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Voor je ligt de nieuwe personeelskrant
WIJ! Deze naam is gekozen uit de
vele inzendingen die we hebben
ontvangen.

Er zijn verschillende namen aan vooraf
gegaan, maar uiteindelijk leidde het
denkproces bij Judith van Meelen tot de
naam WIJ.
‘De gedachte was dat de drie organisaties
samengaan en ook samenwerken. De naam
en de inhoud van het blad zou het samenwerken moeten stimuleren. Het met z’n allen doen… WIJ. Het stimuleren van het WIJ
gevoel door WIJ. Zo is de naam geboren’,
aldus Judith.
‘Ik vind het leuk dat de naam WIJ zo positief ontvangen is. Dat had ik niet verwacht.
Natuurlijk heb ik zoveel mogelijk collega’s
aangespoord om te stemmen, maar dat
er zo massaal gestemd zou worden had
ik niet kunnen bedenken. Ik ben dan ook
uitermate trots dat WIJ is gekozen. Wij, mijn
collega’s en ik, hebben genoten van de taart
die ik heb gekregen.

Foto’s
in de WIJ?
Resolutie
omhoog!
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WIJ is de personeelskrant van zorgorganisatie WWZ-Mariënstaete-Valent.

‘Wij hebben voor WIJ gekozen omdat het
naast kort en krachtig, ook omvat waar
het bij deze krant omgaat’, aldus Debby
van Schuppen, manager Marketing &
Communicatie.
‘WIJ is dé personeelskrant voor en door
medewerkers en het is daarom heel belangrijk dat het een centrale plek krijgt in
de communicatie binnen de organisatie.
WIJ moet een krant worden die we allemaal graag lezen. Daarom is ook gekozen
voor een krant in tabloidformaat. Het is
toegankelijker en leest gemakkelijker. En
om deze krant tot een succes te maken
hebben wij jullie bijdragen nodig! Heb je
een leuk idee, een goed onderwerp of wil
je graag wat aandacht voor jouw afdeling of beroep? Mail jouw suggestie naar:
communicatie@valent.nu
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Judith neemt de taart in ontvangst
van Debby van Schuppen, manager
Marketing & Communicatie.

WIJ
zijn
WIJ

Wie bedacht WIJ?
Een krant met als titel WIJ vraagt om een nadere kennismaking met Judith. Zij heeft
de naam voor onze krant bedacht, maar wie is Judith? Wat doet ze? Welke persoon zit
er achter deze naam?
Judith is een creatieve vrouw. Omdat zij
haar creativiteit ook in haar werk kwijt
wilde solliciteerde zij eind 2006 naar
de functie van Consulente Vrijwillige
Thuishulp. ‘Ik ben heel gelukkig met mijn
huidige baan’, aldus Judith, ‘er is veel
ruimte voor eigen inbreng en er wordt
een beroep gedaan op mijn creativiteit
en dat ligt me goed.’ Voor de Vrijwillige
Thuishulp verzorgt Judith de PR van de

afdeling, werft zij cliënten en vrijwilligers,
organiseert zij bijeenkomsten, geeft
voorlichting over het werk van een
vrijwilliger en wat de afdeling voor cliënten
kan betekenen. Daarnaast ondersteunt
zij de coördinatoren, Greet Vaneman en
Marianne Valkenburg, die gericht met de
cliënten en vrijwilligers werken.
LEES VERDER OP PAGINA 4 >>

’Haal ze eruit’

Ooit begonnen als een pilot, maar inmiddels uitgegroeid tot een vast onderdeel
van de dienstverlening van de Vrijwillige
Thuishulp is het project ‘Haal ze eruit’.
Het doel van deze dienst is, aanvullend op
de vrijwillige hulp in de verpleeg- en verzorgingshuizen, de cliënten structureler
naar buiten te krijgen en er voor te zorgen
dat men hobby’s en persoonlijke interesses zo veel mogelijk kan blijven uitvoeren.
Van het maken van een wandeling, een
bezoek brengen aan de bibliotheek tot
een uitje naar bijvoorbeeld theater of het
museum. Het vergroot het woonplezier
van cliënten in de verpleeg- en verzorgingshuizen en verlicht de mantelzorgers.
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Van samen naar WIJ...!
De eerste Wij, een historisch moment voor onze organisatie, ook een emotioneel moment
voor mij. Natuurlijk hadden we de gezamenlijke fusiejournaals en nieuwsflitsen, maar deze
Wij is echt door en voor alle medewerkers van ons nieuwe bedrijf.
Samen zijn we al sinds mei 2007, ruim twee jaar inmiddels. In die jaren hebben we elkaar
beter leren kennen, hebben we gezocht naar goede vormen van samenwerking en hebben
we ontdekt wat ons bindt en waar we van elkaar verschillen. Het is niet altijd gemakkelijk
geweest, maar we hebben met elkaar hard gewerkt om het samenzijn tot een succes te
maken. Met één uitgesproken en intens gedeeld doel voor ogen: het leveren van zo goed
mogelijke zorg en ondersteuning aan onze cliënten!
In mei 2009 hebben we onze relatie bevestigd. Het is alsof we na een lange periode van
samenwonen uiteindelijk getrouwd zijn. De weg was langer en minder gemakkelijk dan
voorzien. We hebben zwaar weer gehad en tegenstellingen het hoofd moeten bieden. Dat
heeft ons samenzijn wel intenser gemaakt en de keuze voor elkaar versterkt. Samen kunnen
we stormen beter aan en samen kunnen we onze doelen bereiken.
Van samen gaan we nu groeien naar Wij…! Wij zijn straks meer dan samen.
Wij horen bij elkaar en geven elkaar ruimte en respect. We genieten van onze onderlinge
verschillen en waarderen elkaar juist vanwege die verschillende kwaliteiten. De combinatie
maakt ons krachtig. Wij staan voor elkaar, kunnen op elkaar rekenen en werken samen aan
onze doelen. Er wacht ons heus nog woelige tijden, maar we kunnen op elkaar vertrouwen
om de problemen het hoofd te bieden. Zorgzwaartepakketten- en vastgoedperikelen lossen
we samen op.
Wij zorgen er samen voor dat onze cliënten warme aandacht en zorg krijgen en kunnen
leven zoals zij het graag willen!

ORrr’en

Vanaf de volgende uitgave van
WIJ kun je bericht van de ORRR’en
verwachten.

Foto’s
in de WIJ?
Resolutie
omhoog!

Zorg en humor centraal
tijdens Zorgcafé 2009
Jaarlijks organiseert de VAR omstreeks de
‘Dag van de verpleegkundige’, 12 mei, het
Zorgcafé. Op 19 mei jl. kwamen ongeveer
100 verpleegkundigen en verzorgenden
bij elkaar in Het Heerenhuys te Katwijk.
Het thema voor deze bijeenkomst was
‘Zorg en humor’.
Ondanks het vrolijke thema stonden de
sprekers ook stil bij wat meer serieuze
zaken. Zo vertelde Marjolein van Haaster,
vice-voorzitter van de VAR, dat de Raad van
Bestuur het voornemen heeft om binnen
een nieuw te vormen Behandel En Expertise Centrum (BEEC), ruimte te maken voor
diverse vakgroepen, waaronder ook een
vakgroep verpleging en verzorging. Deze
vakgroep zal zich bezighouden met alle
verpleegkundige en verzorgende facetten
van de zorgverlening. Ook binnen deze
vakgroep zal kwaliteit van zorg hoog in het
vaandel staan. Dit betekent dat de VAR in de
huidige vorm ophoudt te bestaan.
Namens de Raad van Bestuur bedankte Tea
Boudesteijn de VAR voor het inhoudelijk
meedenken, het stellen van kritische vragen en het brengen van de daadwerkelijke
veranderingen. Daarnaast ging Tea in op
alle veranderingen binnen de organisatie.
Zij gaf aan dat de organisatie als het ware
in de steigers stond, maar het nieuwe
gebouw nog niet in zicht was. Binnen de
nieuwe regels en organisatie moeten we
leren omgaan met beperkingen, met oog
voor het belang van de cliënt en ook van de
organisatie. Hierbij is het belangrijk dat we

duidelijk zijn naar onze cliënten zodat de
verwachtingen reëel zijn.

Zorg en humor
Natuurlijk werd de meeste tijd besteed aan
het thema ‘Zorg en humor.’ Marjolein benadrukte in haar presentatie dat humor op
de werkvoer van het grootste belang is. In
goede en in slechte tijden is lachen ontspannend, pijnstillend en een goede remedie tegen burn-out. Het is zelfs een officiële
verpleegkundige interventie! In dit kader
gaf Marcellino Bogers, verpleegkundige én
cabaretier een interactieve presentatie over
humor in de zorg, zoals beschreven in het
boek ‘Verpleegkundige interventies’ van
McCloskey en Bulechek.

Humor…
• zorgt voor lichamelijke effecten zoals
pijnreductie
• helpt relativeren
• helpt spanning wegnemen
• helpt andere emoties losmaken
• is een effectief middel om angst te
hanteren
• kan een uitlaatklep zijn voor agressie
• zet aan tot zelfreflectie
• helpt een negatieve spiraal doorbreken
• versterkt het herinneren van informatie
• helpt bij het leggen van kontakten
• zorgt voor binding tussen mensen
• maakt gevoelige kwesties bespreekbaar
en ...... een lach is gratis!
en ...... w
 e hebben deze middag
ontzettend gelachen.

€ 132.500!
Op zaterdag 6 juni jl. vond de 4e Kippen- en
Kuikenloop plaats. Het evenement is in de jaren
uitgegroeid tot een bekend nationaal wandelfestijn.
In totaal liepen dit jaar 7.100 wandelaars mee en
zij brachten voor de KWF Kankerbestrijding en de
Stichting Kika een recordbedrag op: € 132.500!
Ook collega’s waren van de partij. Zij hebben genoten
van een geweldige dag en tegelijkertijd een sportieve
prestatie neergezet. Wie doet er volgend jaar mee?
Noteer vast de datum: 12 juni 2010.

Geertje,
Marry, Janna,
Anoinette,
Marijke, Elise,
Willeke en
Lyda (afdeling
Balsemien,
De Wildert).
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Matthijs, Alex
en Adeline.

Jeannet van Duijn
met zoon Kevin.

Matthijs.

t Molenkamp
Thomas Evers, AlbnerVelzen.
va
en Wilma

“

Scheiden kan
anders. Vraag
MEDIATION

ZZB? ZZP?

Scheiden komt vaak voor. De laatste jaren
is een complete markt omtrent scheiden
ontstaan: scheidingsmakelaars, postercampagnes met de tekst; ‘Overweeg jij
een scheiding? Er is zelfs een beurs om je
te oriënteren. Het lijkt een normale zaak
geworden, maar schijn bedriegt. De commercie stort zich energiek en creatief op het
onderwerp, voor de echtparen die het overkomen blijft het een zeer zware ervaring.
Afgezien van de bekende juridische, financiële en zakelijke aspecten, is juist de emotionele kant bij scheiden wat het proces moeilijk maakt. Echtelieden moeten beslissingen
nemen in een tijd waarin zij zwaar onder
druk staan. Ze zijn niet in balans, hebben
vaak geen overzicht van de consequenties
van de keuzes die gemaakt moeten worden,
worden geconfronteerd met conflicten, met
kinderen die onder het proces lijden.
Anneke Wenker en Loes Schoeren kwamen
schrijnende situaties in hun werk tegen.
Anneke in haar rol van maatschappelijk
werkster bij het Algemeen Maatschappelijk
Werk en Loes als opvoeddeskundige bij het
Opvoedadviespunt. Voldoende aanleiding
om met MEDIATION te starten.
De behoefte aan procesbegeleiding bij
scheiding is de kern van MEDIATION, de
nieuwe dienstverlening van het Algemeen
Maatschappelijk Werk. Begeleiding bij het
maken van de moeilijke keuzes blijkt onder
scheidende partners een gat in de markt. ‘Je
kunt het namelijk maar een keer goed doen,’
aldus Loes, ‘Wij helpen de partners in het
proces en reiken kansen aan in hun overweging welke stappen genomen moeten
worden.’
Anneke: ‘Het verschil met echtscheidings
makelaars is dat zij heel rationeel en commercieel gericht zijn. Met onze achter
gronden bieden wij meerwaarde in het
emotionele proces en bieden cliënten hulp
bij het maken van de juiste keuzes.’

Anneke en Loes kunnen zich sinds kort
officieel mediators noemen en staan geregistreerd bij het NMI, het Nederlands
Mediation Instituut. De dienstverlening is
niet gratis. Mediation hanteert een tarief
gebaseerd op richtlijnen van het NMI.
Meer informatie kun je opvragen via het
e-mailadres: mediation@valent.nu of kijk op
www.valent.nu. Een eigen webpagina is in
voorbereiding.
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De Ledenservice

Het team v.l.n.r.:
Evelien, Linda, Neeltje,
Arien, Jeannet, Sascha

Wist je dat je als personeelslid van WWZ-Mariënstaete-Valent* gratis lid kunt worden
van de Ledenservice? Het lidmaatschap geldt voor alle gezinsleden en biedt toegang
tot een uitgebreid cursus- en dienstenpakket op het gebied van gezondheid en
comfort.
Je kunt:
• voordelig deelnemen aan cursussen, workshops en themabijeenkomsten zoals EHBO
bij Kinderen, Yoga, Valpreventie, Voet
reflexmassage en Creatieve Workshops.
• gebruikmaken van diensten tegen scherpe
prijzen zoals pedicure aan huis, kapper
aan huis, hoveniersservice, stomerij- en
kledingreparatie, overgangsconsulente en
een boodschappenservice.
• profiteren van aantrekkelijke kortingen
bij onder andere sauna’s, zwembaden en
sportscholen.
Daarnaast ontvang je vier keer per jaar
het ledenmagazine 'THUIS!'. Hierin vind je
interessante informatie over gezondheid,
handige ideeën, tips, nieuwe diensten en
leuke aanbiedingen.

lende diensten op het gebied van wonen,
zorg en welzijn. Later zijn daar de diverse
cursussen en kortingsregelingen bijge
komen.

De Ledenservice is in december 1996 opgericht met als doel het verlenen van aanvul-

* Medewerkers van WWZ-Mariënstaete worden m.i.v.

Meer weten?
Voor meer informatie en/of aanmelden kun
je contact met ons opnemen via telefoonnummer 071 409 33 33. Je wordt dan vriendelijk te woord gestaan door Evelien, Arien,
Jeannet, Neeltje, Linda of Sascha.
Je kunt ons ook bereiken via e-mailadres
info@valent.nu
Wil je persoonlijk kennismaken met de Ledenservice? Kom dan naar onze Open Dag op
vrijdag 30 oktober 2009 in Het Heerenhuys in
Katwijk.

1 januari 2010 automatisch lid van de Ledenservice.

De financiering van instellingen in de
verpleging en verzorging, de gehandicaptenzorg en de langdurige geestelijke
gezondheidszorg is veranderd. Instellingsbudgetten zijn voortaan afhankelijk van
de hoeveelheid zorg die clienten nodig
hebben. Dit nieuwe systeem heet zorgzwaartebekostiging (ZZB).
Zorgzwaartebekosting is sinds 1 januari
2009 van kracht. Voor 2009 ontvingen zorg
instellingen een gemiddeld geldbedrag op
basis van beschikbare capaciteit (het aantal
plaatsen). Tegenwoordig bepaalt de ‘zorgzwaarte’ van de cliënten het budget. Voor
cliënten die weinig zorg nodig hebben,
krijgen zorginstellingen nu minder geld dan
voor cliënten met een grote zorgvraag.
Voorafgaand aan een opname en verblijf in
een verpleeg- of verzorgingshuis ontvangt
een client een indicatie in de vorm van een
zorgzwaartepakket (ZZP).
In een zorgzwaartepakket staat beschreven
welke en hoeveel zorg een bewoner van
een instelling nodig heeft.
De AWBZ werkt al sinds 2007 met zorgzwaartepakketten. Vanaf 2009 zal ook de
bekostiging op basis van werkelijk geleverde zorg, omschreven in de zorgpakketten,
worden verstrekt aan de zorginstellingen.
De invoering van de ZZB betekent veel voor
clienten en medewerkers van een instelling.
Het heeft gevolgen voor de wijze van werken en de organisatie in en rond de zorg. In
de voorbereidingen die inmiddels in volle
gang zijn heeft ZZB zodoende het motto
‘anders werken’ gekregen.
Je zult regelmatig geïnformeerd worden
wat de invoering van de ZZB voor jou en je
werk betekent. Wil je nu meer weten over
de ZZB, kijk dan op www.minvws.nl.
Heb je vragen richt je dan tot je regiomanager.

Poelpolder in Lisse

Met de nieuwbouw achter Mariënhaven,
nu ruim 8 jaar geleden, was besloten een
aantal verblijfsafdelingen die in de oudbouw achterbleven, onder te brengen in
een nieuw te bouwen centrum Poelpolder
in Lisse. De voorbereiding van de bouw
heeft tot nu toe al veel tijd genomen. De
bouw van het centrum kan nog steeds
niet van start gaan.
Bezwaren in verschillende fases van het
bouwvergunningentraject vertragen het
proces, waardoor de bouwvergunning nog
niet onherroepelijk is afgegeven. Wat de
financiering van het project betreft zijn gesprekken met de bank gaande, maar deze
zijn nog niet afgerond.
Om met de bouw te kunnen starten zijn
twee zaken belangrijk, namelijk dat:
1. de bouwvergunning onherroepelijk is
afgegeven;
2. de financiering met de bank rond is.

”

Wij verwachten dat beide punten voor
aanvang van het winterseizoen definitief
zijn en de plannen voor de bouw doorgang
vinden.
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‘Ik werk met een leuke club collega’s.
We werken goed samen en springen
moeiteloos voor elkaar in. Ook vinden we
het leuk om samen iets te ondernemen.
Zoals uitstapjes, een workshop taart
versieren.’
Samen met haar collega Annabel Gerritsen
geeft Judith voorlichting aan medewerkers bij gemeenten, op scholen en interne
afdelingen. Dankzij deze activiteiten staat
informatie over de Vrijwillige Thuishulp
op diverse websites, zoals de loketten
van de gemeenten Katwijk en Noordwijk.

Maar ook de website van Mezzo en twee
vacaturebanken.

Wat houdt Vrijwillige Thuishulp in?
De stichting is een aanvulling op de reguliere zorg en ontlast de mantelzorger door het
thuis inzetten van vrijwilligers. Het betreft
de zorg voor gehandicapte kinderen, chronische zieken en dementerende ouderen.
De hulp kan structureel zijn, zoals het
bieden van gezelschap door het drinken
van een kopje koffie, een praatje maken,
een spelletje doen of de cliënt mee naar
buiten nemen. Of zoals bij gezinnen met
een gehandicapt kind oppassen, zowel

Haar

actief als passief of als gastoudergezin.
Ook kan incidentele hulp nodig zijn.
Bijvoorbeeld als de mantelzorger is verhinderd of er is geen mantelzorg en de cliënt
naar een afspraak gebracht moet worden.

van de hulpverlening is de organisatie zeer
efficiënt. De vrijwilligers hebben een vakkundige organisatie achter zich en krijgen
ook feedback van de coördinatoren.

Professionele uitstraling

Een van de wensen die Judith voor de
toekomst heeft is de wachtlijst met openstaande hulpvragen helemaal weg te krijgen. Een andere wens is om meer samen te
werken met alle vrijwilligerscoördinatoren
(organisatiebreed). ‘Het vrijwilligerswerk in
de huizen is in eerste instantie anders dan
vrijwilligerswerk bij mensen thuis. Maar er
zijn ook overeenkomsten en daarom is het
goed om te leren van elkaars ervaringen.
En om ideeën en suggesties uit te wisselen
en door onze vrijwilligers te laten rouleren
zouden we wellicht meer (passende) hulp
aan cliënten kunnen bieden.’

Met de uitstraling van de communicatiemiddelen laat de Vrijwillige Thuiszorg zien dat
de afdeling deskundig en professioneel is en
dat je er als cliënt en als vrijwilliger terecht
kunt. De intentie is dan ook om op de vraag
in te spelen. Het zoeken van een match tussen cliënt en vrijwilliger wordt professioneel
benaderd. Ondanks het vrijwillige karakter

afdeling

Wensen voor de toekomst

Hoe kijken
van Judith
Van vraag
naar aanbod
‘Zonder vrijwilligers zijn er geen activiteiten’, zegt Annemieke Tiggelman, coördinator vrijwilligers bij o.a. het St. Elisabeth
Gasthuishof, Hofwijck, Van Wijckersloot/
Rustenborch. ‘Wij werken met 400 vrijwilligers en die samenwerking is zeer belangrijk.
Hun werk is complementair aan de zorg die
wij verlenen.’
De tijd dat vrijwilligers vooral vrouwen
en ouderen waren is voorbij. Annemieke
geeft aan dat zij meer diversiteit in mensen en groepen ziet. Zo zet de Lions Club
zich in en ziet zij dat er meer ‘betrokken
ondernemers’ zijn. Ondernemers stellen
hun werknemers ter beschikking om zich
vrijwillig in te zetten voor de hulpbehoevenden in onze maatschappij.
‘Een andere groep vrijwilligers betreft
de scholieren die via de Maatschappelijke Stage (MaSt) zich vrijwillig (moeten)
inzetten voor de maatschappij. Daarnaast
worden arbeidsongeschikte jongeren en
ouderen gestimuleerd zich vrijwillig in te
zetten waar dat kan. Met deze groepen
ontstaat er een grote diversiteit binnen
het vrijwilligerswerk, oftewel de vrijwillige
inzet’, voegt Annemieke eraan toe.

Judith temidden van haar collega’s.
V.l.nr. Annabel Gerritsen, Judith van Meelen,
Marianne Valkenburg en Greet Vaneman.
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‘De vrijwilliger van tegenwoordig zet zich
op een andere manier in, komt vaker met
eigen initiatieven. Bijvoorbeeld een groep
vrienden die iets wil ondernemen. Dat is
leuk. Maar het betekent ook een omslag
binnen de organisatie. Vraag wordt aanbod. Aan de andere kant stellen de vrijwilligers ook andere eisen. Ze kijken vaker
naar wat de organisatie hen te bieden
heeft qua opleiding, begeleiding, sociale
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Alle zorg- en 
dienstverlening bij WZC Jeroen
Begin juni zijn de afdelingen Thuiszorg, Jeugdgezondheidszorg
(0-4 jaar), Algemeen Maatschappelijk Werk en Dieetadvisering in
Noordwijk verhuisd naar een nieuwe ruimte op het terrein van
woonzorgcentrum Jeroen. De afdelingen werkten voorheen vanuit
aparte locaties in Noordwijk. De diensten en hun specialismen te
concentreren bij het woonzorgcentrum zorgt voor een optimale
samenwerking. Het geheel gerenoveerde zorgcomplex ligt midden
in het centrum en vervult een centrale rol in de zorg- en hulpverlening in Noordwijk Binnen. De officiële opening is gepland op 25
september 2009. Deze dag is voor medewerkers van Jeroen en genodigden. De uitnodigingen zijn in voorbereiding. Op 30 september is een open dag gepland, die voor iedereen die interesse heeft
toegankelijk is. De telefoonnummers zijn ongewijzigd en post- en
bezoekadressen zijn te vinden op de website www.valent.nu.

Open dag Jeroen
Datum: 30 september 2009
Tijd:
10.00 – 16.00 uur
• doorlopende tentoonstelling Jeroen en Oud-Noordwijk
• om 10.30 en om 15.00 uur een rondleiding
• Jeroens markt’ met o.a. poffertjeskraam, haringkar
en handwerkkraam
• Verder stands van vrijwilligerswerk, ledenservice,
St.Barbara uitvaartverzorging, etc.
Nieuwsgierig? Kom een kijkje nemen!

en enkele collega’s
dith naar de toekomst?
contacten, waardering en vergoeding. Er
is ook meer concurrentie en daarom is het
goed om beter samen te werken. Hierbij is
het belangrijk dat de afspraken onderling
gelijk zijn, we activiteiten en ideeën uitwisselen en de scholing gelijktrekken.’

Weg met de
eilandjes
Ineke Wijdeveld is 19 jaar werkzaam als recreatie- en vrijwilligers coördinator bij Woonzorgcentrum Berkhout en steeds vaker krijgt
zij vragen van cliënten van de aanleunwoningen en/of hun mantelzorgers voor de inzet
van een vrijwilliger.
‘De individuele wensen van de cliënten zijn
vanzelfsprekend ons uitgangspunt, maar
kan met het huidige vrijwilligersbestand,
ongeveer 125 vrijwilligers, niet altijd worden opgevangen. De zorgvraag van de
cliënten wordt groter en gecompliceerder,
zodat vaker een beroep op de vrijwilligers
zal worden gedaan. Ook zullen wij de
vrijwillige hulporganisaties meer moeten
benaderen.’
In april 2008 heeft Woonzorgcentrum
Berkhout voor het eerst contact gehad met
Annabel Gerritsen van de Vrijwillige Thuishulp. ‘Zij heeft ons erg enthousiast gemaakt
voor het project ‘Haal ze eruit’. Voor e
 nkele
cliënten hebben wij nu een aanvraag
ingediend en wachten op een geschikte
vrijwilliger.’
Ineke is van mening dat er een interessante
ontwikkeling gaande is. ‘In de toekomst
zal er een vrijwilligersbeleid voor thuiswonende ouderen ontwikkeld moeten
worden, waarin de vrijwilligerstaken intern
(Berkhout) en extern (aanleunwoningen)
verdeeld zijn. Daarom moeten we verder

Even voorstellen:

kijken.We zijn nu te veel als eilandjes bezig.
We moeten openstaan voor nieuwe ontwikkelingen, meer ideeën uitwisselen en overleg hebben. We moeten het samen doen,’
voegt ze er tenslotte aan toe.

Zorg voor
synergie

Meer
samenwerken

Colette Zoutenbier werkt tijdelijk als
coördinator bij Woonzorgcentrum Jeroen
in Noordwijk. Ook zij kan niet zonder de
vrijwilligers. ‘Zij geven aandacht aan de
mensen die de verpleging/verzorging niet
kan geven.’

Wim Koopmans werkt als coördinator vrijwilligers bij Zorgcentrum Gerto/Rozenpad, waar
cliënten zelfstandig wonen en hulp krijgen bij
wat zij niet zelfstandig meer kunnen.
Zeven jaar geleden is Wim gestart met het
inzetten van vrijwilligers van diverse activiteiten. Inmiddels kent het zorgcentrum
ongeveer 24 vrijwilligers. ‘Onze vrijwilligers
helpen bij spelmiddagen en kaartavonden,
maken een praatje met de cliënten van
Gerto of gaan met ze wandelen. De medewerkers van Rozenpad worden ontlast
doordat de vrijwilligers de (dementerende)
cliënten helpen bij het ontbijt of ze mee
naar buiten nemen.’
Wim heeft veel contact met Janny Stam van
Mariënstaete met wie hij zaken aangaande
de vrijwilligers bespreekt. Hij vindt het een
goed idee om meer samen te werken. ‘De
grootte van de organisatie vraagt om een
breder platform om zaken af te stemmen en
ideeën uit te wisselen.’

Foto’s
in de WIJ?
Resolutie
omhoog!

Miep
Wat is een personeelskrant zonder
columnist(e)? WIJ vroeg dan ook Miep van
der Woude, voormalig pastor in verpleeghuis WZC Jeroen en De Wilbert en schrijfster
van het boekje ‘Wilt u mijn zakdoek even
oprapen?’, om deze rol op zich te nemen.
Daar kon ze geen nee tegen zeggen.
Voortaan in iedere WIJ een column van
Miep. Al jaren is Miep nauw verbonden aan
onze organisatie. In haar 25-jarig dienstverband was zij o.a. Hoofd secretariaat en
Hoofd Facilitaire Dienst. Ook was ze jarenlang voorzitter van personeelsvereniging
De Binding en was ze betrokken bij het
project ‘Haal ze eruit’.
Naast alles wat ze doet, vindt ze ook nog
tijd om als ambtenaar van de burgerlijke
stand op te treden;169 bruidsparen heeft
zij inmiddels voor zich gehad.
Een actief en sociaal bewogen vrouw met
voldoende inspiratie voor leuke en mooie
columns!

Het woonzorgcentrum telt 80 vrijwilligers, individuen en groepen. ‘Zij zijn van
onschatbare waarde. Door simpelweg
een kopje koffie drinken, een spelletje
spelen of door het organiseren van
activiteiten zoals de avonddriedaagse en
rondom Sinterklaas en Kerst.’ Een van de
vrijwilligers is Dick Schoneveld. Tot zijn
pensioen werkzaam bij WZC Jeroen en
nu fulltime vrijwilliger. Hij verricht diverse
hand- en spandiensten en zijn collega’s
kunnen niet buiten hem. ‘Dick is echt een
supervrijwilliger en heeft altijd spontane
acties. Super.’
Naast de ‘gewone vrijwilligers’ komen
steeds meer ondernemers in actie. Vanuit het verantwoord ondernemen ziet
Colette dat ondernemers vaker actie ondernemen. ‘Door een activiteit te organiseren of te sponsoren. Zoals bijvoorbeeld
de Rabobank Bingo.’
Maar net als haar collega-coördinatoren
mist Colette het onderlinge contact. ‘We
zijn te individueel bezig en zouden meer
met elkaar moeten bespreken en aanpakken. We kunnen immers veel van elkaar
leren en meer persoonlijk contact zou in
mijn ogen een synergetisch effect hebben.

Len Munnik, een cartoonist met een zeer
herkenbaar handschrift. Simpel en doeltreffend, dat is Len ten voeten uit. Geboren
in Vlaardingen, woont hij nu, samen met
zijn vrouw Anke, in het Brabantse land.
Bekend van zijn politieke en maatschappelijk getinte cartoons in Trouw en strip in
Opzij. In 2007 verscheen het kinderboek
‘Dikke knuffel’, dat hij samen met dochter
Marjolein heeft gemaakt. De cartoons van
Len zijn vaak geestig, ontlokken een glimlach, soms zelfs een schaterlach. WIJ is blij
met Len.
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De afgelopen jaren is er veel veranderd in
de keukens van onze huizen. Steeds meer
mogelijkheden worden ontwikkeld en het
nieuwe voedingsconcept Rijnland Cuisine
is hier een goed voorbeeld van. Met projectleider Cees Bak en productiemanager
van de centrale productiekeuken, Willem
Vogels, spraken wij over de ontwikkelingen en natuurlijk Rijnland Cuisine.

Het idee van een centrale productiekeuken ontstond ongeveer 5 jaar geleden en
speelt in op de nieuwe generatie ouderen,
waarbij de vraag het aanbod bepaalt. Daarnaast heeft het concept ook als doel het
verlichten van de zorg én het bevorderen
van de zelfredzaamheid van de ouderen.
Uiteindelijk heeft dat een gunstige invloed
op gezondheid, welzijn en dus ook op de
zorgvraag. Het voedingsconcept is gericht
op cliënten die revalideren, langdurig in een
van onze huizen verblijven en de psycho
geriatrische (dementie) cliënten.

Flexibiliteit
De maaltijden in onze huizen hebben een
ware ontwikkeling doorgemaakt. Van één
menu, op één vast moment op één vaste
plek bieden we met het nieuwe voedingsconcept meer keuzevrijheid, meer flexibiliteit. De maaltijd is altijd een hoogtepunt
voor onze cliënten geweest en zal dit ook
blijven. Onze cliënten kunnen straks nog
steeds genieten van een keuzemenu, maar
ze bepalen zelf op welk tijdstip en waar zij
dit willen eten. Dit geldt zowel voor intramuraal als extramuraal, het tafeltje-dekjeprincipe.

Verhogen van de servicegraad
Met het nieuwe concept verhogen we de
servicegraad van onze dienstverlening. Dit
doen we door bijvoorbeeld de maaltijden
op de afdelingen te regenereren (op te
warmen) en uit te serveren. Op de afdeling
bepaalt de cliënt op het moment van eten,
de keuze voor een van de componenten
van de, nu nog, twee menu’s.
Cliënten kunnen er ook voor kiezen om in
het restaurant de maaltijd te gebruiken.
Dan bepalen ze niet vooraf maar op het
moment zelf wat ze willen eten. Daarnaast
biedt het restaurant ook de mogelijkheid
om met familie te eten. Natuurlijk is de
maaltijd voor de cliënt gratis en eet de
familie tegen betaling mee.

Streekgerechten op het menu
Al het échte koken gebeurt straks alleen
nog in de centrale productiekeuken. Daar
worden alle maaltijden gekoeld zodat ze
in de satellietkeukens, de keukens in de
huizen, op het gewenste moment kunnen
worden afgemaakt (geregenereerd) en
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 orden uitgeserveerd op de afdelingen of
w
in het restaurant. Om in te spelen op de lokale wensen houden we bij het samenstellen van de menu’s rekening met de diverse
streekgerechten. In de restaurants van de
huizen wordt straks alleen nog soep bereid
en gefrituurd.

geleden vertrok en Willem de nieuwe
chefkok werd.
Willem is heel enthousiast en staat altijd
open voor nieuwe ontwikkelingen én
uitdagingen! Zijn nieuwste uitdaging is dan
ook om Rijnland Cuisine in de top 100 van
gastvrije instellingen te krijgen.

De status

‘In den Voorhoutsche Pot’

De centrale productiekeuken is gebouwd
op het terrein van Mariënstaete in Warmond. De planning is dat de centrale keuken vanaf oktober operationeel zal zijn voor
Hofwijck, Gerto, Berkhout, Mariënhaven,
Mariëngaarde, Mariënweide en Overbosch
(Voorhout). Daarna volgen stapsgewijs de
Bernardus, Van Wijckerslooth, Jeroen en
De Wilbert.

In zijn vrije tijd geeft hij al jaren iedere donderdagmiddag kookles aan kinderen van 10
tot 15 jaar. De wekelijkse gerechten houden
de kinderen van de Kinderkookclub bij in
hun eigen receptenmap. Al die recepten
leidden tot Willems eerste kinderkookboek
‘Smullen’. Hierna volgde ‘Kook je met ons
mee’. Een boek ter ondersteuning van de
lessen Praktische Sector Oriëntatie op een
VMBO school.

In oktober starten we ook met het uitbrengen van maaltijden in het hele werkgebied.
Ook via Culicars in Katwijk en Noordwijk.
Dat loopt nu via De Wilbert en zal vanaf
oktober door Rijnland Cuisine worden
verzorgd.

Gastvrijheid met sterren
Het nieuwe concept is in goede handen bij
Willem. Al zo’n 35 jaar is hij als kok actief. Hij
begon als dieetkok en werkte bij Endegeest
totdat de chefkok bij Mariënhaven 10 jaar

Cees Bak is de ad interim projectleider implementatie voor dit nieuwe voedingsconcept. Na de interim periode zal deze functienaam veranderen in Hoofd Restauratieve
Voorzieningen.
Na zijn opleiding aan de Hotelschool heeft
Cees op cruiseschepen van de Holland
Amerika Lijn gewerkt. Ook was hij Hoofd
Voedingsdienst gezondheidszorg. De laatste 16 jaar is hij werkzaam als Facilitair Manager, waarvan 7 jaar bij onze organisatie.

Eet smakelijk!
Wat zullen de eerste gerechten uit de
centrale productiekeuken zijn? Misschien
dat het kinderkookboek ‘Smullen’ van
Willem een inspiratiebron kan zijn.
WIJ geeft jullie alvast een voorproefje
met de Warmondse tomatensalade en
Mariënhaven lekkernij. Gezonde en
zomerse receptjes voor 4 personen.

Warmondse
tomatensalade
Benodigdheden
• 4 flinke vleestomaten
• 50 gram ijsbergsla fijn gesneden
• olie
• azijn
• 1 teentje knoflook (geperst)
• 1 eetlepel vers gehakte basilicum
• 1 eetlepel fijn gesneden bieslook

Bereiding
Voor de vinaigrette: meng de olie (drie
delen) met azijn (een deel) en voeg de
kruiden toe. Voeg naar smaak nog wat
peper en zout toe.
Snijd de tomaten in plakjes. Snijd de
ijsbergsla fijn. Leg de sla in een ondiepe
schaal, leg de gesneden tomaten er
dakpansgewijs op en overgiet ze met de
vinaigrettesaus.
Tip: als het te zuur smaakt kun je nog wat
suiker aan de vinaigrette toevoegen

Mariënhaven lekkernij
Benodigdheden:
• 100 gram slagroom
• 50 gram witte basterdsuiker
• 100 gram appelmoes
• 1 theelepel kaneel
• 250 gram kwark
Klop de slagroom (mag ook topping zijn)
stijf met de basterdsuiker. Roer de appelmoes erdoorheen en de theelepel kaneel.
Voeg de kwark toe en roer het goed door.
Giet het vervolgens in 4 schaaltjes.

Miep

Column door Miep van der Woude

Ik heb wel
wat beters te doen...
Uit de kamer klonk een gekrijs van jewelste.
Ik keek om het hoekje van de deur.
Een kleine, keurig gekapte, oude dame lag in bed…
’Mag ik even binnenkomen?’, vroeg ik. Dat mocht.
Mevrouw lag nogal scheef in bed.
‘Zal ik u even helpen, zodat u weer goed ligt?’
Ik schudde haar kussens op, zette haar recht en trok de lakens glad.
Het krijsen, was even opgehouden.

PV Hofwijck
NAAR AMSTERDAM
De actieve personeelsvereniging Hofwijck
organiseert op 29 augustus en 5 september
aanstaande Jordaanwandelingen in Amsterdam. Het programma op beider dagen is:
• 09.15 uur verzamelen bij Centraal Station
Leiden
• 09.30 uur trein naar Amsterdam
• 10.30 uur vertrek wandeling vanaf Beurs
van Berlage, Amsterdam
• In het programma is een koffiestop en
lunch opgenomen
De wandelingen zijn gratis voor leden van
PV Hofwijck. Niet-leden, maar wel werkzaam
in Hofwijck, kunnen mee voor € 20. Zij zijn
dan wel verplicht lid te worden van de personeelsvereniging voor € 2,27 per maand.

‘Kan ik iets voor u doen?’ vroeg ik..
‘Haal me eruit! Ik moet naar de kerk,’ was het luide antwoord.
Ik reageerde niet snel genoeg. ‘Ik wil naar de kerk!’ klonk het nu nog harder.
Ze was rechtop gaan zitten en liep rood aan.
Ik probeerde nog even: ‘Het is vandaag maandag… we gaan toch op zondag naar de
kerk? Dat is de dag des Heren’.
Ik dacht hiermee weg te komen, maar niks daarvan… Het krijsen was oorverdovend.
Ik had mijn Bijbel bij me.
‘Zal ik wat voor u uit de Bijbel lezen?’, vroeg ik ‘en daarna een psalm of een gezang
zingen?’
Het roepen hield op… haar ogen vernauwden zich tot spleetjes. “Ben jij soms een
dominee?’, vroeg ze.
Nu weet ik uit ervaring dat het woord ‘pastor’ bij veel ouderen onbekend is.
Om niets uit te hoeven leggen, reageerde ik op haar vraag met een klein,
onbeduidend hoofdknikje.
Ik wachtte af… zou het gekrijs weer beginnen?
Er kwam slechts één felle reactie.
‘Ja, nog effe en dan denk je dat je God bent!’.
Ik schaterde het uit; wat een prachtopmerking.
We lazen uit de Bijbel en ik zong voor haar een lied. Zelf kon ze niet meer zingen.
‘Ik heb mijn stem kapot geschreeuwd!’ zei ze me.
Of ik ‘Ruwe stormen mogen woeden’ voor haar wilde zingen. Hoe toepasselijk!
Ik legde de oude dame uit dat ik weg moest. Ik wilde voor winkelsluiting nog wol
kopen om iets voor mijn kleindochtertje te breien.
Ze begreep het…
Bij de deur draaide ik me nog even om en wuifde naar haar. Ze zwaaide terug.
Ik sloot de deur achter me, maar ving nog net haar venijnige woorden op:
‘Nou zeg, heb je als dominee niets beters te doen dan breien?!’

Foto’s
in de WIJ?
Resolutie
omhoog!
Wil je eigen foto’s in de WIJ terugzien, denk
er dan aan dat drukwerk een hoge resolutie
nodig heeft. Van internet gekopieerde foto’s
zijn niet bruikbaar. De digitale camera’s van
tegenwoordig hebben een instellingskeuze
voor hogere resolutie. Hoe dat moet? Ieder
toestel is anders, dus het advies: neem even
de tijd en kijk in de handleiding dat je bij je
toestel hebt gekregen. Kies voor de hoogste
stand, meestal ‘high’.
De krant is voor en door medewerkers, dus
voor en door jou!
In deze eerste krant zie je al een aantal foto’s
groot afgedrukt. Die keuze in opmaak hebben wij voor het nieuwe personeelsblad
gemaakt. Het geeft kracht en meer mogelijkheden in de opmaak van de krant. Met
als doel dat de krant leuk is om te lezen. Op
pagina 2 zie je ook afbeeldingen van ingestuurde foto’s van de Kippenloop en dan
zie je het verschil. De foto’s kunnen we niet
groter afdrukken, omdat de resolutie te kort
schiet. Heel jammer. Voor een overzicht van
vakantiefoto’s die wij voor een volgende editie voor ogen hebben, zou het heel fijn zijn
over goede kwaliteit foto’s te beschikken!

Nieuw gediplomeerden binnen de organisatie
In onze organsiatie zijn weer een aantal leerlingen geslaagd voor hun opleiding.
Thuiszorg Diploma Verzorgende-IG, niveau 3: Fiona van Eck, Leonie de Mol, Monique van Gerven, Sanne Steenvoorden en Yvonne
Hoekstra Diploma Verpleegkundige, niveau 5. Hogeschool Leiden: Jeanette Abbink Marienstaete Diploma Verzorgende-IG,
niveau 3: Petula Akerboom, Dorianne de Boer, Aenne van Loon, Lamar in 't Veld, Els Molkenboer, Ivonne van der Hulst, Helanda Gielen
WWZ Diploma Verzorgende-IG, niveau 3: Mey Alhaad, Marian Lagas, Halima Mohammud Jeroen Diploma Verzorgende-IG, niveau
3: Joyce Koelewijn De Wilbert Diploma Verzorgende-IG, niveau 3: J olanda Guijt, Christine vd Plas, Lida Duijvenbode, Carina Klassen
en Sylvia Gordijn Bernardus Diploma Helpende, niveau 2: Hugine van Duijn en Sabina Varkevisser Diploma Verzorgende-IG,
niveau 3: Nicolette van Elk, Eveline Salman, Denise van Elk en Ineke Roos
De leerlingen verzorgenden en helpenden volgden hun opleiding bij het ID-College Katwijk of bij het ROC Leiden.
Allen gefeliciteerd met het behalen van jullie diploma!
Alle werkbegeleiders hartelijk dank voor jullie inzet bij de begeleiding van onze leerlingen.

“
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Expositie Marjoke Roozen

Tot en met 17 september 2009 is in
Woonzorgcentrum Berkhout een expositie te zien van de werken van Marjoke
Roozen.
Sinds haar 15e schildert Marjoke regelmatig. Zij startte met olieverf en stapte later
over op aquarel. Voor haar werken gebruikt
Marjoke twee verschillende technieken.
Schilderen op droog en op nat papier. Daarnaast maakt zij gebruik van een oude Japanse techniek, waarbij zij eerst afdrukken
van houtsnijwerken maakt om daar vanaf
haar aquarellen te maken.
De expositie is vrij toegankelijk en belangstellenden zijn iedere dag tussen 09.00 en
17.00 uur welkom in het Woonzorgcentrum
Berkhout aan de Berkhoutlaan 15 in Lisse.

Kindergemeenteraad
kiest Vrijwillig

Eind juni had de kindergemeenteraad van
Teylingen de moeilijke taak om € 2.000
aan één project toe te wijzen. Vier projecten kwamen hiervoor in aanmerking en de
kinderen debatteerden, als echte raadsleden, hier uitgebreid over.
Over de zonwering voor de kunst in Het
Oude Raadhuis te Warmond werd heel kort
gesproken. Langer werd er gedebatteerd
over de gezellige plek voor de jeugd in
het parochiecentrum te Voorhout. Maar
uiteindelijk besloot de meerderheid het
geld onder de twee andere projecten te
verdelen.
De Vrijwillige Thuishulp kreeg € 1.500,- toegewezen om de gids, Vrijwillig Uit, opnieuw
uit te brengen. In deze gids staan tal van
activiteiten voor (verstandelijk) gehandicapten en zieken. Ook gaf de kindergemeenteraad als tip hiervoor een website te
maken.
Mariënhaven kreeg € 500,- om planten te
kopen voor dementerende ouderen. Met
deze planten wordt de natuur naar binnen
gehaald bij mensen die nauwelijks meer
buiten komen.

ESF project ‘Leven lang
leren’ is van start gegaan

Voor 2009 hebben wij een gezamenlijke aanvraag ingediend bij het Europees
Sociaal Fonds (ESF). Het gaat hier om subsidie speciaal bedoeld voor het opleiden van
medewerkers in de zorg. Doel van de subsidie is om met behulp van een opleiding medewerkers hoger te kwalificeren waardoor
ze meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt.
Het ESF project ‘Gezamenlijk opleiden in
verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg’
heeft intussen een positieve beschikking
ontvangen van € 138.000,-.
Cursussen die hierdoor mogelijk zijn kun je
vinden op JOOST, tabblad Cursussen.
Meld je aan.
Bel met Bureau Opleidingen: 071 409 33 76
of mail naar w.peters@valent.nu

”
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( Vacature uitgelicht)

MaSt is een Must’ start in
oktober met derde reeks!

Weet jij iemand?

Om leerlingen beter voor te bereiden op een eventuele Maatschappelijke Stage in een
zorginstelling organiseert vrijwilligerswerk WWZ-Mariënstaete-Valent in oktober voor
de derde keer een reeks workshops.
De ervaringen leren ons dat leerlingen
die de workshop ‘MaSt een Must’ hebben
gevolgd makkelijker te plaatsen zijn voor
een maatschappelijke stage in een van onze
zorginstellingen. Inmiddels hebben het afgelopen schooljaar 50 leerlingen/jongeren
in de leeftijd 15/17 jaar een maatschappelijke stage met plezier volbracht. Zelfs met
zo veel plezier dat zij vrijwilligerswerk willen
blijven doen.

Thema’s
De workshop is in samenwerking met de
dienst opleiding ontwikkeld. Tijdens de
workshop komen bepaalde thema’s aan
bod, zoals:
• Wie wonen en werken er in zorginstel
lingen?
• Wat bieden de zorginstellingen?
• Bejegening en communicatie
• Rolstoel begeleiden
Met deze workshops hoopt vrijwilligerswerk
WWZ-Mariënstaete-Valent een bijdrage te
leveren aan het kweken van toekomstige
vrijwilligers, mantelzorgers en werkenden
in de zorg.

Meer weten?
Voor meer informatie kun je terecht
bij Annemieke Tiggelman, coördinator
vrijwilligers WWZ-Mariënstaete-Valent,
a.tiggelman@wwz-oegstgeest.nl of
071-5196119

Wil jij ook kennis overdragen?
Wij zoeken nog collega’s die het leuk vinden
om ook hun kennis naar deze jongeren uit
te dragen en deze workshops willen geven.
Natuurlijk krijg je een goede begeleiding
en een vergoeding voor het geven van de
workshop. Vind jij dit leuk? Neem dan contact op met Annemieke.

Voor Verpleeghuis en Woonzorgcentrum Bernardus
in Sassenheim en voor Verpleeghuis Van Wijckerslooth
in Oegstgeest zijn wij op zoek naar een

SpecialiSt
ouderengeneeSkunde (m/v)
voor 16 uur per week bij Bernardus en voor 16 uur per week
bij Van Wijckerslooth; 32 uur gezamenlijk voor beide huizen
is ook mogelijk.
Wil je meer weten over de functie kijk dan voor de volledige
vacaturetekst op www.werkenbijvalent.nu.

Solliciteren?

Foto’s
in de WIJ?
Resolutie
omhoog!

Van de kandidaat ontvangen wij graag zo snel mogelijk de
sollicitatie, het liefst via e-mail naar werving@valent.nu onder
vermelding van vacaturenummer 372009/WIJ, het huis of
huizen waarvoor de sollicitatie geldt en de naam
via wie de sollicatie is aangedragen. Of schriftelijk:
WWZ-Mariënstaete-Valent, afdeling Werving, Postbus 592,
2220 AN Katwijk.

www.wwz-oegstgeest.nl

www.marienstaete.nl

WWZ-Mariënstaete-Valent biedt een breed
scala aan van zorg- en welzijnsdiensten onder
meer thuiszorg, verzorgings-, verpleeghuisen reactiveringszorg, maatschappelijk werk
en jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. Onze 3400
toegewijde en deskundige medewerkers zijn
dagelijks actief in de gehele Duin- en Bollenstreek, Oegstgeest, Voorschoten en Leiden.

Weet jij iemand in je omgeving, die
gekwalificeerd en geïnteresseerd is
in deze functie, meldt hem/haar dan,
met toestemming van de kandidaat,
aan bij werving@valent.nu.

Is de potentiële kandidaat die
jij voordraagt een serieuze
sollicitant, dan krijg jij het boekje
‘Wilt u mijn zakdoek even
oprapen?’, van Miep van
der Woude toegestuurd!
Acquisitie stellen wij niet op prijs.

www.werkenbijvalent.nu

Hoogste punt Rustenborch met
pannenbier en bitterballen
Het hoogste punt van het nieuwbouwproject Rustenborch aan de Apollolaan
te Oegstgeest is bereikt. Reden voor een
feestje op woensdag 22 juli jl.
De handeling bij dit bouwmoment werd verricht door de wethouder Zorg en Welzijn van
Oegstgeest, mevrouw Van Oortmerssem.
Samen met de heer Banga van woningstichting Buitenlust en Jules de Vries sloeg zij een
haak aan de laatste plaat die het complex
moest afdekken. Daarna gaf mevrouw
Van Oortmerssem het sein aan de kraan
machinist om de plaat op te trekken en te
plaatsen.
Met het opentrekken van het pannenbier
door de heren De Vries en Banga werd
het officiële deel afgesloten en kon men

Redactie WIJ

aan het pannenbier en bitterballen. De
bijeenkomst was bedoeld voor de bouwers
van het complex aangevuld met enkele
betrokkenen en genodigden.

Voor een personeelsblad is het belangrijk dat de redactie een goede afspiegeling is
van de medewerkers van de organisatie waarvoor het blad is bedoeld. Een aantal
medewerkers heeft zich spontaan aangemeld. Twee hebben zich voor tijdelijke
medewerking aangemeld.
Even voorstellen

Heeft de WIJ je geïnspireerd?

Hoofdredactie: Marketing & Communicatie
Redactieleden:
• Wilmie Ket (secretariaat)
• Paul Firet (P&O)
• Ineke Wijdeveld (recreatie- en vrijwilligers
coördinator in Berkhout)
• Yvonne Seebregts (thuiszorg en gemeentelijke diensten)
• Vacant

WIJ zoekt nog redactieleden. Wie denkt
schrijverstalent te hebben? Of heeft er
gewoon plezier in om iedere maand een
bijdrage aan de WIJ te leveren?
Meld je aan via communicatie@valent.nu
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