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Voorjaars-

   schoonmaak
Recent zijn een flink aantal collega’s van staf, HR en 
ondersteunende diensten begonnen met opruimen. 
Als alles volgens planning verloopt, zullen circa 140 
medewerkers in oktober verhuizen naar de nieuwe 
aanbouw van het Elisabeth huis. Daar zullen zij niet 
alleen een nieuwe werkplek hebben, maar ook kennis 
maken met een nieuwe, moderne manier van werken. 
De bureaus en kantoren worden daar met elkaar 
gedeeld; we gaan flexibel en op een nieuwe manier 
werken. Dit houdt in dat straks niemand meer een 
toren aan papier op zijn bureau heeft staan. Geen 
kalenders meer, geen bureaulades, geen eigen mokken. 
Wat niet digitaal kan, moet opgeslagen worden, terug 
naar huis of de prullenbak in.
Voor sommige collega’s die al een hele tijd in de 
organisatie rondlopen, betekent dit heel wat uitzoek 
en spitwerk. De dames van DIV krijgen hun handen 
vol aan het digitaliseren van al het papieren archief 
dat we in de loop der jaren hebben opgebouwd. 
We bezochten voor dit nummer Daniëlle Klinkenberg. 
Heeft zij als manager van Proper misschien nog 
handige opruimtips voor ons?
Onze verhuizende collega’s kunnen wellicht een goed 
voorbeeld nemen aan de medewerkers en bewoners 
van Larisa. Inmiddels hebben zij een verhuizing van 
Klevarie naar Larisa achter de rug. De meeste bewo
ners genieten al volop van hun nieuwe woning. 
Voor de medewerkers betekende deze overgang ook 
een andere manier van werken. Het leverde echter 
maar weinig weerstand op. Teamleider Niebe van der 
Heijden geniet van alle tevreden glimlachen in Larisa. 
De voorjaarszon komt weer door.

We wensen je veel leesplezier.

Namens de redactie 
Suzanne Houtappel, Lin Kleiweg, Anje Olaerts, 
Yvonne Stallinga, Ingrid Wijnands, Elly Wijnen

Voorwoord



Wijkipedia*
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Ingrid: ’Ik heb in Maastricht, maar vooral in meerdere Zuid
Limburgse dorpen gewerkt. Heugem heeft aan de ene kant 
inderdaad nog het karakter van een dorp: een vaste kern, een 
eigen gemeenschap. Aan de andere kant: in de loop der jaren 
zijn steeds meer Maastrichtenaren in Heugem komen wonen.’ 
Ingrid is teamleider van een reguliere verpleegafdeling binnen 
La Valence en van de zorgappartementen. Marij is als team
leider en wijkverpleegkundige hoofdzakelijk extramuraal actief 
en werkt ook op zorg en verpleegroutes. ’We hebben twee 
wijkteams met een gezamenlijk wijkkantoor in La Valence. 
Mijn werkgebied strekt zich uit van HeugemRandwyck en 
bedrijventerrein De Karosseer tot De Heeg, Eyldergaard en 
Vroendaal. Naast het uitvoeren van verpleegkundige taken 
probeer ik onze cliënten tegenwoordig zo veel mogelijk in hun 

Verbonden 
      met Heugem

Heugem valt al sinds 1920 onder Maastricht en is 
een van de stadswijken. Toch lijkt het woord ’stads-
wijk’ nog steeds niet helemaal te passen. Zeker niet 

in de oude, charmante dorpskern rond de 
Sint-Michaëlkerk. Daar staan hedendaagse auto’s 

geparkeerd, maar met een beetje fantasie zie je 
paard en wagen voorbijkomen. Marij Krischer en 
Ingrid Wijnands zijn even verderop teamleider bij 

Envida-locatie La Valence. 
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we bewoners bewust maken van de 
eigen inbreng die ze hebben als het gaat 
om meer bewegen, anderzijds willen we 
verzorgenden erop attenderen dat ze 
de alledaagse zorg voor een bewoner 
niet altijd over hoeven te nemen. 
We zien ook dat er vanwege de veran
derde wetgeving op een andere manier 
wordt gekeken naar de zorgbehoeften 
van cliënten. Als die nog voldoende zelf 
redzaam zijn, wordt geen indicatie voor 
zorg afgegeven. Al met al moeten onze 
cliënten en onze medewerkers tot een 
nieuw bewustzijn komen. 
De verzorgingsstaat die we in Neder
land hadden, zal namelijk niet meer 
terugkomen. Dat er dus iets structureel 
moet veranderen, is wel duidelijk. 
Bovendien kunnen dan ook in de toe
komst mensen gebruik blijven maken 
van ons zorgsysteem.’ Marij: ’Maar we 
moeten er wel op letten dat we niet 
overdrijven. Als het gaat om de kortin
gen op de huishoudelijke zorg noem ik 
het voorbeeld van een mevrouw met 
één hand. Ze heeft reuma en zit boven
dien in een rolstoel. Het half uur strijk
hulp per week dat ze voorheen kreeg, 
krijgt ze niet meer.’

Band versterken
Marij en Ingrid voelen zich verbonden 
met Heugem en met de wijkbewoners. 
Ingrid: ’Omgekeerd is dat ook zo. 
Mensen die in La Valence komen wonen, 
doen dat vanwege de locatie: het open, 
mooie ontwerp van het gebouw en de 
gastvrijheid van de medewerkers. 
Bewoners, vrijwilligers, mantelzorgers 
en medewerkers maken samen uitstap
jes langs de oevers van de Maas. Of ze 
gaan naar de dierenboerderij op het 
terrein van zorgorganisatie Maasveld. 

Daarnaast beschikt La Valence over een 
prachtig buitenterras. Om onze band 
met de wijkbewoners nog sterker te 
maken, zijn we nu aan het inventarise
ren of er animo is voor een huiskamer
project of dagopvang in La Valence.  
We hebben weliswaar een intramurale 
soos voor de bewoners van de zorgap
partementen, maar we willen onze 
sociaalmaatschappelijke activiteiten 
uitbreiden en een professioneler karak
ter geven.’ Marij: ’Dat past ook in onze 
denkwijze: als medewerker vervul je 
tegelijkertijd de rol van gastvrouw of 
heer voor een cliënt.’

Namen noemen
De samenwerking tussen de intra en 
extramurale zorg van La Valence ver
loopt goed. Zeker nu beide teams in 
dezelfde gang van het gebouw zijn 
ondergebracht. Marij: ’Er is intern 
sprake van eenheid, gelijkgestemdheid 
en collegialiteit.’ Een bewijs dat Marij, 
Ingrid en hun collega’s echt iets bijdra
gen aan de gemeenschap van Heugem 
en omgeving, bestaat uit de vlaaien die 
vanwege de verleende zorg bij  
La Valence worden afgeleverd voor het 
extramurale wijkteam. Het komt ook 
geregeld voor dat de Envidamedewer
kers worden uitgenodigd voor een  
koffietafel. En alsof dat nog geen bewijs 
genoeg is: hun namen worden uit dank
baarheid genoemd tijdens de eucharis
tievieringen in de SintMichaëlkerk.

*Marij Krischer

eigen kracht te zetten, met of zonder 
professionele hulp. Daarbij hoort de 
vraag: wat kunt en wilt u nog zelf doen? 
Dit in tegenstelling tot vroeger. Toen 
vroegen zorgmedewerkers: wat kan ik 
nog meer voor u doen? Mijn werkge
bied is even gevarieerd als de mensen 
die daarin wonen. Je ontmoet mensen 
uit verschillende sociale klassen met 
hun eigen voorkeuren, normen en waar
den. Dat maakt elke werkdag weer 
anders en de moeite waard, hoe inten
sief het werk soms ook kan zijn.’

Nieuw bewustzijn
Ingrid: ’In La Valence zijn we in januari 
2016 gestart met het project Let’s get 
moving. Dit project past binnen de ver
anderingen in de zorg. Enerzijds willen 

*Ingrid Wijnands
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verlenen van mantelzorg binnen instel
lingen. Daarnaast gaan sommige man
telzorgers ervan uit dat ze niets meer 
mogen bijdragen als hun naaste bijvoor
beeld in een verpleeghuis gaat wonen. 
Dat is evenmin het geval. Bovendien 
kent de mantelzorger de voorkeuren 
van de cliënt meestal beter dan wie 
ook. Het nieuwe mantelzorgbeleid van 
Envida wil zorgmedewerkers en mantel
zorgers daarom intensiever met elkaar 
in gesprek brengen. Daardoor wordt 
ook de exacte positie bepaald van de 
mantelzorger en wint hij aan erkenning.’

De warme jas die mantelzorg wil zijn, 
heeft meerdere zakken. Die zijn gevuld 
met aandacht, tijd, zorg en liefde voor 
wie het extra nodig heeft: degene die 
mantelzorg ontvangt. Envida wil die 
warme toewijding in al haar verschij
ningsvormen stimuleren. Lisette: ’De 
bezuinigingen in de zorg hebben geleid 
tot minder zorgprofessionele onder
steuning en meer nadruk op de zelfred
zaamheid van cliënten. Een direct 
gevolg daarvan is een grotere rol voor 
mantelzorgers en vrijwilligers, zowel in 
de thuiszorg als binnen intramurale 
locaties. In de thuissituatie zijn we als 
Envida doorgaans meer te gast. Daar 

ligt ook nog ruimte voor verbetering, 
omdat beroepskrachten graag willen 
zorgen en soms te veel zorgtaken over 
willen nemen.’

Met elkaar in gesprek
’Binnen de intramurale locaties worden 
mantelzorgers nog niet altijd voldoende 
betrokken bij de zorg voor hun naasten. 
Een van de redenen daarvoor is dat van
uit de zorgorganisatie wordt gedacht: 
wij zijn er straks verantwoordelijk voor 
als een mantelzorger bijvoorbeeld een 
verkeerd medicijn geeft aan een cliënt. 
Dat is niet zo. In de wet en regelgeving 
is geen sprake van obstakels voor het 

De warme jas 
    van mantelzorg



keerde woord. Ze willen kenbaar maken 
dat ze onvoldoende worden betrokken 
bij de zorg voor de cliënt of dat ze 
onvoldoende informatie ontvangen. 
Evenwicht vinden tussen de zienswijze 
van de zorgmedewerkers en de mantel
zorgers, daar gaat ons beleidsplan ook 
over. Omdat de mantelzorger voor 
Envida een echte partner in de zorg is.’

Familiefabels
Het project rond het nieuwe mantel
zorgbeleid loopt tot en met 2017. Wat 
staat er binnen korte termijn op het 
programma? Lisette: ’We hebben een 
miniconferentie gehouden om het 
nieuwe beleid inhoudelijk te delen met 
het bestuur, het managementteam en 
de cliëntenraad. Samen met Vilans  het 
kenniscentrum voor de langdurende 
zorg  presenteren we de komende tijd 
binnen Envidalocaties de theatervoor
stelling Familiefabels. Die gaat over het 
wegnemen van misvattingen op het 
gebied van mantelzorg. Mantelzorgers, 
medewerkers, cliënten en cliëntenra

7

Er zijn vier miljoen mantelzorgers in 
Nederland, van wie er zeshonderddui-
zend langdurig en intensief zorg verle-
nen aan een naaste. Door de hervormin-
gen in de langdurige zorg zal dat aantal 
verder toenemen. Om de samenwerking 
tussen zorgmedewerkers en mantelzor-
gers te verbeteren, heeft Envida een 
nieuw mantelzorgbeleid opgesteld. 
Beleidsadviseur Lisette Ars leidt het bij-
behorende project en is medeverant-
woordelijk voor de uitvoering daarvan. 

Evenwicht in zienswijze
’Ons beleidsplan bevat het voorstel om 
de intramurale mantelzorger tijdens 
zijn aanwezigheid bij het intakegesprek 
van de cliënt  en dus in een vroeg sta
dium  te laten weten dat zijn bijdrage 
aan de zorg zeer gewenst is. Verder kan 
de mantelzorger een bijdrage leveren 
aan het opstellen van het zorgplan van 
de cliënt. Je hoort soms dat mantelzor
gers lastig zijn, maar ’lastig’ is het ver

den, activiteitenbegeleiders, maar bij
voorbeeld ook thuisteams. Iedereen is 
welkom.’ 

Huiskamergesprekken
’Daarnaast organiseren we met Steun
punt Mantelzorg huiskamergesprekken 
tussen mantelzorgers en zorgmedewer
kers. Overbelasting van mantelzorgers 
zal daarbij een van de onderwerpen 
zijn, maar het kan ook gaan om het 
samenstellen van een levensboek over 
een cliënt die mantelzorg ontvangt. 
Zodat zorgmedewerkers een beter 
inzicht krijgen in diens persoonlijkheid 
toen hij nog in de volle kracht van zijn 
leven was.’ 
’Medewerkers van Envida zijn ook vaak 
mantelzorgers. Daarom heeft onze HR
afdeling samen met Steunpunt Mantel
zorg speciaal voor hen een informatie
boekje ontwikkeld.’ 

‘De mantelzorger
is voor Envida een 
echte partner'

Lisette Ars
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Toen het ontwikkelteam aan wijkverpleegkundige Jacqueline 
Hendriks vroeg wat zij nodig had, antwoordde zij: ik heb een 
huis nodig. Een klein huis zou al prima dienst doen, zolang de 
sfeer er maar huiselijk en laagdrempelig is. Deze wens was 
niet voor Jacqueline zelf bedoeld, maar voor haar wijk Blauw
dorp; zij zocht naar een ontmoetingsplek voor de buurtbewo
ners. Ook zou het wijkteam zakelijke partners in het huis 
kunnen ontvangen en hier overleg kunnen voeren. 
En een grote voorraadkast in de wijk met incontinentiemate
riaal en rollators zou voor het team goed van pas komen. 
Jacqueline: ‘Er werd mij gevraagd om dit idee in een business 
plan verder uit te werken. Met succes. Afgelopen 8 maart 
gingen voor het eerst de deuren open. Alle cliënten die ik had 
uitgenodigd kwamen op bezoek. Ze maakten gezellig kennis 
met elkaar en sommige hadden formulieren van het VGZ en 
CAK bij zich waarmee ze door mij geholpen wilden worden. 
De aftrap begon dus gelijk functioneel. Het huisje aan de 
Heimelweg fungeert straks ook als ontmoetingsplek voor 
onze netwerkpartners. Nu al is hier iedere maand een 
gezamenlijk overleg met onder meer de wijkagent en maat
schappelijke dienstverlening. Binnenkort neemt collega Lies 
Oost mijn rol als gastvrouw over. Een volgende stap is dat 
mijn teamleden ook een sleutel krijgen. Het begrip samen 
krijgt zo steeds meer invulling in dit huis.’

Huisje aan 
de Heimelweg 20

Dit mag je niet missen

Janneke Damoiseaux is 33 jaar. Na haar 
opleiding Hbo-V is ze gaan werken bij het 
toenmalige Groene KruisZorg. 
Sinds 2006 maakt ze deel uit van het 
Thuiszorg Technologie Team. In dit team 
zitten 20 verpleeg kundigen die zich dagelijks 
bezighouden met infusen, dialyses, verpleeg-
kundige handelingen bij kinderen tot 
16 jaar en bloedtrans fusies. 

Mijn kinderen denken dat ik een soort dokter ben. 
Ik laat ze graag in die waan. Ach, ze zijn bijna 4 en 2,5 
jaar. Ze moesten eens weten. Maar zelf zijn ze ook 
niet vies van een spuitje hier of een thermometer 
daar. Dagelijks wordt het dokterskoffertje erbij 
gehaald, want de pop (of mama) blijft maar sukkelen 
met haar gezondheid.
Er wordt gekeken in keel, neus en oren. De tempera
tuur wordt opgenomen en de bloeddruk gemeten. 
Aandachtig luisteren ze naar het hartje van mama: 
na een aantal keer diep zuchten, krijg ik het verlos
sende antwoord: mijn hartje klopt! Mama is weer 
beter, gelukkig! 
Oké, nu is het mijn beurt! Ik pak mijn eigen stetho
scoop uit mijn werktas en laat ze naar elkaars hartje 
luisteren. Mijn schatten zijn helemaal stil en onder 
de indruk. Gelukkig, hun hartjes kloppen ook goed! 
Iedereen is weer beter.
Ik heb ze maar bespaard dat ik deze stethoscoop 
moet gebruiken om naar de maag van een cliënt te 
luisteren nadat ik hen een slangetje via de neus heb 
ingebracht. Nee, voor mijn kindjes ben ik een dokter, 
een hele lieve dokter. En die doet geen enge dingen.

Column

8

Lieve dokter
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Om een spannende voetbalwedstrijd te houden, is niet altijd 
een stel sterke benen nodig. Afgelopen 16 februari werd er 
onder de bewoners van de zorgwoningen, het kleinschalig 
groepswonen, de aanleunwoningen en de dagverzorging van 
Hagerpoort een zittend tafelvoetbaltoernooi gehouden. Voor 
het event werden teams uit verschillende woonvormen wille
keurig samengesteld. Activiteitenbegeleider Sandra Timmers 
vertelt: ‘We hebben flink gelachen met elkaar wat erg belang
rijk is om sociale contacten te stimuleren. Hoewel het toer
nooi zittend heeft plaatsgevonden, bracht deze activiteit onze 
hartslag flink omhoog. Het was echt even sporten. Het was 
een succes en we zijn zeker van plan om in de toekomst een 
volgend toernooi te organiseren. Ik vermoed dat de betrok
ken organisaties, gemeente Maastricht en Stichting Tafelvoet
bal Promotie Nederland, daar ook zo over denken. 
We hebben hier weliswaar nog geen concrete afspraken over 
gemaakt, maar wel al het enthousiasme met elkaar gedeeld.’

Zittend 
tafelvoetbaltoernooi 

in Hagerpoort

‘Het was een volle bak’, zegt activitei
tenbegeleider Lisette HameleersCrijns 
over de opkomst van het afscheidsfeest 
van Klevarie afgelopen 12 februari. 
Naast de 90 bewoners, waren ook fami
lieleden welkom op deze feestelijke mid
dag. In de Elisabeth Strouvenzaal was 
live muziek en allerlei lekkers. 
De Kachelpiepers hielpen in vol ornaat 

mee en deelden hapjes uit. Een week 
later is er verhuisd. Lisette: ‘De verhui
zing verliep rustig en soepel. Tussen 
Klevarie en Larisa was voor de verhui
zing een speciale doorgang gemaakt en 
deze was opgefleurd met vrolijke bal
lonnen. Toen de bewoners door de gang 
naar hun nieuwe woning liepen, begon
nen de medewerkers van Larisa spon

taan te klappen. Een mooi moment. 
De meeste bewoners zijn erg blij met hun 
kamer. In het bijzonder de heer Walschot 
die zich graag lange uren op zijn kamer 
terugtrekt. Hij heeft daarom de kamer 
met het mooiste uitzicht gekregen. Hij 
was hier zo ontzettend blij mee dat hij 
me breed lachend bij de arm nam: 
Keend, kom ins nao mien kamer kieke!’ 

Afscheid van Klevarie

Geslaagd eerste zittafelvoetbal toernooi 

Mevr Aerts-Maes met dhr Jacob winnen van mevr Dupond met 

        Hanneke, Miranda en Sandra moedigen de finalisten aan

      

 

 

 

 

 

 

 

Uiterste concentratie bij het begin

 

 

 

 

 

Het enthousiaste activiteiten team en de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er kan nu dagelijks geoefend 

en zullen er regelmatig toernooien worden georganiseerd

Kampioenschap Zittafelvoetbal 

eerste zittafelvoetbal toernooi bij zorgcentrum Hagerpoort in Ma

Maes met dhr Jacob winnen van mevr Dupond met dhr Rutten

 

Hanneke, Miranda en Sandra moedigen de finalisten aan  

       

bij het begin….daarna samen veel plezier aan de voetbaltafel

 

activiteiten team en de trotse winnaars na afloop van het toernooi

Er kan nu dagelijks geoefend worden op de nieuwe zitvoetbaltafel

zullen er regelmatig toernooien worden georganiseerd voor deelname aan

Kampioenschap Zittafelvoetbal van Maastricht in Juni

bij zorgcentrum Hagerpoort in Maastricht 

dhr Rutten de spannende Finale 

 

plezier aan de voetbaltafel 

na afloop van het toernooi 

worden op de nieuwe zitvoetbaltafel 

voor deelname aan het 

Maastricht in Juni 
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wacht ik dat we 2016 hard nodig zullen 
hebben om de koers van Stroomop
waarts verder te bepalen, waarbij we in 
juni of juli de nieuwe structuur van het 
wijkmanagement willen doorvoeren. 
We hebben zeker drie jaar nodig om de 
essentie van Stroomopwaarts  het 
bewerkstelligen van echt cliëntgerichte 
zorg  goed door te voeren.’

Wat is jouw verhaal? 
’Stroomopwaarts houdt zich ook inten
sief bezig met de vraag wat er in onze 
zorgverlening nu werkelijk toe doet. 
Wat is van belang als we onze cliënten 
echt centraal stellen? Hoe kunnen we 
het beste voldoen aan hun wensen? 
En wat is daarvan de invloed op onze 
medewerkers? Wat we in ieder geval 
willen bereiken is dat het Envidabeleid 
nog nauwer aansluit op hun werk van 
alledag. Om die reden ook willen we 
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Hoe was het ook alweer? In het kort: 
Stroomopwaarts richt zich op het bij
dragen aan een zo hoog mogelijke kwali
teit van leven voor ouderen en chro
nisch zieken en legt daarbij de nadruk 
op eigen regie. Die eigen regie geldt ook 
in toenemende mate voor de medewer
kers en teams binnen Envida. Die krijgen 
meer eigen verantwoordelijkheid en 
handelingsruimte en ze hebben minder 
van doen met bureaucratische regels en 
controleinstrumenten. Daarnaast ver
groot Stroomopwaarts de aanwezigheid 
en ondersteuning van Envida in wijken 
en buurten, zeker nu ouderen steeds 
langer thuis blijven wonen. Jan Maarten 
Nuijens: ’Voor dit alles zijn een passende 
organisatie en een passend bestuur 
nodig. Daarom werken we nu hard aan 
de totstandkoming van de nieuwe top
structuur. Begin april willen we het drie
koppige directieteam presenteren.  

Eerder al hebben de ondernemings en 
cliëntenraad een positief advies afge
geven over het beslisdocument rond 
Stroomopwaarts. Na goedkeuring van de 
raad van toezicht is dat nu geformaliseerd.’

Kleur, smaak en richting geven 
’Voor alle medewerkers in de nieuwe 
bovenlaag  dus niet alleen het directie
team  zijn functie en competentiepro
fielen opgesteld. Als volledig duidelijk is 
wie wat gaat doen, ontstaat ook duide
lijkheid voor onze overige medewerkers 
en kunnen we samen verder kleur, 
smaak en richting geven aan Envida. Eén 
ding staat voor mij trouwens nu al vast: 
Stroomopwaarts geeft Envida extra 
energie. Intussen heeft het ontwikkel
team de dossiers geïnventariseerd van 
diverse bedrijfsonderdelen, zodat het 
directieteam zijn werkzaamheden naar 
behoren kan uitvoeren. Al met al ver

Jan Maarten Nuijens

1 april 2016
Benoeming topstructuur 

1 juli 2016
Benoeming wijkmanagers en manager 
specialistische verpleegzorg, behande
ling & begeleiding. Analyse en inrich
tingsplan bedrijfsondersteuning gereed

1 mei 2016
Start nieuwe directie en overdracht 
van het Esoteam
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afstand nemen van verouderde kwali
teitsmetingen en zoeken we naar 
nieuwe benaderingen. Via meerdere 
interne kanalen hebben we medewer
kers uit alle geledingen uitgenodigd om 
hun persoonlijke verhaal met ons te 
delen. Binnen de kortste keren hadden 
zich zestig medewerkers aangemeld. 
Dat bevestigt nog maar eens wat ik al 
wist: de betrokkenheid van onze mede
werkers bij de organisatie is heel groot. 
Dat vind ik hartverwarmend en dat ver
vult me tegelijkertijd met trots. 
Al die verhalen samen helpen Envida als 
lerende organisatie om zijn zorgtaken in 
de toekomst nog beter uit te voeren.’

Spirit levend houden 
’De afgelopen jaren van gekkigheid  
zoals ik ze noem  hebben onder meer 
geleid tot een forse afbouw van verzor
gingshuis en thuiszorg. 

Hoe is het gesteld met het Envida-project Stroomopwaarts? 
Kabbelt dat voort of zit de vaart er goed in? Dat laatste is het geval. 
Net zoals water een eerste levensbehoefte is voor een mens, is 
Stroomopwaarts van cruciaal belang om een organisatie neer te 
zetten die ook de komende jaren structureel in staat is om de best 
mogelijke zorg te bieden. Bestuurder Jan Maarten Nuijens geeft
een overzicht van de actuele stand van zaken.

Om de spirit binnen Envida levend te 
houden, reageren we via Stroomop
waarts met een eigen agenda. Alleen 
maar bezig moeten zijn met zaken die 
ons van buitenaf worden opgelegd, geeft 
uiteindelijk geen voldoening. Als we zelf 
geen kleur geven aan onze ouderenzorg 
verdwijnt die spirit, daarvan ben ik over
tuigd. Vandaar dat we voldoende ruimte 
voor eigen initiatieven willen inbouwen 
om een zo goed mogelijke leef en werk
omgeving voor onze cliënten en mede
werkers te realiseren. Ontmoeten en 
verbinden  de hoofdthema’s van 
Stroomopwaarts  dragen eveneens bij 
aan een sterke onderlinge spirit.  
Om concrete invulling te geven aan die 
thema’s zijn we bijvoorbeeld bezig met 
een nieuwe aanbouw achter het 
Elisabethhuis, het bestuurscentrum in 
de Abtstraat.’

Elisabethhuis 
’Die aanbouw  even hoog, breed en diep 
als het Elisabethhuis  biedt in  
september plaats aan de medewerkers 
van verschillende diensten die zijn 
gericht op de ondersteuning van onze 
mensen in wijken en buurten. Zij wer
ken nu nog verspreid over de Polver
torenflat en het Van Kleefpaviljoen. 
Beide locaties hebben we inmiddels 
verkocht. Ik kijk ernaar uit om die 
collega’s straks te verwelkomen in onze 
nieuwe ontmoetings en inspiratie
ruimte, waar we overigens ook voorzien 
in flexibele werkplekken. 
Het toekomstige Elisabethhuis zal de 
medewerkers van Envida nog dichter bij 
elkaar brengen. Anders gezegd: hoe 
mooi het ook is, het huidige Elisabeth
huis is qua uitstraling nogal afstandelijk 
en statisch. En dat is nu precies wat 
Envida niet wil zijn.’

1 oktober 2016
Analyse en inrichtingsplan per wijk 
gereed. Analyse en inrichtingsplan 
specialistische verpleegzorg, 
behandeling & begeleiding gereed 

’Stroomopwaarts 
                geeft Envida       
  extra energie’



Mijn* zorgeloze plek 

  ’En salie helpt 
          bij terugtrekkend     
        tandvlees’

12

In 'Mijn zorgeloze plek' 
komt een medewerker aan 

het woord op een plek waar 
hij/zij even helemaal vrij is 

van het werk. 
In deze achtste Intercom 

maken we kennis met 
Vivianne Graat-Frèrejean.

Ze weet een heleboel van kruiden en hun toepassingen. Logisch dus 
dat mensen haar geregeld om advies vragen. ’Maar als er binnen drie 
weken geen verlichting van klachten optreedt, stuur ik ze door naar de 
huisarts’, zegt Vivianne Graat-Frèrejean, die teamleider is bij Envida-
locatie De Zeven Bronnen. ’Ik ben geen zweverig type en ga zeker niet 
de Klazien uut Zalk uithangen.’ 

Over een zorgeloze plek gesproken. 
Vivianne woont op een mooie boerderij 
in het afgelegen dorpje Kelmond bij 

Beek. ’Hier kan ik inderdaad goed 
afschakelen, ook van mijn werk. 
Dat gaat me steeds beter af. Ik heb in 
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* Vivianne Graat-Frèrejean

kundige in opleiding. Die opleiding volg 
ik sinds anderhalf jaar bij De Sprenk in 
het Brabantse dorpje De Mortel. Daar 
wil ik volgend jaar een erkend diploma 
behalen en de bijbehorende penning. 
Mijn interesse in kruiden is overigens 
niet iets van de laatste tijd. Heel wat 
jaren geleden al ging ik op met pad met 
het boek ’De kleine dokter’ van doctor 
Alfred Vogel. Ook heb ik altijd zelf jam 
gemaakt.’

Koken met eetbare bloemen 
’Ik heb onder meer een opleidingsstage 
gevolgd in het Oostenrijkse natuur en 
kruidendorp Irschen. Daar heb ik deel
genomen aan workshops. Samen met 
mijn echtgenoot. Die is ook geïnteres
seerd in kruiden. Je leert dan bijvoor
beeld hoe je kruidensiroop en boter 
maakt, maar ook zeep en lippenbalsem. 
Koken met kruiden en eetbare bloemen 
zoals de goudsbloem en het drie
kleurenviooltje is een andere mogelijk
heid. De bloem van de bergamotplant  
Oostenrijk staat er vol mee  kun je 
weer gebruiken als natuurlijke zoetstof. 
Deze zomer ga ik naar het dorpje 
Huelgoat in Bretagne om nieuwe krui
denkennis op te doen en het gebruik 
van kruiden vervolgens door te geven. 
Zo wil ik mijn betrokkenheid bij andere 
mensen laten zien. Voor mijn opleiding 
volg ik verder stages bij kruidenkweke
rijen en bezoek ik botanische tuinen in 
het buitenland. Mijn adviezen zijn altijd 
ondersteunend. Ik vertel dat een 
bepaald kruid zou kunnen helpen bij 
een bepaalde aandoening. Ik claim dus 
niet dat de genezende werking daarvan 
100% is gegarandeerd.’

Geen toiletpapier 
Op haar boerderij kweekt Vivianne 
onder andere tijm, pepermunt en salie. 
’Als je last hebt van hoest of keelpijn 
kun je tijmsiroop of thee drinken. 

Pepermunt stimuleert de spijsvertering 
en salie helpt bij terugtrekkend tand
vlees. Bij stress of te veel werkdruk sta
pelen zich afvalstoffen op in je lichaam. 
In dat geval kan mariadistelzaad uit
komst bieden. Dat steunt de lever 
tijdens zijn schoonmaakproces. Een 
voorjaarskuur is ook een idee om je 
lichaam eens goed te zuiveren. Drink 
daartoe iedere dag tien milliliter paar
denbloem en brandnetelsap en hou 
dat een week vol.’ Dan komt Vivianne 
met een opmerkelijk verhaal: ’Om de 
werking van je darmflora te verbeteren, 
zijn probiotica een optie. Die zijn onder 
meer verkrijgbaar in capsulevorm. 
Als je darmen echt in topconditie zijn, 
hoef je zelfs geen toiletpapier te gebrui
ken na een grote boodschap.’ Na de 
vraag of ze nog meer voorbeelden kan 
noemen, laat Vivianne haar kennis als 
herborist helemaal gelden. ’Gember is 
een goede ontstekingsremmer, bijvoor
beeld bij een wondje in de mond. 
Geelwortel is ook een ontstekingsrem
mer én bevat krachtige antioxidanten. 
Je kunt geelwortel toevoegen aan vlees 
en groente.’

In het bos, langs de weg 
’Anijs en venkel zijn geschikt voor 
baby’s met darmkrampjes en een krui
denkussentje lavendel in je kussensloop 
bevordert de nachtrust. Als je nu het 
bos inloopt, kun je gratis daslook pluk
ken. Dat is onder andere goed voor 
hart en bloedvaten. Langs de weg vind 
je duizendblad, dat stimuleert de eet
lust en de blaadjes hebben een bloed
stelpende werking. Of je treft er kamille 
aan. Kamille geeft rust en kan maag
klachten verhelpen. Langs de weg 
groeit zelfs wilde peen. In de bewe
gingstuin van De Zeven Bronnen 
groeien citroenmelisse, pepermunt en 
lavendel, maar daar pluk ik niets van. 
Zodat onze bewoners zolang mogelijk 
kunnen genieten van hun aanwezig
heid. Hou je van zelfgemaakte frambo
zenjam? Alsjeblieft. Hier heb je een pot. 
En een fles kweeperensiroop, die is 
heerlijk bij pudding, yoghurt en ijs.’

‘Ik wilde en wil in 
elk geval niet 
achter de geraniums 
terechtkomen.’

de loop der jaren geleerd om zaken te 
relativeren. Dat zal wel met mijn leef
tijd en ervaring te maken hebben. Toen 
het nieuws bekend werd van de forse 
bezuinigingen in de zorg dacht ik wel af 
en toe: wat gebeurt er straks met mij? 
Ik wilde en wil in elk geval niet achter 
de geraniums terechtkomen. Daarom 
combineer ik mijn werk bij Envida nu 
met mijn werk als herborist of kruiden
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ken in Klevarie en heb er dus een band 
mee. Maar toen ik voor de eerste keer 
Larisa binnenliep, dacht ik: sjiek! 
Ondanks mijn vele herinneringen aan 
Klevarie, vind ik het daarom niet heel 
erg dat het gebouw op termijn wordt 
gesloopt en dat er op het vrijgekomen 
terrein stadswoningen worden 
gebouwd. Over de architectuur van 
Larisa: er is veel lichtinval en in het 
gebouw lopen kijklijnen naar de Sint
Janskerk en de SintServaasbasiliek op 
het Vrijthof. Samen met de binnenhuis
architect hebben we het grand café, de 
kleine bioscoop, de lees en activiteiten
tafel en de verschillende interne zit
hoekjes tot stand gebracht.’

De 54 pgbewoners wonen op de eerste 
en tweede verdieping, de 36 somatische 
bewoners op de derde en vierde verdie
ping. Niebe: ’Alle bewoners hebben een 
ruime, eigen kamer met badkamer. 
Daarbij beschikken de pgafdelingen 
over een grote meanderruimte zoals wij 
dat noemen. Daar staat de woonbele
ving extra centraal. Onze pgbewoners 
zijn daar veel aanwezig. Op het ogenblik 
merken wij niet dat ze veel behoefte 
hebben om in verband met privacy op 
hun eigen kamer te blijven. Onze soma
tische bewoners maken wel meer 
gebruik van hun eigen kamer. Zij gaan 
voor de maaltijden naar het à la carte
restaurant op de begane grond. Heb je 
dat gezien? Het lijkt op een restaurant 
zoals je dat aantreft in de binnenstad 
van Maastricht. Zo mooi. De pgbewo
ners maken op de afdeling in buffet
vorm gebruik van de broodmaaltijden. 
Daar kunnen ze  zo nodig met de hulp 
van medewerkers  hun eigen maaltijd 
kiezen. Ook de warme maaltijd wordt 
dusdanig gepresenteerd dat de bewoner 
zelf kan kiezen waar hij zin in heeft. In 
gezelschap van familie bijvoorbeeld kan 
hij die maaltijd ook in het restaurant 
gebruiken.’

Het is maar een kleine stap van het 
oude verpleeghuis Klevarie naar het 
nieuwe zorgcentrum Larisa. Ook 
gevoelsmatig. Niebe van der Heijden is 
teamleider op de twee pg-afdelingen 
van het warme, olijfgroene gebouw dat 
medio februari in gebruik is genomen. 
’Mijn collega’s en ik dachten dat we al 
snel heimwee zouden krijgen naar 
Klevarie, maar dat viel ontzettend mee.’

Versierde tunnel 
’De inhuizing vond plaats in fasen. Hoe 
druk het ook was met het overbrengen 
van de meubels van de bewoners, dat 
was echt een feest. We hadden geza
menlijke lunches gereserveerd voor de 
bewoners, hun familie en de medewer
kers van Larisa. De provisorische tunnel 
van Klevarie naar Larisa was versierd 
met ballonnen en in die tunnel maakten 
een doedelzakspeler en een accordeo
nist hun opwachting. Van tevoren had
den we de bewoners en hun naasten al 
een uitgebreide rondleiding gegeven in 
het nieuwe Larisa.’ Larisa betekent in 
het Spaans: de lach of de glimlach. Die 
glimlach kom je voortdurend tegen in 
het nieuwe gebouw. Niebe: ’Larisa is een 
mooi, open en fris gebouw. We hebben 
tot nu toe alleen maar positieve reac
ties gehad.’

Sjiek! 
’Dat is ook te begrijpen. Het sterk ver
ouderde Klevarie voldeed niet meer aan 
de wensen van de bewoners en hun 
familie. Meerdere bewoners sliepen 
daar op één kamer en er waren maar 
een paar badkamers voor een hele afde
ling. Ik ben in 1977 begonnen met wer

 ‘Ze bepalen 
onder meer zelf 

hoe laat ze 
op staan en 

naar bed gaan.’
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Niebe van der Heijden

kunnen voeren. Ze bepalen onder meer 
zelf hoe laat ze opstaan en naar bed 
gaan. Ook als ze andere wensen 
hebben, kijken we hoe we daar zo goed 
mogelijk invulling aan kunnen geven.’

Nieuwe werkwijze 
Het nieuwe Larisa brengt ook een 
nieuwe werkwijze met zich mee. Niebe: 
’De kamers hier zijn voorzien van 
plafondliften. Dit houdt in dat mede
werkers niet meer hoeven te sjouwen 
met de mobiele tilliften die we in 
Klevarie gebruikten. En omdat elke 
bewoner een eigen badkamer heeft, 
kunnen we daar een voorraad wasgoed 
neerleggen. Dat zorgt ervoor dat de 

Maastricht in huis 
Wat ook opvalt in Larisa zijn de mans
hoge foto’s op de afdelingen, met 
daarop onder andere afbeeldingen van 
het Faliezusterspark met de Pater Vinck
toren, Station MaastrichtCentraal en 
de Hoeg Brögk. Zo hebben de bewoners 
Maastricht in huis en kunnen ze als het 
ware door hun eigen stad en verleden 
wandelen. Niebe: ’We zijn nog niet hele
maal klaar met de inrichting, maar we 
zijn hard op weg om de laatste details 
toe te voegen. In juni volgt de officiële 
opening van Larisa. Lang voor die tijd 
zal het gebouw eruitzien zoals we alle
maal willen. Weer over de bewoners: we 
vinden het belangrijk dat zij de regie 

looproutes van de medewerkers korter 
worden. Verder speelt de overige zorg
techniek hier natuurlijk een belangrijke 
rol in. Wat de zorgroutes betreft: in 
Klevarie hebben we al een begin 
gemaakt om die nog efficiënter te 
maken. Daar gaan we in Larisa mee 
verder.’ In het restaurant op de begane 
grond zit een bewoonster in een 
rolstoel. Op de vraag wat zij vindt van 
de overgang van Klevarie naar Larisa, is 
er weer die glimlach. Plus een opgesto
ken duim. ’Alles is hier beter.’

In Larisa is er 
       steeds weer    
   die glimlach



’Ik doe in Koepelhof voornamelijk de 
afwas. Vroeger heb ik gewerkt als assis
tentbrouwmeester bij een distilleerde
rij. Daar begonnen we in alle vroegte 
met het spoelen van jenever en andere 
flessen. Mensen brachten de lege fles
sen terug, omdat daar in die tijd nog 
statiegeld op zat. Het terrein waarop 
die flessen stonden was zo groot als een 
voetbalveld. In vergelijking daarmee is 
de afwas hier een grapje, al heb ik het 
liefste dat het zo druk mogelijk is. Wat 
ik prettig en leuk vind aan Koepelhof: 
er is nooit ruzie. Mijn collega’s en ik 
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passen allemaal door één deur, welke 
kleur van de regenboog ze ook hebben. 
In de meeste grote bedrijven zou ik nog 
niet als vlieg binnen willen zijn. Daar 
hebben ze wel ruzie. Waarom weet ik 
niet. Ik weet wel dat concurrentie en 
concurrentie twee is.’ 

Pottenberg en Wyck 
’Hoe ik bij het Leger des Heils terecht 
ben gekomen, wil ik niet vertellen. 
Omdat ik daar zelf nog niet helemaal 
uit ben. Of ik het daar naar mijn zin 
heb? Het leven gaat z’n gangetje. 

Maar zeg nu zelf: wie kan daar nu écht 
tevreden zijn? Voordat ik bij het Leger 
een slaapplek vond, heb ik tien jaar in 
de Maastrichtse wijk Pottenberg 
gewoond en daarna nog in Wyck, in een 
straat tegenover De Griend. In die 
straat woonde een man. Toen hij in huis 
was overleden, vonden ze hem pas drie 
weken later. De maden liepen vanzelf 
de trap af. Dat mag mij niet gebeuren. 
Daarom wil ik nooit meer alleen wonen. 
Ik ben nooit getrouwd en heb geen kin
deren. Ik ben door God vergeten en de 
duivel wil me niet. Lang geleden 

De 68-jarige Valkenburgenaar Jacques Bisschops woont bij het Leger des Heils in Maastricht. 
’Ik ben alleen bij het Leger om te slapen en een beetje tv te kijken.’ 
’s Ochtends gaat hij altijd rond 8.00 - 8.30 uur op pad. Te voet. ’Ik kan niet fietsen of brommeren.’ 
Jacques werkt vier dagen per week als vrijwilliger in de keuken van Envidalocatie Koepelhof.

Eén uit duizenden

’Ik ben door
    God vergeten 
  en de duivel wil
    me niet’
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woonde ik bij mijn ouders thuis. Die 
hadden een café aan de Houthemerweg 
in Valkenburg aan de Geul.’ 

Heter dan branden kan niet 
’Vóór Koepelhof heb ik als vrijwilliger 
gewerkt bij MVV Maastricht. In de kan
tine, de vloer zuigen, papier prikken.  
En de tribunestoeltjes schoonmaken. 
Veel werk? Met tien man is dat zo 
gebeurd. Dat was leuk om te doen, ook 
al hou ik niet van voetbal. Ik ben meer 
van het judo. Dat heb ik achttien jaar 
gedaan. Een half jaar voordat het dag

Jacques  Bisschops

bestedingsproject van het Leger en 
MVV Maastricht ophield, werd me 
gevraagd of ik in Koepelhof wilde wer
ken. Waarom niet?, dacht ik, heter dan 
branden kan niet. Ik doe ook caféwerk 
in het trefcentrum van Wittevrouwen
veld en help daar bij de wekelijkse maal
tijd. Ik wil nu nog een woonomgeving 
die bij me past en leven in vriendschap. 
Dat zou mooi zijn.’

Bart nam Jacques
in dienst 
Bart Leenders is teamleider 
Hoteldiensten binnen de Envida
locaties Koepelhof en La Valence. 
’Ik werd gebeld door het Leger 
des Heils in Maastricht. Of ik een 
man kon gebruiken die op zoek 
was naar een zinvolle dagbeste
ding. In eerste instantie had ik 
mijn bedenkingen, maar ik 
besloot niet te snel te oordelen. 
Jacques is op gesprek gekomen in 
Koepelhof en kreeg een proeftijd 
van twee weken. Inmiddels werkt 
hij als vrijwilliger ondersteu
nende diensten al zo’n drie jaar 
in de afwaskeuken en ruimt hij 
bestellingen in. Als we hem nodig 
hebben, is hij er. Ook in extra 
drukke perioden, zoals de tijd 
rond kerst. Jacques hoort bij het 
team en maakt deel uit van de 
samenleving. De aanwezigheid 
van Jacques bij Envida past voor 
mij in de lijn van de organisatie 
om de maatschappij meer binnen 
te halen. Jacques laat zien dat 
vooringenomen meningen over 
bepaalde groepen mensen lang 
niet altijd overeenkomen met de 
werkelijkheid.’

17



18

*Daniëlle Klinkenberg

En dit doen wij*

Vijf jaar geleden ontstond Proper, een joint venture 
tussen Vivre en schoonmaakbedrijf Hago Zorg. 
Daniëlle werkte bij de facilitaire dienst van voormalig Vivre, 
besloot om te solliciteren bij Proper en kreeg een baan als 
manager. Hoe verloopt de samenwerking met Envida? 
En de omgang met de intramurale bewoners?

  ‘Het zijn vooral 
    de bewoners die het  
werk leuk maken’



‘Proper, Vivre, Envida, het maakt me 
niet zoveel uit voor wie ik werk. We 
hebben namelijk hetzelfde doel en dat 
is om de bewoner zo goed mogelijk te 
bedienen. Mijn baan is afwisselend en 
uitdagend. Ik beweeg tussen alle lagen 
van de organisatie en houd mij met uit
eenlopende zaken bezig, van ziektever
zuim tot scholing tot welke schoon
maakmiddelen er moeten worden 
aangeschaft. Voor een groot gedeelte 
ben ik vrij in de manier waarop ik mijn 
doelstellingen behaal. Ik voel mij soms 
net een zelfstandig ondernemer; ik 
moet het allemaal regelen en dat maakt 
mijn werk ontzettend leuk.’

Afstemming met Envida 
‘Proper volgt de stroom van Envida; 
schoonmaak komt na de zorg. Het is 
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belangrijk dat de teamleiders van 
Envida communiceren met onze voor
werkers. Sommige situaties vereisen 
namelijk een andere aanpak. Wanneer 
er bijvoorbeeld een cliënt is overleden, 
zijn er mogelijk familieleden op de 
kamer om afscheid te nemen of om 
spullen bij elkaar te zoeken. Op zo’n 
moment wil je niet gestoord worden 
door de schoonmaakdienst. Ook moet 
er anders geroosterd worden voor het 
poetsen van lege kamers. Het is voor 
onze planning fijn om op voorhand te 
weten wat er gedaan moet worden. 
Daarnaast kan de overdracht belangrijk 
zijn voor de veiligheid van onze mede
werkers. Wanneer de MRSAbacterie 
uitbreekt, moeten onze medewerkers 
anders worden gekleed. Als wij hier niet 
van op de hoogte zijn, lopen we onbe
schermd rond met het risico om besmet 
te worden en ook andersom, onze 
medewerkers zouden zonder vooraf
gaande actie de bewoners kunnen 
besmetten. In het algemeen verloopt de 
samenwerking tussen Proper en Envida 
soepel. Door mijn achtergrond bij Vivre 
was ik al bekend met de organisatie en 
werkte ik al langer samen met een aan
tal oudcollega’s.’

Gedrag bij bewoners
‘Ik moedig onze medewerkers niet aan 
om meer te doen dan is afgesproken. 
Het mag, maar dan in hun eigen tijd. 
Er is weinig ruimte onder werktijd en 
het programma hetgeen door Envida is 
ingekocht heeft onze prioriteit. Aan de 
andere kant doen wij er veel aan om de 
relatie met de bewoner te stimuleren. 
Jaarlijks delen onze medewerkers een 
presentje namens onze organisatie uit. 
Schoonmaken in de zorg is anders dan 
die bij kantoren want wij dienen onze 
cliënten niet alleen met een schone leef
omgeving, het sociale aspect is in ons 
werk zeker ook zeer belangrijk. Een ont
spannen praatje over de kleinkinderen 
of het weer wordt enorm gewaardeerd. 
Je werkt bij de bewoners thuis en jouw 
aanwezigheid moet prettig voelen, je 
bent in principe hun gast. Omdat dit 

contact zo belangrijk is, krijgen Proper
medewerkers één per twee jaar een trai
ning over hoe zij zich moeten gedragen 
bij bewoners en wordt hier veel aan
dacht aan gegeven in onze werkoverleg
gen. Er is overigens een youtube filmpje 
over gemaakt. Momenten van de waar
heid, dit laat goed zien hoe wij dit 
doen.’

Betrokkenheid 
‘Eind 2015 werd Proper genomineerd 
voor Beste Werkgever 2015. Op het 
gebied van medewerkerstevredenheid, 
betrokkenheid en klantgerichtheid werd  
Proper hoger gewaardeerd dan het lan
delijk gemiddelde. Voor onze betrok
kenheid scoorden we een 8,4; het zijn 
vooral de bewoners die het werk leuk 
maken. Dat onze medewerkers iets 
kunnen betekenen voor hen, geeft een 
enorme voldoening. Soms leidt dit 
gevoel van betrokkenheid een eigen 
leven. Zo kwam mij ter ore dat iemand 
met een Properjasje geld inzamelde op 
de afdelingen. Gelukkig bleek dit ver
haal een stuk genuanceerder dan op het 
eerste gezicht leek. De betrokken mede
werker organiseerde namelijk een 
barbecue bij haar thuis en had hiervoor 
met de beste bedoelingen ook bewo
ners uitgenodigd die maar al te graag 
wilden bijleggen voor een lekker stuk 
vlees. Deze initiatieven staan los van 
Proper en mogen dan ook niet met ons 
geassocieerd worden middels het 
bedrijfskostuum. Ik vind het soms moei
lijk om hier een standpunt over in te 
nemen. Je hoort vaak mooie verhalen. 
Er zijn zoveel goede bedoelingen. 
Sommige medewerkers zijn vrijwilliger 
op een locatie geworden. Ikzelf voel me 
ook helemaal op mijn plek in de zorg. 
Ik zou op dit mopment niet willen 
ruilen voor een baan bij Hago in de 
kantoorbranche. De liefde voor de zorg 
zit in mijn hart.’

 Schoonmaaktips
• Gooi meer weg dan je lief is 

• Doe zoveel mogelijk digitaal

• Gebruik microvezel doeken

• Begin bij de orde in je hoofd

• Leer je kinderen op te ruimen

  www.envidaproper.nl
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Vanaf deze uitgave een overzicht van de leukste 
Facebookberichten. Heb je een tip voor ons? 
Mail dan naar intercom@envida.nl

Er zijn weer 4
ergocoaches 
afgestudeerd 
Proficiat!

Presentatie 
‘Van Thuis naar 
Thuis’ van 
Hogeschool 
Zuyd aan het 
wijkteam van 
Meerssen.

Een 9,2 voor 
thuisteam 
Caberg. Top!

Inzamelings
actie voor 
KNGF Geleide
honden een 
groot succes!

66+

61+

60+

28+

55+

Envida

Vind deze pagina leuk

Leuk Reactie Delen

Envida

Vind deze pagina leuk

Leuk Reactie Delen

Envida

Vind deze pagina leuk

Leuk Reactie Delen

Envida

Vind deze pagina leuk

Leuk Reactie Delen

Envida

Vind deze pagina leuk

Leuk Reactie Delen

Collega’s van 
De Zeven 
Bronnen op 
promotietour
bij het het 
United 
World College.

What's
 up


