk en werkgeluk gaan hand in hand
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de uitdagingen 
waar Archipel 
voor staat

Het aantal ouderen in onze  
maatschappij groeit, er komen 
meer ouderen die behoefte hebben 
aan zorg en hun zorgvragen  
worden ingewikkelder. 

we zijn goed voor 
cliënten, medewerkers 
en vrijwilligers

onze 
missie
Archipel is toonaangevend als het gaat 
om het beantwoorden van vragen van 
kwetsbare ouderen en mensen met een 
ernstige chronische ziekte. 

We faciliteren de cliënt en zijn 
mantelzorger, zodat zij, in dialoog, regie 
kunnen voeren op keuzes die er voor hen 
toe doen. We volgen de cliënt daar waar 
hij woont en zo lang hij dit wenst. Dat kan 
thuis zijn, maar ook op een andere plek 
waar hij zich prettig voelt. 

We zijn dynamisch en organiseren  
in verbinding met anderen. 

In onze maatschappelijke opdracht hebben 
we uitstekend oog voor duurzaamheid, 
innovatie en de veranderende 
maatschappij. 

Archipel maakt verschil voor cliënten  
en medewerkers.
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Strategisch	beleid

we verbeteren  
en vernieuwen 
continu
Onze cliënten kunnen erop vertrouwen dat we ons 
vak verstaan en steeds betere zorg verlenen omdat 
we opleiden, continu leren, verbeteren, ontwikkelen, 
onderzoeken en vernieuwen heel vanzelfsprekend 
vinden. We zijn continue op zoek naar (technologische) 
vernieuwingen, maar altijd met oog voor de dagelijkse 
praktijk en om de kwaliteit van zorg voor de cliënt 
te verbeteren. Samen met onze partners maken we 
handig gebruik van alle denkkracht en vernuft in 
de Brainportregio. Omdat we erop vertrouwen dat 
technologie en informatica kansen bieden om de juiste 
dynamische verbindingen te versnellen, te verbreden  
en kwalitatief beter te maken.

we zijn 
gespecialiseerd 
in bijzondere 
doelgroepen en 
zorgvragen
Onze cliënten verdienen excellente zorg – dát is onze 
ambitie. Ook cliënten met bijzondere zorgvragen
kunnen bij ons terecht. Cliënten krijgen onze excellente 
zorg ook niet meer alleen binnen onze muren, in onze 
kenniscentra. Cliënten en collega’s (h)erkennen onze 
excellente zorg en specialistische kennis in de regio 
en daarbuiten. We zijn de verbindende schakel in de 
zorg in en via netwerken. Daarnaast dragen we actief 
bij aan zowel doelgroepgerichte als academische 
expertnetwerken. Op deze manier kunnen we goed 
blijven reageren op de steeds complexer wordende zorg.

we zijn dichtbij  
en in 
verbinding

We gaan ons, veel meer dan nu, richten op mensen in 
hun eigen wijken en buurten. Zodat wij weten wat daar 
speelt en de wijkbewoners, vanuit hun eigen regie, 
weten met welke vragen ze bij Archipel terecht kunnen. 
Hierbij werken we aan duurzame en dynamische 
oplossingen waarmee we het wonen in de eigen wijk 
voor toekomstige cliënten mogelijk maken. Voor onze 
cliënten zijn we dichtbij en in verbinding. Cliënten 
kunnen er daarbij op rekenen dat we multidisciplinair 
samenwerken met partners binnen en buiten Archipel. 
Zo verbinden we ons met de specialistische kennis van 
anderen als dat voor de cliënt van belang is.
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samen aan 
de slag

ons volledig  
strategisch beleid vindt u op:

archipelzorggroep.nl/strategie 

Het afgelopen jaar stond in het  
teken van de vorming van het 
nieuwe strategische beleid.  

Hierin bepaalt Archipel de belangrijkste 
thema’s waarmee de zorgorganisatie  
de komende jaren aan de slag gaat.  
Monique Hertogs, lid van de raad van 
bestuur en samen met bestuurssecretaris 
Ton van Gerwen kartrekker van het 
proces, vertelt over de totstandkoming 
van de nieuwe strategische koers. 

“Als Archipel hebben we een grote 
verantwoordelijkheid voor kwetsbare 
ouderen en mensen met een ernstige 
chronische ziekte,” aldus Monique. 
“Met de vorming van de nieuwe strategie 
hebben we onszelf uitgedaagd om 
scherpe keuzes te maken, zodat we ook 
in de toekomst zo goed mogelijk op 
vraagstukken in de ouderenzorg kunnen 
inspelen. De zorg voor de cliënt vormt 
natuurlijk de kern van ons plan. We willen 
hele goede zorg aanbieden aan huidige 
én toekomstige cliënten, waarbij eigen 
regie een belangrijk thema is. Dat is de 
rode draad geweest in het bepalen van  
de strategie.” 

Participatie	als	uitgangspunt
In het proces vormde participatie een 
belangrijk uitgangspunt. “Uit de hele 
organisatie waren mensen betrokken; 
van de behandelaren, ondersteuners 
en de teams, tot aan de gremia 
(vrijwilligersraad, ondernemingsraad, 
cliëntenraad en het zorginhoudelijke 
beraad),” aldus Monique. “Op deze 
manier hebben we de aanwezige 

Monique Hertogs

expertise en inzichten kunnen 
samenbrengen vanuit het perspectief  
van cliënten. En hebben we ook goed 
kunnen kijken naar wat medewerkers 
nodig hebben om hun werk met  
plezier te kunnen doen.” 

Stapsgewijs		
de	juiste	koers	bepalen
“Via een gefaseerde aanpak zijn we 
uiteindelijk tot de juiste strategische 
inhoud gekomen. De eerste fase stond 
in het teken van het verzamelen van 
informatie door interne en externe 
analyse, verschillende onderzoeken en 
adviezen. De resultaten en aanbevelingen 
zijn gedeeld tijdens een tweedaagse 
bijeenkomst. Ook hebben we hier de 
belangrijkste vraagstukken bepaald. In de 
daaropvolgende fase zijn we aan de slag 
gegaan met mogelijke scenario’s voor 
de toekomst, waarin we telkens twee 
uitersten tegen elkaar hebben afgezet, 
bijvoorbeeld een grote versus een kleine 
rol in wijken en buurten. Hieruit zijn de 
belangrijkste thema’s en kernwaarden 
voortgekomen, die zijn uitgewerkt in een 
strategietekst. Deze tekst hebben we 
voorgelegd aan de mensen die betrokken 
zijn geweest bij dit proces. Op de vraag: 
‘is dit jullie plan?’ kwam een eenduidig 
‘ja’. De strategie is echt iets van ons 
allemaal geworden. Daar ben ik trots op!” ■

“ Met de vorming van 
de nieuwe strategie 
hebben we onszelf 
uitgedaagd om 
scherpe keuzes te 
maken”

de waarden 
waar we bij 
Archipel 
naar leven

verantwoordelijkheid 
nemen en delen

vertrouwen en 
betrouwbaarheid

vakmanschap  
en vrijheid
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In oktober 2018 opende 
Archipel de deuren van 
een kleinschalig woon-
zorgcentrum in Oerle.  
In Lindehof kunnen ouderen 
met een psychogeriatrische 
achtergrond (dementie) 
hun leven in Oerle zo goed 
mogelijk voortzetten; 
dichtbij en in verbinding met 
de gemeenschap waar ze  
thuis zijn.

Leven zoals thuis 
in het hart van Oerle

In de zithoek wordt koffiegedronken 
en een praatje gemaakt, er worden 
spelletjes gespeeld en in de keuken 

ontfermt een mantelzorger zich over  
de bereiding van een soep. 
 “We leven hier zoveel mogelijk als 

thuis. Samen en met elkaar,” vertelt 
contactverzorgende Sandra Swinkels. 
“Veel bewoners kennen elkaar uit het 
dorp en hebben familie en kennissen in 
de omgeving die regelmatig op bezoek 
komen. Echt ons kent ons dus.”

24-uurszorg	dichtbij
Enkele jaren geleden werd er voor 
het eerst gesproken over een woon-
zorgcentrum in Oerle. De nu gerealiseerde 
Lindehof loopt voorop in de Archipel-
strategie: duurzame en dynamische 

Lindehof
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oplossingen in de eigen wijken en 
buurten van cliënten. “Het dorp kent 
een hechte gemeenschap. We willen 
daarom Oerlenaren de kans geven om 
er zo lang mogelijk onderdeel van te 
blijven,” beaamt Sandra. “In Lindehof 
kunnen maximaal zeven ouderen met 
een psychogeriatrische achtergrond 
(dementie) wonen in een beschermde 
omgeving met 24-uurszorg dichtbij. 
Zij wonen letterlijk tussen andere 
dorpsgenoten in. Overdag zijn er 

vaste medewerkers aanwezig die de 
bewoners zorg en ondersteuning bieden. 
’s Nachts wordt de zorg opgepakt 
door de naastgelegen zorgorganisatie 
Severinus, die met een uitluistersysteem 
en cameratoezicht de veiligheid van de 
bewoners waarborgt.”

Levensverhaal	centraal
Lindehof heeft ruimte voor de eigen 
leefgewoonten van bewoners. Sandra: 
“Hun levensverhaal staat centraal. Zo zijn 
hun wensen leidend bij de invulling van 
de dagbesteding.” Daarnaast is er in het 
modern vormgegeven interieur rekening 
gehouden met de persoonlijkheid van  
de bewoners. Iedere bewoner heeft  
een eigen ‘plankje’ in de huiskamer.  
In de gang hangen schilderijen die ze 
zelf uitkozen en de slaapkamers zijn 
naar eigen wens ingericht. Hierdoor 
voelt het leven in Lindehof aan als thuis. 
Niet alleen voor de bewoners, maar ook 
voor hun netwerk en de medewerkers. 
“Familie en vrienden helpen regelmatig 
mee en bedenken ideeën om het leven 
in Lindehof plezierig te maken,” aldus 
Sandra. “Zo wilde de familie van een van 
de bewoners graag een verjaardagsfeest 
organiseren. Dat werd uiteindelijk 
een gezellige avond met muziek voor 
iedereen!”

“	Ik	ben	blij	dat	mijn	vader	in	
het	dorp	kan	blijven	wonen”

Marleen van de Sande-van 
Loenhout helpt iedere week een 
dagje mee in Lindehof. “Dat is 
altijd weer gezellig. Ik ben blij dat 
mijn vader, een echte Oerlenaar, 
in het dorp kan blijven wonen. 
Extra fijn is dat mijn moeder 
boven Lindehof woont, in een 
seniorenappartement. Dat zij nog 
regelmatig hele dagen samen 
kunnen zijn, vind ik erg bijzonder.”

“ De wensen van bewoners zijn leidend  
bij de invulling van de dagbesteding”

“	Onze	dagelijkse		
activiteiten	kunnen		
we	gewoon	voortzetten”

Janus van Lieshout kan zijn vrouw 
lopend vanuit hun oude woning 
bezoeken in Lindehof. “We wonen 
al acht jaar in Oerle en vinden het 
daarom heel fijn dat mijn vrouw het 
dorp niet hoefde te verlaten. Onze 
dagelijkse activiteiten kunnen 
we binnen Lindehof gewoon 
voortzetten; samen koffiedrinken, 
een spelletje spelen. Laatst hadden 
we zin in pilav. Dat is dezelfde 
avond nog hier gemaakt.”

Burendag	
In mei organiseerden de medewerkers 
van Lindehof, samen met Severinus en 
woonstichting ‘thuis, een Burendag.  
“De Burendag is normaal in september, 
maar wij organiseerden ‘m eerder,” 
vertelt verzorgende IG Jeanne Sanders, 
“zodat we elkaar, nu iedereen goed en 
wel op z’n plek zit, alvast beter leren 
kennen. In de toekomst hopen we elkaar 
daardoor nog beter te kunnen vinden. 
Het was erg leuk om te zien hoe iedereen 
genoot van deze dag.”
“En wie weet komen er wel nieuwe 
enthousiaste vrijwilligers,” voegt 
woonondersteuner Irma Derks toe. “Zij 
zijn van harte welkom om bij te dragen 
aan de zorg en ondersteuning voor de 
cliënten in Lindehof.” ■

De heer en mevrouw Hendrikx tijdens Burendag
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Bijzondere zorg 
voor mensen met de 
ziekte van Parkinson
Mensen met de ziekte van Parkinson zijn één van de doelgroepen waarvoor 
Archipel bijzondere zorg in huis heeft. Dommelhoef biedt dagbehandeling  
voor mensen met Parkinson in diverse stadia. Vanwege de groeiende behoefte 
wordt gekeken naar een speciale afdeling op de Landrijt. Bij Archipel woont 
nu al een zestigtal cliënten met de ziekte van Parkinson.

Kenniscentrum
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Inzicht in de ziekte en behandeling 
is nog volop in ontwikkeling, vertelt 
fysiotherapeut Han Vissers die het 

Archipel-zorgprogramma Parkinson leidt: 
“De ziekte vergt bijzondere expertise 
van verzorgers en behandelaars. 
Daarom zijn de behandelaars van het 
expertteam aangesloten bij en opgeleid 
via het landelijke ParkinsonNet. Ook 
is ter voorbereiding op een speciale 
Parkinsonafdeling een volledig team 
verpleging en verzorging geschoold in 
de ziekte van Parkinson en wordt een 
Parkinsonverpleegkundige opgeleid.”

Archipel wil graag nog een stap verder 
zetten, aldus Han: “Als expertteam 
hebben we als missie: ongeacht 
waar de cliënt verblijft moet hij of zij 
gestructureerde, optimale zorg en 
behandeling krijgen. Maar dit kan 
voor sommige cliënten het beste 
gerealiseerd worden op een speciale 
afdeling. Daarnaast willen we op termijn 
een mogelijkheid voor tijdelijk verblijf. 
Daarmee kunnen we revalidatie bieden, 
respijt voor mantelzorgers en cliënten 
hier laten logeren na een operatie, 

zoals diepe-hersenstimulatie DBS, 
of tijdens het opnieuw inregelen van 
medicatie, maar dan zonder langdurig 
ziekenhuisverblijf. Ondanks de grote 
behoefte is zo’n tijdelijk verblijf door 
praktische en financiële bezwaren 
moeilijk te realiseren.”

Twee	sporen
Met het tweesporenbeleid is Archipel 
nu volop bezig: “Het expertteam geeft 
die zorg en behandeling vorm op alle 
locaties. Ook thuiswonende cliënten en 
cliënten van de dagbehandeling worden 
behandeld voor hun Parkinsonklachten, 
zowel mono- als multidisciplinair.  
Tegelijk kijken we hoe we die optimale 
zorg en behandeling kunnen gaan 
leveren aan geclusterde cliënten binnen 
het verpleeghuis: op een speciale 
afdeling, binnen een sociotherapeutisch 
leefmilieu waarin cliënten zo goed 
mogelijk functioneren. Cliënten hebben 
er lotgenotencontact. Er werken specifiek 
geschoolde behandelaren en personeel 
die er nog meer leren over de ziekte. In 
goede samenwerking met de neurologen 

en Parkinsonverpleegkundigen van 
het St. Annaziekenhuis wordt de 
(medicamenteuze) behandeling 
geoptimaliseerd om het welzijn van 
de cliënt te verhogen. De rol van de 
neuroloog in de late fase van de ziekte 
wordt steeds belangrijker en vergt 
specifieke expertise.”
Cliënten met Parkinson hebben vaak 
typische symptomen, waardoor ze niet 
‘passen’ in reguliere verpleeghuis-
afdelingen die zich op psychogeriatrie 
of somatiek richten: “Met een speciale 
Parkinsonafdeling kunnen we daar 
een goede mix in vinden en de 
leefomgeving aanpassen. Met een goed 
medicatiebeleid, specifiek geschoolde 
professionals, gecoördineerde zorg, 
een aangepast welzijnsaanbod, goede 
onderlinge communicatie en afstemming, 
natuurlijk mét de cliënt in regie, is heel 
veel mogelijk. We kijken nu concreet wat 
nodig is, naar de kosten en baten, door 
inzet van onze eigen expertise en door 
werkbezoeken elders. Er ligt nu een plan 
van aanpak met als doel om in de loop 
van dit jaar de nieuwe, aparte afdeling 
te starten. De raad van bestuur heeft al 
groen licht gegeven en we praten er nu 
over met de centrale cliëntenraad.” ■

“ We hebben als 
missie: ongeacht 
waar de cliënt 
verblijft moet hij of  
zij gestructureerde,  
optimale zorg 
en behandeling 
krijgen”

Parkinson

De ziekte van Parkinson is een 
gecompliceerde, progressieve, 
neurologische aandoening in 
verschillende vormen die langzaam 
maar zeker breder bekend 
wordt. Genezen kan niet, maar 
symptoombestrijding door medicatie 
en paramedische behandeling 
wel. Bekende symptomen zijn de 
tremoren of juist de vertraagdheid 
en het maskerachtige gelaat, maar 
de brede, complexe ziekte kent nog 
veel meer kenmerken, zoals slik- en 
psychische problemen; vandaar 
dat specifiek geschoolde zorg en 
behandeling zo belangrijk zijn. Er 
is zelfs een erfelijke vorm van de 
ziekte. Hoe de ziekte van Parkinson 
wordt veroorzaakt, is onbekend; 
klachten ontstaan pas wanneer het 
gehalte dopamine in de hersenen al 
laag is. 

Han Vissers
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Kwaliteitsplannen/gelden
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Nieuwe initiatieven 
voor een betere kwaliteit
Beweegstimulering, een grotere huiskamerbezetting en 

een intensievere inzet van behandelaren. Het zijn enkele 

voorbeelden van projecten uit het kwaliteitsplan waar  

Archipel dit jaar mee aan de slag gaat. 

“In 2019 is er door de overheid 
een bedrag van 600 miljoen 
euro beschikbaar gesteld 

aan organisaties in de verpleging 
en de verzorging. Dit met als doel 
om problemen, zoals te weinig 
personeel, aan te pakken,” vertelt 
beleidsmedewerker en procesbewaker 
Elise Sieben. “Zorgaanbieders moesten 

hiervoor zelf een kwaliteitsplan inclusief 
begroting indienen bij het zorgkantoor. 
Vereiste was dat 85% van de budgetten 
wordt besteed aan extra personeel en 
15% gebruikt wordt voor overige zaken 
die zorgen voor een kwaliteitsverbetering. 
Om hier een juiste invulling aan te 
geven, heeft Archipel ervoor gekozen om 
iedereen uit de organisatie uit te nodigen 

zelf ideeën aan te dragen. Medewerkers 
kregen hierdoor de kans om (creatieve) 
oplossingen te bedenken voor problemen 
waar zij tegenaan lopen.” 
 “In totaal zijn er zo’n veertig ideeën 
ingediend,” vult Ilse de Brouwer, tevens 
beleidsmedewerker en procesbewaker 
aan. “De ideeën zijn getoetst op onder 
andere haalbaarheid. Uiteindelijk 
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huiskamerbezetting wordt vergroot. 
“Veel zorgmedewerkers ervaren een hoge 
werkdruk, vanwege de krappe bezetting 
en de toenemende zorgzwaarte van 
cliënten. We hebben gemerkt dat we die 
werkdruk kunnen verlagen door de inzet 
van bijvoorbeeld woonondersteuners. Dit 
zijn veelal medewerkers met een niet-
zorggerelateerde achtergrond die door 
hun aanwezigheid en ondersteunende 
werkzaamheden in de huiskamer zorgen 
voor aandacht en rust bij de cliënten. 
Hierdoor kan het zorgpersoneel zich 
beter focussen op het leveren van zorg. 
Komend jaar krijgen ruim zestig teams  
24 fte toegewezen, die ze ieder naar 
eigen behoefte mogen invullen. Er zijn 
veel kandidaten geïnteresseerd in de 
functie. En sommige woonondersteuners 
zijn zo enthousiast dat ze uiteindelijk 
doorgroeien naar de zorg. Dat is 
natuurlijk een mooie ontwikkeling.”

zijn er achttien projecten gekozen en 
goedgekeurd door het zorgkantoor waar 
we mee aan de slag gaan.” 

Intensieve	inzet	behandelaren	
Henny van der Weide werkt als 
manager dienst behandeling en is 
betrokken bij twee van deze projecten. 
Ze vertelt hierover: “De ouderenzorg 
is veel complexer geworden. Mensen 
blijven langer thuis wonen, ook als zij 
gezondheidsklachten hebben. Wanneer 
ze uiteindelijk worden opgenomen in 
een verpleeghuis, is de ziekte ernstig 
en complex geworden en is er vaak op 
meerdere vlakken zorg en ondersteuning 
nodig. Behandelaren zoals artsen 
en psychologen staan daardoor voor 
grote uitdagingen. Om de kwaliteit van 
leven van cliënten te vergroten, is het 
noodzakelijk dat zij meer aanwezig 
zijn en intensiever betrokken en vaak 
integraal samenwerken met andere 
behandelaren en medewerkers van 
de zorgteams. Enerzijds willen we dit 
bereiken door een grotere inzet van 
behandelaren en anderzijds door de 
samenwerking met de zorgteams te 
intensiveren. Op de Landrijt en de Akkers 

onderzoeken we momenteel hoe we 
die samenwerking kunnen verbeteren. 
De bevindingen willen we uiteindelijk 
op grotere schaal implementeren. 
Daarnaast hebben we een tweede project 
opgezet, waarmee we de beweging 
onder cliënten stimuleren. Hiervoor 
werken we met beweegtherapeuten die 
cliënten op deskundige wijze begeleiden 
bij het bewegen. Ook dit heeft een 
positieve invloed op de kwaliteit van 
leven. Komende jaren willen we daarom 
op iedere locatie beweegtherapeuten 
inzetten.”

Meer	woonondersteuners
Inge van Rijswijk, projectleider HR, 
werkt mee aan een project waarbij de 

Bewegen	in	de	natuur
De Passaat is bezig met een project 
gericht op het welbevinden van cliënten. 
“Veel cliënten begeven zich graag in 
de natuur en hebben, ondanks hun 
ziektebeeld, nog loopdrang,” vertelt 
Anika Winkel, medewerker dagbesteding. 
“Daarom is het idee ontstaan om 
de twee verbindingsgangen in de 
Passaat aan te kleden als een soort 
‘natuurkamers’. Hierdoor kunnen 
cliënten veilig ‘even een ommetje 
maken’ in een niet-zorgomgeving. Als 
gevolg hierop is het idee ontstaan om 
meer natuurgerelateerde activiteiten te 
organiseren. Met mooi weer willen we 
graag naar buiten, lekker samen in de 
tuin werken bijvoorbeeld. Daarnaast zijn 
we bezig met een binnenprogramma 
met onder andere natuurpresentaties en 
ontmoetingen met dieren. Het doel is om 
met deze weinig belastende activiteiten 
cliënten het idee te geven dat ze toch nog 
aan veel dingen mee kunnen doen.” ■ 

“ Veel cliënten 
begeven zich 
graag in de 
natuur”

“ Geld beschikbaar 
gesteld met als doel 
om problemen, zoals 
te weinig personeel, 
aan te pakken”
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Samenwerking

Anders organiseren biedt nieuwe kansen: 

uitbreiding van dagbesteding 
en dagbehandeling  

binnen én buiten Archipel

De uitbreiding van de dag-
behandeling en dagbesteding 
komt voort uit de visie van Archipel 

om zo goed mogelijk aan te sluiten bij 
de vragen en wensen van de cliënten. 
“Binnen Archipel vinden we het belangrijk 
dat cliënten, ondanks hun beperking,  
op een zinvolle, leuke en passende 
manier de dag doorkomen,” vertelt  
Riet Odekerken, manager dagbesteding.  
“Op welke manier dat is, is natuurlijk 
voor iedereen anders. Daarom kijken 
we per cliënt wat de mogelijkheden 
zijn en hoe we die het beste kunnen 
faciliteren. Hierbij denken we ook 
steeds vaker buiten de grenzen 
van de eigen organisatie. Voor veel 

jonge, vitale cliënten bijvoorbeeld, 
kan de verpleeghuisomgeving heel 
confronterend zijn. Zij voelen zich vaak 
niet thuis bij de interne dagbehandeling- 
en dagbestedingsactiviteiten en 
willen graag onderdeel blijven van de 
maatschappij. Uit die signalering zijn 
recentelijk op een aantal buitenlocaties 
passende initiatieven ontstaan waar 
jonge cliënten met dementie en/of 
andere cognitieve problemen aan deel 
kunnen nemen.”

Anders	organiseren
De uitbreiding van de dagbehandeling 
en dagbesteding is een bijzondere 
ontwikkeling, omdat er veel 

veranderingen en bezuinigingen hebben 
plaatsgevonden binnen de Wmo-
dagbesteding. “Toen halverwege 2018 de 
bezuinigingen binnen de Wmo duidelijk 
werden, hebben we de keuze gemaakt 
om niet af te bouwen in ons aanbod, 
maar deze anders te gaan organiseren, 
zodat het voor cliënten mogelijk blijft of 
wordt om deel te nemen aan passende 
dagbehandeling- of dagbesteding,” aldus 
Riet. “We maken dankbaar gebruik van 
een groeiend aantal vrijwilligers en kiezen 
waar mogelijk voor een spreiding in de 
activiteiten of voor grotere groepen. Ook 
zijn we het gesprek aangegaan met de 
gemeente om te kijken naar oplossingen. 
En we trekken momenteel samen op 
met verschillende formele en informele 
partners om onze rol in wijken en buurten 
te vergroten, omdat we merken dat 
er ook bij thuiswonende ouderen en 
mensen zonder zorgindicatie behoefte 
is aan passende dagbehandeling en 
dagbesteding (zie pagina 20).  
Daarnaast zijn we actief op zoek gegaan 
naar samenwerkingen met externe 
locaties om hier initiatieven op te zetten.”

Samen	in	beweging
Door de uitbreiding van het aanbod 
hebben jonge cliënten met dementie 
en/of cognitieve problemen sinds 
kort de keuze uit onder andere 

Eerst een lekker stuk wandelen, daarna zwemmen, vervolgens gezamenlijk lunchen en als afsluiting 

nog een uur fitnessen. Zo ziet het programma eruit van de beweeggroep die iedere woensdag 

samenkomt bij voetbalvereniging Wilhelmina Boys in Best. De beweeggroep is een van de nieuwe 

initiatieven die zijn ontstaan naar aanleiding van de behoefte aan meer verschillende dagbehandeling- 

en dagbestedingsactiviteiten binnen en buiten de muren van de zorgorganisatie. Een ontwikkeling die 

door veel cliënten wordt omarmd. 

Heleen Venema en Riet Odekerken
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sociale en culturele activiteiten bij 
het Vestzaktheater in Son, creatieve 
activiteiten zoals schilderen bij Campus 
Westenwind, buitenactiviteiten zoals 
werken in het groen bij Antoniushof in 
Best en arbeidsmatige activiteiten bij 
enkele bedrijven. Ook voetbalvereniging 
Wilhelmina Boys in Best vormt een 
nieuwe locatie voor dagbehandeling 
en dagbesteding. “Het initiatief is 
ontstaan vanuit de wens van een 
cliënt, Ine,” vertelt Heleen Venema, 
dagbestedingscoach. “Zij maakte ons 
attent op een groeiende behoefte 
aan bewegingsactiviteiten onder 
de jongere cliënten. Samen met 
bewegingsdeskundige Marloes van 
Gardingen hebben we toen onderzoek 
gedaan naar de mogelijkheden.  
Daar is begin dit jaar, naast een breed 
beweegprogramma, deze beweeggroep 
uit voortgekomen.”
“Ik voelde, en voel, me nog steeds 
heel vitaal en wilde graag in beweging 
blijven,” licht Ine toe. “Super enthousiast 
was ik toen er gehoor werd gegeven 
aan deze wens. Het belangrijkste vind 
ik dat ik lekker in beweging ben in een 
omgeving en met mensen waar ik me 
prettig bij voel.”

“We	horen	er	nog	bij”
Inmiddels bestaat de beweeggroep, 
naast Ine, uit Jan, Nellie, Diederik en 

Annemarie. Zij komen iedere woensdag 
samen om te sporten. Jan, vanaf het 
begin een enthousiaste deelnemer, 
vertelt: “Ik merk dat ik me fitter en 
vrijer voel. Daarnaast is het een prettige 
onderbreking van de week, we kunnen 
letterlijk even afstand nemen van de 
situatie.” 

Ook voor Diederik is de beweeggroep 
een uitkomst. “Ik zag het eigenlijk 
niet zo zitten om deel te nemen aan 
de bestaande dagbehandeling- en 
dagbestedingsactiviteiten, totdat 
ik hoorde over de beweeggroep.  
Nu kijk ik er iedere week naar uit.” 
Annemarie: “Ik vond het heel heftig om 
telkens geconfronteerd te worden met 
de andere, vaak oudere, cliënten. Ik hoor 
hier niet tussen, dacht ik dan. Nu zitten 
we veel beter op onze plek. We zijn ook 
echt een gezellig groepje geworden,  
dat is heel fijn.” 

“En het is leuk dat we in een ‘normale’ 
omgeving komen,” vult Nellie aan. 
“We horen er nog bij. Als we wandelen in 
de wijk of lunchen in de kantine spreken 
mensen ons weleens aan. Dan vertellen 
we gewoon wie we zijn en wat we doen 
en daar is altijd veel respect voor.” 

Meer	rust	en	aandacht	
Ook de medewerkers ervaren de nieuwe 
initiatieven zoals de beweeggroep als 
positief. Marloes: “We hebben meer 
rust en aandacht voor de cliënten. 
Dat is voor ons als medewerkers ook 
heel fijn, omdat we hen zo gerichter 
kunnen ondersteunen. Ook is er een 
collega-beweegtherapeute aanwezig om 
deelnemers desgewenst individueel te 
begeleiden.”
 
“Bij de intake kijken we voortaan meteen 
of cliënten passen bij een buitenlocatie,” 
vult Heleen aan. “Op deze manier 
verminderen we het risico dat we cliënten 
‘kwijtraken’ na een negatieve ervaring 
en kunnen we hen direct een passende 
locatie en/of activiteit aanbieden.  
De komende jaren hopen we de 
initiatieven te kunnen uitbreiden.  
Want het zou natuurlijk mooi zijn als 
steeds meer cliënten op een passende 
manier hun dag kunnen doorbrengen.” ■

“  Ik vond het heel 
heftig om telkens 
geconfronteerd 
te worden met  
de andere, vaak  
oudere, cliënten”
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Archipel:	dichtbij	en	in	verbinding

De zorg voor ouderen behelst 
vandaag de dag veel meer dan 
enkel de zorg in verpleeghuizen. 

Steeds meer ouderen, ook met 
gezondheidsproblemen, blijven langer in 
de eigen omgeving wonen. Uit onderzoek 
van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) blijkt dat er van 
de huidige 75-plussers 92% procent 
zelfstandig woont. Van de 90-plussers is 
dat twee derde. Een groot, toenemend 
aantal ouderen is, ondanks het feit dat 
zij zoveel mogelijk eigen regie willen 
houden, aangewezen op hulp en zorg. 
Toch ervaren thuiswonende ouderen 
vaak moeite om toegang te krijgen 
tot de juiste zorg en ondersteuning. 
“Iemand kan bijvoorbeeld wel nog 
zelfstandig, of met hulp van familie of 
de thuiszorg, het huishouden doen, 

maar is niet meer mobiel genoeg om 
zelf ergens naartoe te gaan en wat 
sociaal contact betreft dus grotendeels 
afhankelijk van anderen,” licht Frank 
Hendriks, programmaleider strategische 
vernieuwing toe. “Wat we vaak zien is dat 
het netwerk steeds kleiner wordt en de 
eenzaamheid toeneemt, wat het risico 
op gezondheidsproblemen vergroot. 
Tegelijkertijd wordt de signalering steeds 
moeilijker, omdat de zichtbaarheid 
van deze doelgroep en hun (ontstane) 
zorgvragen vermindert. Hierdoor is het 
voor instanties vaak lastig om (op tijd) in 
te spelen op ondersteuningsvragen.”

Co-creatie		
formele	en	informele	partijen
In de nieuwe strategie heeft Archipel  
het doel gesteld om er ook steeds  
meer voor deze doelgroep te zijn.
Frank: “Eén van de manieren waarop 
we dat willen doen, is door actief de 
samenwerking op te zoeken met de 
gemeente, WIJeindhoven en andere  
zorg- en welzijnsinstanties, maar ook  
met bijvoorbeeld wijkverenigingen.  
De kracht zit volgens ons juist in de  
co-creatie tussen deze formele en 
informele partijen. Dit vergt echter 
wel een andere manier van denken, 
niet meer vanuit het individuele 

belang, maar vanuit het collectief. 
Het gevolg van meer verbinding is 
dat thuiswonende ouderen steeds 
bekender worden met de verschillende 
zorg- en ondersteuningsmogelijkheden. 
De drempel om een hulpvraag te 
durven stellen wordt zo minder hoog, 
deelnemen aan een activiteit wordt 
vanzelfsprekender. Er zijn immers mensen 
die jij kent en die jou kennen op wie je 
terug kunt vallen. Het maakt dan niet uit 
of dit een professionele organisatie is of 
de buurvrouw.”

Nieuwe	initiatieven	
Naast het zijn van kartrekker wil Frank de 
faciliterende rol van Archipel vergroten. 
“We hebben natuurlijk veel sociaal 
vastgoed (huidige zorgcentra), waar 
– naast dagbehandeling- en besteding 
vanuit Archipel – ook mogelijkheden 
zijn om, eventueel samen met partners, 
nieuwe initiatieven op te zetten. 
Bijvoorbeeld door het organiseren van 
activiteiten waar ouderen een paar 
keer per week aan deel kunnen nemen, 
of gewoon door het bieden van de 
mogelijkheid om een kopje koffie te 
kunnen drinken met buurtgenoten.  
Veel Archipel-locaties hebben, dankzij 
de Gasterij, al een buurtfunctie.  
Dit willen we nog meer uitbreiden.”

Al	doende	leren
Een mooi voorbeeld van een nieuw 
initiatief is het plan om een netwerk 
voor (kwetsbare) ouderen te creëren 
in stadsdeel Gestel. “We zitten met 
verschillende partijen om de tafel om 
te kijken hoe we dit samen kunnen 
organiseren. Het is mooi om te zien 
hoeveel betrokkenheid er is en wat we 
kunnen bereiken als we onze krachten 
bundelen. We hopen dat we dezelfde 
initiatieven ook in andere wijken 
kunnen opzetten. Daarnaast zijn er 
veel mooie voorbeelden van externe 
dagbestedingslocaties (zie pagina 18-19). 
Ik denk dat we de komende jaren vooral 
de kansen moeten pakken die er liggen 
en door te experimenten nieuwe kansen 
kunnen ontdekken. Want al doende leert 
men. Ik ben ervan overtuigd dat we, 
door te acteren vanuit de visie dat we 
gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 
kwetsbare ouderen in wijken en buurten, 
veel voor elkaar kunnen krijgen.” ■ 

Archipel in 
wijken en buurten
Eén van de speerpunten waar Archipel zich in haar nieuwe strategie 

op gaat richten, is de uitbreiding van de rol in wijken en buurten. 

Samen met partners willen we een stevig netwerk vormen en 

initiatieven faciliteren die kwetsbare ouderen ondersteunen bij het 

langer blijven wonen op de plaats en manier waarop zij dit wensen. 

Frank Hendriks
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Katinka van Boxtel, lid raad van bestuur met innovatie in haar portefeuille en Tiny Wentholt-Janssen,  

kwartiermaker innovatie, geven de actuele stand van innovatiezaken bij Archipel. 

Innovatie

Katinka: “Innovatie is relevant 
voor de toekomst, om het werk 
makkelijker te maken voor 

medewerkers én voor cliënten.” Tiny: 
“Innoveren doen we niet alleen. In 
2018 zijn we gestart met het Regionaal 
Zorginnovatieplatform, samen met 
Centrale24, Lunet zorg, Vitalis en 
RSZK om complementair slimmer 
om te gaan met innovatie. Er zijn 
problemen waar we allemaal tegenaan 
lopen, zoals complexere zorg en 

personeelsgebrek. Samen hebben we 
vijf thema’s gedestilleerd en opgepakt. 
De kwartiermakers zijn namens de 
organisaties het vliegwiel en nemen  
elk een thema onder hun hoede.” 
Katinka: “We hebben daarin een 
belangrijke rol, die willen we ook graag. 
Als iets werkt, is het makkelijker om 
door te rollen; dat is het mooie van 
dit netwerk. De organisaties zijn niet 
allemaal zelf het wiel aan het uitvinden. 
Zo’n platform helpt om met elkaar 

te versnellen en andere inzichten te 
krijgen. Om te onderzoeken of een 
innovatie werkt, kun je die bij veel 
mensen uitproberen, in verschillende 
settingen; de samenwerking in het 
innovatieplatform is daarvoor handig.  
De gehele gezondheidszorg zou 
zichzelf een plezier doen door niet zo 
versplinterd te werken. En zoek daarbij 
andere partijen, want we geloven 
heilig in samenwerken, zeker in deze 
Brainportregio.” 

Innovatie is 
verbeteren én 
vernieuwen

Betere, slimmere en efficiëntere zorg. Door innovatie mee te nemen in het 

strategisch meerjarenbeleid geeft Archipel aan hoe belangrijk dat thema is.

zorg
innovatie
platform
zuidoost-brabant zuidoost-brabant

zorg
innovatie
platform
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Innovatie

Tiny is in het platform actief bezig 
met behandelcirkels: “Triage dicht bij 
de cliënt en op een slimmere manier 
georganiseerd, zodat de juiste vraag bij 
de juiste persoon komt. Bijvoorbeeld 
door een verpleegkundige met een 
digitale dokterstas op afstand naar 
de longen te laten luisteren, met een 
stethoscoop waarmee de arts op afstand 
kan meeluisteren. Zo kun je verschillende 
zorgverleners veel efficiënter inzetten.”
Innovatie hoeft niet altijd met technologie 
en IT te maken te hebben. 
Tiny: ”Technologie is ondersteunend  
voor slimmer werken; dat is de insteek 
van het platform. Neem zorg in de nacht.
De nacht is bedoeld om te slapen, dus 
kun je door gericht toezicht op afstand 
en/of met sensoren in matrassen 
met minder medewerkers toch betere 
ondersteuning bieden.”

Noviteiten
Katinka duidt de rol van technologie in 
innovatie: “Het is een middel, geen doel 
op zich. Innovatie moet aantoonbaar 
meerwaarde hebben voor cliënten.  
Dat geeft wel een spanningsveld; het 
is leuk om noviteiten aan te schaffen, 
maar hoe werkt iets en bij wie? Je moet 
iets echt gericht kunnen inzetten, en dat 
toetsen.” Tiny geeft de net door Archipel 

zelf gestarte test met de slaaprobot als 
voorbeeld: “Dat is een soort grote boon 
die je tegen je aanhoudt en die met 
instelbare trillingen, geluid en muziek 
helpt je hele nacht te structureren. In 
Archipel proberen we die uit via de 
wetenschapscommissie. Er zijn twee 
psychologen en een arts bij betrokken. 
Veel cliënten hebben slaapmedicatie. 
Nadeel ervan is dat die verschillend 
werkt; cliënten kunnen ’s nachts niet 
goed slapen maar zijn overdag slaperig, 
zijn zo suf dat ze minder eten en drinken 
of valgevaarlijk worden. Zo’n robot kan 
direct invloed hebben op de kwaliteit 
van leven, levert meerwaarde op voor 
cliënten.”
Katinka: “En voor doelmatige zorg.  
Reken maar door wat dat betekent 
aan minder medicatie, minder 
ziekenhuisopnames. Dát moet je  
ook willen. Interessant om te volgen. 
Ik wil kwaliteitsgelden aantoonbaar 

waardetoevoegend kunnen gebruiken 
en niet gekort worden omdat we slimmer 
werken; dat is de discussie in Nederland. 
Die ruimte willen we claimen.”
Er zullen meer robots hun opwachting 
maken, denkt Tiny: “Katinka komt 
natuurlijk van het Máxima Medisch 
Centrum waar ze al met meer robots 
werken. Met hen zijn we in gesprek over 
wat bepaalde robots kunnen betekenen. 
Neem de mensachtige Pepperrobot voor 
mensen in revalidatie. Voor hun nieuwe 
knie of heup krijgen ze thuis al instructies 
via de robot, na de operatie en tijdens 
de revalidatie ook.” Katinka knikt: 
“Daar was al een programma voor 
kinderen op ontwikkeld in het ziekenhuis, 
nu is er een geriatrieprogramma voor 
kwetsbare ouderen gemaakt, zodat 
de robot bijvoorbeeld kan voorlezen, 
contact maakt met familie en 
beweegprogramma’s geeft. Je kunt er  
een rondje mee lopen op de afdeling. 

“ Het is een middel, geen doel op  
zich. Innovatie moet aantoonbaar 
meerwaarde hebben voor cliënten”
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Juist in tijden van arbeidsmarktproblemen 
kan het inzetten van innovaties mensen 
ondersteunen. Dat werkt ook echt, net als 
de robotkat die we inzetten voor cliënten 
met dementie. Je voegt kwaliteit van 
leven toe. Als je weet wat zoiets bij wie 
doet en dat het meetbaar werkt, verdwijnt 
een innovatie ook niet in de kast.”

Duurzaam
Innovatie heeft bovendien een duurzame, 
groene, component. Tiny: “We zijn een 
grote organisatie met veel afvalstoffen; 
hoe maak je je voetafdruk in de wereld 
wat kleiner? Ik maak me nogal druk over 
medicatie. Soms heb je maar een halve 

ampul van iets nodig, en vaak wordt 
de rest in de wastafel weggespoten. 
Ik was al een jaar aan het zoeken 
naar een oplossing. Op een zorg- en 
innovatiebeurs vond ik vloeistofdichte 
zakjes voor in de naaldencontainers, voor 
correcte verwerking zonder dat materiaal 
in lucht, water of bodem belandt.”

Digibeten
Acceptatie van innovatieve noviteiten 
is niet eenvoudig, beaamt Katinka: 
“De uitdaging is om elke dag samen te 
zoeken naar wat het op kan leveren. 
Daar proberen we medewerkers bij te 
helpen zonder hen extra te belasten, en ik 
vind daar Archipel heel goed in. Je hoeft 
niet altijd aan complexe technologie te 
denken, want innovatie zit soms in kleine 
dingen. Zo bedacht een team een tasje 
om al hun benodigde materiaal bij de 
hand te hebben; dat maakt een proces 
makkelijker. Ontwikkelingen gaan heel 
snel, kijk maar naar fotograferen met 
mobieltjes. We hebben een populatie 

- jongere én oudere - medewerkers en 
cliënten die digibeet zijn en niet altijd 
handig met computers. Dat is over vijf of 
tien jaar al anders. Door een proeftuin 
te creëren, helpen we medewerkers ook 
op een andere manier naar hun werk 
te kijken. Dan mogen ze dingen eerst 
uitproberen, dat helpt bij het creatief 
denken in kansen zoals Tiny en ik die 
vaak al zien. Innovatief kan ook zijn 
vanuit een ander perspectief naar onze 
processen kijken. Je wilt onderscheidend 
zijn in de arbeidsmarktkrapte, door werk 
leuk en aantrekkelijk te maken. Dat kan  
nog veel slimmer, en daar dagen we 
mensen in uit.”

Tiny: “Eigenlijk is innovatie het bestaande 
kadertje weg te vagen; alles is mogelijk. 
Heel vaak doen we dingen omdat we ze 
altijd al zo deden. Innovatie zit ‘m ook 
vooral in ‘wat zijn we nu eigenlijk aan het 
doen?’ En ‘wat wil iemand?’ Techniek kan 
je helpen om de directe zorg aan de cliënt 
te verbeteren.” ■

Robot Zora in actie

Een cliënt met de robotkat
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Programma	Precies!

Zorgorganisaties
bundelen krachten in 
een nieuw netwerk

De afgelopen jaren zijn er in de regio 
verschillende mooie resultaten behaald 
in de zorg voor kwetsbare ouderen en 
mensen met dementie door het Netwerk 
Dementie en het Zorgprogramma 
Kwetsbare Ouderen. Beide programma’s 
dragen bij aan een proactieve zorg, 
waardoor het toenemend aantal 
kwetsbare ouderen langer in de eigen 
omgeving kan blijven wonen. Om de 
samenwerking verder te verbeteren zijn 
de overleggremia van beide programma’s 
in 2018 samengebracht in het Bestuurlijk 
Netwerk kwetsbare ouderen en dementie. 
Alle domeinen uit het netwerk rond een 
oudere zijn hierin vertegenwoordigd, 
zoals huisartsengroepen, gemeenten, 
zorginstellingen, verzekeraars, maar 
ook patiëntvertegenwoordigers. “Met 
het netwerk willen we de verschillende 
expertises en (zorg)organisaties in de 
regio nog meer met elkaar verbinden,” 
vertelt Monique Hertogs, lid raad van 
bestuur van Archipel. “Door niet steeds 
afzonderlijk het wiel opnieuw uit te 
vinden, maar juist krachten te bundelen, 
kunnen we de gedeelde problemen in de 
regio aanpakken.” 

Maximale	kwaliteit	van	leven
Een belangrijke versneller voor de 
samenwerking was de griepepidemie in 
2018. “De verstopping in de (spoed)zorg 

voor kwetsbare ouderen en de enorme 
werkdruk omdat veel professionals 
reactief moesten handelen, werden toen 
extra zichtbaar,” vertelt Serge Roufs, 
specialist ouderengeneeskunde bij 
Archipel. “Het bevestigde dat we, door 
meer en slimmer met elkaar samen 
te werken, problemen vooraf kunnen 
ondervangen en de wensen van cliënten 
nog beter centraal kunnen stellen.” 

“We streven gezamenlijk naar een 
maximale kwaliteit van leven,” vult 
Monique aan. “Dit willen we bereiken 
door het toenemend aantal kwetsbare 
ouderen zoveel mogelijk comfort 
te bieden in de thuissituatie, zodat 
crisismomenten en opnames worden 
uitgesteld of zelfs voorkomen. Daarnaast 
willen we de toegankelijkheid van de 
eerstelijnszorg verbeteren, zodat mensen 
eerder aan de bel kunnen trekken.”

De	juiste	zorg	op	de	juiste	plek
Op inhoudelijk niveau werken de 
betrokken organisaties met elkaar samen 
in het daarvoor ontwikkelde programma 

Precies!: “In Precies! draait het om ‘de 
juiste zorg op de juiste plek’,” vertelt 
programmadirecteur Colette de Vries. 
“We werken hierbij vanuit het perspectief 
van de cliënt.” 
“Om de juiste inhoud te bepalen hebben 
we daarom via zes klantreizen de 
grootste knelpunten geïnventariseerd,” 
vult Ellen Huijbers, medisch directeur 
Zorggroep DOH, aan. “Hierdoor kregen 
we meer inzicht in de problematiek en 
de momenten waarop er dingen niet 
goed lopen. Vervolgens hebben we acht 
speerpunten geformuleerd. Die variëren 
van een ‘placemat’ waarmee het (in)
formele netwerk van een cliënt in kaart 
kan worden gebracht, tot een ‘white label’ 
loket voor alle vragen over zorg  
en welzijn.” 

Acute	overbruggingshulp	
Rond elk speerpunt is een project 
gevormd met een projectleider vanuit 
één van de betrokken organisaties, 
die zich hard maakt voor een 
bepaald doel. De projectleider 
werkt samen met professionals en 
cliëntvertegenwoordigers. “We houden 
projecten bewust kleinschalig en sluiten 
aan bij wat er al bestaat. Op deze manier 
willen we snel verbeteringen realiseren, 
die uiteindelijk breder in de regio kunnen 
worden geïmplementeerd,” vertelt 

Hoe kunnen we de samenwerking en slagvaardigheid in de 
zorg rondom kwetsbare ouderen en dementie vergroten? 
Om deze vraag te beantwoorden heeft Archipel samen met 
verschillende (zorg)organisaties in de regio de krachten 
gebundeld in een nieuw netwerk. 

“ In Precies! draait het  
om de juiste zorg op  
de juiste plek”



Archipel	in	het	bijzonder	 25

bundelen krachten in 
een nieuw netwerk

Colette. “Een mooi voorbeeld van een 
project is ‘acute overbruggingshulp’. Hier 
nemen we de instroom van ouderen bij 
de spoedeisende hulp en huisartsenpost 
onder de loep en kijken we welke 
voorzieningen thuis nodig zijn om dit te 
voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan acute 
thuiszorg of een online beeldconsult met 
een specialist. Met concrete oplossingen 
kunnen we echt verschil maken.” 

Ellen: “Het is mooi om te zien hoe de 
verantwoordelijkheid hiervoor gedeeld 
wordt. Het is niet meer ieder voor zich.”

Positieve	energie	
Hoewel er pas een half jaar voorbij is, 
zijn er toch al positieve ontwikkelingen 
merkbaar. Colette: “De urgentie wordt 
breed gevoeld, we dragen de ambitie om 
de zorg in de regio te verbeteren echt 

samen. Uiteraard moeten er nog veel 
stappen worden gezet, maar de drive is 
er en dat zorgt voor positieve energie.” 
Monique: “Het gaat er niet zozeer meer 
om wie iets doet, maar dat we samen 
de juiste zorg verlenen op het juiste 
moment. Die transformatie geeft aan dat 
we goed op weg zijn.” ■

patiëntgedreven
We betrekken patiënt, 
burger of mantelzorger 
bij het uitwerken van 

oplossingen. We denken niet 
voor maar met hen.

Samenwerken met korte 
lijnen. Dat is de stijl van 

werken waar het programma 
om vraagt. Kortetermijn-
oplossingen zijn nodig.

Alle oplossingen maken 
het werk van medewerkers 
makkelijker en efficiënter. 

Of plezieriger.

Er bloeit iets moois in de 
regio. Die positieve flow 

koesteren we – op proces  
en resultaat. Dat vraagt ons 

aller aandacht.

pragmatisch	doen professional	proof positieve	flow	koesteren

Colette de Vries, Monique Hertogs, Serge Roufs, Ellen Huijbers

Voor	Precies!	zijn	vier	pijlers	bepaald:	patiëntgedreven,	pragmatisch	doen,	professional	proof		
en	positieve	flow,	die	continu	als	een	meetlat	langs	de	projecten	worden	gelegd.	
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Voorzitter Hans Wagter raakte 
via via betrokken: “Mijn moeder 
woonde destijds in Genderhof, 

toen dat nog geen Archipel was. Voordat 
ik het wist zat ik bij de cliëntenraad 
waarvan ik ook voorzitter werd en dus 
in de centrale cliëntenraad kwam. Toen 
ik eind 2017 stopte, tegelijk met Anton 
Metske, vroeg hij me hem op te volgen 
als voorzitter van de Vrienden. Heel 
leuk om te doen, naast mijn dagelijkse 
beslommeringen als gepensioneerd 
architect.”
Hans vertelt trots over de bekendste 
projecten die de Vrienden mede mogelijk 
maken: “Het jaarlijkse Muziekconcours 
en het museumproject dat éénmaal per 
anderhalf jaar plaatsvindt samen met 
het Van Abbemuseum. We zetten ons in 
voor het verbeteren van sfeer, woon- en 
leefomstandigheden door ontmoeting en 
ontspanning. Dat gaat goed; we kregen 
zelfs een compliment van een vader van 
een deelnemer die het Muziekconcours 

zo goed georganiseerd vond, een mooie 
veer op de hoed. Je ziet cliënten en 
andere mensen genieten tijdens de 
voorrondes op de locaties. Voor de finale 
in het Muziekgebouw hebben we kaartjes 
cadeau gedaan aan vrijwilligers, dus ook 
daar genoot een vrijwel volle zaal. Dat 
doen we volgend jaar weer.” Ook ‘kleine’ 
verzoekjes kunnen worden ingediend: 
“Zoals een paar honderd euro om een 
volière in Berkenstaete te bouwen. Zo’n 
bedrag is te behappen en veel mensen 
beleven er plezier van.”

Nieuw
Hans vormt met nog twee vrijwilligers 
het onbezoldigde bestuur van de 
stichting: “Samen met penningmeester 
Bart Zweerts en secretaris Ton van 
Gerwen. We hebben de stichting nieuw 
elan gegeven. Naast het concours en 
het museumproject hebben we een 
nieuwe jaarlijkse activiteit opgezet, 
de Vriendendienst, en alle teams 

Archipelbreed uitgedaagd een project 
in te dienen. Er kwamen vijftien 
aanmeldingen en we hebben een selectie 
gemaakt, onder meer op het aantal 
mensen dat er profijt van heeft. Onder  
de eerste winnaars zijn de circusprojecten 
van Zuiderpark en Ekelhof. Zij krijgen 
vijfduizend euro van de stichting voor  
de organisatie.”
Nog een doel is de stichting meer 
bekendheid te geven en de ANBI-
status te benadrukken (giften zijn 
aftrekbaar van de inkomsten- en 
vennootschapsbelasting): “We hebben 
diverse sponsoren van onder meer 
het concours, zoals Piano’s Vleugels 
Eindhoven, Muziekgebouw Eindhoven 
en Fonds Sluyterman Van Loo 
Ouderenprojecten. Mansveld en COR 

Sinds 2005 biedt de zelfstandige, aparte stichting 
Vrienden van Archipel (financiële) ondersteuning 
van cliëntenwelzijn, en sinds kort met nieuw elan.

Hans Wagter

Vrienden van Archipel:
de medemogelijkmakers
van welzijn

Vrienden	van	Archipel
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sponsoren bijvoorbeeld de honderdjes, 
terwijl Bek en ByLei vaste partners van 
Archipel zijn. Zulke medemogelijkmakers 
houden we graag vast en vullen we liefst 
aan met nieuwe donateurs, zoals mensen 
die bij Archipel wonen, er gelukkig zijn en 
ons misschien willen meenemen in hun 
nalatenschap. Daarom hebben we een 
flyer over de vrienden gemaakt die we op 
alle locaties hebben neergelegd.”

Circus!
De eerste winnaars van de jaarlijkse 
Vriendendienst kozen beide voor 
circus als thema. Voor bewoners van 
Gagelbosch en Fleuriade en deelnemers 
aan de externe dagbesteding daar is 
er eind van de zomer een themaweek 
Circus. Er komt onder meer een echte 
en rolstoeltoegankelijke circustent 
op locatie, met tal van nostalgische, 
feestelijke activiteiten en optredens. 
Ook Ekelhof koos voor dat thema, vertelt 
Tamara Renders van de dagbesteding,  

“ Dankzij de Vriendendienst konden 
we deze activiteit mogelijk maken,  
anders was dat niet gelukt”

en won daarmee de Vriendenbijdrage: 
“In augustus komt er één dag een  
echt circus bij Ekelhof te staan met  
drie voorstellingen voor steeds 170 

Tamara Renders

In mei zijn de medewerkers van 
Archipel op de Archideeldagen.  
Dagen waarbij kennis wordt gedeeld  
en ontmoeting met elkaar voorop 
staan. Met als afsluiting een lezing van 
Niek van den Adel. Zelf, naast spreker 
in de gezondheidszorg, ook een patiënt 
met een dwarsleasie. Met hem gingen 
we terug naar de bedoeling. 

Waarom zorgen wij ook alweer voor 
mensen? Waarom kom je in de morgen 
je bed uit en maak je er een mooie dag 
van? Zijn dat de excel lijstjes of dat 
sexy EPD? Of zijn dat de mensen met 
wie we mogen werken, die we mogen 
ontvangen of mogen verzorgen? 
Natuurlijk hopen we het laatste, dat 
maakt deze bedrijfstak zo mooi. 

Echter, door de verhoogde werkdruk, 
hoog ziekteverzuim en een toe-
nemende regelgeving, lijkt dat 
menselijk contact nog wel eens naar de 
achtergrond te verdwijnen. Hoe kunnen 
we onze eigen dag als zorgprofessional 
weer leuker maken? Door niet de dag te 
beginnen met de inhoud van ons vak, 
maar met menselijk contact. Mooi feit 
om de interessante en boeiende dagen 
mee af te sluiten. ■

Terug naar de bedoeling 
terugblik	Archideeldagen

mensen, waarvan dertig rolstoelplekken. 
De kaartjes zijn natuurlijk voor cliënten 
en een verwant als begeleider, maar we 
betrekken ook zoveel mogelijk cliënten 
van de andere locaties. Het circus is 
aangepast voor mensen in de zorg en hun 
belevingswereld. We zijn volop bezig met 
de voorbereidingen. De voorstelling Circus 
in de zorg van circus Sijm is interactief en 
prikkelt alle zintuigen.” Hoe kwam ze op 
het idee? “Toevallig zag ik er een folder 
van en toen ben ik meer informatie gaan 
verzamelen. Dankzij de Vriendendienst 
konden we deze activiteit mogelijk 
maken, anders was dat niet gelukt.” ■

Kort	nieuws

Vrienden van Archipel:
de medemogelijkmakers
van welzijn



Werken in de zorg iets voor jou?
Ben jij administratief medewerker, serveerster, taxichauffeur, postbode of werk je bij een bank én ligt jouw hart bij werken 

met mensen? Maak dan een carrièreswitch naar de zorg! Of werk je al in de zorg en ben je toe aan een nieuwe uitdaging?

We zijn altijd op zoek naar helpenden, verzorgenden (IG), verpleegkundigen én flexmedewerkers. We love to meet you!

040 265 48 22 / 06 83 06 46 16 

werkenbijarchipel.nl


