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‘Ieder mens schrijft zijn eigen levensverhaal. De aaneenschakeling van ervaringen, met 
pieken en dalen maakt ons tot wie we zijn. Elk verhaal telt, want iedere mens doet ertoe.’ 
Aan het woord is Leon Verhoeven (45), geestelijk verzorger/pastor bij de Van Neynselgroep. 
Al pratend straalt hij rust, betrokkenheid en compassie uit. ‘Ik zoek mensen op in hun 
verhaal. Het vertellen van dat verhaal is voor een bewoner soms belangrijker zijn dan een 
dieetadvies of een bezoek van de fysiotherapeut.’ Een bijzonder interview over de visie op 
‘wel-zijn’.

ZORG VOOR WELZIJN: DE MENS ACHTER DE CLIËNT

‘De kern van de zorg zit 
in de ontmoeting’

Leon Verhoeven

Sinds oktober 2009 is Leon Verhoeven twee dagen 
per week werkzaam als geestelijk verzorger/pastor 
in verpleeghuis Oosterhof. Daarnaast werkt hij al 9 
jaar in het Maasziekenhuis te Boxmeer. ‘Als geestelijk 
verzorger vind ik het belangrijk om present te zijn, om 
belangeloos aanwezig te zijn bij de ander. Dan voelen 
mensen zich vrij om hun levenservaringen te delen en 
de belangrijke vragen te stellen, die zij met zich mee 
dragen.’ 

Vrije ruimte
Dat klinkt mooi, maar wat betekent dit in de praktijk? 
Leon geeft een voorbeeld: ‘Veel bewoners aarzelen om 
te vertellen over hoe het werkelijk met hen gaat. Ze wil-
len de eigen partner of kinderen niet belasten met hun 
problemen en gevoelens. En bij zorgverleners ervaren 
bewoners niet altijd de ruimte die nodig is zich uit te 
kunnen en durven spreken. ‘De zuster heeft het al zo 
druk’ is een veelgehoorde opmerking van bewoners. Als 
geestelijk verzorger probeer ik een soort vrije ruimte te 
bieden waarbinnen mensen op verhaal kunnen komen.’  

Identiteit
‘Geestelijke verzorging is zorg voor de binnenkant, zorg 
voor wel-zijn,’ vervolgt Leon. ‘De zorg is vaak gericht op 
de buitenkant, op lichamelijk welzijn. Het is echter de 
kunst de mens achter de cliënt niet uit het oog te verlie-
zen. Zonder dat we het ons realiseren, kunnen bewoners 
intens bezig zijn met indringende vragen over de zin en 
betekenis van hun leven. Vragen als ‘waarom moet mij 
dit overkomen’, ‘is er nog toekomst voor mij’ of ‘word ik 
wel gezien’. Allemaal vragen die gaan over iemands iden-
titeit. Bij veel bewoners is die identiteit verstoord geraakt 
door ingrijpende gebeurtenissen zoals de opname in het 
verpleeghuis. Maar ook als gevolg van dementie raakt 
iemand steeds meer vervreemd van zichzelf en de omge-
ving. Het geeft het gevoel ontheemd te zijn.

Verborgen vragen
Hoewel het voor veel bewoners moeilijk is deze 
ervaringen te uiten, zitten ze er wel mee.  Ik noem dat 
dan ook verborgen vragen. De vragen die schuilgaan 
achter een andere vraag of een gedraging.’ Leon geeft 
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(foto: Menno Stassen)

HET DRAAIT OM  
VERTROUWEN EN AANDACHT ‘Ik geniet van het werken in de flexpool’

Waarom zou je in de flexpool werken? 
Wat is daar zo aantrekkelijk aan? Onlangs 
meldde zich een enthousiaste flexpoolme-
dewerker. De moeite waard om op te teke-
nen en verder te vertellen. Een kijkje in het 
leven van Joop van Eersel (56).

EEN KIJKJE IN HET LEVEN VAN JOOP

We horen graag wat u vindt van 
deze krant! 

Mail een reactie naar:  
communicatie@vanneynsel.nl of 
geef een berichtje af bij de receptie 
t.a.v. A. Hodzelmans, CMO.

een voorbeeld uit de praktijk: ‘Een bewoner geeft aan 
vaak niet te kunnen slapen. De verzorgende antwoordt 
daarop – met de beste bedoelingen – dat zij de dokter 
zal vragen iets voor te schrijven, zodat de bewoner 
beter kan slapen. Echt contact is er dan niet. De onder-
liggende vraag – hoe het komt dat de bewoner maar niet 
kan slapen – is niet gesteld. Mogelijke angst of verdriet 
blijven onbesproken en daarmee onder de oppervlakte.  
De slaapmedicatie heeft het probleem toegedekt, aan 
de buitenkant is alles rustig.’

Waardigheid
Voor veel bewoners geldt dat ze zich in een proces 
van loslaten bevinden. ‘Ik probeer me voor te stellen 
hoe het is om steeds meer op te moeten geven. Om 
zo afhankelijk te zijn van anderen dat je niet meer 
zelfstandig naar het toilet kunt of dat je hulp nodig hebt 
bij het eten. Je raakt de regie kwijt over je leven. Dat is 
een onthutsend perspectief. Mensen voelen zich dan 
ook vaak aangetast in hun identiteit, vragen zich af wie 
ze nog zijn en of ze er nog toe doen. Een moeilijk proces 
van loslaten en jezelf hopelijk hervinden. Veel bewoners 
maken dit proces in eenzaamheid door zonder dat 
anderen er weet van hebben.’ Als je er zo bij stil staat, 
besef je wat Leon bedoelt. ‘Als je zoveel moet loslaten, 
dan is je menselijke waardigheid nog het enige wat telt. 
Het is zo belangrijk dat deze waardigheid niet wegvalt. 
Dat je als bewoner blijft voelen dat je er mag zijn. En dat 
er de hoop is dat je gezien wordt, dat er mooie ontmoe-
tingen kunnen zijn, hoe klein ook. Even vragen hoe het 
met iemand gaat. Een complimentje geven en oprecht 

luisteren.  Zorg geven begint voor mij bij de bereidheid 
de ander zo te willen ontmoeten.’  
Helaas is de praktijk vaak anders. ‘We zijn vaak zo druk 
met zorg verlenen, met doen, dat we zomaar de mens 
achter de bewoner uit het oog kunnen verliezen. En dan 
kan het gebeuren dat we lijden hebben toegevoegd in 
plaats van hebben weggenomen. Onbewust en onbe-
doeld.’  

Machteloosheid
Leon erkent dat voor veel zorgverleners het leveren 
van goede zorg steeds meer onder druk is komen te 
staan: ‘De ontwikkelingen in de zorg, de drukte op de 
werkvloer en de administratieve rompslomp vragen 
veel van medewerkers. In hun werk worden ze vooral 
aangesproken op hun functioneren, op hun ‘doen’, en 
veel minder op wie ze als mens zijn, op hun ‘laten’. Veel 
zorgverleners voelen zich machteloos bij de hectiek van 
het werk. Daar komt ook nog eens de ervaring bij om te 
moeten gaan met het lijden van bewoners. Door aan-
dacht te hebben voor deze worsteling, hoop ik dat het 
hen lukt om dicht bij hun inspiratie te blijven. Want diep 
in hun hart willen zorgverleners vooral de ander helpen.’ 

Kansen op ontmoeting
Leon ziet in de praktijk gelukkig veel voorbeelden 
waar het goed gaat. ‘Soms kun je die creëren en soms 
overkomen ze je. Ik hoor wel eens een bewoner een ver-
zorgende aanspreken alsof het haar dochter is. Of een 
verzorgende tegen een bewoner zeggen ‘Ik ben blij u 
weer te zien’. Dan is sprake van echte ontmoeting. Ik zie 

bewoners opleven als ze deelnemen aan een activitei-
ten. Een verzorgende die tegen een bewoner zegt: ‘Wat 
heeft u dat mooi geschilderd, ik wist niet dat u dat kon!’. 
Zo’n bewoner leeft op en er is echt contact.’ Verbinding 
zit trouwens ook in leuke, kleine dingen. Even praten 
over de laatste aflevering van het televisieprogramma  
Boer zoekt vrouw bijvoorbeeld. Een welgemeend com-
plimentje over iemands kapsel of kleding. ‘Het is maar 
een kort moment, maar heel waardevol. Daar begint 
goede zorg!’

Broosheid
Leon ziet en hoort veel. Op de vraag of het zwaar is om 
pastor te zijn, geeft hij een mooi antwoord. ‘Ja, het is 
zwaar. Maar het geeft ook veel. Mensen mogen ont-
moeten aan de binnenkant is ook een voorrecht. Vaak 
vallen bijkomstigheden weg en blijft over waar het die 
ander echt om gaat.  Verlangens, idealen, hoop, maar 
ook twijfel, pijn en broosheid, ze mogen er allemaal 
zijn. Bewoners geven mij zo vaak het gevoel dat ook 
ik er mag zijn. Geven en ontvangen gaat beide kanten 
uit. Voor mij zijn hierin de woorden van Fransiscus 
van Assisi veelbetekenend: ‘Gelukkig de mens die zijn 
naaste in diens broosheid draagt, zoals hij door hem 
gedragen wil worden als hij in een soortgelijke situatie 
verkeert.’ In dit besef elkaar ontmoeten brengt ons bij 
de kern van de zorg.’ 

‘Waar werk jij tegenwoordig?’, vragen vrienden, familie 
en oud-collega’s regelmatig aan Joop van Eersel. 
‘In de flexpool van de Van Neynselgroep’ is dan 
haar antwoord. Vervolgens moet ze uit gaan leggen 
wat een flexpool is en wat ze doet. Joop: ‘Bijna nie-
mand weet waar flexpool voor staat. Al eerder werkte ik 
in een soort van pool. Toen was ik transferpuntwerker, 
TPW’er. En ook toen wist niemand wat ik deed. Grappig? 
Nee, maar wel begrijpelijk.’ 
 

Afwisselend
Wat houdt het in, die flexpool van de Van 
Neynselgroep? De flexpool is een groep van onder 
andere verzorgenden niveau 2 en 3, die ervoor gekozen 
hebben om op elke locatie van de Van Neynselgroep 
te werken. Afwisselend dus, met veel flexibiliteit. De 
flexpool wordt bijvoorbeeld ingeschakeld als collega’s 
tijdelijk niet kunnen werken door ziekte, teamoverleg, 
vakantie of feestdagen. Het voordeel is dat de flexpool 
medewerkers bij de Van Neynselgroep werken in plaats 
van bij een uitzendbureau, en dus geen vreemden zijn 
binnen de organisatie. 

Pluspunt
Joop vertelt gedreven verder: ‘Wat ik vaak hoor is dat wij 
flexpoolers vergeleken met het vaste team de bewoners 
niet kennen. Dat is waar. Daarom moeten wij de tijd 
nemen om elk ZorgLeefPlan goed te lezen voordat we 
zorg verlenen. En we kunnen bewoners natuurlijk ook 

gewoon vragen: ‘Wat kan ik voor u doen? En hoe wilt u 
dat ik dat doe?’ Juist omdat we geen of weinig routine 
hebben in het werken op een specifieke afdeling en met 
elke individuele bewoner, werken we optimaal vraagge-
richt. En dat is een pluspunt. Het is wel aan ons om daar 
onze kwaliteit te laten zien.’
 

Steentje bijdragen
Dit is ook de houding naar de collega’s van de vaste 
teams, vertelt Joop. ‘Wij komen binnen met de vraag: 
‘Wat kan ik vandaag voor je doen?’ De collega’s weten 
dat ze ontlast worden en dat wij ons steentje bijdra-
gen aan de zorg. En dat dat het beste gaat in goede 
samenwerking.’ Veel flexpoolmedewerkers hebben 
al veel ervaring opgedaan in vaste teams bij de Van 
Neynselgroep of elders. Waarom zij overstappen naar 
de flexpool? ‘Het grote voordeel is dat privé en werken 
gemakkelijker te combineren zijn. Je kunt zelf aangeven 
wanneer je wel en niet wilt werken. Ook ideaal dus voor 
studenten of voor mensen die de zorg hebben voor een 
gezin, maar toch een paar uurtjes willen werken.’

Trots
Ook voor Joop was dit de reden om in de flexpool te 
gaan werken. Drie jaar geleden had ze een druk leven. 
Twee volwassen kinderen (‘Maar dan is moeders zorg 
nog steeds nodig’, zegt Joop lachend), een baan van 32 
uur, het huishouden. Toen vertelde haar dochter, die net 
gestart was met de Pabo, dat ze zwanger was. Joop zei 
meteen: ‘Jij moet verder kunnen studeren en je kindje 
kunnen krijgen. Maar dan wel zonder veel stress en 
zorgen, dus ik ga je helpen waar ik kan.’ Dat was echter 
lastig te combineren met haar werk. Daarom maakte ze 
de overstap naar de flexpool. ‘In overleg plan ik welke 
dagen ik kan werken en welke dagen ik beschikbaar kan 
zijn voor mijn dochter. Inmiddels studeert zij dit jaar met 
succes af. Mijn kleinkind is inmiddels 2 jaar en ik pas 
elke donderdag op. Ik ben trots op mezelf dat ik werk in 

de flexpool en dat ik zo mijn dochter de nodige onder-
steuning heb kunnen bieden. Maar ook dat ik een lieve 
grootmoeder ben voor Lieve, mijn kleindochter,’ vertelt 
Joop met stralende ogen. 

Toegewijd
Dat Joop met veel toewijding in de zorg werkt, blijkt 
wel uit haar verhaal. Ook voor andere familieleden is 
zij zo af en toe mantelzorger. Joop: ‘Dat was ik altijd al 
volgens mijn moeder, zorgen zit er bij mij gewoon in. Dat 
is niet zo erg als het soms lijkt. Ik houd ervan dat het 
de mensen goed gaat!’ Ondanks haar drukke agenda 
maakt ze tijd voor hobby’s. ‘Ik dans bij biodanza (vrije 
expressie), maak soms een schilderij, schrijf soms een 
kinderverhaal of een gedicht en lees dat dan voor in 
een groep. Ik ga wekelijks naar de sauna (‘dat houdt 
de griep eruit’) en kom soms samen met mensen om 
te trommelen. Het zijn de ‘somsmomenten’, op de vrije 
uren. Dat ik als een roos slaap zal niemand verbazen, 
denk ik.’ 

Genieten
Joop geniet van het werken in de flexpool, op de diverse 
afdelingen en met verschillende collega’s. Veel bewo-
ners zijn al lang geen onbekenden meer. ‘En ik ben voor 
velen ook geen onbekende meer. En als ik ergens kom 
waar ze me niet kennen, dan zorgt alleen mijn naam al 
voor grappige momenten. Hoe vaak ze niet denken dat 
er een broeder komt, als de naam ‘Joop’ in de agenda 
staat. Maar ik ben toch echt een zuster!’ 

elkaar en aandacht voor elkaar zijn daarbij sleutelwoor-
den. Ik wens u alvast een mooie lente toe!

Gabrielle Davits 
Raad van Bestuur Van Neynselgroep

2010 vloog voorbij. Inmiddels schiet 2011 al aardig op. 
Carnaval en de lente staan alweer voor de deur. Tijd dus 
voor een nieuw Bericht van de Van Neynselgroep. 
Wij hebben weer geprobeerd er een mooie uitgave 
van te maken. Een krant die bewoners, medewerkers, 
vrijwilligers, familieleden en andere betrokkenen met 
plezier lezen. Dat is altijd een uitdaging, maar ik denk 
dat het weer is gelukt. Natuurlijk horen wij graag uw 
reacties. Misschien weet u wel een onderwerp voor een 
volgend artikel. Laat het ons weten!
Tegelijk neem ik de gelegenheid om even stil te staan 
bij de discussie die in ons land over de ouderenzorg 
wordt gevoerd. De kranten berichten regelmatig over de 
vergrijzing en de daarop gebaseerde voorspelling dat 
we straks te weinig arbeidskrachten in de zorg zullen 
hebben. Steeds meer ouderen worden steeds ouder; er 
komen steeds minder jongeren van wie er bovendien 
steeds minder in de zorg zouden willen werken. Een 
somber vooruitzicht zou je zo denken! 
Ik zou het graag anders willen stellen. Werken in de zorg 
is ‘mensenwerk’. Dat werk geeft veel voldoening omdat 
het ZIN heeft en tegelijk ZIN geeft! Zorgen voor kwets-
bare mensen is een van de mooiste dingen om te doen. 
De medewerkers die deze zorg verlenen, verdienen ons 
vertrouwen. En kwetsbare ouderen moeten op die zorg 
kunnen vertrouwen. Niet voor niets luidt ons motto ‘met 
een gerust hart ouder worden’. 
Met deze optimistische visie voor ogen zoekt onze orga-
nisatie voortdurend naar slimme manieren om goede 
zorg te verlenen. Naar manieren van werken die onze 
medewerkers het beste uit zichzelf leren halen. De cliënt 
en de wijze waarop deze onze inspanningen en goede 
bedoelingen ervaart, is daarbij altijd het uitgangspunt. 
Goede zorg ontstaat uiteindelijk in de wisselwerking 
én dialoog tussen cliënt en medewerker. Vertrouwen in 

In het najaar van 2010 hebben studenten van de 
Radboud Universiteit een onderzoek uitgevoerd 
voor de Van Neynselgroep. Op basis van het  thema 
‘Familieparticipatie op het menu’ hebben zij onderzocht 
hoe de website van de Van Neynselgroep verbeterd zou 
kunnen worden. Ook hebben de studenten een fami-
lieavond georganiseerd op De Grevelingen. Ondanks 
de hevige sneeuwval werd deze goed bezocht. Tijdens 
de bijeenkomst gingen de studenten met familieleden 
in gesprek. Wat vinden familieleden van onze website? 
Zouden ze graag een website voor De Grevelingen 
willen hebben? En wat zou daar dan op moeten staan? 
Er werden ook enquêtes verstuurd, die door bijna 50 
familieleden zijn ingevuld. Dankzij de bijdrage van 
familieleden kwam er veel informatie binnen, die de 
studenten verwerkt hebben tot een advies. 

Enkele aanbevelingen:
•  Op de website staan veel teksten die te lang zijn. Ook 

kan het menu duidelijker. Er is behoefte aan een lijst 
met veelgestelde vragen; dat scheelt ook telefoontjes 
of lang zoeken op de website. En er mogen meer 
aansprekende foto’s gebruikt worden.

•  Er is behoefte aan een aparte website voor De 
Grevelingen. Deze website moet dan wel actuele infor-
matie geven. Er kan bijvoorbeeld een activiteitenka-
lender op staan. Zo kunnen familieleden hun bezoek 
afstemmen op de activiteiten die er zijn en hoeven ze 
niet alleen de prikborden in de gaten te houden. 

•  Internet mag niet het persoonlijke contact vervangen. 
Een website is een aanvullende informatiebron.

Met deze adviezen gaan we aan de slag!

Naar een betere 
website
Internet is niet meer weg te denken. Op 
het web is ontzettend veel informatie 
te vinden. Ook over de zorg. De Van 
Neynselgroep en sommige van haar loca-
ties hebben een eigen website. En we 
merken dat steeds meer familieleden en 
toekomstige cliënten informatie opzoeken 
via internet. 

Een kijkje in het leven van...

Gedurende het jaar verzamelt de 
redactie van deze krant leuke en 
interessante onderwerpen om 
artikelen over te schrijven. Soms 
leidt een gesprek of gebeurtenis 
tot een mooi verhaal. Zo proberen 
we steeds weer een afwisselende 
krant te maken met toegankelijke 
verhalen. Deze keer: Joop, mede-
werker in de flexpool.

Ria van Zwol en Joop van Eersel
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Het nieuwe Boswijk
Een prachtige locatie in een groen park. Een bijzondere visie op verpleeghuiszorg en klein-
schalig wonen. Veel vrijheid voor de architect. En een prima samenwerking tussen alle 
betrokken partijen. Deze ingrediënten zijn het uitgangspunt geweest voor een bijzonder 
project.

Half april 2009 startte de bouw voor het nieuwe ver-
pleeghuis Boswijk in Vught. In oktober 2010 verhuisden 
de bewoners van het oude naar het nieuwe pand. 
Boswijk biedt (beschermd) wonen, welzijn en zorg 
aan 120 bewoners met een vorm van dementie. Twaalf 
huizen zijn op een bijzondere manier verbonden met 

een middengebied dat van alle faciliteiten is voorzien. 
Kortom: een heel bijzonder huis. Moeilijk om in woorden 
te beschrijven, maar fantastisch om te zien. Daarom 
geen lange tekst, maar veel foto’s en enkele uitspraken 
van familieleden en medewerkers, opgehaald tijdens de 
open dagen.

‘Fantastisch, fijn dat mijn 
moeder hier komt wonen.’

‘Boven verwachting,  
zo mooi…’

‘Wat een mooi huisje voor 
opa. Super!’

‘Ik kan niet wachten om 
hier te komen werken.’

In 2011 gaan we veel werk maken van gastvrijheidzorg. 
En dan denken we niet alleen aan het nuttigen van een 
smakelijke en gezonde maaltijd. Het gaat ook over sfeer, 
gezelligheid en service. Het afgelopen jaar hebben we 
ons afgevraagd wat we onder gastvrijheidzorg binnen 
de Van Neynselgroep verstaan. Nu we dat weten zijn 
we klaar om vanaf het voorjaar aan de slag te gaan met 
gastvrijheidzorg en alles wat daar bij hoort. Dat gebeurt 
onder het motto ‘Beleef het Smakelijk’. Daarmee willen 
wij laten zien dat we hard werken aan het verbeteren 
van gastvrijheidzorg. 

Nieuwe maaltijdleverancier
De Kokerij heeft op 17 januari 2011 de laatste maaltijden 
aan onze locaties geleverd. Daarom zijn we op zoek 
gegaan naar een nieuwe maaltijdleverancier. We vonden 
het belangrijk dat de bewoners, ook na 17 januari, 
verzekerd zouden zijn van een goede, lekkere maaltijd. 
Zo kwam Deli XL als beste leverancier uit de bus. Vanaf 
18 januari 2011 levert deze firma de maaltijden. Van de 
overgang van De Kokerij naar Deli XL hebben bewoners 
weinig gemerkt. Wel waren er verbouwingen nodig om 
de keukens gereed te maken. 

Trainingen voor medewerkers
Voor de medewerkers is er wel het een en ander 
veranderd. Zij krijgen te maken met een andere wijze 
van maaltijdvoorziening. De afgelopen periode zijn ze 
daarop voorbereid en getraind. Die trainingen gaan 
ook in 2011 door. We hopen dat bewoners zo nog meer 
gastvrijheid ervaren.

De eerste reacties
Veel bewoners waren op 18 januari enthousiast over de 
nieuwe maaltijden en vonden die erg lekker. Ze gaven 
aan dat de smaak goed is. ‘De boontjes zijn opgeschud 
met boter en nootmuskaat, heerlijk’, ‘de soep is goed 
gevuld’ en ‘de groenten smaken lekker en het vlees is 

mals en lekker gekruid’. De tafels waren mooi gedekt 
met placemats. Ook dat werd erg gewaardeerd.

Informatie
De komende tijd zullen wij u regelmatig informeren over 
Beleef het Smakelijk. Bijvoorbeeld door een berichtje in 
het locatiekrantje of in het restaurant. Want Beleef het 
Smakelijk is meer dan alleen een andere maaltijdleve-
rancier. Zoals gezegd, het gaat erom dat bewoners en 
gasten de maaltijd smakelijk beleven!

Aan de slag met het verbeteren van gastvrijheidzorg

Beleef het smakelijk!
De Van Neynselgroep wil goed luisteren naar de wensen en behoeften van bewoners. Dat 
geldt ook voor eten, drinken en gastvrijheid. Want we weten dat de maaltijd voor veel van 
onze bewoners een van de belangrijkste momenten van de dag is.

Beleef het Smakelijk! Daarmee 

wordt bedoeld dat het eten 

natuurlijk lekker moet zijn, 

maar dat de beleving minstens 

zo belangrijk is.

Met toespraken en het doorknippen 
van een lint door wethouder Van Bussel 
werd het gebouw op 20 september 
officieel geopend. Maar eerst speelde 
een huisorkest van vijftien bewoners een 
muziekstuk, onder leiding van auditief-
kunstenaar Bart van Dongen. Bijzonder, 
want ze gebruikten daarvoor attributen 
uit de voorbije verbouwing. De rest van 
de week was er onder meer een open dag, 
een historische modeshow en een kermis 
met poffertjes en gerookte paling voor 
bewoners.

Oosterhof 40 jaar
In 2010 bestond verpleeghuis Oosterhof 40 jaar. Toen werd ook de verbouwing van de 
begane grond afgerond. Om dat allemaal te vieren, was er van 20 t/m 24 september 2010 
een feestweek onder het motto ‘Wat kunnen wij voor u betekenen?’.

 (foto: Jan van Keulen)

(foto’s: Ika Gommers)
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Marlein Elbers is geen onbekende binnen de Van 
Neynselgroep. Ze werkt hier al sinds 1999, waarvan 
de afgelopen jaren in Verpleeghuis Boswijk. Toen de 
vacature voor staffunctionaris vrijwilligerswerk voorbij 
kwam, was Marlein meteen geïnteresseerd. ‘Het leek 
me mooi om iets te kunnen betekenen voor alle vrijwil-
ligers van de Van Neynselgroep. Hoe kunnen we zaken 
simpeler maken, maar ook zo goed mogelijk regelen? 
Kunnen we met maatwerk beter voldoen aan de indivi-
duele wensen van vrijwilligers? En hoe zorgen we ervoor 
dat we als organisatie wat betreft het vrijwilligerswerk 
voorbereid zijn op de toekomst? Ik hoop hier mijn steen-
tje aan bij te kunnen dragen.’

Meer duidelijkheid
Marlein gaat onder meer het vrijwilligerswerk voor de 
hele Van Neynselgroep organiseren. Ook gaat zij aan 
de slag met de actiepunten en aanbevelingen die zijn 
voortgekomen uit het project harmonisatie vrijwil-
ligersbeleid. Mooie woorden, maar wat houdt dit in? 
Marlein licht toe: ‘We hebben zes locaties en overal 
werken vrijwilligers. Maar elke locatie heeft zijn eigen 
regels. Daarom hebben we vrijwilligersbeleid opgesteld, 
dat voor alle locaties geldt. Voor vrijwilligers betekent 
dit dat iedereen recht heeft op hetzelfde. In zo’n grote 
organisatie moet dat ook. Dan is er duidelijkheid en 
weet elke vrijwilliger waar hij of zij aan toe is.’

Maatwerk
Toch betekent dit niet dat vrijwilligerswerk minder 
persoonlijk wordt. ‘Juist niet,’ zegt Marlein. ‘We vinden 
het juist belangrijk om meer te kijken naar de wensen en 
achtergrond van elke vrijwilliger. Dat begint met goede 
werving en selectie. Met elke toekomstige vrijwilliger 
heb ik een intakegesprek. Ik kijk naar wat iemand wil en 
vervolgens wat de mogelijkheden zijn op de verschil-
lende locaties. Zo kunnen we iemand sneller en beter 

plaatsen. En mocht de vrijwilliger willen wisselen van 
locatie, dan is dat ook makkelijker.’ 

Aandachtspunten
Eind september 2010 is er een tevredenheidsonder-
zoek uitgevoerd onder de vrijwilligers van de Van 
Neynselgroep. Daar kwamen enkele aandachtspunten 
uit . Eén aandachtspunt is het ontwikkelen van een 
goed introductieprogramma voor nieuwe vrijwilligers. 
‘Hier waren we al mee bezig,’ vertelt Marlein. ‘Maar 
het is belangrijk dat we dit introductieprogramma nu 
praktisch gaan uitwerken. Vrijwilligers hebben daar 
behoefte aan.’ Maar er zijn meer aandachtspunten naar 
voren gekomen. Hier zullen alle vrijwilligers iets van 
merken, ook degenen die hier al langer werken. Marlein: 
‘We gaan elk jaar een voortgangsgesprek voeren met 
onze vrijwilligers. We willen weten of de vrijwilliger het 
nog naar de zin heeft. Of wensen veranderd zijn. Dan 
kunnen we meteen actie ondernemen. En zo houden 
we ook in de gaten wat we als organisatie beter kunnen 
doen.’ Uit het onderzoek is ten slotte naar voren geko-
men dat de communicatie met vrijwilligers aandacht 
behoeft. ‘Dat gaan we in 2011 verder onderzoeken.’

Vrijwilligerscoördinatoren
Zodra een vrijwilliger op een locatie werkt, komt de 
vrijwilligerscoördinator in beeld. Deze coördinatoren, 
voor elke locatie één, vormen het aanspreekpunt voor 
de dagelijkse gang van zaken. Zij voeren ook de voort-
gangsgesprekken met de vrijwilligers. ‘Zo is er voor alle 
vrijwilligers een vast aanspreekpunt waar ze terecht 
kunnen met vragen of problemen.’

Verschillende soorten vrijwilligers
De ontwikkelingen in de samenleving vragen om een 
creatieve benadering van vrijwilligerswerk. ‘We zien dat 
de huidige groep vrijwilligers vergrijst. Er komen wel 

vrijwilligers voor terug, maar dat zijn veelal mensen die 
kortdurend of af en toe vrijwilligerswerk willen doen. 
Bijvoorbeeld om werkervaring op te doen als ze een tijdje 
uit het arbeidsproces zijn geweest. Dat vereist goede 
begeleiding en organisatie,’ vertelt Marlein enthousiast. 
Ze vervolgt: ‘Maar denk ook aan een zoon of dochter 
wiens ouder bij ons woont. Zij willen wel eens iets extra’s 
doen, maar dan bijvoorbeeld buiten kantoortijden. Verder 
zijn er vaak bedrijven die een keer een activiteit willen 
ondersteunen, en natuurlijk de studenten die bij ons 
komen voor een maatschappelijke stage. Deze extra inzet 
is erg welkom en willen we optimaal benutten.’ 

Individuele ondersteuning
Een andere ontwikkeling is volgens Marlein de groei-
ende behoefte naar één op één contact. ‘Vaak houdt 
vrijwilligerswerk in: ondersteunen bij activiteiten, men-
sen van en naar hun appartement brengen of helpen in 
het restaurant. Maar we merken dat bewoners steeds 
meer behoefte hebben aan individuele ondersteuning. 
Bijvoorbeeld iemand die wekelijks een bezoek komt 
brengen, de krant leest, een praatje maakt of mee gaat 
naar de markt.’

Ambitie
Er is dus genoeg te doen op het gebied van vrijwilligers 
en vrijwilligerswerk. Heeft Marlein nog een andere 
ambitie? ‘Jazeker… We willen het aantal vrijwilligers 
binnen de Van Neynselgroep verdubbelen. Dus gaan 
we kijken welke groepen vrijwilligers we enthousiast 
kunnen krijgen om vrijwilligerswerk te komen doen. 
Hoe bereiken we die, wat zijn hun mogelijkheden en 
kwaliteiten? Tegelijk moeten wij een goede werkgever 
zijn voor onze vrijwilligers. Ze moeten graag bij ons wil-
len komen en blijven. En het verder vertellen, zodat het 
aantal vrijwilligers blijft groeien. Want ze zijn van harte 
welkom!’

Pauline van Rheden, medewerker en mantelzorger:

‘Mantelzorg, dat overkomt je’
Hoe gaat het als je beide kanten van de 
zorg kent? Als je bij de Van Neynselgroep 
werkt én een naaste zorg ontvangt van 
diezelfde Van Neynselgroep? Pauline van 
Rheden (58) kan erover meepraten. Haar 
echtgenoot woont in woonzorgcentrum 
De Taling. ‘Opeens krijg je een heel ander 
leven. Maar ik ben blij dat De Taling 
de zorg kan bieden die mijn man nodig 
heeft.’

Mantelzorgen kan niemand alleen!

EVEN VOORSTELLEN: 
DE STAFFUNCTIONARIS VRIJWILLIGERSWERK

‘Ook vrijwilligers willen we maatwerk bieden’
Sinds 1 december 2010 heeft de Van Neynselgroep een staffunctionaris vrijwilligerswerk: Marlein Elbers (37). Vrijwilligerswerk is haar 
niet vreemd. Marlein was immers tot voor kort hoofd activiteitenbegeleiding en vrijwilligerscoördinator op Boswijk. ‘Ik was toe aan een 
nieuwe uitdaging. Als staffunctionaris vrijwilligerswerk heb ik veel taken en ambities. Ik heb er zin in!’

Vrijwilligerscoördinatoren
De Taling: Marjan Verrijt
Boswijk: Kitty de Groot
Oosterhof: Jacqueline Cornelissen
Antoniegaarde: Jetty Lobregt
Zuiderschans: Leonce van 
Leeuwen
De Grevelingen: Sanne van Gennip

Staffunctionaris vrijwilligerswerk
Marlein Elbers
vrijwilligerswerk@vanneynsel.nl
tel. 06-31903109

Pauline van Rheden werkt sinds 1999 bij de Van 
Neynselgroep op de afdeling personeelsbeheer. Ze 
heeft geen achtergrond in de zorg en onze locaties 
kende ze alleen in de rol van ‘werkgever’. Tot enkele 
jaren geleden. ‘Opeens moesten we op zoek naar 
een plek waar mijn man zou kunnen wonen en goede 
24-uurs zorg zou krijgen. Toen maakte ik kennis met de 
andere kant van de zorg.’ 

Zoektocht
In september 2008 kreeg Pauline’s man een hersenin-
farct. Hij was toen 60 jaar. Van de afdeling neurologie 
werd hij overgeplaatst naar Revalidatiecentrum Tolbrug 
op de locatie Grootziekengasthuis. Pauline vertelt: ‘Het 
verblijf in de Tolbrug was tijdelijk en gericht op terug-
keer naar de thuissituatie. Maar mijn man bleek 24-uurs 
zorg nodig te hebben, dus weer thuis gaan wonen was 
geen optie. Vanaf dat moment ben je uitgerevalideerd 
en begint de zoektocht naar een plaats om te wonen.’ 
En die zoektocht verliep moeizaam. ‘Nergens was plaats 
of er waren ellenlange wachtlijsten. Mijn man heeft 
bijzondere verpleegkundige zorg nodig; die wordt niet 
overal geboden. En het laatste wat je wil is dat je man 
aan de andere kant van het land moet gaan wonen.’

Wennen
Na bijna een jaar kwam er een lichtpuntje. In De Taling 
had iemand gewoond die dezelfde zorg nodig had als 
de man van Pauline. De ervaring, kennis en kunde had-
den ze daar in huis. ‘We zijn op De Taling gaan kijken 
en dat woonzorgcentrum sprak ons meteen aan. Het 
is een toegankelijke locatie, ruim opgezet, met veel 
verschillende soorten bewoners. En de verpleegafdeling 
gaf een ander gevoel dan een verpleeghuis.’ Toch was 
de overgang van de Tolbrug naar De Taling wennen 
voor Pauline’s man. ‘Hij kreeg een eigen appartement 
en ’s nachts was het rustig. Dat was bij de Tolbrug wel 
anders. Omdat mijn man niet meer kan praten, zijn er 

meteen afspraken gemaakt met de verzorgenden over 
het gebruik van bel en intercom. Dat stelde gerust.’ 

Bescheiden
Pauline vertelt bescheiden en rustig haar verhaal. 
Maar hoe gaat het nu met haar en hoe ziet haar leven 
eruit? ‘Je krijgt onverwacht een heel ander leven, het 
overkomt je. Vóór de middag ga ik naar mijn werk in 
het Centrum Management Ondersteuning van de Van 
Neynselgroep. Daarna ga ik naar mijn man op De Taling. 
Samen doen we boodschappen in het winkelcentrum of 
we gaan wandelen. Als ik daar ben, neem ik vrijblijvend 
de zorg over. En ’s avonds ga ik naar huis. Je gaat naar 
dat ritme leven.’ Pauline is mantelzorger. Maar dat voelt 
niet zo, zegt ze: ‘Je doet dit automatisch, niemand kiest 
daarvoor. Ik doe wat ik kan. En ik ben blij met de zorg 
die de medewerkers van de verpleegafdeling bieden. Zij 
werken echt heel erg hard. Hadden zij maar wat meer 
tijd voor bewoners en voor zichzelf.’

Doolhof
De laatste tijd is er vaak gezegd en geschreven dat 
het zo’n doolhof is in de zorg. Dat herkent Pauline wel. 
‘Door de bomen zie je soms het bos niet meer. Er zijn 
zoveel instanties. Je krijgt te maken met het UWV, het 
CAK (Centraal Administratie Kantoor), de gemeente, 
en noem maar op. Sommige papierzaken lopen al twee 
jaar en zijn nog niet goed geregeld. En je moet overal 
zelf achteraan.’ Wel heeft ze goede ervaringen met BIS, 
Bureau Informatie en Service van de Van Neynselgroep. 
‘Daar ben ik erg goed geholpen met het aanvragen van 
de juiste indicatie. Ook de begeleiding naar De Taling 
toe was erg prettig. En we kregen goede informatie.’

Tevreden
Ook nu haar man op De Taling woont, is Pauline tevre-
den over de informatie die zij krijgt. ‘Het ZorgLeefPlan 
wordt keurig bijgehouden. Ik weet dat het de medewer-

kers veel tijd kost, maar wij vinden het heel fijn. Als er 
iets is, ligt er een briefje of word ik gebeld.’
Inmiddels is de man van Pauline ook helemaal thuis op 
De Taling: ‘Hij is er gewend, doet aan veel activiteiten 
mee en ‘rolt’ door het huis heen. Erg fijn!’
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Bureau Informatie & Service
Eemweg 2-4
5215 HR  ‘s-Hertogenbosch
telefoon: 073 - 615 46 00
e-mail: bis@vanneynsel.nl
www.bis.vanneynselgroep.nl

Antoniegaarde, Woonzorgcentrum 
(hier vindt u tevens Steunpunt Antoniegaarde)
Zuid Willemsvaart 509
5211 SJ  ‘s-Hertogenbosch
telefoon: 073 - 613 64 41

Boswijk, Verpleeghuis
Laan van Voorburg 13
5261 LS  Vught
telefoon: 073 - 684 21 30

De Grevelingen, Zorgcentrum
(hier vindt u tevens Steunpunt De Grevelingen)
Grevelingen 66
5215 ES  ‘s-Hertogenbosch
telefoon: 073 - 612 87 99

Oosterhof, Verpleeghuis
Eemweg 114
5215 HR  ‘s-Hertogenbosch
telefoon: 073 - 680 21 00

De Taling, Woonzorgcentrum
De Eendenkooi 2
5223 KG  ‘s-Hertogenbosch
telefoon: 073 - 623 26 16

De Westhoek, Steunpunt
Van Leeuwenhoekstraat 2
5223 CZ  ‘s-Hertogenbosch
telefoon: 073 - 622 07 31

Zuiderschans, Verzorgingshuis
Sweelinckplein 12
5216 EH  ‘s-Hertogenbosch
telefoon: 073 - 614 63 06

Hof van Engelen 
(hier vindt u tevens Zorgpunt Hof van Engelen)
Heuvelstraat 30a
5221 AS  Engelen
telefoon: 073 - 615 46 00

Rivièraa appartementen
Eemweg 10 - 108
5215 HR  ‘s-Hertogenbosch
telefoon: 073 - 680 21 00

Kennis- en Behandelcentrum  
Hendrik van Neynsel
Eemweg 114
5215 HR  ‘s-Hertogenbosch
telefoon: 073 - 680 21 27

Raad van Bestuur en Centrum Management 
Ondersteuning Van Neynselgroep
Eemweg 2-4
5215 HR  ‘s-Hertogenbosch
telefoon: 073 - 613 99 99

Website en emailadres

Website:
www.vanneynselgroep.nl

E-mail:
klantenservice@vanneynsel.nl

Locaties Van Neynselgroep

colofon:

tekst  Andrea Hodzelmans

fotografie  Olaf Smit

vormgeving Ton de Klein C10

productie  Transconcept Tekstproducties
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Begin 2010 startte de Van Neynselgroep een zoektocht 
naar de smaak van vroeger onder de oudere bewoners 
van onze woonzorgcentra. Want juist deze bewoners 
hebben een schat aan herinneringen, die de moeite 
waard zijn om te achterhalen en te delen. Achttien van 
hen zijn voor het boek geïnterviewd. Het resultaat van 
de zoektocht is een reeks prachtige verhalen, gebun-
deld in het boek Vergeten Smaken. Door dit stukje 
geschiedenis vast te leggen wil de Van Neynselgroep de 
verhalen levend houden en doorgeven aan de huidige 
generatie. Om er samen van te genieten, over verder te 
praten en herinneringen op te halen. 

Het boek werd gepresenteerd tijdens een diner op 8 
december 2010. De geïnterviewden en hun naasten 
werden verwend met een viergangen menu ‘Vergeten 
Smaken’. Een amuse van balkenbrij, konijn op groot-
moeders wijze en rijstepap kwamen voorbij. 

Uiteraard kregen alle betrokkenen een exemplaar, net 
als alle vrijwilligers van de Van Neynselgroep in het 
kader van de Dag van de Vrijwilliger. Ook alle cliënten 
van de Van Neynselgroep hebben het boek ontvangen 
als kerstgeschenk.

Meer informatie over het (bestellen van het) boek 
is te vinden op de site www.vanneynselgroep.nl. 
Belangstellenden kunnen ook een bericht sturen 
naar vergetensmaken@vanneynsel.nl. 

In 2010 was ‘s-Hertogenbosch de Hoofdstad van de Smaak. Ook de Van Neynselgroep 
deed hieraan mee. We maakten een bijzonder boek. Achttien van onze bewoners werden 
geïnterviewd over het thema Vergeten Smaken. Hun verhalen, herinneringen en recepten 
van eten van vroeger zijn nu blijvend vastgelegd. 

EEN BIJZONDER BOEK OVER ETEN VAN VROEGER

Vergeten Smaken


