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Door smaaksturing kunnen ouderen 
meer proeven
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Savantmagazine

Dat we horen, zien, voelen, proeven en ruiken, vinden we heel normaal. Niet iets om bij stil te 
staan. En zijn er problemen, dan grijpen we gewoon naar de hulpmiddelen. Wie niet meer  goed 
ziet, koopt een bril. En voor hoorproblemen is er het gehoorapparaat. Maar wat als je smaak 
achteruit gaat? Ook daar is nu een oplossing voor, zo weet Kathy Bolte, hoofd centrale keuken. 
Savantmagazine wil hier het fijne van weten.

Lekker tafelen, is gezellig. Van een sfeervolle dis, een aangenaam gezelschap en lekkere gerechten kun 

je écht genieten. Daar krijg je energie van. Maar voor ouderen gaat dat vaak niet op. Kathy Bolte: “Dat 

komt door de beperkte smaakbeleving van ouderen. Ze proeven niet meer goed wat ze eten, omdat hun 

smaakprikkeling met de jaren afneemt. De smaakpapillen op de tong worden minder gevoelig en het 

reukvermogen loopt terug. En juist dat reukvermogen bepaalt voor tachtig procent je smaak. De gemid-

delde tachtiger ruikt nog maar twintig procent van wat hij of zij op jongere leeftijd kon ruiken. En dan 

proef je nog maar weinig van wat er op je bord ligt.”

'Geweldig toch als klanten weer kunnen 
genieten van het eten?'

8 Lees verder op pagina 5

Kathy Bolte te midden van enkele koks van de centrale keuken.
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De koers van Savant
‘De zorgverlening voorbereid op 
de nieuwe tijd’

Thuiszorg 

Samenwerking met instanties als gemeen-

tes, woningbouwverenigingen en andere 

zorginstellingen wordt steeds belangrij-

ker. De focus ligt niet alleen op ‘welke zorg 

heeft iemand nodig’, maar vooral op ‘hoe 

kunnen we ervoor zorgen dat iemand zo 

zelfredzaam mogelijk blijft’. Wijkverpleeg-

kundigen gebruiken hiervoor tijdens de 

intake een zogenaamde zelfredzaam-

heidsoptimalisator. Deze functionarissen 

hebben een centrale rol in signalering, pre-

ventie, zorg en coördinatie van inzet van 

relevante andere partijen. Zij verbinden 

wonen, welzijn en zorg. in iedere wijk heb-

ben wijkverpleegkundigen spreekuren, in 

samenwerking met andere zorgpartners. 

Daarnaast is er gestart met medicatiever-

strekking op afstand. Een apparaat onder-

steunt de klant om zijn zelfredzaamheid te 

vergroten bij de inname van medicijnen. 

En intern is gestart met het inrichten van 

wijkgerichte kleinschalige zorgteams on-

der regie van een wijkverpleegkundige. 

Deze teams gaan ‘zelfregulerend’ werken. 

Medewerkers krijgen hierdoor meer re-

gelruimte en invloed op onder meer de 

planning. Voor klanten is het een groot 

voordeel dat zij minder verschillende ge-

zichten zien. in klantbesprekingen komen 

zelfregie en zelfredzaamheid nadrukkelijk 

aan bod. in juni zijn er meedenksessies 

georganiseerd en tijdens deze sessies zijn 

medewerkers uitgenodigd om aan te ge-

ven op welke manier zij samen met hun 

team invulling kunnen geven aan de orga-

nisatie van de zorgverlening in de wijk en 

wat daarvoor nodig is.

ten slotte is de beschikbaarheidsfunctie 

in de regio doelmatiger georganiseerd in 

het project Zorgcirkels. Daarbij organiseren 

Savant en De Zorgboog gezamenlijk de 

nachtzorg. De eerste ervaringen zijn zeer 

positief. 

Verzorgingshuiszorg

Er is een filmpje gemaakt over verzorgings-

huiszorg bij Savant ‘Samen volop in het le-

ven’. Hierin komt nadrukkelijk naar voren 

dat mantelzorg van groot belang is, ook na 

opname in onze huizen. Dit filmpje wordt 

onder meer gebruikt tijdens familieavonden.

Daarnaast zijn medewerkers gestart met 

het bevorderen van de zelfredzaamheid 

van klanten. ‘Zorgen met de handen op de 

rug’ is daarbij het motto: niet overnemen 

wat de klant zelf nog kan. Het zet mede-

werkers aan het denken: nu sta je er pas 

bij stil dat je bijvoorbeeld het aan- en uit-

kleden van een klant overneemt bij een 

douchebeurt, terwijl hij het anders altijd 

zelf kan.

Locaties kijken naar ‘buiten’

Savant vindt het belangrijk dat klanten zo 

lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. 

Zorg dichtbij de vertrouwde omgeving 

van de klant. Eén manier waarop we dit 

doen is de expertise die we in onze woon-

zorgcentra hebben opgebouwd ook in te 

zetten voor klanten die in de wijk wonen. 

Zo werken de specialisten ouderenge-

neeskunde steeds meer samen met huis-

artsen. Samen wordt gekeken hoe klanten 

met complexe problematiek toch nog zo 

lang mogelijk in hun eigen omgeving kun-

nen blijven wonen.

Daarnaast worden onze locaties steeds 

meer ‘wijkcentra’: dagactiviteiten staan 

ook open voor bewoners van de wijk. De 

mensen die in onze locaties wonen, wor-

den gestimuleerd om betrokken te blijven 

bij de wijk waar ze vandaan komen. 

Verpleeghuiszorg

Binnen onze verpleeghuiszorg is veel aan-

dacht voor verdere verbetering van de 

zorg en dienstverlening aan de klanten. 

op ons verzoek heeft onderzoeksbureau 

Vilans onderzoek gedaan naar het gebruik 

van antipsychotica, het inzetten van mid-

delen en maatregelen en het omgaan met 

mantelzorgers. Daarvoor is Vilans in ge-

sprek gegaan met een flink aantal mede-

Het jaar heeft nog een aantal maanden te gaan en we zijn goed op weg bij het realiseren van onze jaar-
plannen. Dit artikel beschrijft wat we dit jaar al bereikt hebben en we laten zien hoe Savant zich voorbe-
reidt op de veranderingen die nodig zijn in het kader van de (overheids)hervormingen op de langdurige 
zorg. Savant werkt hard aan het vergroten van zelfredzaamheid van klanten. Ook worden medewerkers 
ondersteund in de gevolgen hiervan voor de wijze van werken.
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werkers uit de verpleeghuiszorg. Het plan 

van aanpak wordt vanaf het laatste kwar-

taal van 2013 uitgevoerd. De verschillende 

teams gaan ieder met de aanbevelingen 

aan de slag en leren van elkaars sterke 

punten.

We hebben de visie op verpleeghuiszorg 

aangepast. De kern is dat we via belevings-

gerichte zorg aansluiten bij de wensen, 

behoeften en mogelijkheden van de klant. 

Aan ons de opdracht om de mens met de-

mentie te begrijpen en een veilige en ver-

trouwde omgeving te creëren. ook voor 

mensen met dementie streven wij naar het 

zoveel mogelijk behouden en zelfs verster-

ken van de zelfredzaamheid. Dit draagt bij 

aan de kwaliteit van leven. 

Voor wat betreft het inzetten van middelen 

en maatregelen is onze ambitie te komen 

tot een fixatievrije organisatie. We willen 

een organisatie zijn waarbij vrijheidsbe-

perking niet of nauwelijks voorkomt. 

Deze herziene visie wordt de komende 

maanden geïntroduceerd bij medewer-

kers. 

Daarnaast geeft de nieuwe versie van 

de visie ook uitgangspunten voor de so-

matische verpleeghuiszorg. in Asten en            

Someren zijn we vorig jaar gestart met 

deze vorm van verpleeghuiszorg en aan 

het eind van dit jaar willen we ook in de 

andere locaties met deze verpleeghuis-

zorg voor mensen met lichamelijke klach-

ten starten. De voorbereidingen hiervoor 

zijn in volle gang. 

Een afgeleid project van deze herziene 

visie is het zogenaamde BoM traject dat 

in Sonnehove is gestart. BoM staat voor 

Brein omgevings Methodiek. Een aanpak 

die ervan uitgaat dat wanneer de (fysieke) 

omgeving voor mensen met dementie 

'gunstig' is, dit ook ten goede zal komen 

aan het gedrag. En hierdoor is de sfeer 

ook goed. Het is de bedoeling dat de BoM 

methodiek de komende jaren bij alle ver-

pleegafdelingen wordt ingevoerd.

Daarnaast is in De Eeuwsels en De Lisse 

gestart met een PDL-project. Dit staat voor 

‘Passiviteiten van het Dagelijks Leven’. Da-

gelijkse verzorging die moeizaam verloopt 

doordat de klant niet kan meewerken of 

zelfs (ongewild) tegenwerkt, kost veel 

kracht en energie van de verzorgende. 

Deze situatie betekent echter vooral pijn 

en ongemak voor de klant zelf. PDL is een 

manier van zorgen voor en benaderen 

van (passieve) bewoners met de accepta-

tie van hun passiviteit als uitgangspunt.         

De zorgmedewerkers op De Lisse en De 

Eeuwsels worden in 2013 geschoold in 

deze aanpak. Als deze pilots naar tevre-

denheid verlopen, wordt gekeken hoe we 

alle afdelingen in PDL kunnen trainen.

Tevredenheid

Dit jaar is ongeveer gelijktijdig de klantte-

vredenheid en de medewerkertevreden-

heid getoetst. Vanuit beide onderzoeken 

zijn de resultaten positiever dan deze uit 

het onderzoek van twee jaar geleden. 

Verdere ontwikkelingen

Bovenstaande is slechts een kleine greep 

uit al onze activiteiten. Er zijn daarnaast 

onder meer ontwikkelingen op het gebied 

van iCt, personeel, mantelzorg, vrijwilli-

gers en vastgoed.

Savant werkt hard om als organisatie in te 

spelen op de veranderingen die de hervor-

mingen op de langdurige zorg vragen.

Voor ouderen houdt deze hervorming in 

dat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis 

wonen. Burgers moeten zo veel mogelijk 

zelf of via hun netwerk regelen en de inzet 

van mantelzorgers en vrijwilligers wordt 

steeds belangrijker. Voor organisaties be-

tekent de hervorming dat ZZP 1, 2 en 3 

worden afgeschaft, delen van de AWBZ 

naar de Wmo (gemeenten) gaan, er gekort 

wordt op de tarieven en er minder zorg  

gecontracteerd kan worden. 

Deze hervormingen raken elke klant en 

elke medewerker. Dit vraagt een omslag in 

denken, zowel bij de klant, mantelzorger 

als medewerker. Een omslag van ‘zorgen 

voor’ naar ‘zelfredzaamheid’. En een omslag 

van groei naar krimp.

omdat de hervormingen sneller en he-

viger op ons afkomen dan enkele jaren 

geleden te voorzien was, actualiseren we 

momenteel ons ondernemingsplan. 

Zodat we kunnen blijven zeggen: ‘Savant is 

voorbereid op de nieuwe tijd!'
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In Helmond lopen elk jaar 1300 middelbare schoolleerlingen van het MBO ver-
plicht een maatschappelijke stage. Iedere stagiair vervult gemiddeld dertig 
uur vrijwilligerswerk bij een van de 200 deelnemende bedrijven en organisa-
ties. Savant Zorg is hier een van. Elk jaar kent een deskundige jury in diverse 
categorieën MaS-Awards toe aan twaalf leerlingen en aan vier bedrijven en 
organisaties. In 2013 wist Alphonsus door te dringen tot de top vier en werd 
genomineerd voor ‘Beste stagebieder’. Helaas viel de keuze van de jury op een 
andere organisatie. Leerling Eliza Vardanian daarentegen sleepte als talent-
volle maatschappelijk stagiaire in Hof van Bethanië de eerste prijs in de wacht 
in de categorie ‘Verbinding’. Een prestatie om trots op te zijn. Ciska Nabuurs en 
Hennie van Kempen vertellen over hun ervaringen bij Alphonsus.

Savant Zorg succesvol bij 
MaS-Awards 2013

De juiste match

Volgens het juryrapport maakt Alphonsus 

volop gebruik van de maatschappelijke 

stage om een meerwaarde voor de be-

woners te creëren. Het woonzorgcentrum 

plaatst de juiste persoon bij de juiste ac-

tiviteit: zij denkt goed na over de juiste 

match. Jongeren worden ingezet als vol-

waardige vrijwilliger met de talenten die 

zij bezitten. De bewoners van Alphonsus 

rekenen zelfs op de jongeren en vinden 

het geweldig dat ze over de vloer komen. 

Alphonsus heeft goed gezien hoe jonge-

ren een verbinding met ouderen tot stand 

kunnen brengen en maakt hier dankbaar 

gebruik van.

Zelf kiezen

in woonzorgcentrum Alphonsus vervullen 

elk jaar circa vijftig leerlingen hun maat-

schappelijke stage, vertelt Ciska nabuurs, be-

geleider welzijn Alphonsus en De Ameide. 

“Stagiairs kunnen veel doen in Alphonsus 

zoals maaltijden rondbrengen, helpen bij 

het kienen en bij spelactiviteiten en de 

gezamenlijke lunch voor bewoners ver-

zorgen. Zij zijn een goede ondersteuning 

voor onze vaste vrijwilligers. De leerlingen 

kiezen zelf wat zij graag willen doen. om-

dat we met informatielijsten werken, we-

ten de leerlingen precies wat van ze wordt 

verwacht en zijn collega’s op de hoogte 

welke stagiair wanneer komt. Door de 

maatschappelijke stage ervaren leerlingen 

het dagelijkse werk in een woonzorgcen-

trum, krijgen zij inzicht in onze werkwijze, 

leren zij discipline en kan Savant hen inte-

resseren voor een baan in de zorg.”

Extra aandacht

Hennie van Kempen is al drie jaar vrijwilli-

ger in Alphonsus en de assistent van Ciska. 

Ze ziet de stage als een duidelijke meer-

waarde voor de bewoners. “Leerlingen 

hebben binding met onze cliënten. Bewo-

ners vinden het heel leuk als ze komen. 

Zij krijgen extra aandacht van de stagiairs 

die bovendien ook gezellig meedoen met 

activiteiten. Komen de leerlingen een keer 

niet, dan worden ze echt gemist. De verha-

len van de stagiairs houden onze cliënten 

jong. Bovendien komen steeds meer taken 

bij vrijwilligers te liggen en is de hulp van 

stagiairs meer dan welkom! Gelukkig blij-

ven sommigen zich ook na hun stage in-

zetten als vrijwilliger van Alphonsus. Wij 

willen immers graag dat ook jongeren zich 

hier thuis voelen.”

Compliment

De maatschappelijke stage is een initia-

tief van de LEVgroep. ondanks het succes 

dreigt deze unieke stage te verdwijnen 

vanwege bezuinigingen. Voor 2014 staan 

de lichten in Helmond gelukkig nog op 

groen. Als de stage zou verdwijnen, zou-

den wij die extra krachten zeker gaan mis-

sen, geven Ciska en Hennie volmondig 

toe. “Het is moeilijk om voor bijvoorbeeld 

zondagmiddag voldoende vrijwilligers te 

vinden. En juist stagiairs vinden het fijn 

om op deze dag stage te lopen. Zij worden 

echt gemist als ze niet komen. Een beter 

compliment kun je niet krijgen.”

Joop Derksen, freelance tekstschrijver

Nominatie voor Alphonsus en prijs voor stagiaire Hof van Bethanië

MaS-Award voor Eliza Vardanian

in mei 2013 heeft Eliza Vardanian de MaS-

Award ‘Verbinding’ in ontvangst mogen 

nemen uit handen van de Helmondse wet-

houder Margreet de Leeuw-Jongejans. Eliza 

heeft haar maatschappelijke stage succesvol 

doorlopen in Hof van Bethanië. Daar werd 

zij begeleid door Vera Kersjes en Marieke 

Beijers. De juryleden waren onder de indruk 

van haar inzet, zo getuigt hun oordeel: Eliza 

is een sociaal meisje die lief is voor de oude-

ren en daar een talent voor heeft. Haar be-

trokkenheid met de ouderen en met de stage 

blijkt onder andere uit haar traktatie aan de 

ouderen op haar laatste stagedag. Jonge-

ren geven vaak aan dat zij aandacht missen 

op de stageplek. Eliza pakt dit echter heel 

slim aan: ze geeft de ouderen bewust extra 

aandacht bij het afscheid nemen en krijgt 

daardoor een heleboel waardering terug van 

ouderen én begeleiders. De jury vindt het 

bijzonder dat ook de ouders van Eliza betrok-

ken en enthousiast zijn over de stage. Eliza is 

een echte verbinder!

Ciska Nabuurs en Hennie van Kempen
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Eigen centrale keuken

tot voor kort was hier niets aan te doen. 

Maar sinds vorig jaar weet Kathy wel beter. 

in die oplossing speelt Unilever een rol. 

“Unilever is niet alleen een producent van 

levensmiddelen en verzorgingsproducten, 

maar richt zich ook op de innovatie van 

de zorgkeuken om ouderen weer te laten 

genieten van eten. Enkele jaren geleden 

heeft het bedrijf contact met ons gezocht, 

omdat we opvielen. in de regio zijn we na-

melijk een van de weinige zorginstellingen 

met een eigen centrale keuken. De meeste 

zorginstellingen besteden de maaltijd-

bereiding voor hun klanten uit aan grote 

leveranciers. Bovendien leveren wij maat-

werk: onze koks hebben een dieetoplei-

ding gevolgd, waardoor ze voor elk dieet 

een smakelijke maaltijd kunnen bereiden 

en we nooit ‘nee’ hoeven verkopen. onze 

ambitie om ons verder te specialiseren als 

voedingsbereider in de zorg sprak Unilever 

aan. Daarom werd ik gevraagd voor een 

chefspanel dat recepten en ideeën van 

koks toetst voor gebruik in zorgkeukens.”

Vanuit deze samenwerking werd Kathy 

vorig jaar uitgenodigd voor een kennis-

makingsbijeenkomst over smaaksturing in 

Leuven. “niet alleen kon ik onze kwalitei-

ten aan een internationaal gezelschap pre-

senteren; ik leerde er ook dat ouderen door 

smaaksturing weer meer kunnen proeven. 

Bij smaaksturing vang je het smaakverlies 

op door de smaak van de gerechten aan 

te passen. Het is dus geen kwestie van het 

toevoegen van grote hoeveelheden krui-

den en specerijen. Smaaksturing is een 

subtiele vorm van gerechtenbereiding. 

Het gaat om een uitgebalanceerde en ge-

zonde culinaire aanpassing waardoor een 

gerecht een vollere smaak krijgt. Daardoor 

krijgen ouderen weer zin in eten en kun-

nen ze er meer van genieten.”

Enthousiast

Kathy startte vorig najaar met de 4,5 jaar 

durende opleiding en rondde afgelopen 

voorjaar twee van de negen modules met 

succes af. Met de opgedane kennis heeft 

ze de open Dag van Zorg en Welzijn van 

maart jl. aangegrepen voor een test. “We 

hebben twee verschillende pompoensoe-

pen bereid. De ene volgens het klassieke 

recept; de andere met toevoeging van 

spaanse peper om er een vollere smaak 

aan te geven.” Uit de ‘blinde’ test onder de 

deelnemende bezoekers bleek dat proe-

vers van zestig jaar en ouder een lichte 

voorkeur hadden voor de smaakgestuurde 

soep. Voor Kathy een reden om langzaam-

aan meer smaakgestuurde gerechten op 

het menu te zetten. “Elke maand neem ik 

met de koks recepten door om te kijken 

wat we kunnen verbeteren. Zo hebben we 

de witlofsoep en vleesjus al aangepast en 

dat bevalt de klanten goed.” 

De smaaksturing is overigens niet alleen 

een zaak van de koks. ook de medewer-

kers die de gerechten uitserveren, de menu-

commissie, de keukenassistenten en de 

voedingsassistenten zijn er nauw bij be-

trokken. En iedereen is heel enthousiast. 

“Het leeft echt. temeer omdat de klanten 

aangeven dat het eten hen beter smaakt. 

Wat dat betreft, had ik graag al veel eerder 

Kathy Bolte enthousiast over smaaksturing:

‘Geweldig toch als klanten weer 
kunnen genieten van het eten?!’

over smaaksturing gehoord. Het is toch 

geweldig dat klanten weer echt kunnen 

genieten van hun eten?! Daarom zullen we 

steeds meer smaakgestuurd gaan koken. 

Dat sluit aan op onze ambitie.”

Anke Verlijsdonk, freelance tekstschrijver

Week van de smaak

Van 28 september tot en met 
6 oktober is het de nationale 

Week van de Smaak. 

Bij Savant Zorg is het thema 
smaaksturing. Op 3 oktober 

kunnen alle klanten van Savant 
Culinair genieten van een smaak-

gestuurd gerecht. 

Kathy Bolte te midden van enkele koks van de 
centrale keuken.

7 Vervolg van pagina 1
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De zorgmedewerkers hebben een nieuw functiehuis. Dat zal niemand ontgaan zijn. Dit functiehuis is het vervolg van de reorgani-

satie, die een paar jaar geleden is ingezet. Die reorganisatie was nodig. De ontwikkelingen in de zorgwereld gaan de laatste jaren 

zo snel en hebben zo’n impact dat de organisatie flexibeler moet kunnen reageren. Met het nieuwe functiehuis kunnen nu ook de 

zorgmedewerkers soepeler met veranderingen omgaan. Benieuwd naar hoe de invoering van het functiehuis verlopen is, vroeg     

Savantmagazine enkele medewerkers naar hun ervaringen.

Medewerkers aan het woord over 
het nieuwe functiehuis

Uitdaging

“ik wil graag uitdaging in mijn werk. Daarom ben ik blij dat ik ben 

aangenomen voor de bijlage zorgleefplan. in mijn oude functie 

deed ik al veel met het zorgleefplan. ik hield het van vier klanten bij 

op de computer, sprak met de familie en nam deel aan de multidis-

ciplinaire overleggen. nu doe ik dat voor negen klanten. ik stond er 

niet om te springen om ervoor te moeten solliciteren. ik dacht ‘ze 

weten toch hoe ik ben?’ Achteraf snap ik het wel. iedereen die dit 

wil, moet een kans krijgen. omdat ik niet alleen verzorgende wil zijn, 

was ik heel erg blij met de bijlage. ik vind het fijn om op de hoogte 

te blijven van de klanten en ze te begeleiden. Daar moet je innova-

tief voor zijn. Bij dementerenden kun je met gedragsveranderingen 

en onverwachte situaties te maken krijgen en dat vraagt om een 

adequate reactie. ik kijk uit naar de opleiding en ben benieuwd wat 

we gaan leren. Dat voelt als een stukje ontwikkeling en dat vind ik 

prettig. Mijn werk is in basis hetzelfde als voorheen, maar voor meer 

klanten. En wat het zorgleefplan betreft: dat doen we met het hele 

team. Want pas als iedereen het bijhoudt, gaat het leven.”

Jan Waals, verzorgende met ondersteuning zorgleefplan 

(De Lisse)

Aandachtspunten

“Als ondernemingsraad zagen we van begin af aan de waarde van het nieuwe functiehuis. De nieuwe indeling in zorgfuncties was echt nodig. 

om gelijkheid in de functies te krijgen en de organisatie op de toekomst voor te bereiden, was het nodig de functies en de daarvoor benodig-

de capaciteiten opnieuw te omschrijven en te wegen. We hebben verzocht om de helpende, die de opleiding medicijnen niet meteen haalt, 

ruime herkansingsmogelijkheden te geven. De ondernemingsraad benadrukt het belang van heldere communicatie, zeker bij veranderingen. 

Daarom hebben we input geleverd bij het opstellen van de brochure. ook zijn er informatiebijeenkomsten gehouden voor de betrokken 

medewerkers. omdat het belangrijk is dat overal dezelfde informatie wordt gegeven, zijn we met een afvaardiging als toehoorder bij deze 

bijeenkomsten aanwezig geweest. We zijn tevreden over het verloop van de herinrichting van het functiehuis.”

Mireille Lemmen, voorzitter ondernemingsraad

Meer flexibiliteit

“De laatste jaren is er heel veel veranderd in onze zorgverlening. Uit-

gangspunt is de zelfstandigheid van de klant. Die ondersteunen we. 

Bij een nieuwe zorgvraag wordt eerst nagegaan of hulpmiddelen en 

mantelzorg uitkomst kunnen bieden. Pas daarna komt de professio-

nele zorg als aanvulling in beeld. ons vroegere ‘zorgen voor’ is veran-

derd in ‘zorgen dat’. De bestaande functies en functiebeschrijvingen 

pasten niet meer bij deze vernieuwingen. Vandaar dat een nieuw 

functiehuis nodig was. om het meteen toekomstbestendig te ma-

ken, zijn de functies en functiebeschrijvingen flexibeler gemaakt. En 

zijn er ook competentieprofielen opgesteld. Functies zijn niet langer 

gekoppeld aan een bepaalde klantgroep. En de functiebeschrijvin-

gen zijn resultaatgericht geworden in plaats van taakgericht. Het 

gaat niet meer om het afwerken van taken, maar om het behalen 

van een bepaald resultaat. Door al deze veranderingen is het aantal 

directe zorgfuncties van 33 teruggebracht tot tien. Daarnaast zijn er 

de bijlages zorgleefplan, ergocoach, toetser, 1ste medewerker huis-

houdelijke dienst, en (preventie) fysieke belasting. Deze bijlages zijn 

bewust voor twee jaar toegekend. Zo kunnen meer medewerkers 

de kans krijgen om dat werk te doen, zonder er meteen aan vast te 

zitten. Dat houdt het fris. Met het totaalresultaat ben ik heel tevre-

den. onze aanpak -waarbij we veel energie en tijd hebben gestopt 

in de voorbereidingen- heeft geleid tot een breed draagvlak in de 

organisatie. De invoering is daarom eigenlijk heel rustig verlopen en 

dat vind ik heel bijzonder.”

Karien Mescher, hoofd P&o

'Het was wel mooi om te zien, dat mijn medewerkers zo gemotiveerd zijn.'
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Soepele invoering

“na de vaststelling van het nieuwe functiehuis in februari heb ik sa-

men met personeelsadviseur Linda van Deursen de invoering ge-

regeld. De nadruk lag op de communicatie. We wilden alle mede-

werkers op hetzelfde moment informeren over de gevolgen van het 

nieuwe functiehuis voor de functies en salarissen. We hebben voor 

een relatief laat moment gekozen, omdat we eerst zelf alles helder 

wilden hebben. Het alternatief was onduidelijke of halve informatie, 

maar dat kan tot onrust leiden en dat wilden we niet. Medio mei ont-

ving iedereen een brief met informatie over de nieuwe functie, het 

competentieprofiel en de salarisschaal. Samen met een uitgebreide 

brochure over het functiehuis. Aansluitend zijn in twee weken tijd 

twintig presentaties gegeven. Voor de medewerkers in de wijkzorg 

is er niet zoveel veranderd, maar voor de zorgmedewerkers die op 

de locaties werken wel. Daarom kon elke medewerker bij de eigen 

manager en bij ons terecht voor vragen. De reacties waren wisse-

lend, maar over het algemeen positief. Sommigen waren blij met het 

wegvallen van taken. Anderen vonden dat jammer, maar zij konden 

solliciteren op de bijlages. Achteraf bezien is de invoering vrij soe-

pel verlopen. Want ondanks de impact van het nieuwe functiehuis 

bleef het vrij rustig in de organisatie. Alles bij elkaar opgeteld, ben ik 

daarom heel tevreden.”

Carla Eichhorn, personeelsadviseur afdeling P&o

Werken met de klanten

“over de nieuwe functies heb ik me niet zo druk gemaakt. ik ben een praktijkmens; veranderingen moet ik echt voelen. Dan pas weet ik wat ik 

ervan vind. ik ben wel blij met mijn nieuwe functie. Er zijn enkele taken weggevallen, zoals het meelopen met de artsvisites. ook mijn zorgleef-

plantaken zijn beperkter. ik hoef het zorgleefplan niet meer bij te houden en ook niet meer met klanten in gesprek om de zorgdoelen op te 

stellen. Dat vond ik soms best lastig, hoewel ik het ook heel leerzaam vond. natuurlijk werk ik nog wel met het zorgleefplan, maar ik ben er 

minder verantwoordelijk voor en dat past beter bij mij. ik heb ook niet zo veel met administratief werk. Het liefste werk ik met de klanten en 

dat is precies wat ik nu doe. Met de veranderingen in het salaris kan ik wel leven. Door de salarisgarantie is het hetzelfde gebleven. natuurlijk 

verdien ik graag meer, maar voor die hogere salarisschaal moet je echt veel meer tijd in je werk stoppen. En dan kies ik liever voor een schaal 

lager. Volgens mij zien de meeste leden van mijn team dat zo. ik hoor in ieder geval niemand klagen.”

Heleen Kos, verzorgende (aanleunwoningen Alphonsus)

Zorgvuldige aanpak

“ik was betrokken bij het opnieuw beschrijven van de functies van 

zorgcoördinator, verzorgende en helpende. Daar zijn ook nieuwe 

competentieprofielen voor opgesteld. Per functie werd er door en-

kele managers, zorgmedewerkers, een personeelsadviseur en een 

externe adviseur naar gekeken. We zijn zorgvuldig te werk gegaan, 

omdat er veel verschillen in functies waren. Voor de verzorgende 

waren er bijvoorbeeld dertien functieomschrijvingen! nu is er één 

met een helder competentieprofiel. Voor wie meer wil en kan, zijn 

er de vijf bijlages. Voor die aandachtsvelden worden hogere eisen 

gesteld. Verzorgenden met ondersteuning zorgleefplan moeten 

bijvoorbeeld de klantvraag inventariseren en zorgen dat de klant 

goede zorg krijgt binnen de indicatie. Voor de zorg die daar buiten 

valt, moeten mantelzorgers worden ingezet en daarover moet met 

de klant onderhandeld worden. Die extra verantwoordelijkheden 

leiden in het nieuwe functiehuis tot een hogere financiële waarde-

ring. Dat is eerlijker. Door de nieuwe verdeling van verantwoorde-

lijkheden zijn de verzorgenden binnen de verpleeghuiszorg in een 

lagere salarisschaal ingedeeld dan voorheen. Vanwege de mogelijke 

impact daarvan heb ik mijn medewerkers samen met personeelsad-

viseur Linda van Deursen goed geïnformeerd over de veranderin-

gen. ook bij de sollicitatiegesprekken zijn we zorgvuldig geweest 

met vragen waarmee we de capaciteiten en ambities goed konden 

inschatten. Die vragen hadden we nodig: er was veel meer animo 

voor de aandachtsvelden dan nodig. Het was wel mooi om te zien 

dat mijn medewerkers zo gemotiveerd zijn.”

ine Maas, teammanager kleinschalig wonen 

(De Eeuwsels en rivierenhof )

Anke Verlijsdonk, freelance tekstschrijver
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WIE BEN JIJ?
Ik geef het stokje door aan Elly de Wit, casemanager dementie en NAH-verpleegkundige geriatrie, en wil haar het 
volgende vragen ... 
Hoe zie jij de zorgvraag voor de klanten in jouw doelgroep voor de toekomst?

r U b r I e k

DIt BEN Ik!
Naam: Thea Bankers

Functie:  Verzorgende team Gemert -Bakel

Iedereen moet van mij weten dat …
ik ben opgegroeid in overloon en samen met Mari woon 
ik al 31 jaar in Bakel. Hier heb ik het erg goed naar mijn zin. 
in mijn vrije tijd fiets, wandel, lees en reis ik graag. Savant is 
mijn werkgever sinds 1984, toen heette het nog regionale in-
stelling voor AMW en gezinszorg. ik ben daar begonnen als          
gezinsverzorgster in jonge gezinnen. na bijscholing ben ik nu 
werkzaam als verzorgende in de wijkzorg met als werkgebied 
Gemert-Bakel. 

Savant is voor mij …
Een organisatie die zich verdiept in de nieuwe ontwikkelingen 
in de zorg, door bijvoorbeeld cursussen en scholing te geven 
voor de medewerkers of het invoeren van het kleinschalig 
werken in wijkteams. Savant is natuurlijk ook de organisatie 
waar ik (meestal) met veel plezier werk, ik werk er tenslotte al 
29 jaar!

Het leukste aan mijn baan vind ik …
Het contact met de klanten en de afwisseling hierin. Het is leuk 
om hun levensverhaal te horen. Daar komt bij dat de meeste 
klanten dankbaar zijn voor wat je voor ze doet.

Het minst leuke aan mijn baan vind ik …
Werken bij slechte weersomstandigheden, zoals mist, glad-
heid en sneeuw. Het is vervelend om dan met de auto erdoor-
heen te moeten gaan. 

Thea Bankers

Mijn favoriete lijfspreuk is …
Waar een wil is, is een weg.

Ik kan goed …
observeren en luisteren.

Ik ben nieuwsgierig naar …
De nieuwe bezuinigingen en veranderingen die er gaan          
komen in de zorg. ik hoop dat de ouderen en ook jongeren 
goede zorg kunnen blijven behouden als ze die nodig heb-
ben. 

Mijn passie is …
Lekker wat werken en genieten van allerlei leuke dingen.

Ik kan er niet tegen als …
Mensen ontevreden zijn.

Als ik iets zou kunnen veranderen dan …
Zou ik vandaag de crisis nog oplossen.

Ik zou nog wel eens …
Het Pieterpad willen wandelen.

Ik geef een complimentje aan …
Alle collega’s die met het nieuwe systeem CareWare zijn gaan 
werken.

Thea heeft het stokje gekregen van Jos Spruit, beheerder 
De Ameide. Jos stelt haar de vraag ‘Hoe ervaar jij het om mede 
door jouw zorg er aan bij te dragen dat ouderen langer zelfstan-
dig kunnen wonen?’

Dit ervaar ik als erg positief. De ouderen zijn in hun eigen vertrouwde omgeving 
met de dingen waar ze aan gehecht zijn. Het is fijn om samen met collega’s, fami-
lie en andere organisaties ervoor te zorgen dat ouderen zo lang als het mogelijk 
is zelfstandig kunnen blijven wonen. Zoals het er nu naar uitziet, is dit ook het 
nieuwe beleid van de regering voor de toekomst. 
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r U b r I e k

Naam: Thea Bankers

Functie:  Verzorgende team Gemert -Bakel

in 2012 heeft Savant zich daarom voorge-

nomen medewerkers meer te betrekken 

bij en te activeren op het thema duurzame 

inzetbaarheid en vitaliteit. Het doel hierbij 

is het werkvermogen van medewerkers 

te verbeteren en de tevredenheid van 

medewerkers met betrekking tot balans 

werk-privé te vergroten, zodat  medewer-

kers ook in de toekomst vitaal en inzetbaar 

blijven. 

in een pilot kregen een aantal teams bin-

nen Savant de mogelijkheid om aan de 

hand van een digitale vragenlijst hun 

werkvermogen te meten. Het werkvermo-

gen van een medewerker is het vermogen 

om het werk lichamelijk en geestelijk goed 

uit te voeren. is het werkvermogen hoog? 

Dan geeft dat aan dat deze medewerker 

op de juiste plaats in de juiste conditie is. 

is het werkvermogen laag? Dan geeft dat 

aan dat er risico’s zijn om vitaal te kunnen 

blijven werken. Er is dan een grotere kans 

op arbeidsongeschiktheid. De meeste 

deelnemers aan de pilot waren enthou-

siast over de mogelijkheid om inzicht te 

krijgen in hun werkvermogen en – waar 

nodig – dit verder te verbeteren. Ze gaven 

aan te waarderen dat er nu ook extra aan-

dacht is voor mensen die ‘gewoon’ aan het 

werk zijn en niet alleen voor degenen die 

ziek zijn.  

Savantbrede meting

omdat Savant waarde hecht aan de vitali-

teit en gezondheid van alle medewerkers 

is besloten om, naar aanleiding van de po-

sitieve resultaten van de pilot, alle overige 

medewerkers ook de mogelijkheid te bie-

den om hun werkvermogen te meten. 

Deze meting zal worden uitgevoerd aan 

de hand van dezelfde digitale vragenlijst. 

Begin oktober zullen alle medewerkers, 

met uitzondering van diegenen die al aan 

de pilot hebben deelgenomen, via hun e-

mailadres van Savant een uitnodiging met 

een persoonlijke inlogcode ontvangen om 

de vragenlijst in te vullen. Deze uitnodi-

ging zal worden verzonden door SKB, een 

gespecialiseerd onderzoeks- en adviesbu-

reau op het gebied van motivatie, gezond-

heid en inzetbaarheid van medewerkers. 

na het invullen van de (online) vragenlijst 

ontvangen medewerkers direct een per-

soonlijke terugkoppeling. in deze terug-

koppeling zijn al adviezen en tips opgeno-

men om eventueel dingen te veranderen. 

Voor een extra steuntje in de rug kan de 

medewerker die dat zelf wil in gesprek 

gaan met een vitaliteitcoach. Deze vita-

liteitcoach kan helpen om een blijvende 

verandering in de leefstijl van de mede-

werker te bereiken. De vitaliteitcoach is 

r U b r I e k

Het is inmiddels voor iedereen wel duidelijk dat werknemers in Nederland later 

met pensioen kunnen gaan en dat door de vergrijzing er bovendien steeds minder 

mensen zijn om het werk uit te voeren. Hierdoor wordt het steeds belangrijker dat 

werknemers gezond, vitaal en het liefst ook met plezier kunnen blijven werken. 

Dat is in alle branches belangrijk, en in de zorg zeker!

Project Duurzame 
inzetbaarheid en 
vitaliteit

verbonden aan MGC Healthcoaching. 

MGC Healthcoaching ondersteunt organi-

saties en hun medewerkers bij het behalen 

van hun doelstellingen. 

Privacy

Het is gebleken dat het inzichtelijk maken 

van het werkvermogen van medewerkers 

goede resultaten geeft. Sluimerende pro-

blemen komen aan het licht en voor dege-

nen die zelf al weten dat ze niet zo lekker in 

hun vel zitten, komen oplossingen binnen 

handbereik. Een belangrijke voorwaarde 

hiervoor is wel dat de privacy gewaar-

borgd is. De medewerkers kunnen er 100 

procent op vertrouwen dat alleen het on-

derzoeksbureau en de vitaliteitcoach de 

gegevens van de medewerkers te zien krij-

gen. Zij zullen hierover geen contact met 

Savant hebben of met een bedrijfsarts. 

Alleen de medewerker zelf bepaalt of en 

wanneer hij/zij met de resultaten bij de lei-

dinggevende of de bedrijfsarts aanklopt. 

In het P&O-nieuws bij dit Savantmagazine 

is meer informatie over dit project opgeno-

men. 
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We willen graag dat klanten, mantelzor-

gers en bezoekers zich welkom, veilig 

en gerespecteerd voelen bij de zorg en 

dienstverlening van Savant. Het project 

richt zich in eerste instantie op de facilitai-

re teams van de woonzorglocaties: recep-

tie, keuken en restaurant, huishoudelijke 

dienst, technische dienst en activiteiten-

begeleiding. Van al deze afdelingen zijn 

medewerkers en vrijwilligers betrokken 

bij de uitvoering van dit project. Zij nemen 

deel aan werkgroepen die zich buigen 

over vragen zoals: ‘Wat is gastvrijheid voor 

Savant?’, ‘Welke elementen dragen bij aan 

de gastvrijheidsbeleving?’ en ‘Hoe ziet het 

gewenste restaurant- en banquetingcon-

cept eruit?’

‘Gastvrij gedrag levert plezier   op in je werk 
en andersom!’

Linda van Kesteren

“Mijn lach en roze werkbroek dragen bij 

aan een positieve beleving van de gast!”

Hogere gastvrijheidsbeleving en hogere 

medewerkerstevredenheid

Het uiteindelijke doel is een hogere gast-

vrijheidsbeleving door gasten, maar ook 

een hogere medewerkerstevredenheid 

door het ervaren van de wederkerigheid 

van gastvrijheid. Gastvrij gedrag levert na-

melijk plezier op in je werk en andersom! 

De facilitaire medewerkers en vrijwilligers 

zijn daarom uitgedaagd mee te denken! 

op vragen als: ‘op welke manier draag jij 

bij aan een positieve beleving van de gast?’ 

en ‘Welke tips geef jij om de gastvrijheid te 

verbeteren?’ kwamen enthousiaste, posi-

tieve reacties binnen.

Liefde tussen de boterham

Zes inzenders mochten als dank voor de 

leukste reacties een culinair pakket in ont-

vangst nemen. Angela van Lieshout, assi-

stent medewerker ontmoetingsruimte De 

Lisse, kreeg de hoofdprijs overhandigd. 

Angela smeert namelijk ‘liefde tussen de 

boterham van bewoners’, waardoor bewo-

ners die aangeven niet zo’n trek te hebben 

wél gaan eten en een dag later zelfs aan-

geven ‘doe maar hetzelfde als gisteren op 

mijn brood!’. 

Uiteraard willen we uitvoering geven aan 

een aantal tips! We houden je graag op de 

hoogte.

Kristel Kessels

Teammanager diensten

Weet jij dat we op dit moment werken aan een nóg gastvrijer Savant Zorg?

Ria Leenen (links op de foto)
“Gastvrij word je vanzelf als je voor en met 
onze bewoners mag werken. Het is heel 
belangrijk mee te gaan in de belevingswe-
reld van de klant. Vaak is een arm om de 
schouder al voldoende. ook zing ik vaak 
onder het poetsen; oude liedjes herken-
nen ze meestal!”

Marjo van den Eijnde
Als nieuw aangekochte kleding van een 
klant meteen wordt voorzien van een la-
bel, kan de kleding direct gedragen wor-
den. Dit vinden klanten belangrijk. Be-
woners, familie en bezoekers vinden het 
overigens leuk om een kijkje te nemen in 
de wasserij. Maak de wasserij toegankelijk 
voor iedereen!” 

Angela van Lieshout

“Met de broodronde heb je een moment 

dat bewoners hun verhaal kunnen doen 

van die dag. Belangrijke dingen kunnen 

wij weer doorgeven aan de verzorgende. 

iedereen zou moeten denken ‘wat zou ik 

ervan vinden als ik die bewoner was en 

hoe zou ik behandeld willen worden?”  

In januari is het project ‘gastvrij-
heid binnen Savant Zorg’ van start 
gegaan. Dit project is erop gericht 
een ontwikkelingsproces in gang te 
zetten waarbij medewerkers en vrij-
willigers hun dienstverlening nóg 
beter kunnen laten aansluiten bij de 
behoefte van de individuele gast.
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Eenzaam maar niet alleen
 
Met diepe rimpels in je gezicht 
Je blik naar binnen gericht
Ook soms helder, alert en zonder pijn
Om dan weer verdrietig en in de war te zijn.
      
Je ziekte kwam en ging zo vlug
Er was dan ook geen weg meer terug
Je hebt nog zoveel te zeggen
En nog zoveel uit te leggen.
  
Je bent zo lief, je bent zo stil
Maar nog altijd met een eigen wil
Soms met je humor vermaak je me
Ben je verdrietig dan raak je me.

Je bent nog steeds sterk en krachtig
Al wordt de onzekerheid je soms te machtig
Stille tranen laat je dan gaan
En ben je even heel ontdaan.

Je hebt vertrouwen in mij 
Samen verdrietig, en samen blij
Ook al lopen we hand in hand
Je moet alleen naar dat onbekende land.

Ik kan niet mee, en moet je laten gaan
Naar een plek waar je eenzaam bent voortaan
Maar ik ben bij je, in de laatste fase van je leven
Om je zorg, aandacht en liefde mee te geven.

Els Hendriks
Vrijwilliger kleinschalig wonen 

‘Gastvrij gedrag levert plezier   op in je werk 
en andersom!’

Frans Beks

“Er zou een (vrijwillige) gastheer/gast-

vrouw kunnen worden aangesteld die 

bezoekers te woord kan staan. Het is al-

tijd belangrijk na te gaan of de beloofde 

zorg en diensten naar tevredenheid zijn 

uitgevoerd. Een ongevraagd bezoek of 

een wandeling maken met een klant 

draagt bij aan een positieve beleving!”

Karin Kusters

“Laat merken aan gasten dat we iedere 

dag weer blij zijn dat ze bij ons zijn. Mijn 

motto is: gastvrijheid is zowel een zaak 

van het hart, als een zaak van het huis; 

als het hart openstaat voor de ander, zal 

de voordeur van het huis vanzelf open 

gaan.”



op 25 juni van dit jaar konden we aan maar liefst 26 geslaagden hun befaamde 
diploma verzorgende iG of verpleegkundige overhandigen. tijdens een gezellige 
middag hebben we ze in het zonnetje gezet. Dat was ze meer dan gegund. twee 
jaar lang hebben zij heel veel tijd en energie gestopt in hun opleiding met uiteinde-
lijk een geweldige prestatie. En dat is onze waardering meer dan waard!

in februari 2011 zijn er twaalf BBL verzorgenden iG gestart, waarvan er uiteindelijk 
elf zijn geslaagd. in september van dit jaar zijn er nog eens elf BBL verzorgenden 
iG gestart. tien ervan haalden hun diploma. Datzelfde moment zijn zeven BBL ver-
pleegkundigen gestart, waarvan er vijf  hun speldje hebben mogen overhandigen. 
Een resultaat waar we met z’n allen heel trots op mogen zijn!

geslaagde medewerkers
Namen van de geslaagden 

Verzorgenden IG: 
Anneke Joris, Gerjon Hoebergen, Yvonne van 
Stiphout, Ingrid Jaspers, Astrid Brouwers, Wilma 
Sevenich, Kim Malfliet, Paula Maas, Perihan van 
Gulik, Annelie Schalk, Monique van Lierop, Tommie 
Niessen, Renske Berkers, Cindy Kuipers, Jolanda 
Beekmans, Petra Verdouw, Mirjam Rooijakkers, An-
nette Maas, Sandra van den Broek en Natalie Naglé

Verpleegkundigen: 
Mieke Munsters, Leonie Swolfs, Ilvie Hendriks, Peggy 
van de Eijnde en Maartje Peters

"Ik heb de 2-jarige opleiding van ver-

zorgende iG ervaren met ups en downs, 

maar heb het graag gedaan. Doordat 

ik geen vooropleiding had in de zorg, 

was bijna alles nieuw voor mij. Maar 

we hadden een fijne klas en we hielpen 

elkaar waar nodig. Én ook op het werk 

kon ik terugvallen op mijn collega’s.

ik werk nu op de verpleegafdeling ‘t 

Stekkie in De Lisse, waar ik het super-

goed naar mijn zin heb. ik heb leuke 

collega’s en een vaste baan met groei-

mogelijkheden. ik ben blij dat ik de 

stap gemaakt heb en dat ik geslaagd 

ben. Het is zo’n ontzettende leuke en 

dankbare baan. ik zou het niet meer 

willen missen!”

•  Paula Maas

“Al vanaf mijn kleutertijd wist ik dat ik ‘zus-

ter’ wilde worden. Direct na mijn middelbare 

school, ben ik in 1987 dan ook enthousiast 

begonnen aan de opleiding voor ziekenver-

zorgende. Helaas kon ik die opleiding toen niet 

afmaken. ik ben gaan werken, maar de zorg is 

altijd in mijn achterhoofd gebleven. toen ik 40 

werd dacht ik, het is nu of nooit meer!

ik ben aan de opleiding begonnen en heb nu 

na jaren eindelijk mijn diploma op zak! on-

danks dat het heel zwaar was om alles te com-

bineren met een gezin en huishouden, heb ik 

er geen moment spijt van gehad. ik ben super- 

trots dat ik doorgezet heb! ik heb nu een leuke, 

veelzijdige baan, fijne collega’s en genoeg mo-

gelijkheden voor de toekomst. Je ziet, je bent 

nooit te oud om te leren. Volg je hart, als je iets 

wil, ga ervoor!”

•  Monique van Lierop

“Ik ben erg blij met de mogelijkheden die ik binnen Savant heb gekregen om door te leren. 

ik ben dan ook erg trots op mijn diploma en de baan die ik uiteindelijk heb gevonden als 

verpleegkundige bij het verpleegtechnisch team!”

•  Ilvie Hendriks

“Na een aantal jaren verschillende func-

ties gehad te hebben binnen de zorg, ben 

ik gestart met de BBL-opleiding verzor-

gende iG. Dat het een pittige tijd zou wor-

den gedurende twee jaar was mij verteld. 

Het terug gaan in de schoolbanken, heb ik 

als prettig ervaren. Je zit allemaal in het-

zelfde schuitje en iedereen steunt elkaar, 

zowel op studiegebied als privé. Vooral de 

verschillende stages zorgen ervoor dat je 

breed wordt opgeleid. Zo leer je ook veel 

verschillende dingen van de zorg kennen.

De opleiding heb ik, net als iedereen denk 

ik, ervaren met pieken en dalen. Maar 

er waren gelukkig altijd mensen om me 

heen, van Savant, roC, werkbegeleiders, 

praktijkopleider en de opleidingsfuncti-

onaris, die me weer wisten te motiveren. 

Uiteindelijk ben ik geslaagd en heb ik een 

vaste baan bij Savant op de verpleegafde-

ling, waar ik met veel plezier mijn beroep 

uitoefen. Het is het dik en dubbel waard 

geweest!”

•  Wilma Sevenich

‘Ik ben supertrots dat ik doorgezet heb!’
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Yvonne Nettekoven, 
BBL-er verzorgende niveau 3: 

‘Dankbare bewoners 
vormen mijn drijfveer’

In de restaurantruimte van woonzorgcentrum Alphonsus ge-
nieten klanten van de dagelijkse lunch. BBL-leerling Yvonne 
Nettekoven (47) heeft intussen pauze. Zij werkt voor bewo-
ners met een somatische beperking. Yvonne is in september 
2012 bij Savant ingestroomd via het project WelSlagen, een 
samenwerkingsverband van diverse organisaties die werk-
zoekenden via een leerwerktraject weer aan een baan helpt. 
Na de halfjaar durende stage volgt Yvonne sinds februari 
2013 een BBL-opleiding als verzorgende niveau 3 in Hemond 
’t Hout. Binnen twee jaar wil ze slagen en daarna werken als 
gediplomeerd verzorgende bij Savant. En dat het liefst in ’t 
Houtse Alphonsus, glimlacht de gedreven BBL-er. 

Drogisterijmedewerkster

Yvonne nettekoven heeft al een carrière van acht jaar achter de 

rug als drogisterijmedewerkster. in 2011 ging een vast contract aan 

haar neus voorbij en kwam zij thuis te zitten met een WW-uitkering. 

Snel zocht zij ander werk. Zij kreeg onder andere een vakantiebaan 

als voedingsassistent binnen de ouderenzorg. Uitkeringsinstantie 

UWV peilde haar interesse voor een zorgbaan. Vervolgens startte 

Yvonne in september 2012 in het project WelSlagen. Haar stage bij 

Alphonsus rondde ze na een half jaar met succes af, gevolgd door 

de BBL-opleiding verzorgende niveau 3. Sinds de start van haar BBL-

opleiding is Yvonne enorm gegroeid in haar functie, vertelt ze trots.

Geschikt

“Het werk als verzorgende bevalt me uitstekend. Maar je moet er als 

mens wel geschikt voor zijn. Het is niet voor iedereen weggelegd. Je 

verzorgt klanten namelijk van top tot teen zoals wassen, aankleden 

en medicatie verstrekken. Bovendien moet je goed kunnen luisteren 

naar en je kunnen inleven in de bewoners. Begrip tonen, veel geduld 

hebben en vooral rust uitstralen, want dat voelen klanten heel goed 

aan. Vanaf september jongstleden voer ik de taken met veel plezier uit. 

ook heb ik fijne collega’s en goede begeleiding van Savant. Hoe meer ik 

weet, hoe meer ik kan en hoe mooier ik mijn nieuwe baan ervaar.”

Pittig

De BBL-er werkt elke week 24 uur in Alphonsus en volgt een dag per 

week les op het Summa College Zorg (voorheen roC Eindhoven). 

Het was wel even wennen om weer hele dagen in de schoolbanken 

te zitten. Yvonne: “Je moet gedisciplineerd zijn om de theorie te le-

ren en het huiswerk op tijd af te hebben. Het is pittig en veel werk. 

Vooral naast mijn praktijkgedeelte in Alphonsus. Momenteel voer ik 

de taken als helpende uit. Wanneer ik boventallig sta, kan ik deze 

uren gebruiken voor mijn huiswerk en de praktijkoefeningen. tot nu 

toe heb ik voor alle toetsen een voldoende gehaald.”

Voldoening

onlangs heeft Yvonne een volgende stap in de BBL-opleiding gezet 

en versterkt het team op de PG-afdeling. of daarna nog een andere 

afdeling of de thuiszorg volgt, weet ze nog niet. “Mijn collega’s en 

de bewoners vinden dat ik geknipt ben voor deze baan. Zij hopen 

dan ook dat ik de opleiding met succes afsluit. Dan kan ik in 2015 bij     

Savant aan de slag. Het liefst in Alphonsus natuurlijk. Hoe dan ook 

zie ik mijn functie als een roeping om mensen te helpen. Dankbare 

bewoners vormen mijn drijfveer. Hun tevreden gezichten toveren 

mijn glimlach. Dat is heel belangrijk voor me, omdat ik altijd heb 

gezocht naar een baan met voldoening.”

Joop Derksen, freelance tekstschrijver
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"Sinds de overval heb ik moeite om 
mensen te vertrouwen. Ik ben vooral 
boos en verontwaardigd over de ge-
wiekstheid van hun plan. Hebben ze 
zelf dan geen oma?"
Aan het woord is mevrouw Van den 
Boogaart (81), die nóg boos wordt als 
ze terugdenkt aan de brutale overval 
in haar gezellige huisje in het centrum 
van Lierop. 

"om zeven uur ’s avonds ging de bel. Een 

keurig jong meisje stond voor de deur. Ze 

was van Savant, zei ze, en moest een stage-

verslag schrijven. of ze even binnen mocht 

komen. op dat moment had ik nog niks 

door, het klonk logisch. 

Eenmaal binnen zei ze: 'ik zie dat de ach-

terdeur openstaat. Zal ik die even voor u 

dichtdoen?' nog steeds had ik geen arg-

waan. Samen gingen we aan tafel zitten en 

begonnen te praten. Wat een goede vra-

gen stelt ze, dacht ik nog. Achteraf heeft ze 

dus de deur opengezet voor haar partner, 

die op zijn gemak de boel doorzocht heeft. 

Ze vertrok weer, en een uur later werd ik 

gebeld. Door een meneer van de bank, zo-

genaamd. Mijn pinpas was gevonden. Bij 

de Spar. En ja, daar doe ik altijd mijn bood-

schappen. Dat die pas beschadigd was en 

dat ze hem moesten blokkeren. En of hij 

meteen even een nieuwe aan zou vragen. 

Maar ja, daar had hij dan wél mijn pincode 

voor nodig…

toen ik ophing, wist ik meteen dat het fout 

zat. ik belde mijn zoon. Die heeft meteen 

de bank gebeld om de pas écht te laten 

blokkeren. Het bleek al te laat: vijfhonderd 

euro verdwenen. Dat is zuur. Die ben je kwijt." 

De reden dat ze met haar verhaal naar buiten 

komt, vertelt mevrouw Van den Boogaart, 

is dat ze anderen wil waarschuwen. "Vraag 

altijd legitimatie." De échte medewerkers 

van Savant die bij mevrouw Van den Boog-

aart over de vloer komen, waren woedend. 

"net als ik sliepen ze er slecht van dat ik 

was bedrogen door de goede naam van 

Savant te misbruiken."

Paard en wagen

tijd voor een leuker verhaal.  'Ménne Jan' 

is de naam die steeds maar liefdevol in de 

verhalen van mevrouw Van de Boogaart 

opduikt.

"Mijn man Jan heb ik wel op een heel bij-

zondere manier leren kennen. ik was een 

jaar of twaalf, en het was een paar dagen 

na de bevrijding in september 1944. Het 

gerucht ging dat er Duitsers waren blijven 

hangen rondom Meijel, dat ze zich had-

den hergroepeerd en terug wilden komen. 

Mijn vader zei: 'we vluchten naar Lierop, 

de bossen in'. We vertrokken met paard en 

wagen; ik met mijn kleinere boertjes en 

zusjes bovenop de kar. Doodsbang waren 

we.

Aan de Broekkant in Lierop stond een boe-

renfamilie die zei: 'kom maar bij ons'. We 

sliepen in hun schuur, op bedden van stro. 

Eten was er genoeg. We bleven een paar 

dagen, en ik speelde met hun twee zoons. 

Eén daarvan was Jan. in de jaren erna 

bleef ik hem tegenkomen: met schaatsen, 

r U b r I e k

Mevrouw van den Boogaart (81) overvallen door nep Savant-medewerker

'Hebben ze dan zelf geen oma?'

Mevrouw van den Boogaart

Mooie, ontroerende, bijzondere, grappige momenten uit het leven van 
onze klanten, worden belicht in deze rubriek. Het zijn verhalen die in beeld 
brengen wat belangrijk is (geweest) in iemands leven en hoe iemand is om-
gegaan met wat er op z'n pad kwam. Waar haalde iemand bijvoorbeeld de 
kracht vandaan om een moeilijke episode door te komen? Waar is iemand 
het meest trots op? Kortom; een heel persoonlijk verhaal, dat onze klanten 
graag met jullie willen delen.



"ik ga graag met mensen om. ook met ouderen, ja. Dat vind ik echt superleuk. We 

praten veel met elkaar en ik kom ook regelmatig bij bewoners op de kamer. over en 

weer hebben we heel veel lol, omdat we elkaar graag een beetje stangen. natuurlijk 

kan ik ook luisteren. Als je soms hoort wat iemand allemaal heeft meegemaakt. Daar 

word je stil van.’"

Bram kwam al op zijn vijftiende bij rivierenhof. Hij liep er twee weken stage voor 

school. Dat beviel zo goed, dat hij zeker wist dat hij de verzorging in wilde. Met de 

bardiensten begon hij toen hij zestien was. "Echt leuk werk. ik heb controle over de 

bar, schenk de drankjes in en serveer ze. Maar het leukste vind ik toch het contact met 

de mensen. Dat heb ik natuurlijk wel moeten opbouwen. Maar dat gaat vanzelf als je 

met anderen omgaat zoals je wilt dat zij met jou omgaan." nadat Bram zijn schooldi-

ploma had gehaald, begon hij enthousiast aan de opleiding voor helpende. tot een 

treinongeluk begin 2012 roet in het eten gooide. "De gevolgen ervan bleken helaas 

te zwaar om als helpende te gaan werken. Dat was wel een enorme tegenvaller."

inmiddels is Bram met de opleiding dierenverzorging begonnen. En onderwijl blijft 

hij gewoon zijn bardiensten draaien. "ik zou het echt zonde vinden om te moeten 

stoppen. ik zit hier echt op mijn plek. Een tijdje geleden was ik op bezoek bij een 

bewoonster. toen haar dochter belde, brak ze dat telefoontje meteen af. 'nee, ik kan 

nu niet. ik heb bezoek', zei ze. Dat is toch bijzonder?"

Heeft Bram nog tips voor andere vrijwilligers? "Je moet hart hebben voor vrijwil-

ligerswerk. Zeker als het om ouderen gaat. Want het moet natuurlijk wel klikken."       

Lachend: "Daarnaast moet je opletten voor de ontgroening als je nieuw bent. toen  

ik net bij rivierenhof werkte, vroegen ze mij om een mes uit de afvalbak te halen. Die 

was erin gevallen, zeiden ze. omdat zoveel mensen me in de gaten hielden, had ik 

het meteen door dat het niet klopte. Sommigen hebben dat niet door en die gaan 

echt zoeken. Dat is wel lachen, ja."

Anke Verlijsdonk, freelance tekstschrijver

Vrijwilliger Bram van Krieken:

'Ik zit hier op mijn plek'
Bram van Krieken is een graag geziene ‘gast’ bij Rivierenhof. Hij verzorgt er de 
bardienst op de maandagavond. Als vrijwilliger. En dat past perfect bij hem.
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zwemmen en dansen. De vriendschap is 

altijd gebleven en op een gegeven mo-

ment is het méér geworden."

Heimwee naar de boerderij 

"Jans grootvader had in 1902 een boeren-

bedrijf opgericht. Een gemengd bedrijf: 

koeien, hanen en varkens. De kalfjes voe-

ren, dat vond ik één van de leukste klusjes. 

onze kinderen hebben allemaal doorge-

leerd. Geen van hen wilde de boerderij 

overnemen. Dat vond Jan wel jammer. 

Maar ach, zo is het leven. 

ik heb nog weleens heimwee naar de boer-

derij. Dat je uit het raam keek, en je overal 

omgeven was door je eigen grond, tot aan 

waar in de verte de bosrand begon.

We waren bijna vijftig jaar getrouwd, we 

hadden de zaal al besproken, toen Jan 

onverwacht overleed. ’s Morgens bleef hij 

wat langer in bed liggen, hij voelde zich 

niet lekker. ik ging een boodschap doen en 

toen ik een uurtje later terugkwam, was hij 

overleden. Ja, dan verandert je hele leven 

plotseling. ineens ben je altijd alleen."

Mevrouw van den Boogaart kijkt met een 

fijn gevoel terug op haar leven. "ik heb het 

goed gehad. op de boerderij was er al-

tijd genoeg voor ons gezin". Ze is blij dat 

de plek nu in handen is van mensen die 

er heel blij mee zijn. "Het is verkocht aan 

een echtpaar dat paarden houdt. De boer-

derij kopen, was voor hun een droom die 

uitkwam. En dat is mooi, als mensen hun 

dromen kunnen waarmaken."

Wikke Peters, freelance tekstschrijver

Bram van Krieken (rechts) met een bewoner van Rivierenhof

Ze schenken koffie, maken het gezellig, ondersteunen, begeleiden, luiste-
ren, bezoeken klanten en brengen maaltijden rond. De 750 vrijwilligers van 
Savant zijn onmisbaar voor de organisatie! Dagelijks zetten zij zich in voor 
nét dat beetje extra aandacht. Alle reden om ze regelmatig in het Savant-
magazine in het zonnetje te zetten.                  
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Savant bedankt al haar vakantiekrachten voor hun onmisbare inzet!

De krachten van Savant
Jaarlijks doen meer dan honderd vakantiekrachten hun uiterste best tijdens de zo-
merperiode. Dankzij hen kan de zorg voor en rondom de klant doorgaan. Zo ver-
sterkten Ashanty, Nicole en Nick Savant tijdens deze periode van een lagere bezet-
ting van het vaste personeel. 

Ashanty Leer is een drieëntwintig-jarige 

studente en zit vol positieve energie. Ze 

studeert toegepaste psychologie aan Fon-

tys Hogeschool Eindhoven. Deze zomer 

versterkte ze Savant bij De Ameide in de 

huishoudelijke dienst en in het restau-

rant. Ze kwam hier terecht via haar moe-

der ruthlin, die zich al ruim vier jaar voor 

Savant inzet. omdat Ashanty vrijwel nooit 

contact met senioren heeft, vond ze het 

werk in het begin best spannend. Maar 

naarmate de tijd verstreek, kreeg ze juist 

een klik met hen: “ik vond het echt gezel-

lig om een praatje te maken en interesse te 

tonen in hun leven. Ze leven al zo lang hier 

op deze aarde, ze hebben vast veel leuke 

dingen meegemaakt.” Ashanty leert veel 

in de omgang met senioren: “Die ervaring 

miste ik totaal.”

Als ze over haar collega’s begint, komt er 

een nog grotere lach op haar gezicht dan 

dat ze al had. “ik voelde me thuis en opge-

nomen in de groep”, zegt ze. “Voor mij was 

dit een ervaring met top collega’s en fijne 

werktijden.”

De tweeëntwintig-jarige nicole Verdon-

schot studeert in Deventer aan de Jan des 

Bouvrie Academie. Ze droomt ervan om 

interieurstyliste te worden. nicole werkt 

nu drie jaar voor Savant als vakantiekracht. 

Ze spant zich in bij De Lisse in de huishou-

delijke dienst. nicole wordt vaak inge-

pland en krijgt te maken met vriendelijke 

mensen. “Savant is echt een leuk bedrijf 

en laat merken dat ze veel aan je hebben 

als vakantiekracht”, zegt ze. Ze kan goed 

opschieten met haar collega’s: “Het team 

heeft veel belangstelling voor je en is erg 

enthousiast. iedereen past zich goed aan 

elkaar aan en werkt samen.”

nicole vindt het vooral leuk om bij de men-

sen thuis te werken: “Zo kun je een praatje 

met ze maken, waar ze erg van genieten”. 

nicole is hulpvaardig en helpt de senioren 

maar al te graag. “Als ze iets zelf niet kun-

nen, zeg ik ‘och dat doe ik wel even’. De 

mensen hebben waardering voor wat je 

komt doen”, vertelt ze. “Savant is veel meer 

dan alleen poetsen.”

nick Marsman is negentien jaar en studeert 

sinds dit jaar integrale veiligheid in Den 

Bosch. Hij werkt nu drie jaar voor Savant 

bij Alphonsus, zowel in de weekenden als 

in de vakanties. Hij begon in de huishou-

delijke dienst en in het restaurant, maar 

vond dit laatste toch beter bij hem passen. 

“Sommige klanten vonden dat ook”, zegt 

nick met een lach. “ik kreeg zo nu en dan 

te horen dat poetsen toch echt geen man-

nenwerk was. Sinds ik in het restaurant 

werk is het juist omgedraaid. Ze noemen 

me nu de beste jongen die er rondloopt.” 

in het restaurant heeft hij het heel erg naar 

zijn zin. “Elke dag is anders”, vertelt hij, “dus 

het werk verveelt nooit.” 

ook zijn moeder Bianca en broertje robin 

werken bij Savant. nick werkt regelmatig 

met zijn moeder. in het begin was dit wel 

even wennen voor hem, maar na enige tijd 

raakte hij hier wel aan gewend. “Je bent 

toch met je eigen taken bezig”, zegt hij. 

op de werkvloer krijgen de drie positieve 

reacties en ze hebben veel plezier in hun 

werkzaamheden. nick heeft zijn plekje 

gevonden: “ik ben voorlopig nog niet van 

plan om weg te gaan!”

Carmen Coolen, freelance tekstschrijver

Ashanty Leer

Nicole Verdonschot

Nick Marsman
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Sonnehove maakt er tijdens de mini-Kennedymars al weer sinds 

enkele jaren een groot feest van. Ook wel te begrijpen als je ziet 

dat de route dwars door Sonnehove loopt! Voor al die gezelligheid 

en goede sfeer heeft Sonnehove dit jaar zelfs een prijs in de wacht       

gesleept; winnaar van de thuisblijverswedstrijd!

Al direct vanaf het eerste jaar, nu drie jaar geleden, dat besloten werd 

de route door Sonnehove te laten lopen, slaagden bewoners, vrij-

willigers, medewerkers en andere belangstellenden er in om Son-

nehove om te toveren tot een zeer feestelijke passage. Een kleine 

2.000 kinderen tussen 0 en 12 jaar wandelen door Sonnehove waar 

ze hun opa’s en oma’s ontmoeten en worden aangemoedigd. Voor de 

bewoners is het een moment geworden waarnaar ze inmiddels erg 

uitkijken.

Ook dit jaar zijn er weer veel medewerkers gespot die meegelopen 

hebben aan een van de tochten van de Kennedymars. Sommigen 

zelfs reclamemakend voor Savant. Nog van harte gefeliciteerd met 

deze prestatie!

Kennedymars Op het juiste moment van de dag medicijnen innemen. 

Dat kunnen klanten vanaf nu eenvoudig zelf met de 

medicijndispenser van Savant. Een handig apparaat dat 

middels een signaal op gezette tijden medicatie aanreikt. 

Het geeft de klanten meer zelfstandigheid en vrijheid. 

Sinds juli van dit jaar bieden wij deze medicijndispenser 

aan aan onze klanten in de thuiszorg. 

En dat als eerste zorg-

organisatie in de regio 

Helmond!

Makkelijk medicatie 
innemen zonder hulp 
van anderen 

Zorg van Savant binnen hand-
bereik voor bewoners van het 
nieuwe Koninginnehof 
Vrijdag 7 juni is de verbindingsgang van Koninginnehof naar De Ameide officieel in gebruik genomen. Een gang die het nieuwe appar-tementencomplex en woonzorgcentrum De Ameide letterlijk aan elkaar verbindt. Hierdoor zijn de zorg en andere faciliteiten van De Ameide voor de bewoners van Koninginnehof heel dichtbij.

Zorg onder één dak
Savant en woningbouwvereniging Volksbelang hebben de binnen-doorgang van Koninginnehof naar De Ameide gerealiseerd. De be-woners van Koninginnehof die dit wensen, kunnen hierdoor gebruik maken van de faciliteiten vanuit De Ameide. Activiteiten zoals kaar-ten, dansavonden, muziekvoorstellingen en biljarten, of eten in het restaurant zijn daarmee binnen handbereik. Het komt daarnaast de zorgverlening ten goede, omdat zorgmedewerkers met deze verbin-ding sneller bij de bewoners kunnen zijn. Ook biedt de gang de mede-werkers meerwaarde, omdat ze hierdoor ’s nachts veilig naar de andere kant kunnen lopen.

Mevrouw Van der Steen, bewoner Koninginnehof, opent symbolisch de gang
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H e rs e n sp i n s e l s
Lisa is een vaste medewerker van het Savantmagazine. Haar moeder heeft een paar jaar
geleden de diagnose 'preseniele Alzheimer' (Alzheimer op jonge leeftijd) gekregen. Over alle 
verdrietige, ontroerende en soms ook grappige dingen die daarbij komen kijken, schrijft Lisa 
een column.

C o l U m n

Therapie voor de hersens

Mijn moeder wil dood. Dat zegt ze. Maar 

inmiddels besef ik, dat het hier niet om een 

rationeel verzoek om euthanasie gaat, zo-

als ze in het begin van haar dementie wél 

aangaf. nee, wat ze bedoelt is: ik wil dít le-

ven niet meer. En verdriet om je leven, is 

iets fundamenteels anders dan dood wil-

len.

‘Als ik naar een tehuis moet, wil ik liever 

dood.’ Dat heeft ze vanaf het moment dat 

ze de diagnose jong dementerend kreeg, 

vaak gezegd. Een wanhopige poging om 

een zekere controle te houden over het 

verloop van haar ziekte. En een molen-

steen om de nek van mijn vader, die zich 

geroepen voelt haar tot het einde toe thuis 

te verzorgen.

Mijn vader is de laatste maanden een 

schim van zichzelf geworden. Stil, mager, 

vermoeid, maar haar met veel liefde om-

ringend. En, net zo koppig als zij, weige-

rend professionele hulp in te schakelen.

tot een paar weken geleden. na een be-

zoek van diverse artsen en andere hulp-

verleners, kreeg mijn moeder een volle-

dige zorgindicatie. De situatie is thuis niet 

langer houdbaar en ze gaat, om te begin-

nen een paar dagen per week, naar een 

dagopvang.

opluchting voelde mijn vader niet. Hij zag 

er als een berg tegenop haar dit te vertel-

len. Mijn moeder houdt immers met veel 

overgave vol dat het best goed met haar 

gaat. En alleen al door het bezoek van de 

arts was ze dagen van streek: boos, huilen, 

slapeloze nachten en van huis weglopen. 

Mijn vader verzon een list: hij noemde het 

geen dagopvang, maar therapie. thera-

pie voor haar hersens. ‘Je weet wel’, zei hij, 

‘net zoals je fysiotherapie krijgt voor een 

gebroken been. Dat is dit ook, maar dan 

voor jouw hersens.’ Een leugen uit liefde, 

en morrend ging ze akkoord. over liever 

dood willen, heb ik haar godzijdank nog 

niet gehoord.

inmiddels is de vakantie weer verleden tijd en is nagenoeg iedereen weer met frisse moed aan 

het werk. net als bij jullie was ook de bezetting van de or gedurende de vakantieperiode lager. 

op de valreep is de or voor de vakantie uitgebreid met 3 nieuwe leden. Henriëtte Geboers, 

Anke van Horne en tommie niessen zijn op 3 juli door onze bestuurder officieel geïnstalleerd 

namens de raad van Bestuur. We heten ze van harte welkom en wensen hen veel succes.

tijdens de MedewerkerMonitor werden er ook vragen aan jullie gesteld aangaande de or. 

Daaruit bleek dat we een lekkere voldoende van jullie kregen. Dank jullie wel daarvoor. 

naast een gemiddelde van 7,4 kregen we van jullie ook feedback waar we mee aan de slag 

zijn gegaan. Uitwerkingen hiervan zien jullie al dit najaar verschijnen.

o r - n I e U w s

We zijn er voor de groep medewerkers. 

Vanuit die positie kijken we naar de te ne-

men veranderingen en laten de bestuur-

der weten hoe wij zaken zien. De ene keer 

heeft ons besluit een adviserend karakter, 

in andere gevallen heeft de bestuurder 

onze instemming nodig. Dat is afhanke-

lijk van de aard van het onderwerp. Daar-

naast houden we onze ogen open om de 

bestuurder op andere zaken te wijzen. Zo 

heeft de bestuurder op ons initiatief een 

regeling gemaakt omtrent medewerkers 

die te maken hebben met loonbeslag. 

Meer informatie hierover is terug te vin-

den op JooSt.

op JooSt zijn overigens ook de verslagen 

van onze vergaderingen terug te vinden. 

op die manier kunnen jullie inzien waar 

we aan werken.

Groeten van de or

De drie nieuwe leden: Tommie Niessen, Henriëtte Geboers en Anke van Horne
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Theorie en praktijk

Savant Zorg heeft deze vorm van zorg omarmt en is in september 2013 gestart met het pilot-

project PDL. Momenteel krijgen zorgmedewerkers van verpleegafdelingen PG en somatiek 

in woonzorgcentra De Lisse in Asten en De Eeuwsels en rivierenhof in Helmond een jaar lang 

theoretische en praktische PDL-scholing. De opleiding is uitgespreid over tien dagdelen en 

wordt verzorgd door het Albeda College. Als de pilot slaagt, gaan we vanaf medio 2014 zorg-

medewerkers op de betreffende afdelingen van alle locaties trainen in PDL-zorg. 

Onderdeel

PDL-zorg is een manier van zorgen voor en benaderen van (passieve) bewoners waarbij hun 

passiviteit wordt geaccepteerd. De verzorgende neemt de zelfzorg liefdevol over en onder-

steunt daar waar nodig. Als onderdeel van belevingsgerichte zorg draagt PDL bij aan een 

optimale begeleiding, verzorging en verpleging van klanten waarbij zelfzorgtekorten niet 

zijn terug te dringen. Bijvoorbeeld bij het liggen, zitten, wassen, voeden en verplaatsen.

Voorwaarden voor succes

Het succes van PDL hangt van een aantal voorwaarden af. Als verzorgende moet je beschik-

ken over de juiste werkhouding, de passiviteit van de klant accepteren, de PDL-zorg zelf 

uitvoeren en interdisciplinair samenwerken met de professionals van novicare als specialist 

oudergeneeskunde, psycholoog en diëtist. Bewoners met een zelfzorgtekort voelen zich im-

mers kwetsbaar omdat zij niet kunnen reageren op voor hen bedreigende omstandigheden. 

Daarom is een aantal aandachtspunten belangrijk voor goede PDL-zorg, waaronder gerichte 

aandacht en belangstelling, volledige beheersing van vaardigheden zoals haptonomie, de 

juiste voorzieningen en privacybescherming.

Werkgroep

omdat de PDL-scholing geschikt moet zijn 

voor zowel helpenden, verzorgenden, ver-

pleegkundigen en voedingsassistentes/

gastvrouwen is de pilot minutieus voorbe-

reid door een grote werkgroep. Deze werk-

groep bestaat uit:

•	 Projectleider	Ine	Maas,	teammanager	

 verpleeghuiszorg De Eeuwsels en 

 rivierenhof

•	 Daphne	Hagenaars,	teammanager	

 verpleeghuiszorg De Lisse

•	 Wilma	Sevenich,	verzorgende	De	Lisse

•	 Wilma	Kastelijn,	verzorgende/

 ergocoach De Lisse

•	 Nellie	van	de	Zanden,	zorgcoördinator		

 De Lisse

•	 Lieke	van	de	Vorstenbosch,	zorgcoördi-

 nator De Eeuwsels

•	 Truus	Damen,	verzorgende/ergocoach	

 De Eeuwsels

•	 Jeanne	Poels,	verzorgende/ergocoach	

 rivierenhof

•	 Manon	Heijligers,	verzorgende	

 De Eeuwsels

•	 Ria	Selten,	verzorgende	Rivierenhof

•	 Marion	Kuunders,	opleidingscoördinator

Liefdevol overnemen en ondersteunen zelfzorg klant

Savant Zorg start 
pilotproject PDL-zorg
Dagelijkse verzorging die moeizaam verloopt doordat de bewoner niet kan meewer-
ken of zelfs (ongewild) tegenwerkt, kost veel kracht en energie van de verzorgende. 
Deze situatie betekent echter vooral pijn en ongemak voor de bewoner zelf.
Een antwoord hierop is PDL-zorg. Bij PDL (Passiviteit in het Dagelijks Leven) worden 
speciale voorzieningen getroffen en bijzondere handelingen verricht. Hierdoor ont-
spant de klant, voelt zich geborgen en geniet van een aangenaam leefklimaat.

Bovenste rij van links naar rechts:
lieke vd vorstenbosch, nellie vd Zanden, 
wilma sevenich, manon Heijligers, 
jeanne Poels, wilma kastelijn

Onderste rij van links naar rechts
truus damen, Ine maas, marion kuunders 

Afwezig:
daphne Hagenaars en ria selten 
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Een stroeve vloer in combinatie met zwaar meubilair was de aanleiding om nieuwe stoelen aan te schaffen voor het restaurant in Hof van Bethanië. 

Samen met bewoners, een aantal medewerkers, de ergothe-rapeut, ergocoach en een vertegenwoordiging van de cliën-tenraad werd een aantal stoelen getest en werden keuzes    gemaakt voor stoffering, kleuren en materialen. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook de sfeer en uitstra-ling van het restaurant te verbeteren. De muren kregen een kleur, de flexibele wanden werden voorzien van mooie prints en enkele accessoires zorgden voor de ‘finishing touch’. Op 23 mei werd het ‘nieuwe restaurant’  in Hof van Bethanië geopend! De eer was aan mevrouw Verbruggen, bewoonster van Hof van Bethanië en tevens lid van de       lokale cliëntenraad, om het lint door te knippen. 

Bewoners en gasten reageren veelal positief en enthousiast: “het is een restaurant voor jong en oud”, “we komen nu in een warm nestje” en “die koninklijke spiegels wil ik thuis ook” zijn een paar eerste reacties. 

Dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd!

Kristel Kessels, teammanager diensten

Restyling restaurant 
Hof van Bethanië

Onze klanten zijn erg tevreden over Savant en haar medewerkers. 

Ze geven het gemiddelde rapportcijfer van een 8,3. Dit blijkt uit 

de resultaten van een klanttevredenheidsonderzoek dat in het 

eerste kwartaal van dit jaar heeft plaatsgevonden. 

Ten opzichte van het vorige onderzoek van twee jaar geleden is 

hierin een stijgende tendens. Een mooie stijging zijn de resultaten 

van de klanten die verpleeghuiszorg ontvangen. Het onderzoek is 

uitgevoerd door Facit, een onafhankelijk onderzoeksbureau. Het 

heeft plaatsgevonden onder de thuiswonende klanten die verzor-

ging en verpleging ontvangen en onder de klanten die verzorging 

en verpleging ontvangen in de woonzorgcentra van Savant Zorg.

Aandacht voor welzijn bij de klanten thuis

Op alle onderdelen geven de klanten ons een nog hoger rapport-

cijfer dan in het vorige onderzoek van 2011. De klanten die thuis 

wonen zijn vooral erg tevreden over hoe het zorgpersoneel met 

ze omgaat. De zorgverleners hebben voldoende aandacht voor 

het welzijn van de klanten en ze geven goed antwoord op vragen. 

Daarnaast geven klanten aan dat Savant open staat voor hun wensen.

Bewoners woonzorgcentra voelen zich veilig

De klanten die verpleeghuiszorg ontvangen, geven onder meer 

aan dat ze de medewerkers als erg vakkundig ervaren. Ze vinden 

dat er goed met ze wordt omgegaan en dat gezondheidsklachten 

serieus worden genomen. De klanten die verzorging ontvangen 

in een woonzorgcentrum zijn vrijwel tevreden op alle bevraagde 

punten. Ze voelen zich veilig. Ze vinden dat er voldoende zorg-

verleners zijn en bovendien dat deze zorgverleners goed op de 

hoogte zijn van hun gezondheidssituatie.

Jan Joris Heling, bestuurder Savant: “Het is geweldig dat blijkt 

dat onze zorg erg gewaardeerd wordt door onze klanten en zelfs 

is verbeterd. Een grote pluim voor onze medewerkers! Een resul-

taat waar ik enorm trots op ben. De verkregen informatie is voor 

ons erg waardevol en zal onder meer besproken worden met de 

cliëntenraden. Samen met hen zal worden gekeken naar de waar-

borging van de kwaliteit en naar het verder verbeteren ervan.”

Zeer tevreden klanten. Grote pluim van onze voorzitter.

Een heerlijke voorbereiding

Graag namen we de uitnodiging aan om mee te doen aan de 

proefsessie voor de Week van de Smaak. Wat is het toch leuk 

om andere collega’s te ontmoeten die hetzelfde werk doen bij 

Savant!

Kathy Bolte vertelde met veel passie over de toekomst van 

smaak. Smaak wordt straks beter afgestemd op de ouderen, om-

dat je smaak verandert als je ouder wordt. We waren natuurlijk 

erg benieuwd wat voor lekkere gerechten we nu zouden mogen 

proeven. De gerechten zagen er erg mooi uit en wij dachten wel 

te weten wat onze klanten lekker zouden vinden. De soepen 

waren heerlijk en er werden duidelijk voorkeuren aangegeven. 

Een echte uitschieter was het zuur vlees uit Limburg. Heerlijk 

van smaak en geserveerd met aardappelpuree. Dit wordt  een 

topper in onze restaurants, maar er werd wel gezegd ‘dan wel 

zonder erwtjes’. Daarna gingen we terug in de tijd met de toe-

tjes; vanillevla met tuttifrutti en rabarber met grenadine. Voor 

iedereen herkenbaar en erg lekker.

Het was een leuke middag. We zijn blij dat we zo betrokken 

worden bij dit project. Ook het samenzijn met andere collega’s 

van Savant geeft weer nieuwe ideeën en inspiratie. Verder is het 

leuk dat het keukenteam met zo veel passie laat zien waar men 

mee bezig is. Ga zo door en tot de volgende keer!

Jeanne van den Einden en Jan Wuyts
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Creativiteit alom

op sonnehove en de lisse werd met als thema ‘Zorg en Kunst’ 

een workshop gegeven door Hermanjoop, een absolute look-

a-like van Herman Brood. Gedurende de dag werd de catering 

verzorgd door Angela Kanters. Een heerlijk buffet met zoete en 

hartige hapjes.

in groepjes moesten we een schilderij maken. in het begin wat 

onwennig, maar gaandeweg kwamen de mooiste exemplaren 

tot stand. Hermanjoop zorgde voor de finishing touch door nog 

een woord op het doek aan te brengen dat door het groepje was       

bedacht.

iedereen die had deelgenomen aan de Savantdag was erg te spre-

ken over de catering en men vond de workshop hartstikke leuk!

4 juni was een feestdag voor savant, onze jaar-
lijkse savantdag vond plaats. een dag waarop 
alle medewerkers en vrijwilligers in het zonne-
tje werden gezet. een impressie van een aantal 
leuke initiatieven.

Gezelligheid en team-
building tijdens de 
Savantdag!

In een scheur

De Savantdag is door het hele wijkzorgteam van someren gevierd met 

een solextocht en een etentje. Er is heel wat afgescheurd en gelachen!

Regels overboord

ter voorbereiding hadden we nogal weinig informatie ontvangen: Ver-

trek 13.00 uur, Hof van bethanië, makkelijke kleding. Maria en Anneke 

lieten niets los, hoeveel we ook vroegen en zeurden. 

We vertrokken met de auto's in groepjes van vier personen. We kregen 

een duidelijke routebeschrijving mét foto’s, met als eindpunt: Kasteel 

Croy. Een volgend onderdeel was het maken van een groepsfoto. Dat 

lijkt heel makkelijk, maar dat is het niet met twintig vrouwen. Karl en 

Wim zagen het allemaal gelaten aan. 

Een ander onderdeel van het programma was boerengolf. Hoewel het 

in het begin goed leek te gaan, werden al gauw enkele regels omzeild. 

Wim gebruikte zijn club als honkbalknuppel. tine lag meerdere malen 

voorover in de sloot. De emmer die als hole diende, werd bedekt met 

graszoden. Karl speelde voor superman. Zwangere Patricia deed voor-

zichtig aan. Myrheen bleek een natuurtalent. En ook Annemieke kon bij-

zonder goed overweg met den klomp aan een stok. tenslotte hebben 

we genoten van een heerlijk vijfgangenmenu. 

Het uitstapje was per-

fect georganiseerd. Erg 

leuk om je collega’s in 

zo’n ontspannen setting 

te ontmoeten. nu nog 

een mooi plekje vinden 

voor de groepsfoto, het 

liefst in formaat XXL, in 

Hof van Bethanië!

Jealine van Mazijk

100% opkomst

Met het team van het kleinschalig wonen van de eeuwsels zijn we 

naar Brabantse Kluis in Aarle-rixtel geweest. twee medewerkers, 

Helga en Hennie, hadden dit georganiseerd. We hebben daar een 

zogenaamde toer de Boer gedaan met aansluitend een barbecue.

Met het team van het kleinschalig wonen van rivierenhof heb-

ben we een uitje gehad naar De Brandevoortse Hoeve, georgani-

seerd door Jeanne en ingrid. Een gps-tocht en aansluitend ‘een 

tafel vol’ vulden het programma.

ik wil graag de collega’s bedanken die zich flexibel ingezet hebben 

door op de andere locatie te gaan werken die middag of avond, 

zodat alle collega’s de mogelijkheid hebben gekregen om mee te 

gaan. We hadden dan ook een 100% opkomst, zodat  we oprecht 

kunnen spreken van een teamuitje.

ine Maas, teammanager KSW De Eeuwsels en rivierenhof
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45 jarig jubileum 

Afgelopen 5 augustus was Anne-Marie Boerekamps 

precies 45 jaar in dienst bij Savant. 

Een prachtig jubileum!  Zo speciaal dat het niet eens 

voorkomt in de attentieregeling van Savant.

Dit bijzondere moment hebben wij natuurlijk niet 

ongemerkt voorbij laten gaan. Samen met haar col-

lega’s hebben wij haar in de bloemetjes gezet.

Anne-Marie, bedankt voor 45 jaar geweldige inzet 

voor Savant Zorg!

Met gastv rije groet,

Remko Serkel, teammanager De Lisse

Savant langs de weg 

Tijdens de f ietsvierdaagse van Stiphout heeft Dore-

Anne Verhoeven, wijkverpleegkundige, het initia-

tief genomen om Savant samen met haar team 

beter op de kaart te zetten. Bijna 900 mensen 

zijn de promotiestand voorbij gef ietst en hebben 

Savant gezien. Een geslaagde missie kunnen we 

dus zeggen!

Smakelijke Savantjes

Alicia K uijpers heeft vanuit de praktijk-

school stage gelopen als verzorgingshulp 

op De Eeuwsels. Als bedankje voor haar 

collega’s heeft ze de hele avond staan 

bakken om deze leuke Savant-cupcakes 

te maken!

Feestje! 

De medewerkers van de huishoudelijke verzorging in de 
thuiszorg hebben hun jaarlijkse uitje weer goed gevierd!

Beste lezers van Savant,

Graag wil ik iedereen bedanken die tijdens 
mijn ziekte van vier maanden zo lief en aar-
dig is geweest. Dag en nacht had ik zorg no-
dig. Die heb ik gekregen van de zusters, mijn 
twee kinderen en van mijn huisarts dr. Bos. 
Voor Natasja en alle anderen was niets te veel. 
Ook niet voor Cisca die mij weer in de groep 
heeft opgenomen.

Daarom iedereen bedankt. Ook namens mijn 
dochter en zoon. Dank u.

Mev rouw van der Putten – Giepmans
Bewoner zorgcentrum Alphonsus

Van klok tot klok 

Deze zomer vierde de wandelgroep van Hof van 

Bethanie haar 12-jarig bestaan. De wandelgroep is 

een initiatief van Annelies Johann, v rijwilligster in Hof 

van Bethanie. Z ij is begonnen met een klein groepje op 

maandagmiddag. De groep is in 12 jaar tijd uitge-

groeid tot soms wel bijna 40 bewoners, begeleid door 

enthousiaste v rijwilligers. Na elke winterperiode kijken 

bewoners enorm uit naar het nieuwe wandelseizoen. 

Vanaf de tijd dat de klok verzet wordt, trekken zij er 

bij goed wandelweer op uit en worden zij tijdens deze 

wandeling getrakteerd op koff ie en thee en iets lekkers 

door mensen uit Mierlo. De wandelgroep ‘van klok tot 

klok’ wandelt tot eind oktober.

Vera K ersjes
Activiteitenbegeleider Hof van Bethaniëe
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Vakantiepret

De eerste week van ju li stond helemaal in het thema van vakantie op Hof van Bethanie. De activiteitenbegeleiding heeft samen met de v rijwilligers een leuke, gezellige week georganiseerd voor de bewoners en omwonenden.
Op maandagochtend was de aftrap met het maken van een zomers bloemstuk. In de middag konden de bewoners mee met de wandel-groep om te genieten van de buitenlucht. De wandeling werd afge-sloten met een heerlijk stuk kersengebak, we zijn immers in Mierlo! Dinsdagmiddag ging het genieten door. Er werden hoofd- en hand-massages gegeven en voor de innerlijke mens stond er een heerlijke fru itcocktail klaar. Woensdag was het tijd voor een beetje actie. Prijs-kienen! Wat waren de bewoners toch fanatiek. Donderdag hadden we een gastspreker over het thema ‘vergeten groenten’ met een proeverij en op v rijdag verzorgden de K ersenlanders een muzikaal optreden. Als afslu iter kwam er een heuse frietwagen. Heerlijk verse friet met snacks.

De bewoners hebben genoten en wij van de activiteitenbegeleiding en de v rijwilligers ook! Het was een fantastische week.

Avondje cabaret Hof van Bethanië

Vol trots hebben wij een onverwachte gast verwelkomd in Hof van 

Bethanie!

Eind augustus maakte cabaretier Lebbis (Hans Sibbel) samen 

met zijn regisseur en technicus een vijfdaagse wandeltoer door 

natuurgebied De Peel, waarbij hij ’s avonds optrad op ‘bijzondere 

locaties’. Lebbis’ persoonlijke aff initeit voor de zorg (hij is man-

telzorger) en het prachtige gebouw maakten dat hij enthousiast 

reageerde op het voorstel om Hof van Bethanie te bezoeken! Op 

23 augustus mochten wij het spits afbijten van zijn ‘minitournee’. 

Hij speelde – v rijwillig - voor alle v rijwilligers en medewerkers 

van Hof van Bethanie zijn voorstelling ‘Het Grijze Gebied’. Hierin 

deelde hij onder andere zijn gedachten over de zorg zoals 'hoe 

mooi zou het zijn, als mensen van de Rabobank geen geld geven 

aan wielrenners, maar aan bejaarden. En dat twee keer per week 

mensen van de Rabobank even langskomen om bejaarden te 

douchen. Dan mogen ze ook nog epo gebruiken, kunnen ze nog 

meer mensen douchen.'

 
De voorstelling werd aangevuld met belevenissen die hij die dag 

al wandelend meemaakte, zoals de cocainezakjes in Mierlo en 

de dieren die er zouden moeten rondlopen maar niet werden ge-

zien. De kosten van de organisatie voor deze avond werden be-

taald van de f inanciele giften die we met regelmaat van familie 

van bewoners mogen ontvangen als dank voor de inzet en betrok-

kenheid van medewerkers en v rijwilligers.

'Het was hard werken, maar ik heb me enorm vermaakt', was 

zijn reactie achteraf. Hard werken sloeg vooral op het feit dat voor-

bij steppende verzorgenden en nieuwsgierig verschijnende gezich-

ten van bewoners aan de balustrade geen alledaagse situaties 

voor hem zijn. Maar het publiek genoot! En zijn afslu itende zin 

'waarom worden mensen die op mijn geld letten zoveel hoger 

gewaardeerd dan mensen die op mijn vader letten?' leidde na 

de voorstelling tot gespreksstof. Lebbis mengde zich gezellig tus-

sen zijn publiek, om pas twee uur later naar zijn hotel terug te 

keren. 

K ristel K essels, teammanager diensten

De Lisse; een paradijs om 
in te wonen en werken!

e

Een laatste wens vervuld

Mooi als je zoiets kunt betekenen...

Moniek van loon, onze palliatief verpleegkun-

dige, besprak met één van haar clienten en zijn 

partner of ze nog iets dolgraag wilden doen, sa-

men als laatste wens voor zijn overlijden. Daar 

kwam uit dat ze graag nog een laatste vakantie 

zouden willen naar het hotel waar ze samen 

jarenlang waren geweest. Maar er was geen 

geld, en hoe moet dat met de verpleging?

Moniek heeft het hotel zover gekregen dat ze 

het gezin een week vakantie hebben aangebo-

den. Volledig verzorgd. Daarnaast heeft Moniek 

de wensambulance met verpleegkundigen ge-

organiseerd en met een huisarts alles geregeld. 

Wat geweldig gedaan door Moniek en super 

voor deze mensen!

Nawelle Sabir

Directeur wijkzorg
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in deze strip worden waar-
gebeurde Savantsituaties 
in beeld gebracht. Heb jij 
tijdens je werk iets grappigs 
meegemaakt? Laat het ons 
weten via redactieSavant 
magazine@savant-zorg.nl 
en wie weet zie je het terug 
in de strip!

25 JAAR IN DIENST

03/10/2013  •  Sandra Kusters-Berkvens  •  Verzorgende Sonnehove

01/11/2013  •  Bianca van Bommel-van Bogget  •  Verzorgende De Lisse

07/11/2013  •  Jacobine van de Moosdijk - Wouters  •  Verzorgende Hof van Bethanië

15/11/2013  •  Elvie Leenen - van Bogget  •  Huishoudelijke hulp De Lisse

01/12/2013  •  Monique Meyer-Leuwerink  •  Verzorgende De Lisse

01/12/2013  •  Wim van Bommel  •  Kok Savant Culinair

Jubilarissen van Savant zorg

Saartje
     Savant

s a v a n t m a g a z i n e   -   2 4   -   o K t o B E r  2 0 1 3

12½
12 ½ JAAR IN DIENST
01/10/2013  •  Ingrid van den Aker  •  Verzorgende Alphonsus
01/10/2013  •  Ellie Hendriks  •  Huishoudelijke hulp Alphonsus
01/10/2013  •  Peggy Rooijakkers  •  Verzorgende Alphonsus / Verzorgende De Eeuwsels01/10/2013  •  Marij Geubbels-Smeulders  •  Vrijwilliger Alphonsus
01/10/2013  •  Alousja Bezak  •  Medewerker ontmoetingsruimte De Ameide
01/10/2013  •  Frenk Janssen  •  Beheerder De Ameide
01/10/2013  •  Friedie van Bakel-de Vries  •  Vrijwilliger De Ameide
01/10/2013  •  Nora Ketelaars-Griepink  •  Huishoudelijke hulp Helmond Oost
01/10/2013  •  Hennie Klomp  •  Verzorgende KSW Rivierenhof
01/10/2013  •  Ivonne Vos - van den Oever  •  Praktijkopleider Rivierenhof
01/10/2013  •  Jo van de Ven - van Eersel  •  Huishoudelijke hulp De Lisse
12/10/2013  •  Esther Steijvers - van de Laar  •  Verzorgende Sonnehove
14/10/2013  •  Nanette de Wit - Rooijackers  •  Verzorgende Sonnehove
23/10/2013  •  Karin Colen  •  Teammanager  Team Gemert-Laarbeek
01/11/2013  •  Brigitte Conrad - van Lierop  •  Verzorgende Alphonsus
01/11/2013  •  Jeanny Liebrand-Bongarts  •  Bestuurssecretaris
01/11/2013  •  Yvonne van der Vorst  •  Beleidsadviseur 
01/11/2013  •  Mieke Ermens - van Heugten  •  Verzorgende De Ameide
01/11/2013  •  Gésanne Kuijper-Egmond  •  Wijkverpleegkundige Team Brouwhuis / Rijpelberg01/11/2013  •  Marion Kanters - van den Heuvel  •  Verzorgende Sonnehove / 
        Verzorgende Team Asten
01/11/2013  •  Henny Jacobs  •  Vrijwilliger Sonnehove
14/11/2013  •  Elly Loomans - Lammers  •  Zorgcoördinator De Lisse / Toetser RVH
14/11/2013  •  Lian Manders - van Doorne  •  Helpende KSW Rivierenhof
15/11/2013  •  Hanny Göertz  •  Vrijwilliger De Lisse
01/12/2013  •  Christine van de Westerlo  •  Huishoudelijke hulp De Lisse
01/12/2013  •  Patricia Crielaars  •  Verzorgende Sonnehove
11/12/2013  •  Riëtte van Bree - Driessen  •  Teammanager zorg Hof van Bethanië

25

Ben jij of ken jij iemand met een 

bijzonder verhaal? Met bijvoorbeeld 

een opmerkelijke hobby of een 

uitzonderlijke gezinssamenstelling of 

woonsituatie? Dan zijn we wellicht in de rubriek ‘Achter 

de voordeur’ op zoek naar jou! We belichten daarin per-

soonlijke verhalen van medewerkers en vrijwilligers bij 

ze thuis. 

neem contact op met de redactie via 

redactieSavantmagazine@savant-zorg.nl

‘Achter de voordeur’

•  OPROEP •


