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Dit zijn onze
(zorg)collega’s!

Voorwoord

Heb jij een diploma
in de zorg en ben jij
een nachtbraker?
Dan is deze vacature misschien iets voor jou!

Iedereen die bij ons werkt
voelt nu het extra beroep
dat er wordt gedaan.

Wij zijn op zoek naar een:
Helpende Plus (nachtdienst)
op afdeling ‘Jonge mensen
met dementie’
Als Helpende Plus maak je deel uit van een enthousiast en vakkundig team. Je ondersteunt in de
nachten je collega’s die zorg bieden aan de cliënten
van Het Haltna Huis in Houten. In deze locatie
verblijven cliënten die revalideren, maar ook cliënten
die er een ‘nieuw thuis’ hebben. Je komt in deze
boeiende functie te werken op een nieuwe afdeling
van Het Haltna Huis waar jonge mensen met
dementie wonen en logeren.

Echt Samen
Bij het ter perse gaan van deze Samen
zitten we volop in een tweede coronagolf in Nederland en helaas ook bij
ZorgSpectrum. Naast alle zorgen die we
dan hebben over de gezondheid van
onze cliënten zijn we natuurlijk ook
begaan met alle collega’s die weer in de
frontlinie staan.

Naast het verzorgen en begeleiden van ADL,
verricht je eenvoudige verpleegtechnische
handelingen en geef je medicatie.
Wil jij bij ons aan de slag als Helpende Plus?
Je kunt direct solliciteren via de button
‘solliciteren’ op onze website.

Eerst meer informatie?
Neem gerust contact met ons op, we staan voor je klaar om je vragen
te beantwoorden. Je kunt bellen met recruiter Carmen Jansen
op telefoonnummer 06 22 78 47 20.

Of kijk op
www.zorgspectrum.nl/vacatures
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Voor iedereen is zichtbaar hoe dit is
voor onze collega’s in de zorg, die met
beschermende kleding aan proberen
het bezoek aan cliënten toch toe te
laten, die te maken hebben met zieke
cliënten die veel zorg nodig hebben. Dat
soms de fysiotherapeut bij springt in de
zorg, dat de koks alle werkprocessen
veranderen zodat we “room-service”
kunnen leveren, dat de financiële
afdelingen overuren maken om alle
nieuwe regels van de overheid op een
juiste manier in de administratie te
zetten, dat alles is minder zichtbaar. En
zo zijn er nog wel heel veel meer
voorbeelden.

regelen. Want wij doen het SAMEN,
vanuit het idee dat je misschien in je
eentje wel sneller gaat, maar samen
altijd verder komt. Vanuit die passie
proberen we ook weer nieuwe collega’s
te vinden en aan ons te binden. In de
overtuiging dat het werken in de zorg
een prachtbaan is. En ook als deze
coronagolf voorbij is, zullen we in dat
werk veel uitdaging houden en veel
voldoening vinden.
In deze speciale uitgave van Samen
laten we in woord en beeld zien hoe
divers het werken bij ZorgSpectrum kan
zijn. En dat dit nooit op een eilandje
gebeurt, maar in verbinding met elkaar.
Veel lees en kijkplezier.
Nicky Huizinga
Directeur Medewerkers en
organisatieontwikkeling

Iedereen die bij ons werkt voelt nu het
extra beroep dat er wordt gedaan. En ze
zetten allemaal dat extra stapje.
Waarom? Omdat we het uiteindelijk
voor de cliënten goed voor elkaar willen
hebben, maar ook omdat we het voor
onze collega’s zo goed mogelijk willen
1

Diana Adams

Romy Agterberg

‘‘Je helpt mensen in een kwetsbare tijd van hun
leven. Kwetsbaar door ouderdom, dementie of een
andere aandoening. Het is leuk als je mensen in die
vaak moeilijk tijd toch een fijn gevoel kan geven
of een lach op hun gezicht kan toveren. Even een
praatje over de kinderen of het weer, een grapje
tussendoor of samen een liedje zingen, maar ook
praktische hulp bieden bij wat zelfstandig niet
meer lukt. Dat maakt mijn werk bijzonder.’’

Wijkverpleegkundige
Leerteam Nieuwegein-Noord

Na jaren kantoorwerk te hebben gedaan, raakte Diana
Adams (56) uitgekeken op haar functie en besloot ze
dat het tijd was voor wat anders. ‘‘Ik ben geswitcht van
hakken naar sneakers. Door meerdere zieken in de
familie had ik veel te maken met zorginstellingen. Ik
vertelde één van de verzorgers dat haar werk me heel
mooi leek. Zij heeft me toen op het spoor van de
opleidingen bij ZorgSpectrum gezet. Ik dacht daar te
oud voor te zijn, maar niets is minder waar. Nu ben ik
zij-instromer leerling Verzorgende IG en volg ik een
leer-werktraject.’’
Diana helpt cliënten bij hun dagelijkse zorgvragen,
bijvoorbeeld bij het aankleden, bij het douchen, met
medicatie en meer. Tijd voor een praatje is er ook.
‘‘Ik kwam laatst leuke foto’s van een bewoonster tegen
op de Facebookgroep Oud Vianen. Ze was vroeger
ijsverkoopster en had prachtige kleding aan. Dat geeft
weer genoeg stof om over te kletsen. Dat vind ik altijd
erg leuk; de geschiedenis van mensen horen.’’
Een goede nachtrust is voor Diana erg belangrijk. ‘‘Mijn
moeder zegt altijd: slapen is goed voor alles. Je kan
mij ‘s nachts ook niet wakker maken, ik lig doorgaans
in comateuze toestand. Ik ben vervolgens vroeg
wakker en start rustig op met koffie en kwark.’’ Als ze
vrij is, trekt ze vaak haar wandelschoenen aan. ‘‘Ik loop
lange afstanden van boven de twintig kilometer. Zo
heb ik ook al vijftien keer de Vierdaagse van Nijmegen
gelopen.’’ Daarnaast geniet ze van de Netflix-serie The
Crown en lekker fietsen en eten samen met haar man.
‘‘Veel pepers en sambal. Ik ben gek op pittig eten. Ook
verse groenten en vis vind ik erg lekker. Zuurkool is
zo’n beetje het enige dat ik niet lust.’’
Als er iemand is waar ze trots op is, dan is het wel
zichzelf. ‘‘Ik heb me toch mooi op deze leeftijd omgeschoold en doe nu werk dat ik superleuk vind. Ik hoop
nog heel lang in de zorg te mogen blijven. Het is echt
prachtig werk.’’
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Leerling
Verzorgende
IG
ZorgSpectrum
locatie Hof van Batenstein
(Vianen)

‘‘Je komt bij mensen thuis en krijgt zo toch een
kijkje in het leven van een ander. Dat vind ik heel
bijzonder.’’ Begin dit jaar begon Romy Agterberg
(24) als wijkverpleegkundige bij ZorgSpectrum.
Niet lang daarna werd ze, samen met twee andere
verpleegkundigen, gevraagd het nieuwe leerteam
van Nieuwegein-Noord aan te sturen. ‘‘Normaal
gesproken bestaat een team uit veel vaste medewerkers en enkele studenten. Dit leerteam bestaat
echter uit drie verpleegkundigen en veertien
studenten. We bereiden de stagiairs voor op de
realiteit van dit werk.’’

met andere zorgverlenende instanties de situatie wel
leefbaar te houden.’’ Toch kan ze met haar hechte
team alles aan. ‘‘Je krijgt energie van elkaar en kan
altijd je hart luchten bij collega’s. Ik heb ook veel
bewondering voor hun doorzettingsvermogen en die
van de stagiaires. We doen het echt samen.’’
Als het tijd is om te ontspannen gaat ze het liefst langs
bij vrienden en kookt ze graag met haar vriend. ‘‘We
genieten van lekker eten en leuke dingen doen. In de
keuken proberen we veel uit, maar ik ben vooral gek op
stoofvlees. Snoepen doe ik het liefst van chocolade. Ik
houd enorm van Côte d’Or Praliné.’’

Als leercoach stuurt Romy de stagiairs aan en initieert
ze de zorg die de cliënt nodig heeft. ‘‘Ik vind het heel
prettig om met een jong team te werken en ze te
begeleiden, maar zelf bij mensen langsgaan zit ook
echt in me. Dat vind ik even leuk en zo ervaar je toch
het beste wat zij van ons nodig hebben.’’

Eén dag in de week houdt ze vrij voor zichzelf. ‘‘Het
liefst rommel ik dan lekker in huis of ik ga een dagje
weg met mijn moeder.’’ Haar moeder is een enorme
inspiratiebron voor Romy. ‘‘Ze is erg ziek geweest en
heeft veel overwonnen. Die heeft een énorm doorzettingsvermogen. Zij is echt mijn voorbeeld.’’

Romy overziet met haar team zo’n dertig cliënten. De
meesten zijn blij met de hulp, maar niet iedereen zit op
ze te wachten. ‘‘Als je een cliënt onverzorgd aantreft,
wil je graag helpen. Het is lastig als iemand dan zorg
weigert, maar je kan niemand dwingen. Soms is er ook
geen familie die je hierbij kan betrekken en probeer je

Voor de Covid-19-uitbraak heeft de wijkverpleegkundige nog net haar droomvakantie kunnen vieren op
Zanzibar (Tanzania). ‘‘Dat was fantastisch! Maar ik
houd ook van lekker simpel kamperen in Frankrijk. Wat
je ook doet, het belangrijkste is gewoon dat je geniet.’’
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Verzorgende
IG/opleiding
tot verpleegkundige
ZorgSpectrum locaties
Vreeswijk en St. Antonius
ziekenhuis (Nieuwegein)

Gaby Burgemeester
Zag ze als jong meisje een oudere dame moeizaam
oversteken, dan rende ze er naartoe om te helpen.
Ze voelde zich van nature aangetrokken tot de zorg
voor ouderen. Het is dan ook niet gek dat Gaby
Burgemeester (26) al vanaf haar zeventiende met
hart en ziel werkzaam is in de sector. ‘‘Ik ben
gediplomeerd als verzorgende IG, maar ben ondertussen bezig met een opleiding tot verpleegkundige. Ik werk op de revalidatie-afdelingen in locatie
Vreeswijk en in het St. Antonius ziekenhuis.’’
Haar neef is haar grootste inspiratiebron. “Na zijn werk
bij defensie heeft hij een opleiding tot verpleegkundige
gevolgd en inmiddels werkt hij op de hartkatheterisatie
in het UMC. Ik ben supertrots op hem. Hij heeft mij
laten zien dat je nooit moet opgeven. Alles wat je wilt,
kun je bereiken.”
Volgens de verzorgende IG is humor heel belangrijk op
de werkvloer én in het leven. ‘‘Ik werk veel met mensen
met dementie. Dat kan soms moeilijk zijn, bijvoorbeeld
als ze iets niet snappen en bang worden. Vooral in
deze tijd met corona kunnen ze wel eens schrikken van
een mondkapje of als je helemaal ingepakt aankomt
met handschoenen en schort. Dan maak ik er een
grapje van of ik geef er een luchtige draai aan. Dat
werkt vaak. Het doet mij ook het meeste als iemand
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een glimlach op z’n gezicht heeft. Als ik dat voor elkaar
krijg, is mijn dag gemaakt.’’
Thuis gaat het verzorgen gewoon door. ‘‘Ik woon samen
met mijn vriend en bonuszoontje. Na werk sla ik aan
het schoonmaken. Ik ben echt Mien Poets en houd
ervan als alles netjes en strak is. Daarna ga ik koken,
zodat het eten klaarstaat zodra m’n vriend thuiskomt.
’s Avonds kunnen we dan relaxen op de bank.’’
In de weekenden is ze het liefst met haar familie. ‘‘Niet
alles kan nog in deze tijd, maar normaal gesproken gaan
we met z’n drieën naar de speeltuin of dierentuin. We
gaan ook graag langs bij mijn ouders en schoonouders.’’
’s Nachts mag je de 26-jarige wakker maken voor elk
gerecht met bloemkool. Maar als haar familie het voor
het zeggen heeft, dan maakt ze haar beroemde
Javaanse kip met gele rijst. ‘‘Als ik dat maak, heb ik
gelijk een huis vol. Dat vind ik ook erg leuk, lekker bij
elkaar en iedereen aan het genieten.’’
Bij Gaby komt er meestal vrolijke muziek uit de
speakers. ‘‘Ik houd van reggae maar ook van oudere
muziek. Bijvoorbeeld Al Green of Elvis Presley. Die
laatste zette ik pas aan bij een cliënt met vergevorderde
dementie. Opeens gingen zijn handen in de lucht en
schaterde hij van het lachen. Ik pakte hem beet om te
dansen en zijn ogen glinsterden. Dan smelt mijn hart.’’

‘‘De zorg heb ik altijd erg leuk gevonden. Als klein
meisje zat ik al spelend doktersbriefjes te schrijven
en merkte ik al snel dat ik het leuk vond mensen te
helpen.’’ Marloes Everaers (27) werkt als beleidsadviseur kwaliteit bij ZorgSpectrum en is tevens in
dienst als oefentherapeut. Op locatie De Geinsche
Hof in Nieuwegein werkt ze met cliënten onder
andere aan hun balans en uithoudingsvermogen.
‘‘Ik help mensen die lastig uit hun stoel komen, een
groot valrisico hebben of hun conditie willen
verbeteren. Zo wilde een cliënt weer kunnen
voetballen met zijn kleinzoon. Daar richt ik mijn
behandelplan dan op in en dan gaan we er samen
mee aan de slag.’’
Werken met ouderen heeft haar altijd getrokken. ‘‘Ik
ben benieuwd naar de verhalen achter deze mensen.
Je ziet dat ze soms denken dat ze geen waardevolle
bijdrage meer kunnen leveren en dat ze zich focussen
op de dingen die niet kunnen. Het voelt dan ook
fantastisch als ik mensen help door ze te laten zien
wat wél kan, om zo onafhankelijk mogelijk te blijven.
De lach op het gezicht van een cliënt als iets toch lukt,
dat is zó mooi!’’
Marloes kan wat perfectionistisch zijn en neemt haar
werk wel eens mee naar huis. Gelukkig laat ze dit weer
los na een goed gesprek met een collega of een
stevige wandeling. ‘‘Ik houd vast aan een positieve
instelling. Wandelen helpt mij daar goed bij. Lekker je
hoofd ‘leegwaaien’ en creativiteit weer laten vloeien.
Heerlijk! Ik raad het iedereen aan.’’
Ze woont samen met haar vriend en deelt met hem de
liefde voor sport. ‘‘Onze eerste date vond plaats op de
tennisbaan. De vonk sloeg letterlijk over.’’ Marloes is
enorm trots op hem en hoe fijn ze het samen hebben.
‘‘Hij krijgt altijd een glimlach op mijn gezicht.’’ Naast
haar geliefde, ziet ze haar moeder als een inspiratiebron. ‘‘Zij heeft mij altijd geïnspireerd en gesteund in
alles.’’

Marloes Everaers
Oefentherapeut
ZorgSpectrum locatie
De Geinsche Hof (Nieuwegein)
& beleidsadviseur kwaliteit

In haar vrije tijd houdt ze zich het liefst bezig met haar
familie. Van gezellige bezoekjes tot het uitpluizen van
haar stamboom. Ook belangrijk zijn haar vriendinnen.
‘‘Lekker terrasjes pakken, dat mis ik echt in deze
tijden.’’ Toch is bij Marloes het glas altijd halfvol. Kan
ze de horeca niet bezoeken, dan gaat ze lekker zelf
kokkerellen met haar vriend. ‘‘Ik vind erg veel lekker,
maar ’s nachts mag je me wakker maken voor een
goeie pizza quattro formaggi. Ik ben gek op kaas.
Genieten is belangrijk. Mijn motto: maak van iedere
dag een feestje!’’
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Even voorstellen:

ICT

DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
Richard
Diane

Gerda

Carmen
CA
O

De zorg staat altijd centraal bij ZorgSpectrum. Daarom is het
belangrijk zorgcollega’s zoveel als mogelijk te ontlasten qua
werkzaamheden die niet altijd direct gerelateerd zijn aan de
zorg, maar wél een belangrijke bijdrage daaraan leveren. Voor
dat proces zijn er vijf teams van ondersteunende diensten.
Op deze pagina’s stellen we deze vijf teams graag
aan jullie voor en laten we zien op welke manier
zij zich inzetten in het zorgproces.

Help, ik kan niet meer inloggen! Mag ik n app op mijn telefoon
installeren? Waarom kan ik niet gewoon in Zoom? Ik loop
vastttttttt! Als ICT medewerker krijg je met allerlei vragen te
maken. En ondertussen is deze afdeling achter de schermen
continu bezig met het zo gemakkelijk mogelijk maken voor
alle collega’s, terwijl de samenwerkingspartners, de wetgever,
de ICT leveranciers elke dag weer komen met nieuwe vragen,
eisen en mogelijkheden. Nooit een dag verveling dus!
↙

Miranda

Marieke

Financiën Risk &
Compliance

Een rekening naar een cliënt
met een fitnessabonnement of
de declaratie naar het zorgkantoor voor alle cliënten van Nieuw
thuis? Het maakt niet uit hoe
groot of hoe klein het bedrag,
het moet kloppen, op tijd zijn en
netjes gefactureerd worden.
De collega’s bij Financiën
worden blij van cijfers, ze
kunnen wonderen verrichten
met Excel. Daardoor zijn zij in
staat om cijfers te vertalen naar
informatie zodat de collega’s goede
besluiten over de bedrijfsvoering kunnen nemen.
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Medewerkers en organisatieontwikkeling (M&O)

Hoe zorgen we dat onze collega’s met plezier naar het werk blijven gaan en wat is er nodig om de collega’s gezond en vitaal te
houden? Welk type leiderschap hoort hierbij? Welke scholingen en ontwikkeling willen we onze collega’s bieden en hoe kunnen
we dat in deze tijd online doen? Bij M&O werken specialisten op het gebied van HR, leren, praktijkopleiding en gezond werken.
Natuurlijk zorgen zij er ook voor dat we nieuwe collega’s werven en dat deze een warm welkom ervaren in de organisatie zodat
nieuwe collega’s zich vanaf de eerste dag thuis voelen.
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Klant en marktontwikkeling

Jan

Een vergaarbak aan deskundigheid, dat is de afdeling
Klant en marktontwikkeling. De vraagbaak voor
aankomende klanten, ziekenhuizen en huisartsen,
maar ook de collega’s die zorgen dat we contracten
hebben met zorgverzekeraars, zorgkantoren en
gemeenten. Daarnaast projectleiders, innovatie
specialisten, kwaliteitsadviseurs, ketenregisseurs en
communicatieadviseurs die onder andere zorgen dat
deze uitgave van Samen weer op de mat ligt!

Ans

Mascha

Jochem

Ilse

Vincent
Lisette

Gastvrijheid en service

Fijn wonen of verblijven in onze locaties, daarvoor is lekker
eten en drinken, een schone omgeving, een goed onderhouden gebouw en een fijne inrichting van groot belang.
Zomaar een paar zaken waar onze collega’s van Gastvrijheid
en service voor zorgen. Daarnaast regelen ze een hoop achter
de schermen, niet in de laatste plaats het inkopen van mondkapjes, schorten en handschoenen. Cruciaal in deze tijd! Zo
nemen ze bij onze collega’s in de zorg een hoop zorgen weg.
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Deze foto’s zijn individueel genomen en in scène gezet.
De vormgever heeft de foto’s bij elkaar gezet. Er is
daardoor rekening gehouden met de 1,5 meter afstand.
Er zijn geen medewerkers gewond geraakt.
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Erik Frasa

Begeleider
Dagcentrum

Casemanager
dementie

ZorgSpectrum locaties
Hof van Batenstein (Vianen)
en Vreeswijk (Nieuwegein)

ZorgSpectrum locatie
Hof van Batenstein
(Vianen)

Al jaren werkt hij in de ouderenzorg, maar Erik Frasa
(55) is pas anderhalf jaar casemanager. ‘‘Ik heb heel
lang als fysiotherapeut gewerkt en in die periode ook
vele studies gedaan binnen de ouderenzorg, waaronder een opleiding tot casemanager. Daar pluk ik nu
de vruchten van. Als geriatriefysiotherapeut liep ik
namelijk vaak tegen de organisatie rondom de zorg
voor een cliënt aan. Je kan als fysiotherapeut niet zo
breed handelen, dat valt ook niet onder jouw takenpakket. Dat begon te kriebelen. Toen kwam deze
functie op mijn pad en viel alles samen. Ik besloot de
overstap te maken en het bevalt me heel goed.’’
Tijdens zijn werk komt hij een diversiteit aan problematiek
tegen. ‘‘Je komt bij mensen thuis die cognitieve klachten
of dementie hebben. Het is mijn taak om te achterhalen
welke zorg iemand nodig heeft en hoe een partner of
mantelzorger het best kan worden ondersteund. Dat is
heel uitdagend en bij iedereen weer anders.’’ Het organiserende aspect van het werk vindt hij erg leuk, maar ook de
ruimte voor persoonlijke aandacht. ‘‘Ik heb de tijd om
ervoor te gaan zitten. De omgang met cliënten is heel
belangrijk en heel erg fijn ook. Daar haal ik enorme
voldoening uit.’’
Na een drukke week vol gesprekken met cliënten, familie,
wijkverpleging en de gemeente, komt hij tot rust van
wandelen met de hond, sporten, koken voor familie en
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‘‘Voordat ik dit werk deed, had ik een bepaald
beeld van mensen met dementie. Mensen die
wegkwijnen. Als begeleider kwam ik erachter dat
deze mensen nog wél veel kunnen en niet alles
alleen maar verdrietig is. Zo zong een cliënt laatst
een lied van vroeger feilloos mee. Daar word ik heel
vrolijk van.’’
Jolanda Karssen (57) werkt nu zo’n vier jaar als
begeleider bij het dagcentrum en voelt zich helemaal
op haar plek. ‘‘Hiervoor heb ik gewerkt in het bedrijfsleven. Na een reorganisatie ben ik als vrijwilliger bij
ZorgSpectrum terechtgekomen. Ineens besefte ik dat
ik de zorg in wilde en ik werd invalkracht. Ondertussen
heb ik een vaste baan.’’

vrienden en tuinieren. Daarnaast is hij vrijwilliger.
‘‘Samen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, sta ik in de dorpskeuken als soepkoker.’’
Als Erik kookt voor zijn familie, serveert hij graag iets
uit de Mexicaanse of Griekse keuken. ‘‘Onlangs heb ik
stifado gemaakt. Een Griekse stoofschotel. Ik houd erg
van de mediterrane keuken.’’ Zijn cd-collectie bestaat
onder meer uit Anouk en veel Top 2000 materiaal. ‘‘Ik
draai graag foute disco en muziek uit de jaren ’70 en
’80. Mijn kinderen vinden dat allemaal maar oud.’’
Ondanks het feit dat ze muzikaal niet op één lijn liggen,
is hij enorm trots op zijn drie dochters. ‘‘Ze zijn allemaal in de twintig en zeer zelfstandig. Ik vind het erg
mooi om te zien hoe ver ze al zijn gekomen.’’ Met zijn
familie van moederskant deelt hij een no-nonsense
mentaliteit. ‘‘Het is wat het is en niet anders. Heel
praktisch. Ik vind ook: doe maar gewoon, dan doe je al
gek genoeg.’’

Tijdens de dagopvang verzorgt Jolanda met haar collega’s activiteiten voor de bezoekers, die vaak kampen
met dementie. ‘‘We drinken koffie met de mensen,
gaan met ze wandelen, lunchen, noem het maar op.
Het is fijn om ze een leuke dag te bezorgen in een
ontspannen sfeer en tegelijkertijd de mantelzorger
thuis te ontlasten.’’ Daarnaast worden er behandelingen gegeven die de bezoekers individueel of als
groep volgen. “Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan
muziektherapie, creatieve therapie en fysiotherapie.”
Als Jolanda op vakantie is, kan ze het niet laten haar
werkmail te lezen. ‘‘Ik wil toch weten hoe het gaat op
de afdeling. Dat voelt ook niet als werk. Sowieso krijg
ik veel energie van deze baan en de mensen liggen me
nauw aan het hart.’’
Om te ontspannen wandelt ze veel en leest ze. ‘‘Van
Tolstoj tot Brusselmans. Ik lees van alles.’’ Ook kijkt ze
graag Scandinavische detectives op Netflix. ‘‘Mijn man
en ik kijken graag series. Maar we houden ook van

Jolanda Karssen
lekker naar buiten gaan hoor. Ik ben verder best
huiselijk en vind het vooral heel fijn als het gezin
samen is. Mijn dochter woont nog thuis en als mijn
zoon dan met zijn vriendin komt eten, zijn we compleet.’’
Ze luistert naar punk en rock en gaat het liefst naar de
wat kleinere, obscure concerten. ‘‘De laatste artiest die
ik live zag was Dave Hause, een punk troubadour.
Thuis draai ik onder andere The Ramones en The
Cure.’’ Haar favoriete maaltijd is zuurkool en ze
beschrijft zichzelf als druk, sociaal, behulpzaam en
een goede luisteraar.
Een bucketlist heeft Jolanda nooit gehad. ‘‘Bij ons in
het gezin is de basis altijd geweest dat je zelf je eigen
geluk moet maken. Dat zit in de simpele dingen.
Ondanks deze vervelende periode heb ik echt veel om
dankbaar voor te zijn en weinig te wensen. Ja, ik kan
wél vreselijk naar een concert verlangen, maar dat
komt wel weer.’’
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Angelique Kop
Hulp bij
het
huishouden
Het is ook de bedoeling dat ik een soort oogje in het
zeil houd. Als ik signaleer dat er bepaalde zorg nodig
is, schakel ik de wijkverpleegkundige in. Die kan
vervolgens iemand weer verder helpen.’’
‘‘Dit werk is me met de paplepel ingegoten. Mijn
moeder deed dit vroeger ook. Ik ging wel eens met
haar mee en vond het leuk met ouderen te praten
en om hen te helpen. Zo ben ik er ingerold. Ik vind
het fijn voor de mensen klaar te staan en het wordt
gewaardeerd.’’ Angelique Kop (47) is huishoudelijke
hulp voor cliënten van ZorgSpectrum. Ze woont in
Houten met haar man en heeft twee dochters, van
wie de oudste ook bij ZorgSpectrum werkt.

‘‘Ik werk bij vaste cliënten, jong en oud, en heb al snel
een goede klik met iemand. Misschien omdat ik het
werk zoveel mogelijk naar de zin van de klant probeer
te doen. Iedereen heeft zo zijn voorkeuren hoe iets
gedaan moet worden. Daarom doe ik alles in overleg.
Het geeft mij voldoening om een steentje bij te dragen
en mensen zo zelfstandig mogelijk te houden.’’
Naast hulp in huis, biedt Angelique ook een luisterend
oor. ‘‘Het sociale aspect van dit werk maakt het
bijzonder. Je weet wat er speelt in iemands leven.
Hierdoor krijg je toch een verbinding met je cliënten. Je
maakt soms ook hun problemen of verdriet mee. Dan
geef ik ook emotionele steun en soms zelfs advies.
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Eenmaal thuis kan ze genieten van lekker eten maken
en knutselen. ‘‘Ik maak graag 3D-kaarten en houd ook
van borduren. Creatief bezig zijn vind ik erg leuk.’’
Angelique is erg behendig op de tablet en speelt daar
ook graag spelletjes op. ‘‘Maar ouderwetse bordspelletjes vind ik ook leuk om te doen. Wij spelen nog wel
eens Monopoly of Mens Erger Je Niet.’’
Ze is inmiddels 25 jaar getrouwd met haar man.
‘‘We leerden elkaar kennen op de dansschool in Zeist.
We deden beiden aan stijldansen, maar hadden nog
geen danspartner. Zo kwam van het één het ander.’’
Ze gaan graag samen op vakantie naar Duitsland.
Nu kan dat even niet, maar thuis vervelen ze zich ook
nooit. ‘‘We hebben een tuin en rommelen daar graag in.
Ook kijken we samen vaak actiefilms; James Bond is
een favoriet.’’
Haar vrienden omschrijven haar als sociaal en behulpzaam. ‘‘Zorgen zit van nature in me. Ik hoop dat er later
ook mensen zijn die dat voor mij willen doen, mocht ik
het ooit nodig hebben.’’

Helpende
Plus
ZorgSpectrum locatie
Het Haltna Huis
(Houten)

Carien Keizer
Haar wekker gaat om 06.00 uur ’s ochtends.
Snoozen doet ze niet, want Carien Keizer (37) staat
meteen klaarwakker naast haar bed. ‘‘Ik kleed me
aan, ga ontbijten, maak brood voor mezelf en de
kinderen, check het nieuws en stap dan op de fiets
naar werk.’’
Als helpende plus op de revalidatie-afdeling in Het
Haltna Huis zorgt Carien er met haar collega’s voor dat
mensen, na bijvoorbeeld een heupoperatie, weer naar
huis kunnen. ‘‘Medicatie uitdelen, wondverzorging,
wassen, aankleden, ik help ze op alle ondersteunende
vlakken.’’ Omdat ze graag nóg beter wil kunnen
assisteren, zoals helpen bij injecteren of sondevoeding
toedienen, is ze ook bezig met een studie binnen
ZorgSpectrum. Hierdoor maakt ze veel uren, maar ze
gaat er vol voor. ‘‘De zorg zit in je hart. Ik ben ik
zeventien jaar uit het vak geweest. In die tijd heb ik
veelal in de detailhandel gewerkt, maar ik wilde heel
graag weer terug naar de zorg. Ik trok de stoute
schoenen aan en solliciteerde bij ZorgSpectrum. De
kans die ik kreeg, greep ik met beide handen aan. Ik
ben vervolgens uit eigen initiatief met deze verdiepende studie begonnen.’’
Haar grootste voorbeelden zijn haar vader en haar
oma. “Zij hebben altijd voor me gezorgd. Mijn moeder
overleed toen ik nog jong was en daardoor zijn we heel
hecht. Mijn oma was een soort tweede moeder voor
mij.”

Het liefst zou ze haar tijd besteden aan haken, gezellige dingen doen met haar gezin of lekker vertroetelt
worden in de sauna, maar na het werk heeft ze hier
weinig tijd voor. ‘‘Ik ben altijd druk met en voor mijn
kinderen. Met liefde natuurlijk. Ook op hun school ben
ik actief. Zo help ik bij het knutselen en ben ik luizenmoeder.’’
Zodra ze toch een momentje voor zichzelf vindt, geniet
ze van een lekkere zwijmel- of kerstfilm met een
kleedje op de bank. Dansfilms zijn ook favoriet en dat
is geen toeval. ‘‘Vroeger heb ik veel gedanst. Jazzdance vooral. Ook wedstrijden, maar niet op hoog
niveau. Dat is alweer jaren geleden.’’
Sinds een paar jaar beschikt het gezin van Carien over
een vouwwagen en gaan ze daar graag mee naar de
camping in een warm land. Vroeger zagen haar
vakanties er echter anders uit. ‘‘Mijn vriend en ik zijn nu
zo’n vijftien jaar samen. Toen we nog geen kinderen
hadden, gingen we jaren achtereen op wintersport. We
houden ook van de sneeuw.’’
Carien is erg blij met haar leven. ‘‘Uiteraard wil ik mijn
diploma halen, maar verder heb ik weinig te wensen. Ik
heb mooi werk en een fijn gezin dat gezond is. Mijn
toekomstdroom? Wat ik nu heb, dat wil ik houden.’’
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Merel Stolze

‘‘Naar buiten gaan is belangrijk. Ik ben echt
een buitenmens en dat verwerk ik ook in de
activiteiten voor onze bewoners. Samen mindfulness wandelen of in de zon zitten en een praatje
maken. Frisse lucht doet een mens goed.’’
Eliamor Mendez Perez (55) werkt sinds een jaar bij
ZorgSpectrum als Assistent Welzijn en activering
en gaat elke dag met een voldaan gevoel naar huis.
‘‘De wetenschap dat ik iets heb betekend voor een
ander, dat geeft mijn leven zin.’’

Specialist
Ouderengeneeskunde

Samen met haar collega’s bedenkt en voert ze activiteiten uit die de bewoners fysiek en mentaal stimuleren. Eliamor maakt graag van ieder moment iets
bijzonders. ‘‘Als het tijd is om te eten, maak ik de tafel
mooi op en zet ik een leuk muziekje aan. Ik weet van
bewoners wat ze lekker vinden en houd rekening met
iedereen. Niet gewoon een kop koffie geven, nee. Hoe
willen ze die koffie precies?’’
Na 25 jaar in de accountancy te hebben gewerkt,
opende ze zes jaar geleden haar eigen praktijk als
coach. Omdat ze nog meer met en voor mensen wilde
doen, kwam ze via een vriendin bij ZorgSpectrum
terecht. Aan de wensen van bewoners en hoe zij in
elkaar steken, hecht ze veel waarde. ‘‘Het is belangrijk
dat ze merken dat ze er nog toe doen. Dit is de laatste
fase van hun leven en ze verdienen een fijne tijd.’’
Oorspronkelijk komt ze uit Mexico, maar de assistente
woont nu al zeventien jaar in Nederland, samen met
haar man. ‘‘We zijn echte wandelaars. Op vakantie
gaan we dan ook graag de natuur in, maar cultuursnuiven vinden we ook leuk. Oude steden bezoeken,
winkelen en terrasjes pakken. Meestal gaan we naar
landen als Duitsland, Noorwegen, Oostenrijk en
Spanje.’’
Ze houdt van yoga, maar ontspant ook van lezen.
‘‘Filosofische boeken over het leven, maar ook het blad
Happinez lees ik graag. Ik heb een brede interesse en
mijn man ook, dus we kijken vaak naar documentaires.’’ Voor het eten genieten ze graag van een hapje
en een drankje. ‘‘Dan bespreken we de dag en gaan we
daarna lekker koken. Boerenkool of draadjesvlees vind
ik erg lekker. Natuurlijk kook ik ook wel eens Mexicaans, maar dat kost veel tijd.’’
Eliamor hoopt gezond oud te worden en te blijven
genieten van het leven. Zowel van de ups als de
downs. ‘‘Wees tevreden met jezelf en wat je mee
maakt. Ook de uitdagingen, anders groei je niet.
Je hebt het leven niet helemaal in de hand, dus geniet
van het nu.’’
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Mobiel Geriatrisch Team Vianen
en ZorgSpectrum locatie
De Geinsche Hof (Nieuwegein)

Eliamor Mendez Perez
Assistent
Welzijn en
activering
ZorgSpectrum locatie
De Geinsche Hof
(Nieuwegein)

Het ontbijt van Merel Stolze (30), specialist ouderengeneeskunde, bestaat meestal uit zelfgebakken
wortel-banaanbrood, maar ze heeft ook gekke
gewoontes. Zo eet ze soms beleg zónder brood en
lepelt ze graag de pot met pindakaas leeg. Ze woont
samen met haar vriend en dochtertje in Utrecht en
kan fietsend naar het werk. ‘‘Ik vind het belangrijk
dat mijn werk mij energie geeft en dat ik ertoe doe
voor een ander. Dat heb ik gelukkig gevonden.’’
Als arts is Merel zowel werkzaam op de geriatrische
revalidatie in De Geinsche Hof als bij het Mobiel
Geriatrisch team in Vianen. ‘‘De éne dag zit vol huis
bezoeken, veelal met betrekking tot geheugenproblematiek, en de andere dag ben ik druk op de revalidatieafdeling. Daar regel ik bijvoorbeeld opnames van
mensen die na een ziekenhuisopname nog verder
moeten aansterken. We begeleiden iemand stapje voor
stapje op de weg naar herstel, met als doel dat iemand
weer naar huis kan.’’
Binnen haar werk is er ook ruimte voor intimiteit en
diepgang. ‘‘Vaak heb ik hele drukke dagen, maar het
kan ook voorkomen dat ik de luxe heb een uur bij
iemand aan het bed te gaan zitten. Er komt ook veel
uitdaging bij kijken. De meeste kennis binnen de
gezondheidssector is gebaseerd op gezonde

volwassenen. Binnen de ouderenzorg is er nog veel
grijs gebied. Ook hebben wij, in tegenstelling tot een
ziekenhuis, niet alle middelen om diagnoses te stellen.
Soms lijkt het daardoor tropengeneeskunde en is het
wel eens onzeker, maar tegelijk erg leuk.’’
Na jaren fulltime te hebben gewerkt, is ze na de komst
van haar dochter geswitcht naar parttime. ‘‘Ik ben er
trots op hoe mijn vriend en ik alles bolwerken. Een
carrière, gezin, vrienden: alle ballen in de lucht. Als ik
even wil ontspannen ga ik graag hardlopen of wielrennen. We gaan ook vaak met z’n drieën wandelen in
het bos of ik sla aan het bakken.’’ Daarnaast geniet
Merel al jaren van de ziekenhuisserie Grey’s Anatomy,
heeft ze een abonnement op het blad Psychologie en
gaat ze sinds zes jaar jaarlijks naar een Maria Mena
concert met een vriendin.
Los van een overweging ooit nog een halve dag in een
klein koffietentje te gaan staan, kan ze zich niet
voorstellen ooit uit de ouderenzorg te stappen.
‘‘Vroeger wilde ik me richten op kinderoncologie, later
overwoog ik huisarts te worden, maar na een jaar
werken op de geriatrie in het ziekenhuis ging ik aan de
slag in het verpleeghuis. Dat vond ik zó leuk, ik wist
meteen: hier zit ik op mijn plek. Hier wil ik blijven.’’
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Eelke Visser
Fysiotherapeut

Psycholoog

ZorgSpectrum locatie
De Geinsche Hof
(Nieuwegein)

ZorgSpectrum locaties
Het Haltna Huis (Houten)
en De Dichter (Nieuwegein)

Jolanda Vermeer
‘‘Inmiddels werk ik ruim 32 jaar als fysiotherapeut.
Toch is het elke keer weer een uitdaging om te
ontdekken hoe je mensen het beste kan revalideren en blijft het een persoonlijke puzzel.’’
Jolanda Vermeer (56) werkt als fysiotherapeut op
locatie De Geinsche Hof. Daar helpt ze cliënten die
bijvoorbeeld een beroerte hebben gehad. ‘‘Ik werk
individueel met mensen, maar geef ook groeps
therapieën zoals een balans- en fitnessgroep. We
werken dan onder meer aan kracht en uithoudingsvermogen.’’
Het werken in een verpleeghuis vindt ze met name erg
leuk omdat het zo multidisciplinair is en ze met vele
andere artsen, therapeuten en zorgmedewerkers
samenwerkt. ‘‘Met z’n allen werk je voor de cliënt en
probeer je iemand er weer bovenop te krijgen. Wat ik
ook erg leuk vind aan mijn werk zijn de balansgroepen
waarbij ik een parcours opzet. Cliënten motiveren
elkaar tijdens die groep enorm en soms durven ze
ineens meer. Dat is erg mooi om te zien.’’
Zelf doet ze ook voldoende aan beweging en vindt ze
het heerlijk om buiten te zijn. ‘‘Ik loop hard, tennis,
wandel en waterski ook ontzettend graag. We hebben
een speedboot en in de zomer gaan we vaak met het
gezin het water op. Ik heb drie kinderen en die wake-
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boarden vooral.’’ Ondertussen zijn twee van haar
kinderen de deur uit en hebben ze allen een partner,
maar ze zien elkaar nog regelmatig. ‘‘Ze komen
gelukkig vaak langs en we gaan ook graag met z’n
allen naar ons vakantiehuis in Limburg.’’
Jolanda’s ideale weekend bestaat uit lekker rommelen
in huis, naar buiten gaan met mooi weer en zoveel
mogelijk sociale afspraken. ‘‘Het is nu natuurlijk even
anders, maar het liefst ontmoet ik zoveel mogelijk mijn
vrienden en kinderen. Ik plan mijn weekenden vaak ook
te vol.’’ Zo heeft ze met haar vrienden een kookclub
opgezet en dat kan ze iedereen aanraden. ‘‘We komen
dan samen bij iemand thuis en iedereen maakt een
gang. Je deelt de kosten en het is ontzettend gezellig.
Lachen toch!’’
Met haar collega’s heeft ze ook een goede band. ‘‘Ik
werk in een heel fijn team. Echt fantastisch! Stuk voor
stuk zorgen we voor elkaar en leven we met elkaar
mee. We kunnen echt op elkaar bouwen.’’
Haar kijk op het leven is heel nuchter. ‘‘De helft van je
zorgen en problemen kunnen in de LB-categorie, die
heb ik bedacht met mijn tennisvriendinnen. Het
betekent: lekker belangrijk! Je leven kan zo maar
afgelopen zijn, dus koester het!’’

Dankzij een grote familie met veel oudtantes werd
Eelke Visser (33) op haar veertiende al mantelzorger.
Haar liefde voor de zorg groeide toen ze samen met
een schoolvriendin vrijwilligerswerk ging doen op
een afdeling voor mensen met dementie. Tijdens
haar studie psychologie koos ze vervolgens voor een
stage in de ouderenzorg. ‘‘Kwetsbare mensen helpen
en vooral zij die te maken hebben met complexe
problemen als dementie, dat geeft energie. De kleine
overwinninkjes, samen de kwaliteit van leven
verbeteren, dat is prachtig.’’
Als psycholoog bij ZorgSpectrum doet ze veel verschillende dingen. Een kleine greep uit haar werkzaamheden:
‘‘Ik begeleid teams op de gesloten dementieafdeling,
maar heb ook individuele contacten met cliënten zelf.
Veel mensen hebben in meer of mindere mate door
dat er iets mis is. Daar waar nodig ga ik behandel
gesprekken aan. Daarnaast ben ik bezig met het
ontwikkelen van een nieuwe open woonafdeling voor
jonge mensen met dementie, waarbij we nauw samenwerken met de dagbehandeling.’’
Eelke werkt bewust parttime. ‘‘Het is best pittig werk. Je
bent continue aan het nadenken, staat de hele dag aan.
Je wordt bij hele belangrijke, intieme dingen betrokken
en dat kan een hele verantwoordelijkheid zijn.’’ Het feit
dat ze vooral kan ondersteunen, maar niet kan genezen,
maakt haar niet somber of negatief. ‘‘Het blijft uiteraard

iets heel verdrietigs, maar ik heb wel het idee dat ik
iets kan betekenen. Ook al is het in kleine mate. Ik
word juist gelukkig van het feit dat ik dit mag doen en
mag helpen.’’
Ze woont sinds kort in Amersfoort, samen met haar
vriend. Vorig jaar augustus hebben ze een halfjaar
door Zuid-Amerika gereisd. ‘‘We hebben vrijwilligerswerk gedaan. Het was echt een andere ervaring dan
vakantie. Je krijgt bewuster de cultuur mee.’’ Eelke
gaat ook al zes jaar lang jaarlijks een week met
jongeren met autisme kamperen in het buitenland.
‘‘Dat is zó waardevol. Ook intensief hoor als begeleider,
maar je bezorgt hen de tijd van hun leven.’’
Als ze tijd voor zichzelf vrijmaakt, speelt ze bord
spelletjes, kookt ze vegetarisch en is ze veel bezig
met duurzaam leven. Ook sport ze graag. ‘‘Bootcamp,
boksen, yoga; het helpt ook om mentaal gezond en fit
te blijven.’’ Daarnaast heeft ze een passie voor improvisatietheater. Daft Punk, Spinvis en Sufjan Stevens
staan in haar Spotify-afspeellijstjes en ze wordt blij
van een goede lasagne en verrassingsfeestjes.
Haar ouders zijn een grote inspiratie. ‘‘Die hebben mij
geleerd voor anderen klaar te staan, bewust te leven en
te genieten. En bovenal dat je mag zijn wie je bent, dat
is goed genoeg.’’
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