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InhoudInhoud

Wat werken er bij ons toch veel leuke, boeiende en bescheiden mensen.  
Ook in deze WIJ 2 is dat weer opvallend. Dit keer spraken we collega’s over 
hun vak in de discipline welzijn. De vakliefde en de professionaliteit straalt 
er vanaf. Kunnen we trots op zijn.

Even nog over die bescheidenheid. 
Een mooie eigenschap, maar soms is het  
goed er over heen te stappen en wat van je te 
laten horen.

Dus: heb je een idee, een oplossing voor  
een probleem, doe je iets bijzonders of  
valt je iets op? Laat het ons weten.  
WIJ is de plek om van je te laten horen.  
Je hoeft alleen maar even te mailen naar  
personeelsblad@brentano.nl. En dat geldt 
ook voor al onze vrijwilligers.

WIJ is immers van medewerkers en  
vrijwilligers. Van Ons dus.

In dit tweede nummer vertellen collega’s  
die werken in welzijn over hun vak.  
Wat het mooi en ook moeilijk maakt.

Verder aandacht voor het werk van 
bewegingsagoog Rick Lind, Vera 
Schotman vertelt over ‘haar’ schilderclub, 
Eva Straver illustreert in haar column 
weer een deel van het leven in de zorg, 
vrijwilligers Tilly Waterman en 
 Robert Schnek zijn heel enthousiast over 
de Gouden Koets en vier andere vrijwilligers 
vertellen wat zij doen en waarom. 

Leuk!
En dat geldt natuurlijk ook voor de rubrieken  
Wij van de zorg, Op de plaats rust  
en Handig Zeg! Allemaal samengesteld 
door collega’s. Om Job’s column natuurlijk 
niet te vergeten.

Have fun
De WIJ-redactie

Wij van

4.  Lies Zuidema uitgezwaaid

6.   Dat je het weet 
Rubriek ter informatie en inspiratie.

9.  Welzijn: Aandacht & werken  
in het moment
Gerda Boele, Marjolijn Windt &  
Stefanie Gerritsen, Jolanda  
Dierckxsens en Jaymee Knijnenburg, 
Virginia Schingenga & Nathalie Cirkel 
vertellen over hun vak. De interviews 
staan op pagina 10, 18, 30 en 38.

14.  Eva 
Een beeldende kijk op werken in  
de zorg van illustrator Eva Straver.

16.  Wij van de zorg 
Informatie en tips voor  
alle zorgmensen.

21.   Mijn dag in beeld 
Deze keer die van receptioniste  
Kitty Jaspers.

22.   Het echtpaar  
van de Gouden Koets 
Vrijwilligers Tilly en Robert vertellen.

25.  Job 
Over dementie op jonge leeftijd.

26.  Op de plaats rust 
Coach Marjolein Wouters geeft tips 
voor rust pakken op het werk.

28.  Gewoon vrijwillig 
Fie, Pascale, Raymond en Pieter  
over waarom zij vrijwilliger zijn  
en wat ze doen.

33.  Even over mijn vak 
‘Alles heeft te maken met aandacht 
en oprecht zijn. Bewegingsagoog 
Rick Lind aan het woord.

36.  Handig zeg! 
Tips van Christine Kloosterman. 
Doe er je voordeel mee.

42.  En dit doe ik ook 
Vera Schotman over haar  
schilderclub in ’t Huis aan de Poel.

44.  Alles bij de hand op  
de achterkant 
Het abc-tje van onze organisatie.

Colofon
Samenstelling & redactie
Jantien Anderiesen
Art direction & vormgeving
Mad@Work

Beeld
Bram Heimens en  
Nico Heiliger
Drukwerk
Platform P Rotterdam

Dit nummer werd mede mogelijk gemaakt door: Annemieke 
Biemond, Ans Koppers, Christine Kloosterman, Eva Straver, 
Gemma Straver, Job van Amerongen, Joëlle Elleswijk, Karin 
Niekel, Margriet van Scherpenzeel en Marjolein Wouters

Wij van Brentano
Is een magazine voor alle medewerkers  
en vrijwilligers van Brentano Amstelveen.
Het verschijnt 4 keer per jaar. Heb je tips, 
ideeën, doe je naast je werk iets dat je 
graag deelt? Mail dan naar personeelsblad@
brentano.nl
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Lies Zuidema 
         uitgezwaaid

Voor Lies werd een afscheid in stijl georganiseerd op 1 en 3 
maart. Mede met oog op de corona-maatregelen was gekozen 
voor deze twee momenten. Het ‘officiële’ afscheid op 3 maart 
was in de ANNA Amstelveen, die was omgetoverd tot de LIES.

Velen, onder wie wethouder Marijn van Ballegooijen, 
spraken lovende woorden over Lies. De middag begon met 
een minisymposium over Verpleegkundig Leiderschap. 
Bianca Buurman en onze ‘eigen’ Margriet van Scherpenzeel 
vertelden er boeiend over. Verrassing voor Lies was de 
bijdrage van haar eigen zoon die stilstond bij het veertig jaren 
lange en harde werken van zijn moeder.

Brentano’s bestuurder  
Lies Zuidema droeg  
na zeven jaar recent  
het stokje over aan  
Angelique Schuitemaker. 
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Dat je  
 het 
weet!

Onze afdelingen de Linde,  
Magnolia en de Olmenhof in  
’t Huis aan de Poel hadden een  
primeur bij onze organisatie. 

Voor de bewoners kwamen zogenoemde 
therapiepaardjes op bezoek. De paardjes, 
niet groter dan een f linke hond, zijn 
speciaal opgeleid als emotioneel support- 
dier. De dieren hebben een vriendelijk en 
onverschrokken karakter.

 Zo leuk: 
Therapiepaardjes

Nursing-congres
Psychiatrie in de wijk
Wat is het verschil tussen ‘gewone’ 
ouderdomsklachten en psychiatrische 
stoornissen? Hierover organiseert Nursing 
het congres Psychiatrie in de thuiszorg op 
donderdag 23 juni in Utrecht. Lessen worden 
gegeven door ervaringsdeskundigen en 
experts. In de middag kan je in de workshops 
aan de slag. Onderwerpen zijn onder meer 
suïcidaliteit, angst, psychose en verslaving. 
Kosten: vroegboeking en abonnee 239 euro, 
regulier tarief 279 euro.  
De bedragen zijn btw-vrij. 

Meer weten? 
www.nursing.nl/congressen/ 
psychiatrie-thuiszorg-juni-2022 

Podcastreeks:
Tussen thuis en verpleeghuis 
MantelzorgNL begon onlangs het nieuwe 
podcastkanaal ‘dé Mantelzorgpodcast’. In 
vier afleveringen met het thema ‘Tussen 
thuis en verpleeghuis’ gaat gastheer Maarten 
Bouwhuis in gesprek met Clasien Ouderdorp 
van Vereniging Eigen Huis, Ginette Klein 
van MantelzorgNL en mantelzorger Gerdien 
Beumer. Zij bespreken onder andere wat er 
mogelijk is aan verschillende woonvormen, 
wat er zoal bij komt kijken om dat te regelen  
èn wat de financiële, juridische en sociale 
gevolgen zijn voor de mantelzorger èn de 
naaste. De eerste drie afleveringen zijn te 
beluisteren op www.mantelzorg.nl of via  
je favoriete podcastapp.

     ‘De interactie 
tussen bewoner en
dier is aandoenlijk’!

     Online
Mooie verhalen 
           uit de zorg

Met de hashtag  
#ditisdeouderenzorg wil  

 beroepsvereniging ActiZ het 
verhaal van ‘onze levendige sector’ vertellen. 
Met een digitaal tijdschrift en een ActiZ 
Instagram-pagina brengt de vereniging op 
een nieuwe, online manier de mooie verhalen 
uit de ouderenzorg dichterbij. In het e-maga-
zine wordt teruggeblikt op de inspirerende 
verhalen van het afgelopen halfjaar. Begin dit 
jaar is ook het nieuwe online platform actiz.nl 
begonnen met rubrieken als Appen met, Vijf 
vragen aan en Vernieuwers.

Omgangsvormen  
            op de werkvloer
De gebeurtenissen bij het tv-programma 
The Voice hebben recent weer laten zien dat 
seksueel grensoverschrijdend gedrag helaas 
nog steeds in onze samenleving voorkomt. 
Brentano voert actief beleid gericht op 
fysieke én psychische veiligheid voor alle 
medewerkers, vrijwilligers en bewoners/
cliënten. Geen enkele vorm van ongewenst 
gedrag wordt door Brentano geaccepteerd. 

Met ongewenst gedrag wordt onder 
meer bedoeld: seksuele intimidatie, 
agressie en verbaal geweld, discriminatie, 
pesten, schenden van privacy, alcohol 
& drugs, diefstal. De Gedragscode 
Medewerkers vind je op AFAS, waarin 
staat wat wij allemaal onder ongewenst 
gedrag verstaan, wat je kunt doen als je 
daarmee wordt geconfronteerd of als je 
het signaleert. De contactgegevens van 
de Vertrouwenspersoon (extern) staan op 
AFAS onder Veel gestelde vragen.

Free Learning GoedGebruik
Rouwen tijdens en na corona!
Rouwen is een grote opgave die nog moei-
lijker wordt als de omstandigheden tegen 
zitten. Bijvoorbeeld als je door de corona- 
maatregelen niet goed afscheid hebt kunnen 
nemen, of als je als zorgverlener in korte tijd 
meerdere overlijdens meemaakt. Dat kan 
leiden tot gevoelens van machteloosheid en 
tekortschieten. Hoe herken je dit bij jezelf, bij 
collega’s en nabestaanden? Wat kun je doen? 

In deze Free Learning module ga je aan 
de hand van 19 vragen, films en feedback 
door deze materie. Aan de module is een 
certificaat verbonden.

Meer weten? 
https://goedgebruik.nl/
nieuws/nieuwe-free-learning-
rouwen-tijdens-en-na-corona

https://www.nursing.nl/congressen/psychiatrie-thuiszorg-juni-2022/
https://www.nursing.nl/congressen/psychiatrie-thuiszorg-juni-2022/
http://www.mantelzorg.nl
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Jolanda  
Dierckxsens 

 Welzijn:

Aandacht maakt       
    alles fijner
Zeven collega’s vertellen over hun (welzijns) vak. 
Over lekker eten en drinken, over activiteiten,  
goede gesprekken, ideeën en creatieve oplossingen.  
Vaak op de vierkante millimeter. Maar het gaat allemaal  
om aandacht. ‘Gewoon’ oprechte interesse. 

Methode en app 

Voor meer eetlust 
Smaakpupil is een nieuwe methode en app voor mensen die 
door ziekte, medische behandeling of ouderdom last hebben 
van smaakverlies. Op basis van een persoonlijk profiel krijgen 
zij advies op maat over het toevoegen van smaakmakers aan 
de maaltijd die helpen bij verbetering van de smaakprikkels 
en eetlust. De methode is ontwikkeld door chefkok Michael 
van ’t Hoff en getest in zorginstellingen. Naar schatting 
1 miljoen Nederlanders kampen met smaakverlies, veelal 
om fysieke, mentale of medische redenen. Senioren hebben 
er vaak last van, en zo’n 75 procent van de mensen die een 
chemo (hebben) doorlopen. 

Smaakverlies is ingrijpend en gaat vaak gepaard met 
verminderde eetlust, met als gevolg: minder eten, 
gezondheidsverlies, minder sociale contacten en slechtere 
kwaliteit van leven. Smaakpupil bestaat uit een mobiele app 
waarmee gebruikers (na een persoonlijke intake) middels 
het beantwoorden van een aantal vragen en kleine tests een 
‘smaakprofiel’ aanmaken, Op basis hiervan geeft de app bij 
iedere maaltijd een advies op maat voor één of meer van de 
ruim zestig smaakmakers; zoals mosterd, citroensap, augurk, 
kruiden of specerijen. Door de ervaringen bij te houden in 
een ‘smaakdagboek’ worden de adviezen in de app continu  
verbeterd, aangescherpt of bijgesteld. 

Meer weten? 
www.smaakpupil.nl
of scan de QR-code op je mobiel

Ziekteverzuim gestegen
Het ziekteverzuim onder 
medewerkers in de zorg was 
in het vierde kwartaal van 
vorig jaar 8,24 procent. Dat is 
hoger dan het in de voorbije 
twintig jaar is geweest, 
meldt Vernet, dat de cijfers 
bijhoudt. In de verschillende 
sectoren van de zorg werken 
in totaal 960.000 mensen. 
In de laatste drie maanden 
van vorig jaar zaten dagelijks 
gemiddeld 79.000 van hen 
ziek thuis. Dat is 10 procent 
meer dan in dezelfde periode 
in 2020. In de cijfers zijn de 
degenen die door corona in 
quarantaine zaten of thuis op 
een testuitslag wachtten niet 
meegenomen. Het verzuim 
over heel 2021 kwam uit op 
7,29 procent. Ook dat was een 
stijging ten opzichte van het 
jaar ervoor. Werknemers in de 
zorg meldden zich vorig jaar 
gemiddeld 1,07 keer per jaar 
ziek en bleven gemiddeld bijna 
29 dagen thuis.

Solidair zorgstelsel
De meeste Nederlanders 
(78 procent) blijkt bereid 
om te betalen voor zorg-
behandelingen waar men 
zelf geen gebruik van maakt, 
maar anderen wel. Dit blijkt 
uit recent onderzoek van de 
Barometer Solidariteit en het 
Nivel (onderzoeksinstituut 
naar de gezondheidszorg). 
Eenzelfde onderzoeken 
werden eerder gedaan.  
In 2013 was 73 procent van de 
Nederlanders solidair met ons 
gezondheidssysteem, vorig 
jaar was dat 78 procent.

98 Teksten Jantien Anderiesen Beeld Bram Heimens

http://www.smaakpupil.nl


1110 Magazine voor en van alle medewerkers en vrijwilligers 1110

‘De ontmoetingsplek voor 
wijk- en aanleunbewoners 
èn voor bewoners van 
het verpleeghuis en hun 
familie,’ zegt Gerda met 
een volle glimlach. Ze 
isgelukkig in haar werk. 
Op haar ontmoetingsplek 
‘voor iedereen en alles’. De 
koks (vier in totaal) koken 
(elke dag vers) en Gerda 
organiseert: de brasserie-
avond op woensdag, het 
Valentijnsdiner, de feestjes. 
‘Ik verzorg de aankleding, 
de tafelindeling en stuur 
ons team aan.’Ze zegt het 
niet met zo veel woorden, 
maar Gerda vindt het een 
heerlijke baan. 

Viereneenhalf jaar geleden 
kwam ze van supermarkt 
Coop in Kockengen (waar 
Gerda is geboren, getogen en 
nog altijd woont) naar onze 
organisatie. Bij de Coop had 
ze 17 jaar gewerkt in een 
leidinggevende functie en 
ze wilde weleens wat anders. 
‘Ik ben een mensenmens. 
Ik wil het mensen naar de 
zin maken. Dat is hier een 
belangrijk onderdeel, zo 
niet het belangrijkste, van 
mijn werk. Je krijgt een band. 
Mensen die vereenzamen 
geef je op een losse manier 
aandacht. Gewoon een 
praatje. Laten merken dat 
je ze ziet, dat ze er voor jou 
toe doen. Niet overdreven. 
Gewoon gewoon. Maar je 
maakt wel een verschil.  
En dat vind ik erg leuk. 
‘Voorbeeld? Een meneer van 
ruim in de tachtig die hier 
kwam wonen midden in de 
corona-tijd. Vond ik al heel 
stoer dat zo iemand vanuit 
een andere stad die stap nog 
maakt. Ik ben naar hem 
toegegaan en we hebben in 
de gang een praatje gemaakt. 
Gevraagd ook of het allemaal 
wel ging na zo’n grote 
verandering. Hij zei: “Gerda, 
ik ben zo blij dat ik hier 
woon. Het is hier allemaal 
reuring en gezelligheid.” 
Dat was een fantastisch 
compliment. Naar ons idee 

was er in die eerste corona-
periode namelijk niet zo  
veel reuring en gezelligheid. 
Zo zie je maar.’ 

Gerda kent geen Nee.  
Niet in haar werk en niet in 
haar privé-leven. ‘Dus toen 
een meneer uit de aanleun in 
december vroeg of hij bij ons 
zijn verjaardag kon vieren 
heb ik ja gezegd. Terwijl we 
al zes kerstdiners achter de 
rug hadden. Drie weken 
later is hij overleden. Ook 
een voorbeeld van hoe je 
kunt bijdragen aan iemands 
kwaliteit van leven. ‘Privé 
ben ik ook zo. Mijn man en 
ik hebben allebei een grote 
familie. Er is altijd leven in de 
brouwerij. ‘Ik ben opgegroeid 
op een grote boerderij en bij 
mijn moeder kon altijd alles. 
Bij mij ook. Of je nu voor  
vier of zes kookt…’

Wat maakt voor jou  
een ‘lekkere dag’? 
‘Als het hier bomvol is. Met 
mensen, activiteiten, eten, 
drinken. Dat we lekker 
kunnen doorgaan en dat 
mensen tevreden zijn met 
wat we ze aanbieden. ‘Heel 

  ’Aandacht 
op een losse manier’

Wie bij de functie eerste medewerker voeding denkt aan iemand die  
alles weet van diëten en voedingswaarden, zoals ik, heeft de zorgtaal  
niet begrepen. Want Gerda Boele, eerste medewerker voeding bij Nieuw  
Vredeveld, is leidinggevende van het restaurant BijVredeveld. 

 Gerda 
     Boele  
 in het kort
• Leeftijd 50 jaar.

•   Getrouwd, 3 kinderen 
en 2 kleinkinderen.

•  Woont in Kockengen.

•   Houdt naast haar  
werk van koken,  
fietsen, lezen en in  
de natuur zijn. 

Gerda Boele 
Eerste medewerker voeding

‘Niet overdreven.   
    Gewoon gewoon. 
Maar je maakt  
  wel een verschil’
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belangrijk is dat Nieuw Vredeveld een veilige 
plek is. Waar je niet alleen lekker kunt eten 
en drinken, een leuke activiteit doet, maar 
waar je ook wordt gerustgesteld. Als een 
verpleeghuisbewoner net binnen is, zijn 
sommige familieleden onzeker. Die gaan  
jou dan excuus aanbieden voor het gedrag 
van hun naaste. Dan zeggen wij dat dat 
allemaal heel normaal is de eerste tijd en 
dat we dat veel vaker meemaken. Je ziet de 
mensen ontspannen.’

En wat is een ‘rot dag’? 
‘Ik ben gek op mensen. Ik ben open en heb 
dus snel een band. Ik vind het lastig als  
iemand overlijdt. In de eerste corona-periode 
heb ik daar heel erg veel last van gehad.  

Je werkt hier nu bijna vijf jaar.  
Wat is er veranderd? 
‘Mensen komen slechter binnen. In het 
verpleeghuis maar ook in de aanleun-
woningen. Gelukkig werken we heel goed  
met elkaar samen. Ik heb lijntjes met de 
thuiszorg, maar ook met de zorg in huis.  
Als ik iets opmerk, geef ik het door. Wat dat 
betreft heb ik overal ogen en oren. Dat vind  
ik ook de kracht van Nieuw Vredeveld.  
De korte lijntjes. We helpen elkaar en we 
hebben oog voor elkaar. We weten dat we  
een dienende houding hebben, werken op  
de plek waar mensen wonen. We komen  
dus bij de mensen op bezoek.’

Punt van verbetering? 
‘Voor ons team is dat: hoe gaan we om  
met mensen met dementie. Hoe krijgen  
we nog meer oog voor wat de bewoner wil.  
En dat geldt ook voor de wijkbewoner die  
ook steeds vaker en langer thuis woont  
met dementie.’

Welke kwaliteiten heb je nodig  
om dit werk goed te doen? 
‘Gastvrij zijn, denken in mogelijkheden, 
vriendelijk zijn, overal ogen en oren 
hebben, stressbestendig zijn, geduld hebben, 
oplossingsgericht zijn, het vermogen om 
mensen te laten voelen dat ze belangrijk  

zijn ook als ze drie keer op een dag komen  
en steeds dezelfde vraag stellen. Ze weten het 
niet meer.

Wat is het bijzonderste dat je tot  
nu toe in je werk hebt meegemaakt? 
‘Nou, dat is toch wel de kerstmaaltijd van 
2020. Alles was dicht. Stefanie Gerritsen, 
(sociaal cultureel werker) en ik zijn bij 
elkaar gaan zitten om antwoord te vinden 
op de vraag: Hoe doen we dit? ‘We zijn 
met ons hele team op alle appartementen 
van de aanleunwoningen kerstdiners gaan 
verzorgen. De mensen mochten één gast 
uitnodigen en voor degenen die niemand 
hadden, hebben we vrijwilligers gevonden. 
‘Wij hebben bij de mensen ingedekt en 
geserveerd en op de gangen speelden twee 
muzikanten. Het was een mega-klus maar 
wel de mooiste kerst ooit. En de mensen 
hebben het er nog steeds over.’

Om gelukkig te zijn
moet je iets doen

waar je gelukkig van wordt
(Johan Cruijff)
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‘En zonder humor 
    red je het echt niet.’
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Eva           
Illustrator en verhalenmaker
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Wij van de zorg
Deze rubriek is voor iedereen die werkt in de zorg en is samengesteld door  
de leden van de Verzorgende en Verpleegkundige AdviesRaad (VVAR).

Onder professioneel zeggenschap verstaat de VVAR:
De kans krijgen en nemen om inspraak en invloed te hebben over ons werk en onze  
verantwoordelijkheden. Ons uitgangspunt is kwaliteit van zorg. De komende jaren  
ontwikkelen wij een visie op hoe die zeggenschap vorm moet krijgen.  

Meer weten over ons jaarplan? Kijk op AFAS.  

Heb je een vraag over kwaliteit van zorg? 
Of heb je een goed idee om kwaliteit van zorg te verhogen? 
Stuur een email naar VAR@brentano.nl of spreek één van de VVAR-leden aan. 

Jaarplan VVAR 
Zorgvuldig, aangenaam en  
betrouwbaar. Dit zijn de 
kernwaarden van de Verzor- 
gende en Verpleegkundige 
AdviesRaad (VVAR) van  
Brentano. In ons plan voor 
2022 is de ambitie dat al 
onze verzorgenden, ver-
pleegkundigen en verpleeg- 
kundig specialisten leider-
schap tonen in hun dagelijks 
 werk. Onderdeel hiervan is 
het bevorderen van profes- 
sioneel zeggenschap door 
onze beroepsgroep binnen  
de organisatie.

Wie doet en mag wat?

Bij ons in de organisatie werken onder meer  
verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en artsen.

Het is niet altijd even duidelijk wie wat en mag doen. 

Daarom deze Infographic van V&VN VS met de aantekening  
dat bij ons ook medisch specialisten in de regel toegankelijk  
en laagdrempelig zijn.

bron : V&VN VS
https://storage.googleapis.com/capstone01/ 
venvnvs/2020/07/b5033a4a-2020-07-21-folder- 
verpleegkundig-specialist-patienten-agz-def.pdf

Onder leiderschap verstaat de VVAR:
 • Zien waar de behoefte ligt van de cliënt en daar een  
 goede vertegenwoordiger van zijn. Eigen vakkennis up  
 to date houden. 
•  Zien wat er beter of anders kan op de werkvloer en dit  
 bespreken met collega’s.  
•  Mensen binnen en buiten de organisatie benaderen om  
 verbeteringen voor te stellen en hierover meebeslissen. 
•  Weten wat er speelt in de verzorging/verpleging  
 binnen en buiten Brentano, zodat we kunnen inspelen  
 op actualiteiten 
  •   Relevante kennis opdoen en delen binnen en buiten  

 de organisatie.

Ons hoofdstreven is: een goede werkplek waar we samen  
de cliënt als mens zien, en ons motto ‘Leef je eigen leven‘  
voor de cliënt waar maken. 

Nog even en dan is het weer de Dag van de  
Verpleging. Voor 12 mei hebben we een mooi  
programma gemaakt waarover je binnenkort  
meer hoort.

Vecteezy.com

PS

Onze VVAR  
wordt gevormd door: 

Voorzitter   
 Margriet van Scherpenzeel  
 Verpleegkundig specialist AGZ 
Vicevoorzitter  
 Bianca van Wees  
 Verpleegkundige in de wijk 
Secretaris 
 Isabella Gielen (aftredend)  
 ANW verpleegkundige 
Leden   
 Aisa Mittendorf  
 Verpleegkundige in de wijk   
 Lida Germs
 Verzorgende IG 
 Martine Jüch  
 Praktijkverpleegkundige  
 Nia van den Helder  
 Verzorgende IG   
 Saskia Braakman  
 Verpleegkundige 

Waakmand 
Werken in een verpleeghuis 
betekent dat je geregeld te 
maken hebt met mensen  
die overlijden. Het mooie is 
dat wij de bewoner daarbij 
mogen ondersteunen. We 
letten erop dat iemand 
geen pijn heeft en/of niet 
benauwd is. We geven op tijd 
pijnstilling en zorgen ervoor 
dat iemand comfortabel 
ligt. Maar we hebben ook 
te maken met naasten die 
vaak waken bij het sterfbed. 
Ook voor hen proberen 
we er te zijn in een heftige 
en emotionele periode die 
soms lang duurt. We leggen 
een arm om ze heen, gaan 
zitten om te luisteren naar 
een mooie anekdote over de 
stervende. Het wordt door 
naasten als fijn ervaren. 
Hoe kunnen we naasten 
nog meer ondersteunen 
tijdens het waken? Dat was 
de vraag die verzorgenden 
en verpleegkundigen van 
verschillende afdelingen 
zichzelf stelden. Samen 
kwamen ze tot een mooi 
idee. Een waakmand! Een 
mand waarin de naaste een 
mooie gedichtbundel vindt 
voor wat afleiding. Wat 
te eten, een tekenboek en 
verfrissingsdoekjes. 

Interesse?  
Collega’s van afdeling  
Magnolia in ’t Huis aan  
de Poel geven je tips.

mailto:VAR@brentano.nl
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In een notendop is dit  
het werk van onze  
sociaal cultureel werkers 
Stefanie Gerritsen en 
Marjolijn Windt. De 
betekenisvolle dag biedt 
activiteit in vier categorieën: 
Amuseert, Beweegt, Weet 
en Doet. Niet te vergeten: 
lekker eten.

‘Bij ons eet je nooit alleen,’ 
roepen Stefanie en Marjolijn 
lachend in koor. Natuurlijk 
zijn er ook nog de vaste 
activiteiten als bridge, 
biljarten en gym. De 
keuze is dus ruim. Reden 
waarom Brentano binnen de 
gemeente ook qua welzijn 
hoog staat aangeschreven. 
Naast zorgdragen voor 
ontmoeten en meedoen, 
bezoeken Stefanie en 
Marjolijn wekelijks 
wijkbewoners met wie het 
niet zo goed gaat.  
Dit werk draait vooral om 
contact maken en houden, 
vertrouwen winnen en 
zoeken naar oplossingen. 
‘Maar soms ook gewoon heel 
praktisch voor iemand even 
de meterstand opnemen,’  
zegt Marjolijn. ‘Of de 
gemeente bellen dat 
veel bewoners van 

Nieuw Vredeveld niet in 
staat zijn digitaal een 
parkeervergunning aan  
te vragen. Of ze kunnen 
helpen,’ voegt Stefanie toe. 
De variatie is dan ook een van 
de redenen waarom beiden 
hun vak zo mooi vinden.

Marjolijn: ‘Het fijne is ook 
dat mensen zelf hele leuke 
ideeën hebben. Zo vraag ik 
altijd voor onze Brentano 
Zomertour of mensen 
suggesties hebben. Kwam 
er laatst een mevrouw met 
Denemarken. Daar is ze 
vaak op vakantie geweest. 
Ze heeft dia’s en gaat er bij 
vertellen. Wij organiseren 
er dan een Deens diner bij. 
Geweldig vind ik dat.’

Stefanie: ‘Door ons brede 
takenpakket is geen dag 
hetzelfde. Zo doen we nu een 
online quiz met de bewoners 
van Nieuw Vredeveld met 
leerlingen uit groep 5 van  
de Roelof Venema-school.  
En morgen ga ik de 
wijkagent weer eens bellen.’

Trots zijn beiden op het 
Gouden Koets-project 
dat een voorbeeld is van 
goede samenwerking 
met de Stichting Gouden 
Dagen (waarvan het idee 
afkomstig is) en met onze 
vrijwilligerscoördinator 
Annemieke Biemond. 

‘Veel mensen in de wijk  
zijn niet meer zo mobiel.  
Als je niet uitkijkt blijven  
ze daardoor thuiszitten. 
Met het elektrische autootje 
van Gouden Dagen brengen 
we mensen nu naar een 
activiteit van hun keuze op 
een van onze locaties.’ Door 
corona kon de Gouden Koets 
even niet rijden, maar daarin 
is nu verandering gekomen.

   ‘Geen dag is het zelfde.
Dat maakt  
      ons vak zo mooi’
Amstelveense senioren een betekenisvolle dag aanbieden en aandacht  
hebben voor kwetsbare wijkbewoners. Op tijd signaleren als er problemen 
zijn en die met verschillende partijen proberen op te lossen.

Stefanie & Marjolijn
Onze sociaal cultureel werkers

‘Meer reuring, 
ook onverwachte’ 
 - Stefanie - 

Marjolijn  
  Windt 
 in het kort
• Leeftijd 57 jaar.

•  Getrouwd.

•  Woont in Amsterdam. 

•  Doet naast werken  
ook graag aan  
squash, naar de film,  
concerten, uit eten  
en op vakantie gaan.
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Marjolijn en Stefanie 
brachten het project middels 
een flyer recent ook weer 
onder de aandacht in de 
medische centra. ‘Opvallend 
en leuk hoe positief hierop 
werd gereageerd. Ook daar 
zien ze de potentie.’

Over welke kwaliteiten   
moet je beschikken  
om dit vak goed te 
kunnen doen?
‘Je moet flexibel zijn, creatief, 
veiligheid kunnen bieden, 
praktisch zijn, logisch 
kunnen nadenken en 
connecties kunnen maken. 
Verder is geduld hebben 
een belangrijke kwaliteit en 
altijd denken aan een plan B.

‘Dat hadden en hebben we 
zeker ook allemaal nodig 
nu covid er is. Toen alles 
dicht was zijn we een 
bellijn begonnen, een ‘Goed 
Nieuwsbrief’ en hebben 
we steviger ingezet op 
individuele contacten voor 
mensen in nood. Maar 
ook voor hun familie en 
mantelzorgers.’ Beiden 
merken dat het virus mensen 
angstiger heeft gemaakt.

‘Er zijn altijd al mensen 
die bang zijn voor het 
onbekende. Daarmee bouw 
je eerst een band op. Tot 
het op een gegeven moment 
vanzelf gaat. Maar door 
covid durven veel mensen 
nog niet aan grotere 
activiteiten mee te doen. Die 
wachten toch nog even af. 
Heel begrijpelijk hoor.’

Op de vraag wat het 
moeilijkste aan hun vak 
is, kijkt Stefanie eerst wat 
bedenkelijk om vervolgens 
voorzichtig te antwoorden: 
‘Wat ik moeilijk vind in mijn 
werk is dat ik zie dat onze 
maatschappij niet genoeg 
weet heeft over hoe het 
leven is voor ouderen die 
zelfstandig wonen. Om een 
voorbeeld te noemen: tijdens 
de eerste lockdown kwamen 
de verpleeghuizen vaak in 
het nieuws. Boodschap: de 
mensen vereenzamen. Ik 
dacht dan “deze bewoners 
zien geen familieleden, 
maar wel iedere dag een 
aantal medewerkers. De 
ouderen die zelfstandig 
wonen en geen thuiszorg 
hebben, zien dagen lang 
niemand.” Er wordt gezegd 
dat ouderen zolang mogelijk 
zelfstandig moeten wonen 
en dat de mensen dat ook 
prettig zouden vinden, 
maar vereenzamen ligt op 
de loer. Het liefst zie ik dat 
er genoeg woningen zijn 
voor ouderen zoals naast 
Nieuw Vredeveld, dat is 
zelfstandig wonen maar met 
faciliteiten; onmogelijk om 
daar te vereenzamen durf ik 
te zeggen.’ Marjolijn vindt 
mensen met depressiviteit 
heel complex. ‘Je ziet ze 
lijden en je kan eigenlijk 
niks.’Moeite heeft ze ook 
met de vele wisselingen van 
collega’s. ‘Dat je steeds weer 
opnieuw moet beginnen 
en eigenlijk niet goed kan 
doorpakken.’

Hoe zien zij de  
toekomst van hun vak?
‘Meer sociaal cultureel wer-
kers.’ Daarover zijn ze het 
helemaal eens. ‘Er komen 
steeds meer oudere mensen, 

ook steeds meer mensen met 
dementie die thuis wonen. 
Hun kinderen werken en 
zelfs als die elke dag langsko-
men is het nog maar 1 uur op 
de 12 uur dat je wakker bent.  

Wat doe je al die tijd? 
Daarvoor is meer nodig.  
Meer reuring, ook onver- 
wachte. Dat iemand zo maar 
even langskomt. Zonder 
afspraak. Daarvoor is nogal 
wat nodig, want we leven in 
een maatschappij die daarin 
niet is ingesteld.’

Mensen zelf  
hebben ook hele 
leuke ideeën  
 - Marjolein -

Mijn dag in beeld
In dit nummer van WIJ de dag van 

Kitty Jasperse (57).

Ze is sinds 1999 receptioniste bij ons. 
De laatste jaren in ’t Huis aan de Poel. 
Kitty houdt van haar vak en dat laat  
ze ons graag zien.

1 Telefoon aannemen en doorverbinden  
is een van de hoofdtaken.

2 Vergaderruimtes inboeken.  
Beschikbare ruimtes zijn beperkt, 
maar het lukt bijna altijd.

4

3

5 Contact met medewerkers en bezoekers is een 
belangrijk onderdeel van ons werk.

Wij sorteren en delen de binnenkomende post 
voor de bewoners of sturen deze door.

Bewoners komen met vragen of voor  
een gezellig babbeltje bij ons langs.

Stefanie 
Gerritsen   
 in het kort
• Leeftijd 51 jaar.

•   Woont samen in 
Abcoude en heeft  
twee kinderen.

•  Doet naast werken  
ook graag Pilates, houdt 
van theaterbezoek en 
andere uitjes.  
‘Blij dat het weer kan!’
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Ruim een half jaar nu vormen Tilly Waterman (64) 
en haar man Robert Schnek (69) ‘het echtpaar  
van de Gouden Koets’. Om het zo maar even  
oneerbiedig te zeggen.

Op dinsdag rijdt Tilly in de Gouden Koets (een elektrisch 
autootje, soort Biro) een meneer naar zijn biljartclub in 
’t Huis aan de Poel en aan het eind van de middag brengt 
Robert hem weer naar huis.

Iedereen happy en tevreden.
Tilly en Robert doen dit werk graag en vinden het een 
enorm goed initiatief. Het idee is ontwikkeld door 
Stichting Gouden Dagen onder andere in samenwerking 
met Brentano. De koets rijdt tussen onze vier locaties en 
restaurant BijKlaasje en wordt gerund door een groep van 
twaalf vrijwilligers. Het vervoer is gratis. Doel: oudere 
mensen meer in beweging krijgen, anderen ontmoeten, 
meer reuring ervaren.

Voor Robert is dit zijn eerste 
vrijwilligers werk. ‘Tenzij je 
Tilly met de fiets ophalen 
uit Utrecht ook ziet als 
vrijwilligerswerk,’ lacht hij. 
Het echtpaar houdt van 
fietsen, ook in het buitenland 
en zonder elektriciteit. 

Tilly: ‘Voor mijn werk fietste 
ik altijd naar Amsterdam  
en dan fietste ik daar ook 
naar klanten toe. Toen ik 
stopte met werken, wilde  
ik wel blijven fietsen.’  
Zo gezegd zo gedaan.  
De twaalf kilometer naar 
de hoofdstad is moeiteloos 
verruild voor dertig 
kilometer naar Utrecht.

Tilly, van huis uit verpleegkundige, werkte als klantmanager 
bij de gemeente Amsterdam voor mensen met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt. Twintig jaar geleden ontmoette 
ze Robert. Zij had uit haar eerste huwelijk twee jongens, hij  
uit zijn eerste relatie een zoon en een dochter. In gezamen- 
lijkheid zijn ze nu betrokken grootouders van vier klein-
kinderen. ‘Altijd gezellig en daarna altijd een puinhoop. 
Die hoort erbij,’ zegt Robert. Zijn werkzame leven wordt 
gekenmerkt door ondernemerschap. In 1973 vertrok hij 
met zijn toenmalige vriendin naar Edinburgh waar zij 
– net afgestudeerd aan de academie voor Edelsmeden in 
Schoonhoven- ging werken bij een juwelier. Dat leek Robert 
ook wel wat. Voor het eerst keurig in pak werd hij verkoper 
bij een van de chicste juweliers in de Schotse hoofdstad. Twee 
jaar later, terug in Amsterdam, begon hij een coffeeshop ‘Met 
echt alleen koffie’. Weer later zette Robert een bedrijf op in 
de verhuur (leesmappen) van strips dat transformeerde naar 
verhuur van videospelletjes  en videofilms. En toen werd er 
in 1983 in de zaak ingebroken. Weg handel en de verzekeraar 
keerde niet uit. Niet goed genoeg beveiligd.

Het echtpaar van  
de Gouden Koets

‘‘Dit werk  
heeft alles wat 

prettig is: 
Kort, luchtig, 

leuk en nuttig’

Vrijwilligers 
Tilly Waterman & Robert Schnek

Vrijwilligers 
Tilly Waterman & Robert Schnek
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‘Ik ben me er enorm in  
gaan verdiepen. En in  
het kader van ‘If you cant 
beat them join them’ ben  
ik de verzekeringen in 
gegaan. Dat heb ik tot  
mijn 61ste gedaan.

In tegenstelling tot 
Robert had Tilly al eerder 
vrijwilligerswerk gedaan. 
‘Voor een organisatie 
in Amsterdam Zuid die 
Friendly Visiting heette. 
Dat deed ik iedere zondag. 
Op den duur werd het me 
te veel. Het is intensief. 

Je krijgt een hechte band 
en dan ga je je ook enorm 
verantwoordelijk voelen. 
Dat kon ik niet meer 
combineren met mijn 
werk dat ook nogal een 
aanspraak deed op mijn 
verantwoordelijkheid.’ 
Door de overbuurman, 
die chauffeur is bij onze 
PlusMobiel, kwamen ze 
in contact met Brentano. 
En daar stond het Gouden 
Koets-project op stapel. ‘We 
hadden een erg leuk gesprek 
met Annemieke Biemond 
(vrijwilligerscoördinator), 
zijn goed voorbereid en 
konden toen aan de slag. 
‘Dit vrijwilligerswerk heeft 
alles wat prettig is: kort en 
luchtig, leuk en nuttig. 

En Brentano vinden we 
ook geweldig. We zijn nog 
nooit zo in de watten gelegd 
en hebben nog nooit zo 
veel attenties gehad,’ aldus 
Tilly. Robert sluit zich daar 
helemaal bij aan, hoewel 
hij stiekem lonkt naar een 
groter vervoermiddel. ‘We zijn nog  

nooit zo in de  
watten gelegd’

Ik had een lezing toegezegd.  
Over het treurige ziektebeeld Jong Dementie.  
In de kop van Noord-Holland. 

SchaapachtigSchaapachtig

Wanneer de dag des oordeels is aangebroken betreur ik vaak  
mijn toezegging en soms ook dat ik nooit een rijbewijs heb gehaald.  
Na een winderige polderwandeling van anderhalve kilometer – het openbaar vervoer 
is in de kop van Noord-Holland ‘wat minder dicht’ dan in de Randstad – arriveerde  
ik bij zorginstelling ‘Warm Thuis’ in Oterleek.

Midden in de weilanden. 
Ik volgde de bordjes ‘Bezoekers hier melden’ 
en belandde in een schuur.

‘Wat kom je doen?’

De tongval van de vragensteller  
verraadde een Westfriese afkomst.

‘Ik kom een lezing geven’, 

antwoordde ik naar eer en geweten. 
Het antwoord leek matig te boeien.

                ‘Meestal komen hier Chinezen en  
       Japanners kijken hoe we het hier doen’,  

antwoordde mijn ontvanger. 

‘Ik kom uit Amsterdam’, 

probeerde ik de conversatie gaande te  
houden. Die conversatie nam echter weer  
een andere wending. 

                ‘We hebben hier ook corona gehad’, 

antwoordde de man met de pet.  

          En: ‘Er is toen een schaap doodgegaan.’

‘Dat is verdrietig’, 

meende ik oprecht. Ik ben slecht bestand tegen 
leed in het algemeen en dierenleed in het  
bijzonder en informeerde of het schaap wellicht 
was overleden ten gevolge van corona.  

                              ‘Hoe moet ik dat nou weten?    
               Zie ik er soms uit als een dierenarts?’

Wat een domme vraag. 

                      ‘Arie het is lunchtijd, kom je mee?’

De uitnodigende zuster wachtte het  
antwoord niet af en sloot de schuurdeur.

Arie zuchtte.

          ‘Zo gaat het hier nou altijd. Je voert een  
           goed gesprek met iemand en dan word  
                                                   je weggeroepen.’

Een tweede zware zucht volgde.  
Maar er volgde wel actie  
overeenkomstig het verzoek. 

Stevig beende mijn onderbroken  
gesprekspartner naar  
een nabijgelegen afdeling.

Toen ik in de middag  
mijn lezing hield, hoorde  
ik een schaap blaten.

Op de een of andere  
manier klonk  
het geruststellend.

2524

Job van Amerongen  
werkt als GGZ-verpleegkundige  
voor Brentano. 
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Is een legercommando om rust te nemen. 
Geldt ook voor zorgmensen: rust pakken op je werk  
en niet eindeloos doorgaan. 

    Op de  
plaats rust

Coach Marjolein Wouters 
geeft je tips.

Steeds vaker lezen we over 
werk en privé gescheiden 
houden. Is dat nog wel van 
deze tijd? Hoe haalbaar is 
het? En lukt dat wel als je in 
de zorg werkt?

Balans tussen werk en privé 
maar ook tussen werkinzet, 
ontspanning en energie!

Hierbij 3 tips om  
te ontspannen  
voor of na je werk.

 Gebruik je handen

Tuinieren, verven, opruimen of koken. En niet om je  
to do-lijstje af te werken maar om iets nieuws te gaan  
ontdekken. Ga bijvoorbeeld op zoek naar een bijzonder 
recept met ingrediënten waarvoor je een nieuwe winkel 
in moet en proef daardoor andere dingen. Neem een  
oud kastje onderhanden en geef deze een make over.  
Afleiding maakt je hoofd leeg en van nieuwe uitdagingen, 
hoe klein ze ook zijn, krijg je positieve energie!

Is dit makkelijk? Nee niet altijd en zeker niet  
tijdens de hectiek van het werken in de zorg.  
Het is fijn om hier bij stil te staan binnen je team. 
Maak afspraken met elkaar over bereikbaarheid 
bijvoorbeeld bij een zieke collega, gaten in het  
rooster en extra werken.

Tip
3

Tip
1 Beweeg

Zelfs na een dagdienst waarbij je stappenteller oververhit 
is geraakt, blijft het belangrijk om ontspanning te zoeken 
in bewegen. Denk aan fietsen van werk naar huis, na het 
eten een rondje lopen in de natuur voor wat frisse lucht of 
een sportieve hobby. Buiten zijn maakt je hoofd leeg en die 
extra zuurstof geeft meer energie. Overvraag jezelf niet.
Heb je avonddienst? Pak deze momenten dan voor je werk 
zodat je met een leeg hoofd aankomt.

Tip
2 Telefoon in een hoek

Herken je dat? Even een appje sturen, het nieuws lezen, 
filmpjes kijken en voordat je het weet beland je in een uur 
scrollen door je beeldscherm. Al deze prikkels moeten je 
hersenen verwerken. Ook al lijkt het op dat moment  
ontspanning, het kost je uiteindelijk veel energie die  
(net als je telefoon) weer opgeladen moet worden.  
Lees liever een boek of een tijdschrift. Deze heeft een  
begin en een eind en biedt daardoor veel meer rust. 

‘Zorg  
   goed 
voor  
 jezelf!

                 Het antwoord: 

Zoek naar 
balans.
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Fie, Pascale, Raymond & Pieter

Pieter heeft heel wat van de wereld gezien 
en gedurende zijn reizen heeft hij land-
schappen, flora en fauna op prachtig vast-
gelegd. Hij deelt zijn passie graag met ande-
ren. In Belmonte geeft hij voor de bewoners 
presentaties met natuurfoto’s die hij in bin-
nen- en buitenland heeft gemaakt. De uitleg 
en muziek maken het extra bijzonder.

‘Het komt eigenlijk door mijn moeder. Zij 
woont in een zorgcentrum en toen zij 90 
jaar werd toonde ik in familieverband haar 
levensloop in foto’s. De activiteitenbege-
leider vroeg of ik het niet leuk zou vinden 
om iets dergelijks voor grotere groepen te 
verzorgen.’ Sindsdien kunnen bewoners en 
wijkbewoners meegenieten van zijn passie.

Gewoon 
 vrijwillig

Tekst Karin Niekel               Beeld Nico Heilig

De kapster
Op woensdagen is Pascale te vinden in de 
kapsalon van ‘t Huis aan de Poel. Pascale 
komt uit een kappersfamilie en heeft zelf 
13 jaar in het kappersvak gewerkt. Ze kwam 
afgelopen november dus als geroepen om 
kapster Rita te assisteren bij alle werkzaam-
heden in de kapsalon, waaronder het halen 
en terugbrengen van bewoners. ‘Ik heb het 
erg naar mijn zin. Het is fijn om iets voor 
mensen te doen zonder dat daar direct een 
vergoeding tegenover staat. Maar het is ook 
wennen. Soms is een bewoner verdrietig 
of opstandig en dat is moeilijk om te zien. 
Maar het knippen… dat verleer ik nooit!’

De Keukenprins
Raymond heeft een leuke 
baan bij RTL-televisie en wil-
de daarnaast iets betekenen in 
de ouderenzorg. Koken voor 
groepen is één van zijn hobby’s 
en dus was de link snel gelegd. 
Sinds een jaar kookt hij met  
veel plezier één keer per 14 
dagen op woongroep Sering in 
Klaasje Zevenster.

Inspraak over het menu is er 
zeker. Voor Raymond is niks 
te gek. Het contact met bewo-
ners, het team en het samen 
koken ervaart hij als erg waar-
devol en toch ook pittig. ‘Als 
ik na vier uur naar huis ga, 
blijven zij achter.’ Raymond Mourits

Dierenvriend
Fie is al zes jaar heel wat uren per week 
hard aan het werk in het dierenparkje van 
Nieuw Vredeveld. Ze woont er tegenover  
en kijkt op het parkje en de huiskamers. 
Destijds werd er niet veel aandacht aan  
besteed, maar sinds Fie er samen met vijf 
vrijwilligers (en tot twee jaar terug haar 
man) aan de slag ging, is alles tiptop  
verzorgd. (Op de foto staat Fie links  
samen met Theo en Claudia met wie ze  
veel samenwerkt). 

‘Anderen gaan achter de geraniums zitten 
als ze gepensioneerd zijn, maar ik kan  
niet stilzitten.’ 

Ze vertelt enthousiast en met trots over 
de kippen, het konijn, de parkieten en de 
vogels in de tropische volière. Bewoners en 
familieleden genieten van deze bijzondere 
stek, zeker als het mooi weer is. Alsof dit 
nog niet genoeg is: Fie helpt ook mee als 
bewoners gaan zwemmen in Amsterdam. 
‘Daar geniet ik enorm van.’

Fie Söhne-de Kemp

Pascale Balm

Pieter de Vries

‘Het is fijn  
om mensen een  
leuke middag  
te bezorgen.’

De gepassioneerde natuurfotograaf

‘Samen doppen we 
de boontjes en  

kletsen heel wat af.’
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Voor sommige mensen was het wel even 
wennen. ‘In het begin was er wat narrigheid, 
zo van: dit is geen normaal eten.’ Maar 
kok Jolanda Dierckxsens zette door en 
inmiddels zijn haar gasten ook de anders-
dan-normaal menu’s gaan waarderen. Op 
één gerecht na dan: Het broodje hamburger. 
‘Daar was zo veel ongenoegen over, dat durf 
ik voorlopig niet meer klaar te maken,’ lacht 
Jolanda. Ze kan goed tegen kritiek. ‘Je steekt 
er vaak wat van op en soms hebben mensen 
gewoon gelijk. Een klacht is lang niet altijd 
vervelend.

’Jolanda is een echte kok, zegt ze. ‘Ik heb 
geen idee waarom, maar als kind wilde 
ik al kok worden. Mijn neef was het en 
het boeide me grenzeloos.’ Ze volgde de 
opleiding aan het ROC in Leiden, maar was 
niet happy met de werktijden van koks in 
restaurants (’s avonds en tot in de nacht) 
en als ze heel eerlijk is, heeft deze horeca 
wel iets weg van moderne slavernij. Ze 
koos haar werk dan ook in de categorie 
bedrijfshoreca. Overdag werken dus. 

Negen jaar werkte ze als kok in de zorg bij 
Activite in Roelofarendsveen om daarna 
aan de slag te gaan voor bedrijfscateraar 
Vermaat in Hoofddorp. Daar verzorgde ze 
2,5 jaar dagelijks lunches voor zo’n 200 tot 
300 man. Fijn werk en toen kwam corona. 
‘Vermaat moest reorganiseren en er gingen 
1100 man weg. Jammer maar ook een goed 
moment om me af te vragen wat ik nu echt 
wilde doen. Werken in de zorg vond ik 
leuk dus toen hier een vacature kwam, heb 
ik gesolliciteerd en nu werk ik hier vanaf 
april vorig jaar. ’Het draait lekker, vindt 
Jolanda en ze heeft een topdag als de lunch 
vol bezet is, als het dagbroodje op is en  
als bewoners zeggen dat ze lekker hebben 
gegeten. Succesmaaltijden bij bewoners 
zijn toch ‘de klassiekers’ zoals stooflapjes, 
hertensucade en gegratineerde aardappe-
len. Populair bij medewerkers zijn naast  
de dagelijkse verse soep het broodje filet  
americain en de salades. Maar ik hou  
van experimenteren en afwisseling.  
Verrassingen zijn echt leuk. 

’Jolanda werkt 32 uur per week en haar dag 
begint om 09.30 uur met het voorbereiden 
van de lunch: soep, broodjes en tosti’s. ’s 
Middags vanaf 14.00 uur begint ze het de 
voorbereiding voor het diner. D at bestaat 
uit één menu met wat opties voor mensen 
die bijvoorbeeld echt niet van vis of spruit-
tjes houden. Ze is gewend te koken voor 
veel mensen. Bij ’t Huis aan de Poel gaat 
het per dag om 75 gasten. ‘Ja, dat moet je 
kunnen. Koken en bestellen in grote hoe-
veelheden, dat is na al de jaren ervaring als 
kok in verschillende branches, bekend ter-
rein voor mij. ’Jolanda’s grootste uitdaging 
zit dus in de afwisseling in menu’s.

‘Verrassingen 
                 zijn echt leuk’
Ze heeft er een beetje ‘spanning’ in gedaan. In de dagelijkse verse  
maaltijd van het restaurant in ’t Huis aan de Poel. En bij spannend  
moeten we denken aan geregeld iets anders dan aardappelen, groente  
en vlees, zoals verschillende soorten pasta’s.

Kok Jolanda Dierckxsens

Jolanda 
  Dierckxsens
 in het kort
• Leeftijd 42 jaar.

•  Getrouwd en twee kinderen.

•  Woont in Nieuw Vennep.

•  Houdt naast haar werk ook  
van sporten in de sportschool 
en barbecueën.
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Het mooist?
Als hij na een groepsactivi-
teit vraagt hoe het was en  
bewoners zeggen: ‘Dit zou-
den we vaker moeten doen.’
‘Dat is het’, zegt bewegings- 
agoog Rick Lind. ‘Geen 
“leuk” of “prima”. Nee, het 
zit ‘m in het woord “vaker”. 
Dat betekent volgens mij dat 
mensen echt voelen wat be-
wegen doet.’ Bij toeval kwam 
Rick drie jaar geleden terecht 
in Nieuw Vredeveld als be-
wegingsagoog en eigenlijk bij 
toeval bleek het ook nog om 
pionierswerk te gaan. 

Hoezo al dat toeval? Na zijn 
opleiding Sportkunde aan de 
HvA werd hij gevraagd mee 
te doen aan een nieuw pro-
ject in de Haarlemmermeer 
om meer ouderen in bewe-
ging te krijgen. Daarnaast 
had Rick al een eigen bedrijf 
in Personal Training en 
Leefstijlcoaching en was hij 
ook nog eventmanager voor 
Lowlander beer (een Amster-
dams biermerk). Nadat het 
beweegproject was opgezet 
zocht Rick ‘naar iets’ voor 
20 uur. Eerst lonkte de eve-
nementenbranche maar dat 
bleek behoorlijk onpersoon-
lijk. En toen was daar ineens 
de vacature van Brentano 
voor een bewegingsagoog. 
Een nieuwe functie ook bin-
nen de organisatie. In maart 
2019 ging Rick bij ons aan de 

slag. Het bleek een gouden 
match. Rick kon zijn vak 
uitoefenen, mèt ouderen  
–‘bij het project in de Haar-
lemmermeer had ik ontdekt 
dat leuk te vinden’- èn hij 
kon iets op poten zetten. 
Ondernemen dus. Oké, het 
was ook even wennen. Nee, 
hij deed geen spelletjes zo-
als sommige collega’s in het 
begin dachten en hij zat ook 
niet uit zijn neus te eten. Al 
snel was er collegialiteit en 
productieve samenwerking. 
De andere disciplines in onze 
organisatie zagen wat Rick’s 
werk bij bewoners

‘En ook gezond koken. Zo probeer ik in  
maaltijden ook meer groentes te verwerken.’ 
Hoe doet ze dat met mensen die een dieet 
hebben of vegetarisch zijn? 

 ‘Weet je dat hier maar twee mensen vegeta-
risch zijn? En die vinden het eten dat ze krij-
gen prima. Ook zijn er heel weinig diëten.  
Een enkeling die diabetes heeft. Daar hou-
den we natuurlijk rekening mee.  
‘Maar het verbaasde mij ook hoor. Ga je  
toch denken dat het een generatie-dingetje  
is. En dat het vast zal veranderen met volgen-
de generaties die lactose-intoleranties heb-
ben en noem verder maar op. ’Erg leuk aan 
dit werk vindt Jolanda de thema-avonden 
zoals 200 jaar Brentano, de Bistro-avonden 
en natuurlijk ook kerst. ‘Het draait niet al-
leen om goed, lekker en gezond eten, maar 
zeker ook om gezelligheid.’

Het draait lekker, zeg je.  
Ben je ook ergens trots op?
‘Ja. Op mijn manier van werken:  
met structuur, georganiseerd, schoon,  
netjes en gepland.’

    ‘Alles heeft te  
maken met aandacht 
     en oprecht zijn’

Even over mijn vak

Rick Lind
 in het kort
• Leeftijd 30 jaar.

•   Woont samen in Nieuw 
Vennep en is met zijn 
vriendin op zoek naar 
een huis in de regio.

•  Doet naast werken ook 
graag: sport (uiteraard), 
activiteiten met 
vrienden, genieten van 
de natuur, wandelen en 
dagjes uit naar steden.

Op links Jeroen Zaaiman en rechts Rick Lind
 ‘Het draait niet  
      alleen om goed,  
lekker en gezond eten,     
      maar zeker ook  
   om gezelligheid.’
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teweeg bracht. Inmiddels werken er bij 
Brentano vier bewegingsagogen: Sijmen 
Molenaar (voor 32 uur in Klaasje Zevenster), 
Aimen Matousi (voor 32 uur in ’t Huis aan 
de Poel) en Jeroen Zaaiman (fulltime voor 
Belmonte en Nieuw Vredeveld). Rick zelf is 
nog voor twee halve dagen verbonden aan 
Nieuw Vredeveld. Hij is inmiddels ook bezig 
met weer nieuw project. ‘Mijn grote droom: 
een outdoorsportschool. In Nieuw Vennep. 
Voor lessen kracht en conditie maar ook voor 
maatschappelijke projecten.’

Even advocaat van de duivel. Je bent nau-
welijks dertig. Je werk gaat over bewegen en 
leefstijl. Wat doe je dan bij ouderen die veelal 
ook nog eens dementie hebben, die soms 
incontinent zijn, in de war. Even geschetst 
zoals veel mensen van jouw leeftijd kijken 
naar werken in een verpleeghuis. ‘Het is 
geen abc-tje. Niet iedereen kan dit. En velen 
zullen inderdaad rauwheid zien en het ook 
zo omschrijven. Ik zie ons werk, ook dat 
in de andere disciplines, juist als het leven 
behouden.‘Voor mij als sportman zit sport 
in hart en nieren, dit geeft mij energie ook 
als ik eigenlijk geen zin heb. Die energie wil 
ik overbrengen bij de bewoners. Jezelf weer 
soepel krijgen, meer kracht hebben maar ook 
even niet aan je sores denken. De energie die 
er dan (meestal) bij anderen loskomt, ook in 
deze kwetsbare groep, is mijn drijfveer om 
dit werk te doen. ‘Waar de een dit behaalt 
vanuit muziek (muziektherapeut) haalt de 
ander dat uit bewegen. Als je kijkt naar hoe-
veel mensen hier jarenlang sport hebben 
beoefend is het niet meer dan logisch dat dit 
onderdeel hier weer terugkomt. 

‘Mijn doel is: Hoe kan ik ervoor zorgen dat 
iemand een fijn moment heeft. Het is exce-
lereren op de vierkante millimeter en dat 
moet bij je passen.‘Het geeft voldoening als 
iemand die heel stilletjes en als bevroren in 

een rolstoel zit drie keer in een kwartier een 
bal vangt en gooit. Dat is een klassegevoel. 
Niet in de laatste plaats voor diegene zelf.’ 
Iemand op zijn of haar eigen niveau uitda-
gen. Dat ziet Rick als de basis van zijn werk. 
Samen met een goede dynamiek creëren in 
een groep. Dat de een niet buiten de boot 
valt en de ander zich niet ergert. Hij noemt 
dat differentiëren.Goed kijken naar wie wat 
kan en wie samen iets kunnen doen. Daar-
om bedenkt hij zelf ook activiteiten waarin 
bewegen en cognitie samen gaan. Zoals de 
fotowand die inhaakt op een actualiteit. De 
Olympische Spelen van jaren terug bijvoor-
beeld. Met tekstkaarten die corresponderen 
bij het beeld. Deelnemers moeten dan de 
juiste tekst bij het juiste beeld zoeken en 
vastmaken met een knijper. Andere favorie-
ten zijn grondbasketbal (met een basket op 
de vloer en maar zien hoe het je lukt de bal in 
die basket te krijgen) en ballontennis. ‘Steeds 
weer zoeken naar nieuwe uitdagingen,’ zegt 
Rick. Een uitdaging vindt Rick soms ook 
bewoners met wie hij weinig contact heeft 
te verleiden tot meer bewegen. ‘Sommigen 
willen de ene keer wel en de andere keer niet. 
Hoewel ik nog geen recept heb, denk ik dat 
het alles te maken heeft met aandacht, tijd 
nemen en oprecht zijn. Ik denk daar nog 
steeds veel over na en heb veel geleerd van de 
informatie over de nieuwe Wet zorg & dwang 
en de cursus Sociale Benadering Dementie. 
Het gaat allemaal om gelijkwaardigheid. 
Niet overnemen. Daar moet je je steeds van 
bewust zijn. Soms is dat best ingewikkeld. 
Maar er is hier een mevrouw die keihard kan 
knijpen. Ik zeg nu toch tegen haar: “Niet 
doen. Je doet me echt pijn.” Ook dat hoort bij 
gelijkwaardigheid. Denk ik.’

    ‘Steeds  
weer zoeken  
   naar nieuwe  
 uitdagingen’

   ‘Dit werk  
is geen abc-tje’

Bewegingsagoog Rick Lind
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Google helpt 
Brentano heeft vier 
zorglocaties en zes wijkteams. 
Soms krijg je het enorm op je 
heupen om eens even gezellig 
met zo’n team te bellen. Maar 
ja, al die telefoonnummers 

uit je hoofd leren kennen 
is natuurlijk wel wat veel 
van het goeie! Gelukkig 
kun je door even op Google 
te zoeken zo het algemene 
nummer van een locatie 
vinden. Als je deze draait 

wordt je vanzelf naar een 
keuzemenu geleid. Hier 
kun je kiezen tussen de 
zorgteams, de horeca en  
zelfs de Technische Dienst. 
Dat scheelt weer wat 
onthoud-werk. 

Handig 
       zeg!

Beschermingsmiddelen 
We wuiven haar graag zeer binnenkort uit, 
maar onze ongenode gast Covid-19 heeft de 
akelige gewoonte langer te blijven hangen dan 
gewenst is. Daarom blijven de Persoonlijke 
Beschermingsmiddelen (PBM) enorm van belang 
voor ons allemaal. Heb je mondkapjes, schorten 
of handschoenen nodig? Stuur dan een mail naar 
Sabina Hoebeke (s.hoebeke@brentano.nl).  
Zij springt op dinsdag in de Brentano-bus om  
ze in jouw armen te bezorgen. 

Help!
waar is het    
     printpapier? 
Je hebt maanden gewerkt 
aan je presentatie. De 
Powerpoint is klaar, je hebt 
je praatje zo vaak voorbereid 
dat je kat ‘m inmiddels 
uit z’n hoofd weet en nu 
hoef je alleen nog maar de 
sheets uit te printen zodat je 
collega’s mee kunnen lezen 
met je verhaal. Maar dan… 
is het printpapier op! En er 
zijn ook geen nietjes meer! 
En waar zijn nu die leuke 
gekleurde mapjes wanneer 
jij ze het hardst nodig hebt? 
Voordat je iedereen afbelt 
en huilend naar huis rent: 
stuur een mailtje naar 
facilitair@brentano.nl om de 
kantoorartikelen die je nodig 
hebt te bestellen. Ze worden 
op jouw afdeling bezorgd. 

Rust S.V.P.!
Werken in de zorg is druk. Zó druk, dat je soms even hele-
maal alleen wilt zijn. Maar waar kun je dat het beste doen? 
Je kunt stiekem in een hoekje van het restaurant gaan 
zitten, of met het aankomende lenteweer een plekje op het 
buitenterras zoeken. 

  Op ’t Huis aan de Poel 
kun je daarnaast een beroep doen op het leslokaal  
voor een gezellig samenzijn met jezelf. 

  Op Klaasje Zevenster  
is de overlegruimte nog wel eens verlaten. 

In Nieuw Vredeveld biedt de zolder op de 3e etage zo 
nu en dan een onbewaakt moment. 

  En Belmonte heeft een kantoor op de eerste etage  
waar je in je pauze stiekem tegen jezelf kunt praten.  
Dus schroom niet als je even met jezelf moet zijn!

Hou je e-mail bij 
Er worden regelmatig updates binnen Brentano 
rondgestuurd. Zo zijn er berichten over de laatste 
ontwikkelingen over Covid-19 vanuit Angelique  
Schuitemaker of kan er zomaar eens een nieuwe manier 
van werken verspreid worden als het gaat om boodschappen 
bestellen of BHV-trainingen. Houd daarom altijd goed je 
e-mail in de gaten. Heb je geen e-mailadres van Brentano 
of weet je niet hoe je moet inloggen? Loop dan even langs 
Personeelszaken of stuur (voor deze ene keer nog even met je 
privé e-mailadres) een bericht naar persadm@brentano.nl ! 
Voor je het weet ben je weer helemaal up-to-date.

Deze rubriek met toffe tips en handige weetjes  
wordt verzorgd door Christine Kloosterman,  
onze beleidsadviseur Kwaliteit & Veiligheid.

mailto:s.hoebeke@brentano.nl
mailto:facilitair@brentano.nl
mailto:persadm@brentano.nl
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De Drie Musketiers. Zo heet hun groepsapp 
en zo voelen ze zich ook. Goed samenwerk-
en met ieder eigen kwaliteiten. Door dik, 
dun en tijdens corona. Nathalie Cirkel, Jay-
mee Knijnenburg en Virginia Schingenga 
zijn de activiteitenbegeleiders van Klaasje 
Zevenster en vormen een hecht stel. Daar 
zijn ze blij mee, want in hun werk is geen 
dag hetzelfde.

Bewoners een fijne dag aanbieden die 
aansluit bij hun behoeften is makkelijk 
gezegd maar intensief gedaan. 

‘Als we ’s ochtends binnen komen checken 
we eerst wat er met de bewoners is 
gebeurd vanaf het moment dat we de dag 
daarvoor naar huis gingen. Soms is iemand 
gevallen, ziek geworden, maar iemand kan 
die dag ook jarig zijn, afspraken hebben 
met familie, naar de tandarts moeten of 
willen wandelen. ‘Je speelt permanent in 
op de actualiteit van de dag, maar ook 
van het moment, de groepsdynamiek, het 
weer. Noem maar op,’ lichten de drie toe. 
Bovenal is het hun werk om de persoon te 
kennen. Weten met wie je te maken hebt. 
Waaraan iemand is gehecht. Wat iemand 
voor werk deed, de gezinssamenstelling, 
belangstellingen, voorkeuren en waar 
iemand een hekel aan heeft. Rock-
muziek bijvoorbeeld. ‘Daarom is het 
goede gesprek bij binnen-komst van een 
bewoner zo belangrijk. Ook huisbezoeken 
zijn bijzonder waardevol. Dan ontmoet 
je iemand in zijn of haar eigen omgeving 
en dat geeft een fantastisch beeld. Helaas 
komt het er niet altijd van. Maar met 
het goede gesprek en veel aandacht kom 
je ook een heel eind.’ In activiteiten zit 
veel variatie en wordt ingespeeld op ‘het 
moment’ maar structuur is voor de meeste 
bewoners ook belangrijk. 

Dus wordt er geregeld iets lekkers 
gebakken, quizzen gedaan, gezongen, 
gewandeld, geknutseld, komen de dieren 
van boerderij Swiffershoeve langs en zijn 
er ook individuele aandachtsmomenten 
zoals handmassage, nagels lakken, oude 
fotoboeken bekijken, herinneringen 
ophalen of samen lekker koffie drinken.

Creatief maatwerk  
   in het moment

Onze activiteitenbegeleiders 
Jaymee, Nathalie & Virginia

‘Het goede gesprek  
  is zó belangrijk’ 
 - Nathalie - 

Nathalie   
       Cirkel
 in het kort

• Leeftijd 30 jaar.

• Activiteitenbegeleider senior.

•   Woont in Culemborg samen  
met haar partner, heeft een zoontje 
en is zwanger van een meisje.

•  Houdt naast haar werk ook van   
lekker eten en leuke dingen doen  
met het gezin.
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Virginia houdt van groepsgesprekken, volgt 
graag de trends in het vak en staat graag in 
de keuken samen met bewoner(s) om iets 
lekkers te bakken voor het hele huis. 

Jaymee tenslotte houdt van verandering/
verbetering in stand houden en brengen, 
de boel op orde en georganiseerd houden, 
samenwerkingsprocessen verbeteren, 
vrijwilligers begeleiden en zet zich graag  
in voor het individu.

Samen zijn ze ‘de drie musketiers’.  

Nog wensen?
‘Meer opleidingsmogelijkheden en ook  
wat meer scholingsbudget.’ Een antwoord  
in grote eensgezindheid.

Hun week zit bomvol. Alle drie werken ze 
32 uur per week. Dat is nodig, want in een 
dag moet veel geregeld, georganiseerd, 
gerapporteerd en begeleid worden 
(stagiaires en vrijwilligers). Dan zijn er 
mdo’s, vergaderingen, goede gesprekken, 
huisbezoeken, contact met familie, uitjes en 
festiviteiten. Het materiaal waarmee wordt 
gewerkt moet up-to-date worden gehouden, 
het interieur in de nisjes gezellig gehouden 
en verfrist, trends in het vak gevolgd, 
financiën bijgehouden en dan  is er ook nog 
de BHV. Dit naast de basis:  oog hebben voor 
en aandacht geven aan  de bewoner. Pittig. 
‘Maar geweldig werk,’ vinden ze alle drie.  

Het mooist? 
Nathalie: ‘De groepsdynamiek en de 
gezelligheid. Zingen ook. Liedjes van vroeger 
en dat je dan ziet dat iemand die door de 
afasie niet meer kan praten wel meezingt.’

Virginia: ‘De reminiscentie. Dat iemand iets 
over zijn/haar eigen verleden vertelt. Dat 
anderen daar op in gaan. Dat er herkenning-
spunten zijn en dat mensen dan opleven. 
Zich gezien en gehoord voelen. Geweldig.’

Jaymee: ‘Dat de bewoners zo puur zijn, hun 
oprechtheid. En de lichtpuntjes van op maat 
bedenken en creëren.’  

Het moeilijkst? 
Nathalie: ‘De agitatie. De onrust, zoeken, 
naar huis willen want de kinderen komen uit 
school en er moet gekookt worden en dat het 
je dan niet altijd lukt om iemand af te leiden 
zodat ie weer rustig wordt.’

Virginia: Het gevoel soms dat je tekort schiet. 
Dat je op een dag niet alle 52 bewoners de 
aandacht hebt kunnen geven die je wilde 
geven. Ik weet dat ik de lat dan te hoog leg, 
maar ik vind dat toch een heel lastig gevoel.’

Jaymee: ‘Als ik het idee krijg dat mensen het 
leven uitzitten.’ 

Jullie zijn een hecht team 
Waardoor komt dat? 
‘Omdat we alle drie heel verschillend zijn.’ 
Nathalie kan zich heel goed bij haar  
werk houden en vindt de dynamiek van  
de groepen het leukst.  

Virginia  
  Schingenga
 in het kort
• Leeftijd 27 jaar.

•  Activiteitenbegeleider.

•   Woont samen met haar  
verloofde in Zaandam. 

•  Houdt naast haar werk ook van 
interieurstyling, in de keuken  
staan en (bord)spelletjes. 

 ‘Als iemand zich gezien  
      en gehoord voelt. 
         Geweldig’ 
 - Virginia - 

Jaymee   
     Knijnenburg
 in het kort
• Leeftijd 36 jaar.

•   Activiteitenbegeleider, lid van de 
Ondernemingsraad, lid van de 
commissie Roze Loper en volgt de 
studie Social Work aan de  
Hogeschool van Amsterdam.

•   Woont alleen in Amsterdam, naarstig 
opzoek naar een betaalbare woning, en 
verhuist hierdoor binnenkort tijdelijk 
naar Noordwijk.

•  Houdt naast haar werk ook ontzettend 
veel van haar sociale netwerk, in 
de natuur zijn, de stad Amsterdam, 
wandelen, hockeyen, yoga, skiën, 
mooie reizen en lekker eten. 
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‘Toegankelijk maken,’ dat is het doel van Vera Schotman met 
haar schilderclub. Laagdrempelig ook. Dus als iemand wel 
belangstelling heeft voor schilderen maar denkt het niet te 
kunnen en al helemaal niet op zijn/haar leeftijd, dan zegt 
Vera: ‘Het is maar een doekje van 1 euro, het is maar verf en 
het gaat vooral om het plezier. Het helpt. Mensen komen 
graag. Vera vindt dat fantastisch. Voor de leden van de club 
èn ook voor haarzelf. Toen haar man twee jaar geleden over-
leed kon ze de schilderclub na drie maanden weer oppakken. 
Haar werk als verzorgende nog niet.

De kleine 
        verrijking

Al 14 jaar heeft verzorgende 
IG Vera Schotman op donder-
dag ‘haar’ schilderclub in ’t 
Huis aan de Poel. Voor bewo-
ners en mensen uit de wijk.
Wie Vera dan bezig ziet, wil 
ook meedoen. Ongeacht leef-
tijd. Rust, concentratie, fijne 
sfeer en fijne muziek. Vera 
heeft het in haar vingers.

Wat het zo fantastisch maakt?
‘Dat ik in korte tijd mensen een aantal ge-
heimen van het schilderen leer: perspectief, 
basiskleuren, dundik-schilderen. Ze zien vrij 
snel de gevolgen daarvan terug in hun schil-
derwerk. Het onderwerp kiezen ze natuurlijk 
zelf. Het is wel vrijheid-blijheid. En daar is 
iedereen blij mee.’ Zorg en creativiteit zijn in 
Vera (66) verankerd. Van jongs af aan. Vanaf 
haar 16de jaar werkt ze in de zorg, woonde 
in Amsterdam en behaalde haar diploma 
bejaardenverzorgster (en op haar 60ste be-
haalde ze ‘nog’ haar diploma Verzorgende 
IG). Inmiddels is ze 31 jaar verbonden aan 
Brentano en gaat ze wat het zorgdeel betreft 
in september met pensioen. Als jong meisje 
al was ze gek op tekenen en schilderen, maar 
het gaat bij Vera eigenlijk om ‘creativiteit in 
z’n geheel’. Want naast de pen en de kwast, 
maakte ze de kleding voor haar hele gezin 
(een echtgenoot van 2.08 m en drie jongens) 
en moest het interieur toch zeer geregeld 
veranderd worden. En ook in die ‘creativ-
iteit’ wilde Vera leren. In haar toenmalige 
woonplaats Hoorn zette ze samen met vijf 
vrouwen een knutselclub op. De gemeente 
was blij met dat ‘goeds doen voor de hele kale 

nieuwbouwbuurt’ dat ze een knutsel- en psy-
chologiecursus (gericht op kinderen) aange-
boden kregen. Vera verhuisde met haar gezin 
naar Kudelstaart en daar volgde ze naast het 
opvoeden van hun drie jongens de vierjarige 
opleiding VOBK in Amsterdam. Daarna was 
ze 12 jaar betrokken bij Ateliergroep Amster-
dam. ‘Dat is mijn praktijkervaring voordat ik 
hier met de schilderclub begon.’ Vera schil-
dert natuurlijk ook thuis. Realistisch werk. 
Zo nu en dan heeft ze tentoonstellingen en 
verkoopt ze werk. Ook haar kleinkinderen 
(bijna acht) genieten van oma’s creativiteit. 
Hun wensen worden groots op de muren 
realiteit. En of dat niet genoeg is? Vera is ook 
keramiste (opgeleid). Haar zolder is een groot 
atelier. Afgesproken is dat Vera ook na haar 
pensioen doorgaat met de schilderclub. ‘Ik 
vind het heel fijn om dit te blijven doen.  
Ik weet dat ik het leven van de leden van 
schilderclub een beetje verrijk. En het  
geeft een doel aan mijn leven:  
creatief met mensen bezig zijn.’

En dit doe ik ook
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Personeelsadministratie
Vragen over de CAO-VVT, contract, 
regelingen, tag of token etc.:
persadm@brentano.nl

Salarisadministratie
Vragen over het salaris, werkgeversverklaring,  
loonheffingskorting, telefoon, iPad, laptop 
etc.: saladmin@brentano.nl

Arbeidsincidenten
Wie te maken heeft met arbeidsincidenten 
wordt gevraagd dit te melden via het 
Registratieformulier MIM (staat op AFAS 
Insite onder documenten - formulieren). 
Onder arbeidsincidenten valt o.a. verbaal 
en fysiek geweld op het werk; onveilige 
werkmiddelen en onveilige situaties.  
Het formulier kun je sturen naar de Arbo & 
verzuimcoördinator Remona Bleeker:
r.bleeker@brentano.nl 

Wijzigingen?
Wijzigingen van je woonadres, emailadres, 
telefoonnummer of bankrekeningnummer 
etc. graag z.s.m. doorgeven aan  
Personeelszaken via  
persadm@brentano.nl/wijzigen  
in AFAS InSite of AFAS pocket app.

Voorgeschoten uitgaven 
Uitgaven die je hebt voorgeschoten  
voor de afdeling kun je eenvoudig  
declareren via de AFAS Pocket App.

Open de app > toets declaratie > toets 
kosten voor de afdeling/locatie > 
voeg bijlage toe (maak een foto van het 
betaalbewijs) > vul het bedrag en de reden in 
en toets op Versturen. Declaraties die voor 
de 18e van de maand worden verstuurd én 
geaccordeerd gaan dezelfde maand met de 
salarisbetaling mee. 

Wil je weten of je declaratie geaccordeerd is? 
Kijk dan in de AFAS app bij declaraties of  
er een groen vinkje bij je declaratie staat. 
Is dat niet het geval, informeer dan bij de  
HR-rolhouder van je team.

Salarissen
Op de 25e van iedere maand worden de 
salarissen betaald. Als de 25e in het weekend 
valt, dan worden de salarissen op de vrijdag 
ervoor betaald. Uitzondering is de maand 
december, dan worden de salarissen een paar 
dagen eerder overgemaakt.

Alles bij de hand 
    op de achterkant


