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Als echte VIP’s
op bezoek bij FC Eindhoven

En verder onder meer:
Winnaar schrijfwedstrijd dagboekverhaal
De Akkers tweede in Nederland met gouden PREZO kwaliteitskeurmerk
Marathon Eindhoven: wij liepen mee! 
Orkest Koninklijke Luchtmacht geeft speciaal concert voor De Archipel
Thema avond Palliatieve zorg
Meer bewegingsvrijheid voor bewoners van De Kanidas  
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Er is een tijd van komen en een tijd van 
gaan…Meestal zit daar aardig wat tijd 
tussen. Maar in mijn geval maar zo’n zeven 
maanden. Het is spijtig voor ons allemaal 
dat de ‘fit’ er niet is kunnen komen. 
Iedereen die ik bij De Archipel heb  
getroffen, van medewerker tot vrijwilliger, 

werkt er met hart en ziel. Dus ook ik had 
al snel mijn hart aan De Archipel verpand. 
Maar samenwerken is en blijft mensenwerk 
en als er geen sprake kan zijn van “één ziel, 
één gedachte” dan heb je als bestuurder  
te gaan. Als professional is dat een logische 
en te verklaren stap. Als mens achter de 
bestuurder is dat veel emotioneler!
 
Ik heb er van genoten en heb veel van  
De Archipel geleerd in die veel te korte 
tijd. Ik vertrouw erop dat de fase waarin 
de organisatie nu is komen te verkeren 
snel achter jullie komt te liggen en dat de 
fundamenten van de organisatie zo sterk 
zijn dat er verder kan worden gebouwd 
aan een betrouwbare en gezonde organi-
satie in de regio Eindhoven.

Ik trad aan met een dichtregel van mijn 
tante Henriette Laurey over Brabant en 
het lijkt me ook toepasselijk om te 
vertrekken met een citaat van haar:

“… en nergens ligt een glimlach zo gereed
als waar de wereld land van Brabant heet”

Dank, veel dank voor het in mij gestelde 
vertrouwen…Het gaat u allen goed! 

Charles Laurey

Begin december werden de locaties 
Genderhof en Ekelhof bezocht door een 
audit-team voor het zilveren of gouden 
keurmerk. Na twee spannende dagen werd 
bekend dat ook deze twee locaties werden 
beloond met het gouden keurmerk.  
Een hele mooie prestatie! Nu hebben  

alle locaties van De Archipel het gouden 
keurmerk behaald. Op het symposium  
‘Van niets naar goud’ op 9 december jl. 
werden de gouden keurmerken uitgedeeld 
aan de medewerkers en cliëntenraden  
van de locaties en ook voor Genderhof en 
Ekelhof was er een tijdelijk keurmerk.  

Het officiële keurmerk volgt later in 2010. 
In de volgende Actueel meer over het 
uitreiken van de keurmerken.

Medewerkers, vrijwilligers en 
directie van Genderhof en Ekelhof: 
van harte gefeliciteerd!

Zoals je kunt zien heeft de Actueel een 
metamorfose ondergaan: van formaat 
krant naar een soort ‘magazine’. Door 
deze nieuwe vormgeving kunnen de 
artikelen in ons personeelsblad wat 
aantrekkelijker worden vormgegeven wat 
hopelijk (nog) meer uitnodigt tot het lezen 
ervan. Neem de Actueel eens mee naar 
huis om rustig op de bank allerlei nieuws 
over onze organisatie te lezen. Je krijgt  
een goede indruk van de activiteiten die  
er op je eigen én andere locaties worden 
ondernomen en wat er Archipel-breed 

bijvoorbeeld aan onderzoek wordt gedaan, 
beleid wordt ontwikkeld en wat lopende  
of afgeronde projecten zijn. En als je zelf  
of samen met je afdeling iets te melden 
hebt, doe het dan vooral in de Actueel!  
De deadline voor de kopij van de Actueel 
van februari is dinsdag 26 januari. Je kunt  
je tekst en foto’s mailen naar onderstaand 
e-mailadres.

Graag hoort de redactie wat je van deze 
nieuwe Actueel vindt: reacties kun je 
mailen aan ilse.van.leuken@svve.nl.

Nieuw jasje voor Actueel

Er is een tijd van komen  
en een tijd van gaan…

Genderhof en Ekelhof behalen goud!
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Mirjam Naninck, woonbegeleidster  
op afdeling Citrushof (Nuenenshof/  
De Akkers) op De Orangerie, was  
één van de medewerkers die een  
dagboekverhaal instuurde voor de 
schrijfwedstrijd. Zij heeft gewonnen  
met haar mooie en realistische  
verhaal over haar ervaringen met  
één van de bewoners op haar  
afdeling. 

Winnaar schrijfwedstrijd 
dagboekverhaal aandachtvoorelkaar.nl

Sabine Hermsen van Archipel Select (HRM) 
reikte Mirjam op vrijdag 27 november jl. 
haar prijs uit: een cheque t.w.v. € 100,00  
te besteden aan een verwenprijs voor de 
afdeling. Mirjam, van harte gefeliciteerd!

Op aandachtvoorelkaar.nl staan dagboek-
verhalen over bewoners die vanuit het 
perspectief van een medewerker geschre-
ven zijn. Voor deze dagboeken zijn we op 
zoek naar leuke, inspirerende, aangrijpende 
en mooie verhalen van onze eigen mede-
werkers en cliënten! Hieronder kun je een 
deel van het verhaal van Mirjam over 
meneer de Vink lezen. De rest staat bij de 
dagboekverhalen op aandachtvoorelkaar.nl. 
Wil jij ook je ervaringen delen met de 
bezoekers van de website? Stuur dan je 
dagboekverhaal naar Archipel Select via 
solliciteren@svve.nl.  

Meneer de Vink
In het kader van de privacy is de naam van de 
bewoner gefingeerd.

Meneer de Vink is op onze afdeling komen 
wonen nadat hij een tijdlang de dagbehan-
deling heeft bezocht. Een vrij jonge man 
nog. In het begin wist ik niet wat me 
overkwam. Hij ging grote delen van de dag 
languit heel rustig op de grond liggen; op 
zijn rug, zijn buik, zijn zij, het maakte niet 
uit. In de gang, bij de lift, in de huiskamer: 

overal en hij was niet tot opstaan te 
bewegen.Totdat hij zelf weer zin had om 
op te staan en dit dan opvallend lenig deed. 
Waarom deed hij dat? Niemand wist het. 
We vermoedden dat hij denkbeeldige 
bloemen plukte omdat hij altijd graag 
getuinierd had. Maar inderdaad, dat was 
slechts een vermoeden. De werkelijke 
reden hebben we tot op heden niet 
kunnen achterhalen.

Lopend buffet
Telkens als er bezoekers voor andere 
bewoners, of collega’s van andere afdelin-
gen bij ons binnenliepen riepen ze ons: 
“Kom gauw, er is iemand op de grond 
gevallen!” En telkens moesten wij uitleggen 
dat meneer De Vink niet gevallen was, 
maar zelf gekozen had te gaan liggen en 
ook zelf het moment zou kiezen om weer 
op te staan…Belevingsgerichte Zorg: dus 
als hij op de grond wilde liggen kon dat. 
Maar wat was het moeilijk hem zo te eten 
te geven! Vaak zat ik naast hem op de 
grond, soms zelfs op mijn knieën, met zijn 
bord eten in mijn hand. Of op andere 
momenten blééf hij maar snel door de 
gangen lopen; dan liep ik mee, mét zijn 
bord eten en een beker drinken: een 
‘lopend buffetje’ maakten we ervan. Geen 
optimale manier van eten, maar wat dan? 
In een stoel met blad zitten maakte hem 
duidelijk diepongelukkig. 

Machteloos
Hij wilde niet vastzitten, hij wilde vrijheid, 
onafhankelijk zijn, en daarbij veel buiten 
zijn, buiten de deuren, buiten de hekken 
van de tuin, niet opgesloten zijn…Dat 
bleek uit alles als je met hem in de tuin 
wandelde. Dan kon hij enorm kwaad 
worden als hij merkte dat onze tuin 
begrensd is door gesloten hekken. Het 
raakte mij diep, te zien hoe iemand die zó 
op zijn vrijheid en zelfstandigheid gesteld 
is, door ziekte hierin zo vreselijk beperkt 
wordt. Ik zag zijn woede, zijn verdriet, zijn 
machteloosheid vooral. Daardoor voelde 
ik me zelf dikwijls óók onmachtig: want al 
zorgen we nog zo goed voor iemand en 
zetten we ons voor tweehonderd procent 
in, je kunt een bewoner nóóit geven wat hij 
werkelijk wil: genezing, het normale vrije 
leven van vroeger terug. Hoe kun je dan 
toch nog zorgen dat iemand nog kwaliteit 
van leven ervaart? Nog redelijk gelukkig is? 
Vaak hielden dit soort gedachten me ook 
na mijn werktijd nog bezig; deze bijzondere 
man met zijn opvallende gedrag zette me 
sterk aan het denken.

Lees de rest van het verhaal van 
Mirjam Naninck bij de dagboek-
verhalen op aandachtvoorelkaar.nl
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“Doen we wel écht wat de cliënt wil?” 
Archie werd een beetje door deze vraag 
overvallen. Hij kwam van een doorgaans 
kritische collega, tijdens het roken van een 
sigaretje in het rookhol. “Doen we wel 
écht wat de cliënt wil?” De vraag bleef 
even ongemakkelijk tussen ons in hangen.

Natuurlijk doen we wat de cliënt écht  
wil, was Archie’s eerste reactie. Maar de 
collega had een training in doorvragen 
gevolgd en nam geen genoegen met dit 
antwoord. “Maar hoe weet je dan wat  
de cliënt wil?” Bij het hierop volgende 
antwoord begon Archie te hakkelen.  
Ja, wat de cliënt wil, dat kan ook niet altijd. 
Ik heb er elke morgen wel 12 in de zorg en 

met die ZZP’s erbij wordt het al helemaal 
minutenwerk. Dat kunnen ze toch niet van 
ons verwachten! Het kwam er feller uit 
dan Archie wilde. 

“Dus er is altijd wel een excuus om niet te 
doen wat de cliënt écht wil.” De collega 
nam nog twee teugen van zijn sigaret en 
genoot van zijn gelijk. Hij begon een 
monoloog over ingesleten gewoontes in 
onze zorg; over nieuwe kansen en moge-
lijkheden. Dat we met mopperen over 
bezuinigen nooit veel verder gekomen zijn. 
In het begin sputterde Archie nog wat 
tegen. Ja hallo, we krijgen de ene bezuini-
ging over de andere, mogen we nu ineens 
niet meer mopperen?  Maar de collega nam 

nog een sigaret en ging onverdroten voort.

Misschien bieden de ZZP’s juist de 
mogelijkheden om dingen eens écht anders 
te gaan doen. Familieparticipatie bijvoor-
beeld. Alternatieven bedenken om geld te 
gaan verdienen. Misschien komen we op 
die manier wel dichter bij wat de cliënt 
echt wil dan nu. Archie bekeek zijn collega 
eens goed. Hij meende het nog ook. Toen 
drukte hij zijn sigaret uit en liep weg. 
”Denk er nog maar eens goed over na”, 
riep hij nog over zijn schouder. Archie 
bleef achter en wachtte tot de rook om 
zijn hoofd was verdwenen. De vraag 
echode nog door zijn hoofd. “Doen we wel 
écht wat de cliënt wil?”

De avonturen van Archie Pell · deel 47

In De Kanidas vindt op maandagochtend 
het sportcafé plaats. Hier ontmoeten 
sportliefhebbers elkaar en delen ze hun 
passie met elkaar. Eén van de vele raak-
vlakken is de liefde voor voetbalclub:  
FC Eindhoven. Tijdens het organiseren  
van de nationale verwendag kwamen de 
bezoekers en begeleiding van het sportcafé 
op het idee om FC Eindhoven te benaderen 
of we ‘iets’ samen konden doen... 
En dit bleek te kunnen!

Op donderdag 12 november jl. betraden 
enthousiaste bezoekers het trainingsveld 
van hun club. Hier vond de aftrap plaats 
van wat een onvergetelijke en bovenal 
hartelijke ontmoeting werd. De bezoekers 

werden behandeld als echte VIP’s!  
Zij mochten ‘hun jongens’ in actie zien op  
het trainingsveld, kregen een exclusieve 
rondleiding in het stadion en als finale een 
warme lunch samen met de spelers! 

We kunnen terugkijken op een zeer 
geslaagd uitje: deze bijzondere ontmoeting 
is vastgelegd in een mooi artikel met  
foto in de krant en een heus filmpje op 
www.edtv.nl). 
 

Martine, Maria en Rudolf
Dagbesteding De Archipel - regio Best 

Bezoek aan FC Eindhoven
Als echte VIP’s ontvangen

“Doen we wel écht wat de cliënt wil?”
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Op zondag 11 oktober was het  
na weken van trainen (of niet)  
dan eindelijk zo ver. Een aantal  
sportievelingen, gekleed in felgele  
shirts van De Archipel heeft  
Eindhoven die dag op een bijzondere 
manier mogen zien. We gingen  
al rennend de Markt over, aan- 
gemoedigd door een grote menigte 
juichende mensen en begeleid  
door feestelijke muziekgroepen.  
En een feest was het! 

Marathon Eindhoven

Wij liepen mee!

Eerst verzamelen voor café Wilhelmina 
voor een groepsfoto en een rondje warm 
lopen. Dan naar de start, waar al snel  
het startschot klonk en we uiteindelijk in 
de lange stoet mee konden gaan rennen. 
Onze club enthousiastelingen heeft 
deelgenomen aan de City Run, de halve 
marathon of de estafette marathon.  
We hebben onze familie, vrienden en 
collega’s gevraagd ons te sponsoren en  
zo hebben we op sportieve wijze ruim  
€ 1.000,00 opgehaald! Dit bedrag zal nog 
verdubbeld worden door het premieplan 
van het Ouderenfonds. Hiermee zal in het 
nieuwe jaar een authentieke Brabantse 
lunchshow worden georganiseerd voor de 
cliënten van De Archipel - regio Best. 

Sportieve uitdaging  
met twee doelen
Wat vonden de lopers er nu zelf van?  
Vera zegt: “Een sportieve uitdaging  
met twee doelen. Een medaille en een 
onvergetelijke dag voor de mensen van  
de Archipel.” 
Dirk vond de sponsorloop “Uitdagend, 
ontzettend leuk, een mooie ervaring, 

super gezellig en geweldig goed georgani-
seerd!” 
Maggy: “Een super leuke ervaring en  
de sfeer was top!” 

Henk: “We zijn gebeld of we mee wilden 
lopen voor het goede doel van De Archipel. 
Als je vrienden kunt helpen met zo iets 
simpels, dan doe je dat. Ik heb daar met 
mijn vriendin Els over gesproken en die 
zou ook meelopen. Toen we dit verder 
aan vrienden vertelden werden ook zij 
enthousiast, zodat we gingen kijken naar 
de hele marathon in estafette vorm.  
En wat daar parallel aan loopt, is dat mijn 
beide ouders nog leven. Moeder woont 
met 88 jaar in een verzorgingshuis in 
Tongeren en vader, 87 jaar en dement in 
een verzorgingshuis in Geldrop. Ik zie wat 

de verpleging allemaal doet en heb daar 
enorm veel respect voor. Dus ook dit is 
een extra stimulans.” 
Charles: “Was leuk die dag. Heb  
nadien de halve marathon van Terschelling 
gelopen en dit weekend de halve in 
Weert... dus blijf actief! Volgend jaar 
weer?”

Rennen voor het goede doel
Heel graag wil ik iedereen die mee- 
geholpen en meegelopen heeft hartelijk 
bedanken voor deze super prestatie.  
Het is toch geweldig dat zoveel mensen 
wilden gaan rennen voor het goede doel. 
En dat onder aanmoediging van collega’s 
en vrienden die onze actie van harte 
ondersteunden. Het was een prachtig 
evenement en ik hoop dat de activiteit 
voor onze cliënten net zo mooi zal zijn!

Erica Hoefnagels
De Archipel - regio Best
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Voor het zover was, is er bijna een jaar  
aan organisatie aan vooraf gegaan. De 
contacten binnen De Archipel werden al 
snel gelegd met Marti Hölscher, vakgroep-
voorzitter activiteitenbegeleiding. Na het 
schrijven van een projectplan werd er  
met alle locaties via contactpersonen  
een actieve samenwerking op gang gezet. 
Het gezamenlijke enthousiasme werkte 
aanstekelijk en al gauw was er een grote 
groep gemotiveerde professionals  
betrokken.

Er werd veel werk verzet: gasten uitnodigen 
en koppelen aan begeleiders, aangepast 
vervoer regelen,  verzorgenden inplannen. 

“Prachtig. Ik voelde mij weer achttien 
jaar. Ja, een paar liedjes uit die tijd hè?  
Op die muziek gingen we altijd dansen. 
Ook bij zo’n orkest.”

De meeste gasten werden met busjes op 
kleinschalige wijze naar het concert 
gebracht, met vertragingen van verlaat 
taxivervoer en problemen van het vinden 
van de juiste route. Al met al een behoor-
lijke logistieke operatie. Andere gasten 
werden opgehaald met een prachtige bus 
van de Luchtmacht en dat ritje naar 
Welschap alleen al was een beleving. “Rijd 
maar door naar Spanje”, zei een dame.

Ruim 400 cliënten, bewoners, mantelzorgers en medewerkers van  
De Archipel waren op 5 november te gast op Vliegbasis Eindhoven voor  
een speciaal concert. Het plan voor dit concert ontstond vorig jaar tijdens  
een kerstdiner op de Vliegbasis waar Sylvia van den Born aanwezig was.  
Vanuit haar functie als fondsenwerver en door de goede contacten  
met de toenmalige basiscommandant van de Vliegbasis, kolonel Henk van  
der Vlies, opperde zij het idee om eens iets te doen voor de bewoners  
van De Archipel. Dit werd onmiddellijk door hem opgepikt. Hij bood  
een relatieconcert aan van het orkest van de Koninklijke Luchtmacht. 

Orkest Koninklijke Luchtmacht geeft 
speciaal concert voor De Archipel
“Echt er even helemaal uit. Uit het verpleeghuis, gewoon onder de mensen”
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Sound of freedom
Met de entreekaarten in de hand werd 
iedereen persoonlijk ontvangen en naar 
een plaats in de passagiersterminal 
geholpen, die voor deze avond was 
omgetoverd tot een ware concertzaal.  

“We hadden het gevoel niet in  
een verpleeghuis te zijn en konden  
zo onze gedachten naar iets anders 
laten gaan.”

Het thema van deze avond was Sound of 
Freedom. Tijdens het concert wordt dit 
thema muzikaal uitgewerkt tot een 
avondvullend theaterprogramma. Aanleiding 
tot deze show is 65 jaar bevrijding van 
Nederland. Er waren twee vocale solisten 
aangetrokken die net als het orkest hun
sporen al ruim hebben verdiend. 

Wanneer de accordeonist van het Orkest 
Koninklijke Luchtmacht de eerste maten 
inzet van ‘Lily Marleen’ neuriet het 
publiek in de vertrekhal van Vliegbasis 
Eindhoven de melodie zachtjes mee.  
Er wordt ook gedanst, achter in de zaal. 
Anderen wiegen op hun stoel mee op het 
ritme.

Onder de indruk
De gasten waren onder de indruk van de 
muzikale kwaliteiten en lieten dit duidelijk 
merken in hun enthousiaste applaus.  

“Ik krijg nog kippenvel als ik eraan 
terugdenk, zo mooi!”

Ook de muzikanten waren deze avond 
onder de indruk van alle aanwezigen. 

Na een daverend slot stonden beide 
solisten de gasten uit te geleiden.  
De zangeres gaf haar bloemen aan één  
van de aanwezige cliënten die hier  
dolblij mee was.

“Wij hadden allemaal een eigen  
begeleider en dat voelde goed,  
als een warme deken.”

Volgens een bewoner was het een zeer 
geslaagde avond: “Het is een soort 
activiteit waar ik naar uitkijk, omdat de 
nadruk niet zo zeer ligt op een strikt 
georganiseerde activiteit van demente-
renden, maar ook een beetje van ‘gewone’ 
mensen. Dat heb je soms ook nodig.”

Sylvia van den Born en  
Marti Hölscher
Bron: Eindhovens Dagblad, 6 nov 2009 
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Woon- en 
leefomgeving

Lichamelijk
welbevinden

Mentaal 
welbevinden

Sociale
zelfredzaamheid

Voedingsbodem voor opbouw, toepassing 
en uitwisseling van kennis

Kwaliteit
van leven

Het klavertje vier symboliseert geluk. 
Levensgeluk is in feite de kern van kwaliteit 
van leven. Wij zijn er om samen met de 
cliënt en diens familie, te zoeken naar 
mogelijkheden om de kwaliteit van leven 
te bevorderen. Wat betekent de ziekte of 
aandoening voor de cliënt? Hoe kan hij of 
zij ondanks de beperking, het leven leiden 
zoals hij/zij dat wil? 

De vier blaadjes van het klavertje symbo-
liseren de vier levensdomeinen waarop  
de cliënt wensen en behoeften heeft:  
de woonleefomstandigheden, de sociale 
kant van het leven (participatie), het 
mentale welbevinden (inclusief zingeving), 
en het lichamelijke gevoel van welbevinden 

en gezondheid. Dit zijn de vier domeinen  
uit de Norm voor Verantwoorde Zorg.

Uitwisseling
Het klavertje vier groeit op een gezonde 
voedingsbodem. ‘Gezond’ omdat er uit- 
wisseling plaatsvindt. Uitwisseling tussen 
cliënt en professional, maar ook tussen 
professionals onderling (binnen en buiten 
De Archipel) én tussen theorie (weten-
schappelijke inzichten, evidence-based 
richtlijnen e.d) en praktijk. Deze voedings-
bodem stimuleert het leren van elkaar.  
In deze voedingsbodem wordt nieuwe 
kennis gemakkelijk opgenomen. Dit moti- 
veert en inspireert professionals, wat 
weer ten goede komt aan de kwaliteit  

van leven van de cliënt. Vanaf nu zal  
het klavertje vier zoveel mogelijk in  
alle uitingen van het Kenniscentrum  
te herkennen zijn. Daarnaast blijven  
de Archipel-huisstijl en het logo nog 
steeds van toepassing.

Maandag 12 oktober jl. ontvingen de coördinatoren zorg van  
De Passaat uit handen van ondergetekende een certificaat  
ter afronding van het ‘MD-traject voor zorgcoördinatoren’.  
Een traject dat begin dit jaar begon met een assessment bij LTP 
en via een pad van een 5-tal trainingsmodules, intervisie en 
coaching leidde tot het beoogde eindresultaat: de benoeming  

tot teamleiders! Bij deze feliciteer ik de teamleiders met trots 
nogmaals met het behaalde resultaat!

Chantal Beks
Directeur De Passaat, Het Hof van Strijp & Den Eerdbrand

Symbool voor kwaliteit van leven  
Kenniscentrum de Archipel kiest voor klavertje vier als beeldmerk

Eerste teamleiders De Archipel een feit!

Multidisciplinaire workshop op landelijke AIOS dag

Het expertteam CVA van Kenniscentrum 
Dommelhoef had een uitnodiging ontvan-
gen om een workshop te verzorgen over 
de richtlijn preventie en behandeling van 
complicaties bij de hemiplegische arm, die 
we in 2007 gemaakt hebben. Er waren 
ongeveer 200 AIOS. Bijna de helft daarvan 
volgde de workshop, waarin aandacht was 

voor anatomie, bewegingsanalyse, onder-
zoek, preventie van complicaties en 
behandeling ervan. Omdat we de work-
shop met zijn drieën gaven, konden we 
mooi de multidisciplinaire aanpak tonen. 
De respons was zeer positief. Vooral de 
anatomie in vivo, die gedemonstreerd 
werd op een (mannelijke) vrijwilliger werd 

door de, overwegend vrouwelijke, 
toeschouwers zeer gewaardeerd! Overi-
gens is de richtlijn voor belangstellenden 
nog steeds verkrijgbaar via Carla Schmitz, 
secretaresse PMD: 040 261 01 11.

Karen van Barschot,
ergotherapeut 
Alga van Uffelen,
fysiotherapeut
Nicole van der Meijden,
specialist ouderengeneeskunde

Op 11 november was er op de Vrije Universiteit Amsterdam  

een landelijke opleidingsdag voor Artsen In Opleiding tot Specialist 

ouderengeneeskunde (AIOS). Het onderwerp was CVA. 

De stuurgroep van het Kenniscentrum heeft al langer de wens om een 

logo aan het Kenniscentrum te verbinden. Een aansprekend beeldmerk 

dat recht doet aan waar we als Kenniscentrum voor staan. In essentie 

richten wij ons op kwaliteit van leven, waarbij we een dynamische, 

lerende omgeving creëren waarin uitwisseling plaatsvindt. Het symbool 

dat we hieraan hebben gekoppeld is een klavertje vier dat in het gras 

groeit. Waarom dit symbool?



In een avondprogramma werden voor de 
cliënt en/of diens vertegenwoordiger drie 
sessies gehouden door drie kerndisciplines 
van De Archipel. De artsen zijn ingegaan 
op ‘begeleiding en ondersteuning’,  
geestelijke zorg verzorgde een sessie over 
‘beleving en rituelen’ en Verpleging en 
Verzorging hebben ‘de facetten van de zorg 
rondom het bed’ behandeld. 

“Je kunt er zo maar opeens mee  
te maken krijgen en dan is het fijn  
om op deze avond te horen wat 
allemaal mogelijk is” 

Twee mantelzorgers hebben hun eigen 
verhaal en belevingen met ons gedeeld. 
Voor veel mantelzorgers betekende dit  

een stukje herkenning. In de zaal en in  
de hal stonden schilderijen van Annemiek 
Jongeneelen van Den Eerdbrand. Enkele 
afbeeldingen van haar schilderijen zijn  
ter illustratie gebruikt in de het boekje  
met afscheidsbrieven. 

“Ik kwam met een zwaar gevoel 
maar ga met een warm gevoel” 

Harrie van den Berghe en Joost Willems 
zorgden voor de muzikale omlijsting van  
de avond.  

Boekje met afscheidsbrieven 
Ter herinnering aan deze avond is aan  
alle aanwezigen een boekje met gedichten 
en afscheidsbrieven aangeboden.  

Deze afscheidsbrieven zijn geschreven 
door medewerkers van De Archipel en 
worden tijdens de uitvaart van cliënten 
door hen voorgelezen. Dit fraaie boekje is 
verkrijgbaar bij de recepties van de locaties. 
Voor medewerkers en vrijwilligers is het 
gratis af te halen, de oplage is beperkt!  
Voor overige belangstellenden vragen wij 
een bijdrage van € 5,00.  

“De dood is inderdaad gewoon, het 
hoort bij ons leven maar de verhalen 
en de muziek maken het heel 
bijzonder” 

Wij bedanken dhr. R. Peppel, CC Zorg-
adviseurs, voor de financiële bijdrage om  
het boekje mogelijk te maken. 

“Wat geeft me deze avond een fijn 
gevoel! Want hierover kan ik niet met 
mijn vrouw praten”

De IBL commissie kan terugkijken op  
een geslaagde, waardevolle avond en wil 
naast alle dank voor de bijzondere 
inleidingen en verhalen, ook de mensen 
achter de schermen bedanken zoals de 
mensen van het transport en de restau-
ratieve dienst van De Landrijt en het 
Bestuursbureau. Het is zeer te waarderen 
dat we als Archipel met de mooie afscheids- 
bundel een bijzonder visitekaartje kunnen 
presenteren.

Namens de IBL commissie,
Betty Morel

Thema avond Palliatieve zorg 

Dood-Gewoon-Bijzonder

Op 8 oktober jl. hebben de locaties van De Archipel aandacht  

geschonken aan de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg.  

Het thema waar de IBL commissie dit jaar voor gekozen heeft  

is ‘Dood - Gewoon - Bijzonder’, Zorg rondom het levenseinde. 

Betty Morel reikt het eerste exemplaar van het boekje met afscheidsbrieven uit  
aan Jacques van Nieuwland, voorzitter van de Centrale Cliëntenraad.
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Gezien de jarenlange ervaring met patiënten 
met een beroerte is Dommelhoef van 
mening dat thuis revalideren diverse voor- 
delen heeft. Denk hierbij onder andere  
aan een verkorting van de intramurale 
periode en het optimaal afstemmen van  
de behandeling op de individuele situatie 
van iedere cliënt en zijn cliëntsysteem.  
Uit een Engels onderzoek blijkt bovendien 
dat het kostenbesparend is.

De doelstelling van de revalidatie is het 
bereiken van de revalidatiedoelen met  
en door de cliënt en zijn cliëntsysteem. 
Hierbij wordt niet uitgegaan van stoornis-
sen maar van activiteiten en participatie. 
De inbreng van de cliënt, ten aanzien  
van de keuzes die gemaakt worden in  
het behandelplan, is van groot belang.  
De doelstelling wordt bereikt door  
het bieden van multidisciplinaire zorg, 

begeleiding en behandeling op individuele 
basis aan cliënten met een revalidatie 
indicatie. 

Onderdeel regionale CVA zorgketen
Het is uniek te noemen dat een dergelijk 
team opereert vanuit een verpleeghuis-
somatisch kenniscentrum dat bovendien 
onderdeel uitmaakt van een regionale  
CVA zorgketen. De betrokken partijen bij 
de CVA keten Eindhoven zijn: Catharina 
Ziekenhuis, huisartsen, ZuidZorg,  
De Archipel Zorg aan Huis en Dommel-
hoef (Kenniscentrum de Archipel). 

NZa kent projectgelden toe 
voor drie jaar    
Samen met het zorgkantoor hebben wij 
bekeken in hoeverre zaken op een 
verantwoorde manier binnen de huidige 
middelen gefinancierd konden worden. 

Omdat op dit moment geen financiering is, 
heeft de Nederlandse Zorgautoriteit 
(NZa) projectgelden toegekend voor een 
periode van drie jaar. Dit betekent een 
bekostiging vanuit de NZa van bijna  
€ 210.000,00. Tot op heden hebben wij  
vijf cliënten volgens bovenstaand concept 
mogen behandelen in de thuissituatie.  
De ervaringen van zowel de cliënten als  
de professionals zijn erg positief.

Projectgroepleden (v.l.n.r op de foto):
Angeline van Hout, Henriet van der 
Linden, Nicole van der Meijden, Gaby 
Pyka, Alga van Uffelen en Ellen de Wit  
(De Archipel), Joke Driessen (ZuidZorg), 
Niet op de foto: Tonnie van de Laar 
(Catharina Ziekenhuis). De projectgroep
wordt ondersteund door Hans van den Elsen 
en Sylvia van den Born (Bestuursbureau).

Mobiel Stroke Team
voor revalidatie bij de cliënt thuis

Video Interactie Training (VIT) voor De Archipel

Het Mobiel Stroke Team biedt  
een multidisciplinaire aanpak voor  
de revalidatie van mensen met  
een beroerte en opereert vanuit  
Dommelhoef. Zoals de naam al  
zegt werkt het team mobiel,  
in de thuissituatie van de cliënt.  
Het behandelplan wordt onder  
leiding van de specialist ouderen- 
geneeskunde met de cliënt opgesteld.  
Alle therapeuten gaan naar de cliënt  
toe. 

VIT is een middel om het contact tussen jou en de cliënt te verbeteren. Gefilmd worden  
is spannend en leerzaam! Kijk naar je talenten en leer nieuwe vaardigheden. Daardoor kun je  
het gedrag van de cliënt veranderen. Signaleer je probleemgedrag? Vraag dan medewerkers  
van het multidisciplinair  team of een Video Interactie Training geschikt is voor het team. 
Je kunt informatie over VIT krijgen bij de volgende collega’s: John Brekelmans en Hermine  
de Bonth (DE), Liesbeth van Brug (LE), Caren Mannens (DE en LE), Riët Daniël (LE en KB)  
of mailen naar vit@svve.nl 

Het MST: v.l.n.r. Nicole van der Meijden, Esther Dobbelsteen, Alga van Uffelen,  
Tonnie van der Laar, Ellen de Wit, Henriet van der Linden en Joke Driessen
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Gezien de doelgroepen was ervoor 
gekozen de opening op bescheiden wijze 
te laten plaatsvinden. Uitgenodigd waren 
contactpersonen en alle op de betref-
fende afdeling werkende medewerkers en 
vrijwilligers. Met een bescheiden budget 
wisten de afdelingen de bewoners en 
genodigden een geweldige middag te 
bezorgen. Zelfgemaakte hapjes, een 
versierde huiskamer, ‘champagne’, een 
muzikant op elke afdeling, het doorknip-
pen van het lint en ten slotte het oplaten 
van de ballonnen. 

Gerontopsychiatrie
De bewoners van de gerenoveerde 
afdelingen beschikken allen over een eigen 
kamer en ruime badkamer. En twee 

huiskamers per etage, met ieder een 
eigen karakter. Hier wordt gezamenlijk 
gegeten en vinden vele activiteiten plaats. 
’t Rif op etage 5 is ingericht als afdeling 
gerontopsychiatrie en tot stand gekomen 
dankzij intensieve samenwerking met De 
Landrijt en GGzE. 

Fotoreportage
In haar speech benadrukte Chantal Beks 
nog eens het incasseringsvermogen en de 
flexibiliteit die lange tijd van bewoners en 
medewerkers was gevraagd. Want terwijl 
de bewoners van De Vuurtoren hun 
intrek al hadden genomen in hun nieuwe 
woonruimte moest nog gestart worden 
met de realisering van de huiskamers. De 
bouwvergunning voor de huiskamers 
werd namelijk pas in een héél laat stadium 
verstrekt! De fotoreportage bij de 
hoofdingang van Den Eerdbrand herinnert 
aan het bouwproces en de eerste prille 
jaren van de ingebruikname en is de 
komende tijd nog te zien. 
 
Judith Kwakernaak

Feestweek Den Eerdbrand
35-jarig bestaan en drie nieuwe afdelingen

’t Rif, De Haven en De Vuurtoren: de namen  
voor drie nieuwe afdelingen van Den Eerdbrand!  
Op feestelijke wijze verklaarde directeur  
Chantal Beks op 18 oktober 2009, de drie  
bovenste etages ‘voor geopend’. Maar niet  
alleen de opening van de nieuwe afdelingen  
werd gevierd. Ook het 35-jarig bestaan van  
Den Eerdbrand speelde een rol. Reden om ook 
voor de overige bewoners en medewerkers  
een feestweek te organiseren. 

Bezoek ministerie VWS aan De Archipel

Het praktijkbezoek begon met een 
kennismaking met het Kenniscentrum van 
De Archipel: de locaties Dommelhoef en 
De Landrijt. Charles Laurey ontving de 
vertegenwoordigers van het ministerie  
op Dommelhoef. 

In de middag vertrok de delegatie naar  
De Passaat. Door de renovatie is  
De Passaat nu een fraai voorbeeld van  
een hedendaagse ouderenvoorziening met 
prettig ingerichte huis- en éénpersoons-
kamers.  

Ten slotte bezochten de vertegenwoor-
digers van het ministerie de onlangs 
geopende Activiteitenboerderij Antonius-
hof in Best. Hier worden activiteiten en 
voorzieningen geboden die gericht zijn op 
het actief bezig zijn in en met de natuur. 
Ouderen kunnen op de activiteitenboer-
derij terecht voor het zinvol besteden van 
hun dag.

Woensdag 12 november bezocht een delegatie van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) De Archipel. 



12

De Akkers voldoet nu ook nog aan de 
eisen van het keurmerkschema voor 
Verantwoorde zorg & Verantwoord onder-
nemerschap. Duidelijk anders hieraan is 
dat de aandacht voor protocollen en 
procedures (systeem) verschuift naar de 
aandacht voor prestaties. Bij de beoorde-
ling van de praktijk vormen de zorgpresta-

ties het uitgangspunt. Het handelen van de 
medewerkers moet een aantoonbare 
bijdrage leveren aan het realiseren van de 
prestatie: zijn medewerkers in staat om 
risico’s bij de cliënt te signaleren, zijn zij 
voldoende vakbekwaam, bespreken zij de 
risico’s met de cliënt en vertalen zij deze 
naar afspraken in het zorgleefplan? 

De pijlers van de toetsing zijn het zorgleef-
plan en adequate communicatie met en 
informatie aan de cliënt. De voorwaarden 
die nodig zijn om de prestaties te realise-
ren zijn professionele kwaliteit van 
medewerkers en een professionele 
organisatie.

De Akkers tweede in Nederland met
gouden PREZO kwaliteitskeurmerk
Zorgprestaties staan centraal bij nieuw keurmerk voor de zorg

Uitstapje naar het Papegaaienpark in Veldhoven

De weergoden waren ons 
gunstig gestemd, het was prachtig 
zomerweer. De toegangskaarten 
werden gesponsord door 
Parkieten-Freak grasparkieten-
forum. Het was heerlijk genieten 
tijdens een fantastische wande-
ling door het mooi aangelegde 

park. De sprekende papegaaien 
zorgden voor hilarische momen-
ten maar ook de andere dieren 
werden met veel interesse 
bewonderd. We kwamen op 
deze wandeling aapjes, roofvo-
gels, pinguïns en uilen tegen. 
Vooral het sneeuwuiltje gooide 

hoge ogen bij onze cliënten. 
Tijdens de ontmoeting met de 
flamingo`s dachten we even in 
een andere wereld  
te zijn. 

Teams De Beerze en  
De Gender

In de zomer zijn we met vier cliënten van de afdelingen De Beerze en De Gender van 

Dommelhoef op stap geweest naar het papegaaienopvangpark in Veldhoven (Oerle). 

Op woensdag 21 oktober heeft De Akkers de toetsing van de PREZO kwaliteitsmeting 

doorstaan en het gouden keurmerk behaald. De prestaties die de medewerkers en de 

organisatie leveren aan de cliënt staan hierbij centraal. PREZO staat voor Prestatiemodel 

Zorg en is een kwaliteitsmeting voor de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). 

De Akkers is één van de twee zorgorganisaties in Nederland die dit behaald heeft.

Op 26 juni jl. heeft Ton Muurling na 29 jaren gewerkt te hebben, 
afscheid genomen van De Archipel. Hiervan zijn mooie foto’s 
gemaakt die inmiddels in de vorm van een fotoboek aan hem  
zijn overhandigd. Het was een afscheid waarbij zijn vrouw 
Liesbeth, kinderen en familie aanwezig waren en waar Ton met 
een goed gevoel op terugkijkt. Dit was tevens de laatste 
ontmoeting van Liesbeth met De Archipel. Wij wensen Ton  
alle goeds toe en danken hem nogmaals voor alles wat hij heeft 
betekent voor De Archipel.

Toos Smulders
Secretaris Raad van Bestuur

Afscheid Ton Muurling
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Nadat iedereen met koffie en gebak was 
ontvangen in de Strijperei op De Passaat, 
hebben Mirian Brenkman en Stefan 
Klaassen de middagen geopend. Iedereen 
heeft de gelegenheid gekregen om de 
verhalen achter de meegebrachte stenen 
te vertellen. Dit varieerde van hele mooie 
reisverhalen tot galstenen en de baksteen 
uit de tuin die nog snel is meegenomen, 
omdat de medewerkers toch iets moesten 
meenemen?!

Vijlen en schuren
Na deze opening is iedereen aan de slag 
gegaan met speksteen. Ik kan je vertellen 
dat daar veel verschillende dingen mee 
gedaan kan worden. In veel gevallen is de 
speksteen verworden tot een mooi 
sieraad. Van speksteen kun je echter ook 
hele mooie kerstbomen maken! Jammer  
is wel dat er ook een aantal stenen is 
gesneuveld door het enthousiaste vijlen  
en schuren van onze medewerkers. 

Al met al waren het twee geslaagde 
middagen en hebben wij het heel plezierig 
gevonden dit voor onze medewerkers te 
organiseren. Voor diegenen die niet 
konden komen: volgend jaar ben je weer 
van harte welkom!
 

Namens het Flexbureau,
Yvonne Nuijs

En zo kwam het dat Romano Rombouts en 
zijn collega’s Stefan en Sander op woensdag 
21 oktober jl. bij De Vloed kwamen met 
alles wat je maar kunt bedenken om een 
High Tea te organiseren, zoals tafelkleden, 
servetten, schalen, slingers, ballonnen, 
verschillende soorten thee en natuurlijk 
heel veel lekkere zoete en hartige lekker-
nijen. In een mum van tijd werd het restau- 
rant aangekleed, tafels feestelijk gedekt,  
de hapjes op schalen gedaan, bowl gemaakt, 
advocaat mét slagroom ingeschonken en 

zodat we om 15.00 uur de bewoners 
konden ontvangen. Het restaurant was 
helemaal volgestroomd. 

Accordeonist Rens Valkonet maakte de 
middag extra feestelijk. De bewoners 
werden door de heren van Inversco- 
vanHoeckel en de vrijwilligers van De Vloed 
bediend met koffie, thee, jus d’orange, 
appelsap, bowl, advocaat, muffins, scones, 
vruchtengebak, zalm- en hamhapjes, hartige 
lollies, zoute koekjes. Het kon niet op! 

Iedereen genoot van de feestelijke middag. 
Rond 16.30 uur werd de middag afgesloten, 
maar niet voordat de Romano, Stefan en 
Sander, accordeonist Rens en de andere 
vrijwilligers met een warm applaus werden 
bedankt voor hun grandioze inzet en 
bijdrage wat deze middag tot een groot 
succes heeft gemaakt. Een groot DANK JE 
WEL met hoofdletters!

Team activiteitenbegeleiding  
De Vloed

Personeelsuitstapje voor Flexwerkers

High Tea in De Vloed

Sinds vorig jaar worden ook de 
flexwerkers eens per jaar extra in het 
zonnetje gezet door een personeels-
uitje. Dit jaar hebben we de creativiteit 
van onze medewerkers getest. De 
medewerkers ontvingen al de eerste 
hint bij de uitnodiging, ‘zorg voor een 
steen met een verhaal.’

Ter afsluiting van de Verwenweek werd een Engelse High Tea aangeboden aan de 
bewoners van De Vloed door Inversco-van Hoeckel (onderdeel Sligro Food Group). 
Dit bedrijf zet zich al geruime tijd in voor Verwenzorg. Niet alleen door geld of 
goederen te geven, maar ook vooral door personeel vrijwillig mee te laten helpen 
tijdens de activiteit.
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De Archipel – regio Best deed mee aan  
het Verbetertraject Maatregelen op Maat 
van Zorg voor Beter, een programma  
m de kwaliteit van de langdurige zorg te 
verbeteren. Kenniscentrum Vilans voert 
het verbetertraject uit. Op afdeling De 
Wilg is het gehele jaar aandacht geschonken 
aan alle vrijheidsbeperkende maatregelen 
die worden toegepast, vrijheidsbeperkende 
maatregelen in de breedste zin van het 
woord van rolstoelen op de rem, geen 
keuzes geven en dwingende zorg tot en 
met de onrustbanden in bed. 

Multidisciplinaire aanpak
Op de afdeling is veel overlegd met familie, 
verzorgenden, arts, psycholoog, fysio- en 
ergotherapeut om de vrijheidsbeperkende 
maatregelen terug te kunnen dringen. 
Vanuit verschillende invalshoeken is per 
cliënt bekeken wat de aanleiding van de 
maatregelen en het valrisico is. Zo dacht 
de ergotherapie mee met alternatieven en 

de fysiotherapeut kon mede het valrisico 
bepalen en met bewoners oefenen om 
spierkracht weer terug te krijgen, wanneer 
deze al lang in een band zaten. Het  
afbouwen en voorkomen van vrijheids- 
beperkende maatregelen vraagt om een 
multidisciplinaire aanpak. Wanneer je de 
vrijheidsbeperkende maatregelen weghaalt, 
wordt je gedwongen om goed uit te 

zoeken waar de bewoner behoefte aan 
heeft. Bij onrust moet je eerst uitzoeken 
wanneer en waardoor de bewoner 
onrustig is op een dag. Daarnaast is 
gezocht naar alternatieven om onrust weg 
te nemen of het risico op vallen te 
verkleinen. 

Rustgevende prikkels
Er zijn geen standaard alternatieven, dit 
moet je per bewoner uitzoeken. Een goed 
voorbeeld van één van de verbeteringen is 
een cliënt die nu rustig slaapt onder een 

deken met ballen die haar rustgevende 
prikkels geven en een sensor die afgaat 
wanneer de cliënt uit bed wil komen.  
Een band is dus niet meer nodig. Andere 
alternatieven die zijn ingezet zijn o.a.:  
een ballendeken, een Ikeastoel, een heel 
laag hoog/laag bed, sensoren, dagbesteding 
en ontspanning voor muziek. Het vraagt 
om creatieve oplossingen. In totaal is  
het gebruik van de onrustbanden in bed 
met 75% afgenomen. Daarnaast is het 
gebruik van rustgevende middelen (psycho-
pharma) met ruim 25% afgebouwd. 

Communiceren met familie
Het weglaten van fixerende maatregelen 
was voor familie in het begin erg moeilijk: 
door de onrustbanden niet meer te 
gebruiken, bestaat de kans dat mensen 
sneller vallen en daardoor letsel oplopen. 
Bij het afbouwen van vrijheidsbeperkende 
maatregelen is het belangrijk dat je goed 
communiceert met familie. Aan het begin 

van het afbouwtraject was een familie-
gesprek gepland, en ter voorbereiding  
voor het gesprek ontving de familie een 
folder met informatie en afwegingen. 
Er blijven altijd risico’s bestaan aan het 
weglaten van de vrijheidsbeperkende 
maatregelen. Uit de pilot op de afdeling is 
gebleken dat cliënten die niet gefixeerd 
werden wel vaker vielen maar daarbij 
minder letsel (33%) opliepen. Medewerkers 
van afdeling de Wilg vonden het in het 
begin heel moeilijk om te gaan met die 
risico’s van met name vallen. Als zorg-

medewerker wil je vallen en de mogelijke 
gevolgen van vallen voorkomen en voel je 
je verantwoordelijk wanneer dit gebeurt. 
Daarom is het van belang dat de organi-
satie een duidelijk beleid heeft rondom 
fixatie waardoor ze zich gesteund voelen.
Het afbouwen van vrijheidsbeperkende 
maatregelen vraagt veel tijd en energie.  
De ervaring van afdeling de Wilg is dat  
het voorkomen van vrijheidsbeperkende 
maatregelen makkelijker is. 

Symbolisch verbranden
Belangrijk is dat door deze nieuwe manier 
van denken en werken de vrijheid van 
cliënten wordt gewaarborgd. Deze nieuwe 
manier werken gaat in 2010 verspreid 
worden naar de andere afdelingen binnen 
De Kanidas. Hiervoor is een plan van 
aanpak opgesteld en in januari vindt 
hiervoor de kick-off plaats. Het doel is  
om de onrustbanden in januari 2011 
symbolisch te verbranden, deze zijn dan 
niet meer nodig.

Emmy Deurhof
Kwaliteitsmedewerker  
De Archipel - regio Best

Meer bewegingsvrijheid
voor bewoners van De Kanidas   

Gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen 
door verbetertraject fors teruggedrongen

Het gebruik van onrustbanden, 
bedhekken en rustgevende  
medicatie bij dementerende  
ouderen is in De Kanidas fors  
teruggedrongen. De bewoners 
hebben daardoor meer bewegings-
vrijheid gekregen. De Archipel -  
regio Best heeft deelgenomen  
aan een verbetertraject om  
de fixerende middelen zo min  
mogelijk te gebruiken. 
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Dagelijks werkt een half miljoen professionals in verpleeg- en 
verzorgingshuizen en in de thuiszorg hard om zo goed mogelijk 
zorg te verlenen aan bijna twee miljoen cliënten. Dat zijn  
indrukwekkende getallen. Toch hebben veel Nederlanders  
nauwelijks een beeld van wat zich in de zorg allemaal afspeelt,  
wat de dilemma’s en uitdagingen van de sector zijn, hoe veelzijdig 
en complex het werk kan zijn. 

Droombus op De Vloed en De Kanidas
Bustour is onderdeel van Actiz-campagne ‘Mijn tijd voor de zorg’

Als zorgaanbieder willen we dit graag 
veranderen. We vinden het belangrijk dat 
er meer aandacht komt voor de ouderen- 
en thuiszorgzorg. Dat mensen beter weten 
voor welke keuzes medewerkers in die 
zorg dagelijks staan en wat zij nodig 
hebben om hun vak goed uit te oefenen.

Campagne met een Droombus
In het najaar 2009 is Actiz gestart met de 
campagne ‘Mijn tijd voor de zorg’. Dit doen 
zij om mensen een beeld te geven wat zich 
allemaal in de zorg afspeelt. Er moet dan 
wel eerst goed geïnventariseerd worden 
wat de ideeën/dromen over de zorg van de 
medewerkers in de sector zijn. Daarom is 
er eerst een bustour door het land gegaan 

om medewerkers te vragen over wat hun 
ambities en dromen voor de zorg zijn.  
Op vrijdag 27 november jl. is de Droombus 
ook op De Vloed en bij De Archipel - 
regio Best geweest. Een aantal reacties  

van medewerkers die in de bus gedroomd 
hebben: ‘Inspirerend, een goede energie  
en sfeer’, ‘Samen met collega’s in een groot 
bed gedroomd!’ en ‘Vooruit blijven kijken’. 
In de tweede fase worden de dromen  
die de medewerkers hebben verteld in  
de Droombus verwerkt in een publieks-
campagne.

Zelf mee doen aan de campagne
Ben jij nu ook nieuwsgierig geworden?  
Je kunt zelf ook meedoen! Op de site 
mijntijdvoordezorg.nl worden dagboeken 
bijgehouden en kun je verslagen over  
de Droombus-bezoeken lezen. Hier kun  
je zelf ook reageren en meedenken over 
jouw droom voor de zorg.

Enkele locaties gingen richting Leerdam 
voor een rondvaart over de Linge,  
een bezoek aan de glasblazerij of tingieterij. 
Daarna was er gelegenheid om Leerdam 
en het Wapen van Rosmalen te bezoeken, 
waar men kon genieten van een prachtig 
Japans/Chinees/Nederlands buffet.
Andere locaties hadden gekozen voor  
een bezoek aan Den Bosch, waar men 
kon kiezen tussen een bezoek aan het 

Brabants Museum, een bierbrouwdemon-
stratie, of een bezoek aan het schoen-
museum in Waalwijk. Vervolgens konden 
de vrijwilligers een keuze maken tussen 
een rondwandeling onder leiding van  
een gids of de stad op eigen gelegenheid 
te verkennen. Ook deze uitstapjes 
werden afgesloten in Rosmalen.  
Het waren gezellige en informatieve dagen 
die volgens de Raad van Bestuur en de 
locatiedirecties volkomen verdiend waren.

Wilma Speijer
Coördinator vrijwilligers De Landrijt

Archipel vrijwilligers in het zonnetje gezet
Zo’n 650 van de ruim 1100 Archipelvrijwilligers hebben gebruik gemaakt 

van de uitnodiging om mee te gaan met het traditionele tweejaarlijkse 

uitstapje als dank voor de bewezen diensten.
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De Archipel Academie
Het verschil tussen moeten en mogen   

En dat is nu juist waar we van af willen! 
Opleiden mag niet voelen als een extra 
druk, als móeten. Het is juist een  
mogelijkheid om je verder te kunnen 
ontwikkelen. Een investering die je 
werkgever in jou wil doen! We willen het 
papierwerk tot een minimum beperken. 
Binnen de Academie gaan wij ons hard 
maken voor een goede jaarplanning,  
zodat de opleidingsmomenten beter  
over het jaar verdeeld worden.

Portfolio
Om je persoonlijke ontwikkeling blijvend  
in kaart te brengen, ontvangt elke mede-
werker van De Archipel, in het eerste 
kwartaal van 2010, een portfolio. Dit 
portfolio is persoonlijk. Het hoeft dus niet 
meer op de afdeling te blijven, je neemt het 
portfolio zelf mee naar huis. Het werken 
met het portfolio wordt zo eenvoudig 
mogelijk gehouden. Je kunt er zo mee aan 
de slag! Er wordt niet vooraf opgelegd  

wat in het portfolio moet komen.  
Dit is iets dat je zélf, samen met je 
leidinggevende, beslist.

In het eerste kwartaal van 2010 worden 
alle locaties uitgebreid geïnformeerd over 
het werken met de portfolio’s en de 
Academie nieuwe stijl. In eerste instantie 
worden de leidinggevenden voorgelicht 
over hun rol als mentor en coach bij het 
leren op de werkvloer. Heb je vragen  
over de Archipel Academie? Bel ons 
gerust: 040 265 48 16 of mail ons: 
marian.van.ginkel@svve.nl of
stefan.klaassen@svve.nl.

Marian van Ginkel en Stefan Klaassen

Als we ons oor te luisteren leggen in onze organisatie dan horen we  
over de Archipel Academie vaak het volgende: “De Academie,  
dat is me te veel papieren rompslomp en bureaucratie. Ik doe niet mee!”  
“Och, we moeten al zo veel en nu ook nog al die opleidingen.”

“Ga je met me mee?” Wanneer we na- 
denken over die woorden merken we  
dat er een heel liefdevolle en vriendelijke 
vraag in ligt verborgen. We zeggen niet 
“ga mee met mij”, dat is gebiedend en  
dat werkt niet. We nodigen de ander uit 

om samen iets te doen. Jij en ik, dat is 
speciaal en we vinden het vaak leuk om 
samen met mensen te zijn. Alleen is ook 
maar zo alleen. En zeker rond Kerst zijn 
we graag samen, niemand is dan graag 
alleen. Maar de vraag gaat verder…

Ga je mee?
Loop je mee op?
Ook als het minder met me gaat?
Laat je me niet alleen?
Kunnen we iets voor elkaar betekenen?
Kan ook God met je meegaan?

En het kan een vraag zijn van God aan ons, 
want het kerstkind wordt geboren om 
ons bij de hand te nemen om samen door 
het leven te gaan. Gaan jullie met ons mee? 
Ook in dit idee?

Vakgroep Geestelijke Verzorging

“Ga je met me mee?”
Hoe vaak zouden mensen dat aan elkaar vragen? Hoe vaak zeggen wij dat 
op een dag? Bijvoorbeeld wanneer we naar buiten gaan om te winkelen  
of om te wandelen. Of gewoon als we gezellig met elkaar iets willen 
ondernemen? Maar ook wanneer we een bewoner willen helpen bij  
de verzorging of meenemen naar een activiteit. Hoe vaak zeggen we dat 
niet? Weet jij het?

Volière voor bewoners van De Vloed

Onder de vrolijke accordeonklanken van 
Hans Bloos stroomde de binnentuin vol 
met bewoners, vrijwilligers, Vrienden van 
De Vloed, medewerkers van APS perso-
neelsservices Son en andere belangstel-
lenden. Dhr. Emile Speetjens, voorzitter 

van de Stichting Vrienden van De Vloed 
vertelde dat de Vrienden hadden gehoord 
dat een volière in de binnentuin een grote 
wens van ons allen was. Door hun 
contacten in Son en Breugel hebben zij 
APS personeelsservices bereid gevonden 

de sponsoring van de volière op zich te 
nemen. Vogelvereniging ‘De Vogelvriend’ 
leverde de vogeltjes. Mevrouw Cathrien 
Coolen van APS werd verzocht de grote 
strik door te knippen om zo symbolisch 
de volière te openen. Vanaf deze plaats 
nogmaals dank aan de Vrienden van  
De Vloed, APS en De Vogelvriend.

Team Activiteitenbegeleiding  
De Vloed

Sinds de zomer kunnen bewoners, familie en medewerkers van De Vloed 

al genieten van de vogeltjes in de volière in de binnentuin maar op donder-

dag 24 september jl. werd de volière officieel overgedragen de bewoners.
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De Archipel neemt, samen met een zestal toonaangevende zorg- 

organisaties uit Nederland, deel aan het zogenaamde HPO care netwerk. 

In dit netwerk wordt aan de hand van acht verbeterthema’s een gedegen 

leer- en organisatieontwikkelings-proces doorlopen om de betrokken 

zorgorganisaties duurzaam te verbeteren en zowel de kwaliteit van zorg 

als die van de organisatie naar een hoger niveau te tillen.

Door werkbezoeken aan toonaange-
vende organisaties in het bedrijfsleven, 
lezingen, presentaties, uitvoerige 
discussie en andere werkvormen 
proberen we te kijken welke elementen 
op welke wijze voor De Archipel  
bruikbaar zijn. Zodat het verblijven  
en werken bij de Archipel, nu en in  
de toekomst, voor iedereen de beste 
keuze is en zal blijven!

Ton van Gerwen
Senior beleidsadviseur

Nieuws van het bestuursbureau

HPO care netwerk

Onder de bezielende leiding van het HPO-center wordt op basis van de meest  
actuele wetenschappelijke zienswijzen ingegaan op de volgende verbeterthema’s:

Werk aan een eenduidig profiel van het management;•	
Versterk de ‘fermheid’ van hetmanagement;•	
Maak uw strategie meer onderscheidend;•	
Excelleer in en vernieuw voortdurend de kerncompetentie;•	
Verbeter het prestatiemanagement;•	
Verbeter het procesmanagement;•	
Verhoog de kwaliteit van uw medewerkers;•	
Versterkt de relatie met alle stakeholders•	

Overzicht inkomsten fondsenwerving 2009Door diverse bedrijven/leveranciers:  

•	
verwentassen voor 60 bewoners Ekelhof / De Vloed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 3.350,00 

 
Een anonieme foundation sponsort het project Activiteitenboerderij Best

•	

 . . . . . . . . € 19.450,00 

 
Skanfonds financiert Lourdesreis voor 4 bewoners van Dommelhoef

•	

 . . . . . . . . . . . € 2.600,00 

 
Het RCOAK financiert Lourdesreis  

•	
voor de bewoners van Dommelhoef en Kanidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 750,00 

 
‘Parkieten-Freak’ grasparkietenforum sponsort 12 vrijkaarten  

•	
voor het Nederlands Opvangcentrum Papegaaien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 120,00 

 
Het Ouderenfonds verdubbelt de opbrengst van de schilderijenveiling 

•	
van Den Eerdbrand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 780,00 

 
Bloemisterij Oogenlust en De Klerk: 240 rozen voor Poëzie van het verloren woord,  

•	
optreden Theater Veder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 360,00 

 
Spelcomputer Nintendo Wii inclusief accessoires en het spel Wii Fit  

•	
voor cliënten Dommelhoef door Robert Bouwmans Timmerwerken  

en een anonieme sponsor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 390,00 

 
CC Zorgadviseurs schenkt t.b.v. de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg

•	

 . . . . . . € 250,00 

 
Het Ouderenfonds verdubbelt de opbrengsten  

•	
van de Archipel - regio Best sponsorloop tijdens de Marathon van Eindhoven . . . . . . € 1.092,00 

 
Bekostiging zorgprestatie Mobiel Stroke Team  

•	
door Nederlandse Zorgautoriteiten (NZa) 2009  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 69.480,00 

voor 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 69.480,00 

en voor 2011 wederom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 69.480,00

Sylvia van den BornMedewerker fondsenwerving
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Opleidingen ZZP
Op verschillende locaties lopen op dit 
moment trainingen en opleidingen in het 
kader van ZZP. Het ZZP-opleidingsplan is 
op alle locaties besproken. Door de 
locaties zijn hierin keuzes gemaakt. Het 
praktijkleren heeft daarbij een duidelijke 
voorkeur. Op de afdeling zelf, in kleine 
groepjes, aan de slag met praktijkcases. 
Leren van elkaar, van knelpunten, van 
fouten soms. Een leuke manier van leren 
die ook helemaal past binnen de visie van 
opleiden van De Archipel.

De Opleidingsgids
Het meest actuele opleidingsaanbod is 
steeds terug te vinden in de Opleidings-
gids. Deze is voor iedereen te raadplegen 
via intranet. Aanmelden voor opleidingen 
gaat zo: vanuit je Persoonlijk Ontwikkel 
Plan (POP) is duidelijk aan welke oplei-
dingsactiviteiten je wilt gaan deelnemen. 
Bekijk in de opleidingsgids of er een 
aanbod is dat daarbij aansluit. Bespreek dit 

met je leidinggevende. Als deze akkoord 
gaat, dan kun je je aanmelden voor een 
opleiding. Sommige van de in de Oplei-
dingsgids genoemde trainingen worden een 
aantal keer per jaar gepland. Voor andere, 
meer specifieke trainingen, geldt een 
minimaal aantal deelnemers van vijf. Het 
kan dus soms voorkomen dat je iets langer 
zult moeten wachten voordat een training 
van start gaat. Ook is het altijd mogelijk 
om met één van de interne trainers een 
opleidingsadviesgesprek aan te gaan. Zij 
kunnen je helpen om keuzes te maken die 
het beste aansluiten bij je eigen leerbe-
hoeften.

De Archipel Academie: alle 
opleidingsactiviteiten gebundeld
In deze Actueel kun je van alles lezen over 
de Archipel Academie. Er zijn binnen onze 
locaties veel opleidingsactiviteiten. Ook 
zijn er veel medewerkers betrokken bij het 
delen van kennis. Wij willen in het kader 
van de Academie graag alle opleidingsacti-

viteiten in beeld brengen. In de loop van 
2010 zullen we daarvoor een aantal acties 
gaan uitzetten. Om daarop vooruit te 
lopen, vragen we iedereen, die op welke 
manier dan ook betrokken is bij opleidings-
activiteiten, om dit te melden bij Stefan 
Klaassen, afdeling opleidingen. Op deze 
manier zullen we nóg beter in staat zijn om 
opleidingsactiviteiten binnen De Archipel 
op elkaar af te stemmen. Dit gaat uiteinde-
lijk binnen de Academie leiden tot een 
centrale opleidingsplanning, zodat de 
opleidingsbelasting voor medewerkers 
evenwichtiger over het jaar verdeeld kan 
worden.

Opleiding & zo

Neem je loopbaan in eigen hand!
“Ik wilde me verder ontwikkelen en had het gevoel dat er meer in zat dan er uitkwam”

Marion Sijben is zorgcoördinator in 
Dommelhoef. Zij startte in 2009 met de 
Archipel Development Class: “Toen ik de 
uitnodiging voor de Development Class las, 
wist ik dat dit iets voor mij zou kunnen 
zijn. Ik wilde me verder ontwikkelen en 
had regelmatig het gevoel dat er mee in me 
zat dan er tot nog toe uitkwam. Met deze 
opleiding zou ik kunnen doorgroeien naar 
een leidinggevende functie als manager 
zorg. Ik besloot daarom een motivatiebrief 
te schrijven. Na een sollicitatie met de 
beoordelingscommissie kreeg ik twee 
weken later groen licht. Yes, ik was 
aangenomen. Vol goede moed ging ik naar 
de kick off in Nuenen. Het programma 

voor die dag was zorgvuldig in elkaar gezet 
en ook over het opleidingstraject is goed 
nagedacht. 

In jezelf investeren
Ik ben nu een half jaar bezig. De modules 
Persoonlijke effectiviteit en Mens en  
zorgvisie heb ik achter de rug. Er is een 
prima verdeling tussen theorie en praktijk.  
Wat ik leer, is bruikbaar en toepasbaar  
in mijn dagelijks werk. Een belangrijk 
onderdeel tijdens de opleiding is leren van 
elkaar. Omdat we een klein clubje zijn, 
gebeurt dit zeker. Iedereen komt regelmatig 
aan bod. De opleiding duurt twee jaar, 
maximaal twee dagdelen per maand.  

De studiebelasting is ongeveer vier uur  
per week. Ik heb gemerkt dat inzet en 
doorzettingsvermogen belangrijk zijn; je 
moet bereid zijn om in jezelf te investeren. 
Als dit het geval is dan is het zeker de 
moeite waard deze unieke kans met beide 
handen aan te grijpen. Ik vind het een 
voorrecht dat De Archipel mij de mogelijk-
heid biedt om door te groeien en ik ben 
trots op mezelf dat ik hiervan gebruik heb 
gemaakt!” 
 
Interesse?
Meld je dan nú aan voor de Archipel 
Development Class 2010-2012 bij Doris 
van Gorp, HR-adviseur of Stefan Klaassen, 
senior beleidsadviseur opleidingen: 
040-2654816. Of stuur een mail naar  
doris.van.gorp@svve.nl of  
stefan.klaassen@svve.nl

Namens de werkgroep Archipel  
Development Class,
Lisette Burnett

Herken je dit en heb jij ambitie genoeg om je loopbaan in eigen hand te 
nemen? Misschien is de Archipel Development Class dan iets voor jou! 
Deze tweejarige opleiding is bestemd voor bekwame en gemotiveerde 
medewerkers die door willen groeien naar manager zorg of teamleider. 
Bij De Archipel krijg je de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen. Op 
deze manier hopen wij jouw talent te behouden voor onze organisatie. 
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Klessebessers onderwerp van onderzoek
door promovenda Universiteit Twente
In oktober en november observeerderde 
Nienke samen met Joost van Hoof 
(promovendus Hogeschool Utrecht) het 
spelen van het spel de Klessebessers.  
Het doel van het onderzoek is te achter-
halen of de Klessebessers nu voor meer of 
andere interactie zorgen tussen de mensen 
ten opzichte van een ander geheugenspel. 
Nienke en Joost observeren tijdens het 
spel de mate van interactie, zowel het 
lachen, opmerkingen maken, antwoorden 

met ja/nee, antwoorden met verhalen, 
zingen, gebaren maken etc. Naast de 
observaties heeft Nienke ook verschillende 
interviews gehad met de activiteiten- 
begeleiders en hun mening over het spel  
de Klessebessers.

Ontstaan van verhalen
De eerste bevindingen van het onderzoek 
zijn dat mensen het spel als leuk ervaren, 
maar vooral ook dat het daadwerkelijk 

voor een andere vorm van sociale inter-
actie zorgt tussen de bewoners en tussen 
de bewoners en de activiteitenbegeleiders.  
Bij de Klessebessers ontstaan meer 
verhalen naar aanleiding van de fragmenten 
en loopt het ene verhaal gemakkelijker 
over in het andere verhaal.  
Zodra alle resultaten bekend zijn, worden 
deze gecommuniceerd aan de betrokken 
medewerkers van De Landrijt.

Afasie: ‘Het is iedere dag een gevecht’
Eindhovens Dagblad, 19 november 2009, door Rieks Holtkamp   

Eindhoven – Frank (48) wijst op 
zijn linkerslaap. ‘Het zit in mijn 
hoofd’, beduidt hij. Maar het 
antwoord op mijn vraag wat hij 
voor werk deed voordat hij twee 
jaar geleden een herseninfarct  
kreeg en afasie wil maar niet 
komen. ‘Potverdorie.’
Afasietherapeute Jacintha van 
Beeck Calkoen geeft hem een 
papiertje. Ze schrijft de eerste 
letter op van het bedrijf waar hij 
assistent-bedrijfsleider was.  
Maar het lukt niet. Nog een 
letter. En nog een. LIDL staat er 
uiteindelijk. In Tilburg, voegt de 
therapeute eraan toe.”Normaal 
pakken we de kaart erbij om aan 
te geven waar het ligt. Daar 
werken we heel veel mee.”

Desondanks probeert Frank de 
anderen uit te legen hoe het 
websiteprogramma werkt. Want 

dat was zijn hobby. En daar is hij 
goed in. “Het gaat ons veel te 
snel”, zeggen zijn groepsgenoten 
lachend. Els (71), George (62) en 
Martin (55) hebben hetzelfde 
doorgemaakt als Frank, ofschoon 
elk geval van afasie weer anders 
is, benadrukt projectleder 
Henriet van der Linden van  
het onlangs officieel geopende 
Afasiecentrum in Endhoven.

Els kreeg tien jaar geleden een 
herseninfarct. Wat kan ze de 
anderen leren? “Geduld”, zegt 
ze. “Zo is het leven nu eenmaal.  
Het is iedere dag een gevecht.” 
George moet even nadenken 
over de vraag wanneer hij het 
herseninfarct kreeg. Frank, die 
tegenover hem zit, steekt drie 
vingers op. “Drie jaar geleden”, 
zegt George daarop. Ze kennen 
elkaars ziektegeschiedenis en 

begrijpen elkaar. Daar heb je 
geen woorden voor nodig.
Dat is het voordeel van de 
groep; daarbuiten heb je vaak 
veel meer energie nodig om 
dingen duidelijk te maken, als het 
al lukt. Het zelfvertrouwen krijgt 
een enorme deuk. “Dat probe-
ren we hier weer op te bouwen”, 
zegt logopediste Marlies van der 
Zanden - van Rooij. “In het 
Afasiecentrum ben je geneigd 
meer tijd voor elkaar te nemen. 
Pogingen om elkaar iets duidelijk 
te maken, slagen vaker. Mensen 
leren strategieën toe te passen 
waardoor ze adequater kunnen 
communiceren.”

Communiceren is een groot 
probleem, maar uitgekiende 
therapieën kunnen een aantal 
hindernissen beperken. “Soms 
kun je het op een bepaalde plek 

in je hersenen niet vinden”.  
Van Beeck Calkoen: “Hersenen 
blijken plastischer te zijn. Tot vijf 
jaar na een infarct is nog wat 
herstel mogelijk. In de afgelopen 
twintig jaar is er veel onderzoek 
gedaan naar de therapieën. 
Tegelijkertijd nemen mensen 
minder snel genoegen met het 
idee dat ze niks meer zouden 
kunnen.”Afasiecentrum de 
Archipel wil ook een kennis-
centrum zijn voor Zuidoost-
Brabant, waar zorgverleners en 
patiënten kunnen aankloppen. 
Het centrum aan de Castiliëlaan 
in Eindhoven levert nazorg. 
Medisch gezien zijn de patiënten 
allen uitbehandeld. Maar de 
meeste winst is juist in de nazorg 
te behalen, is de ervaring.

Uit de krant

Nienke Nijhof, promovenda van de Universiteit Twente 
wilde graag onderzoek doen met het spel De Klesse- 
bessers. De Klessebessers is een herinneringenspel 
voor mensen met dementie en wordt gebruikt op  
De Landrijt. Nienke houdt zich bezig met dementie  
en technologie in haar promotie onderzoek.
www.dementietechnologie.nl. 



Na de zomervakantie zijn weer een aantal leerlingen gestart met een BBL opleiding  
bij De Archipel. We wensen hen veel plezier en succes tijdens de opleiding!

Op de foto staan: Wendy Baeten, Ilse van den Boomen, Debbie van den Broek,  
Petra de Brouwer, Marlies Erken, Maud van Geffen, Suzanne van Mierlo,  
Rob Schats, Wilke Smits, Yolanda Sporen, Laura Versteegen, Kim van Welt,  
Ans van de Goor, Nous Greefhorst en Wendy Hoogendorp

Welkom bij De Archipel

Deadline kopij Actueel
De uiterste inleverdatum voor kopij en 
beeldmateriaal voor De Actueel van 
februari 2010 is dinsdag 26 januari a.s.  
Je kunt je bijdrage mailen aan ilse.van.
leuken@svve.nl. Als je foto’s mee stuurt, 
deze dan graag als ‘los’ JPG-bestand en  
niet in een Word-document toevoegen. 

Daarnaast moet de foto van een hoge 
resolutie zijn (min. 300 dpi) en ongeveer 
1MB groot wil deze geschikt zijn voor 
drukwerk. Afbeeldingen van internet zijn 
helaas niet bruikbaar. Voor vragen kun je 
contact opnemen met Ilse van Leuken: 
(040) 261 01 83.

De Actueel is het personeelsblad van  
SVVE De Archipel en verschijnt 6x per jaar.

Redactie
Ilse van Leuken
Toos Smulders
telefoon 040 261 01 83
e-mail ilse.van.leuken@svve.nl

Ontwerp en druk
Verhagen Grafische Media, Veldhoven 

Parklaan 97, 5613 BC Eindhoven
telefoon 040 26 10 111

De Archipel bestaat uit:  
Kenniscentrum de Archipel Dommelhoef 
en De Landrijt, De Passaat, Het Hof van Strijp,  
Den Eerdbrand, De Orangerie, Gagelbosch, 
Ekelhof, Genderhof, De Akkers, De Vloed,  
De Kanidas, De Meander B.V. en  
De Archipel Zorg aan Huis.

Klachtencommissie:
Correspondentie aan de klachten - 
commissie kan gestuurd worden aan  
SVVE De Archipel  
t.a.v. secretariaat Raad van Bestuur,  
Parklaan 97, 5613 BC Eindhoven.

Leden Ondernemingsraad:
Mw. B. van Hannen (voorzitter)
Mw. A. Boelens (GhE en EhE)
Mw. J. Donders-Sol (PE/HvS)
Mw. I. van Eijk-Lammers (AN)
Mw. A. Glas (LE)
Mw. I. Holvast (EE)
Mw. F. de Jong-Jacobs (OE)
Mw. H. v.d. Hagen (VS)
Mw. M. Heppel (EE) 
Dhr. R. van Kaathoven (AN)
Mw. R. Keurentjes (KB)
Dhr. E. Meijer (OLV) 
Mw. Y. Nuijs (Flexbureau)
Mw. G. Pyka (DE)
Mw. M.T. Wetzer (GhE en EhE)

Vertrouwenspersoon /
persoonlijk begeleider voor medewerkers
Mw. M. van de Meulengraaf

Leden Raad van Toezicht:
Dhr. ir. H.G. Lakerveld (voorzitter)
Dhr. dr. J.J. Keyzer (secretaris)
Mw. drs. A.H. Lanting
Dhr. S.M. Polderman
Dhr. mr. P.S. Procee
Dhr. drs. J.A. Zeestraten

Leden Centrale Cliëntenraad:
Dhr. dr. ir. J.M. van Nieuwland (voorzitter)
Dhr. mr. J.J. Th. Kusters (secr./penningmeester)
Mw. P. van den Boogaard-van den Eerenbeemd 
Dhr. F. Drijfhout
Dhr. G. Hermsen
Mw. C.J. Junier-Gorter
Mw. W. Leeuw-Sprokholt
Dhr. F. van Maasakkers
Mw. H. Nellen
Dhr. R. Plesman
Mw. W. Speijer-Stek
Dhr. J. Toussaint
Mw. F. Ulrich-Pennings
Mw. L. Vermeulen
Dhr. J.H. Wagter
Mw. M.J.C. Winands-Vogels

Leden Vrijwilligersraad
Dhr. D.A. Jansen (EE) (voorzitter)
Mw. F.J.G. Beijk (LE) (secretaris)
Dhr. C. van den Biggelaar (VS)
Mw. N. Derkx (OE)
Dhr. mr. L.C. van Elderen (KB)
Mw. J.P.H van den Eijnden (DE)
Mw. F. Hartman (PE/HvS)
Mw. J.M. Kroot, (KB)
Dhr. A.S.K. Tchong (AN)

Colofon


