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Zorg voor Morgen Awards: de winnaars! 
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Zorg voor Morgen Magazine 
is een uitgave van Fundis en 
verschijnt in print en een aantal 
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Niets uit deze uitgave mag 
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D
it is de laatste editie van Zorg voor Morgen 
van 2021. Net als 2020 was dit een jaar met 
hindernissen en vooral tegenstellingen. Voor 
elkaar zorgen, maar afstand houden. In beweging 
blijven, maar veel dingen staan nog stil. Ook de 

coronacrisis kunnen we helaas nog niet achter ons laten, maar 
mede dankzij vaccinaties en straks, voor de meest kwetsbaren, 
boostervaccinaties, komt het einde hopelijk in zicht. 

Eind oktober werden in het Fundis hoofdkantoor in Gouda de 
Zorg voor Morgen awards uitgereikt. Dat was een positieve 
en zeer swingende middag! Fundis-directeur Jeroen van den 
Oever vertelde in gesprek met presentator Eric Corton, dat de 
coronacrisis soms voelt als een generale repetitie. Bijvoorbeeld 
van het personeelstekort wat de komende jaren zal verergeren: 
“Dat is een groot probleem, dat we met elkaar, de politiek, de 
maatschappij en natuurlijk onze cliënten, moeten zien op te 
lossen. En dat doen we graag, want zorgen blijft het mooiste 
beroep wat er is.” 

Die oplossing hoeft niet uit één hoek te komen. De geweldige 
winnaars van de Hoofd, Handen en Hart Nodig awards zijn 
daar het bewijs van. Je kunt omdenken, iets heel praktisch 

doen, technologie omarmen en je collega’s er vertrouwd mee 
maken. We hebben wederom gezien dat we elkaar op ideeën 
kunnen brengen, zodat het werk makkelijker wordt. Sommige 
innovaties, zoals de smart glass, worden inmiddels veel 
gebruikt binnen Fundis. Zo zorgt een technologische oplossing 
ervoor dat we meer mensen kunnen helpen. En dat we de 
werkdruk kunnen verminderen. Dat is belangrijk, want het 
begint en eindigt altijd met de handen aan het bed. 

De zaken in beweging brengen, daar roepen we toe op in deze 
editie. Bewegen geeft plezier, geeft vooruitgang en vooral 
het gevoel dat je meedoet. Voor cliënten is dat ontzettend 
belangrijk. Ook de maatschappij willen we in beweging krijgen, 
zodat het besef groeit, dat we het in de zorg niet alleen kunnen 
doen. We gaan met goede moed richting een mooi en gezond 
2022. 

Heb je opmerkingen, suggesties of ideeën die je 
wilt delen met de redactie? Deel ze in de Zorg voor 
Morgen Facebookgroep of mail ze naar 
redactiezorgvoormorgen@gmail.com 
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WELKOM

Zorg voor 
Morgen 
Awards 
livestream 
terug 
kijken?
Scan de QR 
code!

Altijd in 
beweging

De uitreiking van de Zorg voor Morgen Awards! 
Rolf Sanchez en gitarist maakten er een swingende 
uitreiking van. Juryvoorzitter Liane den Haan houdt 
overzicht en presentator Eric Corton interviewt 
Fundis-directeur Jeroen van den Oever.
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Heeft je organisatie materialen over 
of diensten beschikbaar? Vergeet 
Marktplaats en gebruik het Intrakoop 
Deelplatform! Speciaal voor zorg-
organisaties in heel Nederland. Door 
producten of diensten te verkopen, 
verhuren, ruilen of weg te geven kunnen 
we kosten besparen en verspilling 
voorkomen. Niet weggooien dus, maar 
hergebruiken. Zo dragen we bij aan 
duurzame zorg. Bij Fundis Vastgoed 
beginnen ze met materialen die in de 
opslag staan en herbruikbaar zijn voor 
anderen.

Een fijne balans in je privé- en werk-
leven: dat wil iedereen. Maar hoe? Het 
FullCharge-programma van Variant-
Zorg biedt een helpende hand, door 
te experimenteren met routines als 
meditatie, wandelen, korte pauzemo-
menten, het aangeven van je grenzen 
en kiezen wat er het beste bij je past. In 
november ging de eerste editie van het 
vitaliteitsprogramma van start, voor een 
duur van vijf maanden. Elke twee weken 
verschijnt een nieuwe challenge in de 
FullCharge-app, samengesteld door de 
beste coaches, experts en neuroweten-
schappers. Zodat je uiteindelijk meer 
ontspannen in het leven staat. En meer 
geniet van elke dag!

Eerder dit jaar gaf Rachelle bij Blinkers 
aan dat ze op zoek was naar meer 
ontwikkelingsmogelijkheden en 
haar directeur wilde haar niet kwijt. 
Daarom stelde hij een baan voor als 
projectmanager bij Fundis Holding. 
Rachelle: ‘Het leuke is dat ik nu met 
organisaties en mensen uit het hele 
netwerk bezig ben. Deze baan past goed 
bij mijn opleidingsachtergrond en er zijn 
talentontwikkelingstrajecten. Dat vind 
ik het mooiste: je bent nooit uitgeleerd.’ 
Op dit moment zit Rachelle in een 
overgangstraject en werkt ze voor beide 
organisaties tegelijkertijd; in het nieuwe 
jaar is haar overstap compleet.

Niet alleen een fijn leven, maar ook op een fijne manier afscheid nemen van het leven 
is belangrijk. Veel mensen geven de voorkeur aan thuis sterven, maar vaak is die 
situatie intensiever dan gedacht. WelThuis komt tegemoet aan de groeiende vraag 
naar ruimte waar cliënten van buiten de woonzorgcentra op een waardige manier 
afscheid kunnen nemen van het leven en hun dierbaren. In oktober opende een 
specialistische afdeling voor palliatieve zorg in De Westerweeren in Bergambacht. 
Mensen met een levensverwachting van drie maanden of minder krijgen daar 
warme begeleiding van ervaren zorgprofessionals, vrijwilligers, verzorgenden en 
verpleegkundigen. In Zoetermeer biedt WelThuis al specialistische palliatieve zorg 
op afdeling de Irishof in woonzorgcentrum Vivaldi. Ook in De State Hillegersberg in 
Rotterdam zijn twee speciale kamers voor palliatieve zorg ingericht.

 
Waardig levenseinde Meer

weten?
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Wandelen 
naar balans

Rachelle van Santen wil zich altijd 
blijven ontwikkelen. Daarom maakt 
ze een overstap: van zorgcoördinator 
bij Blinkers naar projectmanager bij 
Fundis Holding.
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Werken bij Fundis doe je met je handen, 
je hart en je hoofd. 

Handen geeft aandacht aan de 
praktische kant en wat jou een nog betere 

professional maakt.

Producten 
in beweging



E c h t e 
voorspel l ingen 

mogen we het niet 
noemen, maar als medisch 

futuroloog weet Michiel Tebbes 
meer over de toekomst van de zorg 

dan de meesten van ons. Speciaal 
voor ons pakt hij zijn glazen bol erbij en 
gaat hij in gesprek met Moniek Hermes, 
ergotherapeut van Goudenhart. 
Hoe gaat techniek ons helpen 

om – letterlijk – in beweging 
te komen? Moniek stelt de 

vragen, Michiel geeft 
het antwoord.

INTERVIEW
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de 
glazen   

bol
Moniek: Je hoort weleens dat ouderen van nu veel 
meer in beweging zijn dan ouderen van twintig jaar 
geleden. Worden we in de toekomst gezonder oud?
Michiel: ‘Je ziet inderdaad een groep van mensen die op late 
leeftijd nog fit, gezond en in beweging is. Maar je ziet ook een 
grote groep mensen met overgewicht, hoge bloeddruk, hart- en 
vaatziekten. Als we de zorg betaalbaar en behapbaar willen 
houden, moeten we meer inzetten op preventie. Voorkomen is 
natuurlijk beter dan genezen. Maar dat is lastig in de praktijk 
te brengen, want in de politiek ontbreekt vaak de langetermi-
jnvisie. En het zorgsysteem verdient geld aan mensen die ziek 
zijn. Terwijl elk tientje in preventie over een jaar of tien meer dan 
honderd euro oplevert.’

De zorg behapbaar houden, zeg je. Hoe gaan we de 
vergrijzingsgolf straks opvangen?
‘Enerzijds door de zorg anders in te richten, anderzijds door 
techniek in te zetten. Neem een smartwatch, een slim horloge. 
Daar zitten steeds meer sensoren in. Je meet de hartslag, 
saturatie, loop-balans, het slaap-waakritme… Er zit zelfs 
valdetectie in. Doe er nog een bloeddrukmeter in en ik heb 
betere bewaking om mijn pols dan op een traumakamer! We 
verzamelen steeds meer data, zodat je cliënten steeds beter 
kunt helpen.’ 

zo komen we 
in de toekomst 

in beweging

Bij Fundis experimenteren we volop met 
technologie om in beweging te komen of blijven. 
Deze technieken onderzoeken we of zijn al in 
gebruik:

• De WOLK-airbag: een heupriem die als airbag 
functioneert bij een val

• Cue2Walk: apparaatje dat Parkinson-
patiënten helpt om te blijven bewegen bij een 
‘freeze’

• HoloMoves: een Mixed of Augmented Reality-
bril projecteert hologrammen terwijl de echte 
wereld zichtbaar blijft

• De Tovertafel: een kastje met een beamer dat 
interactieve spellen op tafel projecteert

• Fietslabyrint: thuis fietsen met een route naar 
keuze op het scherm

• Silverfit Alois: een tv-scherm met 
bewegingssensor om interactieve spellen mee 
te doen

 COMING SOON!   
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Krijgen we dan niet meer werk in 
plaats van minder?
‘Wil je een paar keer per jaar wat plantjes 
bijsnoeien of één keer je hele tuin doen? 
Nu zijn we vaak te laat: iemand valt en 
breekt een heup. Met data kan ik zien 
dat iemand een afwijkend looppatroon 
heeft en dus een hogere valkans. Op die 
manier kunnen we vroegtijdig ingrijpen 
en kosten voorkomen.’

Met een smartwatch met 
GPS-functie kunnen ouderen ook 
met een geruster hart op pad. 
Je ziet dat jongeren van nu met 
gemak omgaan met dat soort 
gadgets, maar de gemiddelde 
negentigjarige heeft meer moeite 
met al die techniek. 
‘De tachtigjarige van nu vindt techniek 
misschien lastig, maar de vijfen-
zestigjarige zit het hele weekend met 
de kleinkinderen te beeldbellen. Het 
gebruik van technologie schuift met de 
generaties mee. Én het wordt steeds 
makkelijker. Straks lees je de handleiding 
van zorgapparatuur niet eens meer, net 
zoals je dat nu voor je telefoon niet meer 
doet. Technologie wordt steeds kleiner, 
draagbaarder en goedkoper.’ 

Toch roept bijvoorbeeld het 
gebruik van robots weerstand op. 
‘Ja, robots vinden we een beetje eng. 
Tot we de klantenservice contacteren en 
de chatbot ons perfect weet te helpen. 
Soms is er wantrouwen, omdat een 
ontwikkeling niet in de zorg is ontstaan, 
soms omdat we bang zijn voor onze 
baan. Maar als technologie ons werk 
lichter en eenvoudiger kan maken, 
houden we meer tijd over voor andere 
dingen. Stel je voor dat je computer 
meteen je cliëntgesprek vastlegt, zodat 
jij geen administratie hoeft te doen! Dan 
kan je meer cliënten helpen, of die ene 
cliënt meer aandacht geven. Misschien 
kun je zelfs stellen dat door het gebruik 
van robots de zorg juist menselijker 
wordt.’ 

We zijn bij Goudenhart aan het 
experimenteren met een bril 
waarmee de zorgverlener op af-
stand kan meekijken. Dat scheelt 
weer een ritje. Machtig mooi, 
toch?
‘Ja, het is geweldig. Sinds de pandemie 
weten we dat een fysiek consult hele-
maal niet altijd nodig is. Virtual Reality 
gaat veel voor ons betekenen. Vooral 
Augmented Reality is een heel goede 
techniek om mee in beweging te komen.’

Je bedoelt dat je een bril opzet en 
je ineens vlinders door de kamer 
ziet vliegen.
‘En dat je die dan naar een blauw 
bloemetje verderop mag brengen. Op 
termijn gaan we zelfs revalideren met 
hologrammen die we kunnen voelen!’ 

Het prikkelt wel meer om te gaan 
bewegen dan wanneer je zegt: 
pak dat balletje eens.
‘Mensen komen inderdaad vaker terug 
om de ervaring te ondergaan. Iedereen 
wil het meemaken.’ 

Hoe zit het dan met techno-
logische ontwikkelingen als 
exoskeletten? Het klinkt zo mooi, 
maar ze zijn in de praktijk lastig 
in te zetten. Verandert dat in de 
toekomst?
‘Voorlopig zijn exoskeletten (draagbare 
robottechnologie, red.) nog erg duur om 
op individuele cliënten toe te passen. De 
meerwaarde zit voorlopig in de onder-
steuning van het personeel. Het vertien-
voudigt je krachten! Je kunt veel makke-
lijker iemand uit bed tillen, dus dan heb je 
maar één verpleegkundige nodig. Straks 
gaan exoskeletten dezelfde ontwikkeling 
doormaken als computers of mobiele 
telefoons; dan worden ze toegankelijker 
en praktischer in gebruik. Maar weet je, 
uiteindelijk komt die technologie gewoon 
in onze rollator terecht. Of in onze stoel. 
Net zoals je mobiele telefoon ook een 
zaklamp, fototoestel, kaart en stapel 
boeken is.’

In onze omgeving zien we ook steeds meer robots om 
ons er aan te herinneren dat we een rondje moeten 
gaan lopen. Zijn ergotherapeuten zoals ik straks nog 
wel nodig?
‘Je hoeft echt niet bang te zijn voor je baan. Alles verandert 
continu, dat geldt voor de bakker ook. Er komen ook nieuwe 
beroepen bij waar we nu nog geen weet van hebben. Exo-
skelet-servicemonteur – ik verzin het nu ter plekke. Of: 
Persoonlijke Assistent voor Augmented Reality-Toepassingen.’

Ik zou solliciteren!
‘Precies. Er komen vanzelf nieuwe mogelijkheden. Tien jaar 
geleden wisten we ook niet wat een influencer was.’

Dat is waar. Ik ben persoonlijk ook heel blij dat er 
zoveel technologie is die ons helpt om in beweging 
te komen. Maar ergens vind ik het ook jammer dat 
we dan tussen de beeldschermen en onze vier muren 
leven.
‘Waarom? Als je op die vier muren iets leuks projecteert, kun je 
de hele wereld zien.’

Ik zou gek worden! Diep in ons hart zijn we toch 
sociale wezens?
‘Absoluut, en dat blijft zo. Maar technologie geeft je een keuze-
mogelijkheid. Mijn vrienden zie ik graag in een koffietentje, 
maar voor de dokter vind ik een scherm genoeg. Dan bespaar 
ik tijd zodat ik lekker even een rondje kan gaan hardlopen. En 
als behandelaar is het echt heel praktisch, hoor. Je kunt 
gewoon even de familie inbellen voor een cliëntgesprek! Waar-
om doen we dat niet wat meer met z’n allen? De technologie is 
er, laten we het gebruiken.’

‘Je hoeft 
echt niet 

bang te zijn 
voor je baan, 

er komen 
vanzelf 
nieuwe 

mogelijk-
heden’

Wat is
een exo-
skelet?
Kijk deze 
video!

‘Straks gaan we 
revalideren met 

hologrammen die je 
kunt voelen’
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nentra, ut prem stertisse potam niur, fit?

Het samen doen 
klinkt eenvoudig

KENNISMAKEN

Zorgpension Dokkum opende in januari 
haar deuren en biedt tijdelijke herstelzorg 
op maat. De aanleiding kan medisch zijn, 
of een ziekenhuisopname of het tijdelijk 
ontlasten van een mantelzorger. Het 
team van veertien medewerkers is goed 
op elkaar ingespeeld en houdt de lijntjes 
kort. Het doel is dat cliënten weer veilig 
naar huis kunnen. Dat lukt goed, dankzij 
hun allround team. ‘De jongste is 25 en de 
oudste is 53. We leren veel van elkaar.’

A altje: ‘Iedereen in ons Zorgpension is nieuw en 
we komen allemaal uit verschillende hoeken in 
de zorg. Thuiszorg, intramuraal; PG of somatiek 
en ziekenhuis. Dat maakt ons team veelzijdig.’ 
Tineke: ‘Dat is onze kracht. We bundelen kennis 

en ervaring. Iedereen is wel ergens goed in.’  
De nieuwe werksituatie was wennen, maar als klein team waren 
ze snel verbonden met elkaar. De team spirit zit er goed in, 
ook tijdens stressvolle situaties en wanneer er gaten ontstaan 
door ziekte of preventief testen - wat natuurlijk vaak voorkomt. 
Tineke: ‘De laatste week voor mijn vakantie kwam alles tegelijk. 
Veel nieuwe opnames, zware cases en ambulances voor de 
deur. Maar achteraf denk ik: dat hebben we maar weer gedaan 
allemaal.’ 
‘Hoger bezoek’ is ook geen uitzondering. Tineke: ‘Het 
mooie is dat de directeur wel eens langskomt om mee te 
overleggen. Hij voelt meteen de sfeer hier en krijgt meer mee 
van de praktijk. Dit vind ik heel bijzonder en heb ik nog nooit 
eerder in mijn carrière meegemaakt!’ Aaltje: ‘In Woerden is hij 
zelfs even komen invallen om koffie en broodjes te maken. Zo 
hoort het toch ook?’ 
Aaltje: ‘We kregen laatst een bloemetje van een vertrekkende 
cliënt met een grappig kaartje erbij: ‘de bandieten van het zorg-
pension (lacht). Ons werk komt met een lach en soms met een 
traan. We hebben aandacht voor het moeilijke, maar weten dat 
te draaien naar iets positiefs.’

‘Het lijkt 
wel een 
feestje 

op jullie 
afdeling’
zeggen 

onze 
cliënten

wat 
doen:
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De werknemers van 
Zorgpension Dokkum?



DE DOCHTER VAN

V ind je het soms moeilijk dat je moeder 
onregelmatige werktijden heeft? 
‘Ik weet eigenlijk niet beter, ze werkt al ruim 
twintig jaar in de zorg. Die onregelmatige 
werktijden zijn altijd onderdeel geweest van 

haar leven en van ons als gezin. Onlangs waren we bij een 
vriendin van mijn moeder die hetzelfde werk doet en 
raakten we erover in gesprek dat deze situatie 
helemaal niet normaal is, maar daar had ik 
eerder eigenlijk nooit bij stilgestaan.’

Hebben jullie ook vrije tijd 
samen?
‘Ja, echt genoeg. Mijn moeder 
doet de deeltijdopleiding hbo 
verpleegkunde en ik ben zelf 
derdejaars student, waardoor we 
regelmatig met z’n tweeën aan de 
eettafel zitten om te studeren. Maar 
we hebben avonden en weekenden om 
samen leuke dingen te doen.’ 

Wat is haar sterke kant? 
‘Het helpen van mensen wanneer ze het hard nodig 
hebben. Ze staat altijd voor anderen klaar en is een echte 
aanpakker. Ik zie dat ze veel voldoening haalt uit haar werk. 
Ze heeft zoveel over voor andere mensen, het maakt niet uit 
wie het is. Dat vind ik bewonderenswaardig en inspirerend. 
Daardoor zet ze zichzelf wel vaak op de tweede plek en dat is 
natuurlijk niet altijd positief.’ 

Goed voor jezelf zorgen is ook belangrijk… 
‘Ja, dat zijn stappen die ze de afgelopen jaren bewust heeft 
moeten leren zetten. Vaak dacht ze pas aan zichzelf als het 
haar allemaal te veel werd. De laatste jaren neemt ze gelukkig 
meer rustmomenten en gaat na een lange werkweek even op 
bed liggen om een boek te lezen of een film te kijken. Ze vindt 

het ook leuk om thee te drinken met vriendinnen of 
met de hond te wandelen.’ 

    
Hoe kan jij haar steunen?

‘Sowieso door een luisterend oor te 
bieden, maar ook door dingetjes in 
het huishouden te doen. Dat het 
eten al op tafel staat of helpen met 
schoonmaken in huis. Dat doe ik dan 
samen met mijn broertjes Seb (20) 
en Fen (13). Bij mijn moeder zit het 
in de kleine dingen, zoals ’s ochtends 

een kop thee of dat ze na een drukke 
werkdag thuiskomt in een knus huis met 

kaarsen aan.’ 
 

Heeft haar werk je beeld over de zorg 
veranderd?

‘Ja, zeker! Als klein kind zei ik altijd: ‘mijn moeder werkt veel 
met mensen’. Toen was verpleegkundige een abstract begrip. 
Nu begrijp ik wat erachter schuilgaat en zie ik hoeveel werk ze 
verricht. Ze rent altijd van hot naar her! Daar mag ze nog veel 
meer waardering voor krijgen.’  
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 ‘Ik vind 
mijn moeder 
inspirerend’

‘Ze heeft 
zoveel over 
voor andere 
mensen, het 

maakt niet uit 
wie het is’

Isabelle Slors werkt als 
verpleegkundige in het 
ziekenhuis en bij Veilig 
Thuis. Volgens haar dochter 
Luka Gilhuis (22) is ze veel 
in beweging en schiet ze 
altijd anderen te hulp. Hoe 
is het als je moeder op de 
meest ‘gekke’ tijden paraat 
moet staan?

14 15



#beweegtip
#beweegtip
#beweegtip

koud maar 
lekker#beweegtip

ACTIEF

Zwemmen is niet alleen iets voor de zomer. Sterker nog, een winters 
plonsje in natuurwater is dé nieuwe gezondheidstrend: een boost voor je 
immuunsysteem en een moment om ademhalingstechnieken te oefenen. 

Als je echt gezond bezig wilt zijn, neem je dus voor de werkdag begint 
een duik in de Reeuwijkse Plassen. Maar als je geen risico wilt lopen 

op onderkoeling – je moet de how-to lezen voor je je eraan waagt (!) 
– is een koude douche ook een mooi alternatief. Meer energie, meer 

vetverbranding en lekker veel endorfinen.

Heb jij een goede tip voor in dit magazine?
 Mail naar redactiezorgvoormorgen@gmail.com 

Caroline Bos (56) werkt sinds februari als accountmanager 
bij PlusZorg en begeleidt mensen met dementie. Het is een 
behoorlijk verschil met haar oude baan als casemanager, 
waarbij ze drie keer per dag op de bekende Vierstroom-
fiets zat.

‘Tussendoor ga ik vaak 
even wandelen’ 

Hoe ervaar je het werken op 
kantoor?
‘Ik zit nu veel meer thuis achter mijn 
computer, maar gelukkig woon ik op 
een mooie landelijke plek in de polder 
waar ik tussendoor naar buiten kan om 
te wandelen. Vanuit mijn kantoor heb ik 
uitzicht op de tuin en de boomgaard. Een 
groene omgeving doet goed. Door het 
vele binnen werken heb ik wel nek- en 
schouderklachten gekregen en ik moest 
een beeldschermbril aanschaffen. Er zijn 
zoveel mails en telefoontjes, die houden 
je de hele dag aan je scherm gekluisterd 
als je dat toelaat. Gelukkig kan ik 
telefoongesprekken ook lopend doen.’

Hoe ziet jouw werkdag eruit? 
‘Ik begin meestal rond acht uur met 
een kop koffie en mijn daily checklist. 
Het is prettig om de dag te beginnen 
met een goed overzicht. Dan heb ik een 
goed idee van wat er moet gebeuren. 
We hebben sinds vier weken een kitten 
die gezellig bij me komt liggen en leuke 
afleiding geeft. Om vijf uur stop ik met 
werken. Dan is mijn batterij vaak hele-
maal leeg, terwijl sommige collega’s nog 
doorwerken. Na een werkdag ga ik graag 
nog even wandelen buiten, dat helpt mijn 
hoofd leeg te maken.’  

Mis je het menselijk contact en de 
dynamiek? 
‘Gelukkig zit ik nog steeds één of twee 
dagen per week op het kantoor, samen 
met een paar andere collega’s. Dat 
maakt het wel leuker. Het is belangrijk 
dat je elkaar ontmoet, niet alleen voor de 

gezelligheid; je spreekt elkaar ook mak-
kelijker aan bij vragen. We hebben ook 
online Teams-meetings en we lunchen 
met elkaar. Al is het nog zo druk, als we 
elkaar aanspreken dan luisteren we ook 
echt. En de cliënten brengen genoeg 
dynamiek in het werkveld. Regelmatig 
bespreken we even: ‘Joh, wat ik nu weer 
meemaak...’ 

En je hebt nu ook ander contact 
met de cliënten.
‘Sinds corona zijn de huisbezoeken een 
stuk minder geworden. Als account-
manager kom je vaak maar één keer 
langs. De intakes met de partner of 
kinderen van cliënt verlopen veelal via 
de telefoon. Soms heeft het meerwaarde 
om langs te komen en dan doe ik dat 
ook wel, bijvoorbeeld bij een echtpaar 
dat dementie heeft. Ik probeer altijd af 
te stemmen of het nodig is om de deur 
uit te gaan, want we werken in een groot 
gebied. Af en toe op pad gaan maakt het 
leuker en afwisselend, maar meestal is 
het niet nodig en dus kies je voor 
efficiëntie.’ 

Zie je jezelf dit werk doen tot je 
pensionering? 
‘Voorlopig wel, maar dat zeg ik heel vaak 
bij een nieuwe baan en elke keer pakt dat 
weer anders uit, haha. Ik ben ruim tien 
jaar praktijkverpleegkundige geweest, 
op drie verschillende locaties in Gouda, 
Bodegraven en Haastrecht. Die afwisse-
ling zie ik overigens niet als nadeel, want 
daardoor heb ik een groot netwerk en 
veel ervaring opgedaan.’

16 17
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Cora Kuipers (58) werkt bij PlusZorg als begeleider 
bij mensen met een hersenaandoening en dementie. 
Naast huishoudelijk werk heeft ze vaste cliënten bij wie 
ze wekelijks een paar keer op bezoek gaat. Ze is veel 
onderweg, maar gelukkig is bijna alles op fietsafstand.

buiten
Hoe ben je met deze baan 
begonnen? 
‘Samen met een vriendin liep ik de 
pelgrimsroute naar Santiago de 
Compostela. Zij vond deze baan echt 
iets voor mij en daar had ze helemaal 
gelijk in. Ik ben een echt mensenmens, 
mijn vriendelijkheid en geduld zijn 
belangrijke kwaliteiten in deze baan. Je 
krijgt vaak dezelfde verhalen te horen 
of foto’s te zien, daar moet je tegen 
kunnen. Ik vind het ook niet erg als ik 
eens een verkeerde naam krijg, dan 
borduur ik daar een beetje op voort. 
Het aanvoelen van mensen en kunnen 
aanhaken op hun beleving is belangrijk. 
Ik wist nooit wat mijn talenten waren, 
maar nu zie ik het heel duidelijk.’

Hoe ziet jouw werkweek eruit? 
‘Naast de schoonmaakklussen heb 
ik twee vaste cliënten die ik beiden 
meerdere middagen per week bezoek. 
Ik ben hierdoor veel op pad, maar hou 
het wel binnen een bepaalde afstand. 
Voor nu is dat Bodegraven en Gouda, 
waar ik op de fiets of met de bus heen 
ga. Soms neem ik de trein, omdat ik 
geen auto heb. Ik ben ook weleens in 
Leiden terecht gekomen omdat ik dat 
zo’n leuke cliënt vond, maar dat was een 
uitzondering. Het is fijn dat ik de vrijheid 
heb om zelf mijn werkdagen te plannen. 
Hierdoor heb ik het reizen ook zelf in de 
hand.’ 

Je ziet veel cliënten, maar weinig 
collega’s. Vind je dat jammer? 
‘Het grappige is dat ik tot voor kort 

helemaal niet bekend was met dit 
één-op-één werken, terwijl ik al jaren 
in de zorg werk. Hiervoor heb ik als 
verpleegkundige in het ziekenhuis 
gewerkt, maar dat zou ik niet meer 
willen en kunnen. Omdat je met veel 
meer mensen, waaronder je collega’s, 
rekening moet houden. Dit kleine en 
persoonlijke contact is juist fantastisch. 
Iedereen is anders, dat vind ik geweldig 
aan dit beroep.’ 

Hoe krijg je een goede band met 
constant wisselende cliënten? 
‘Dementerende mensen zijn niet het 
makkelijkst om bij binnen te komen, 
maar ik zie het juist als een uitdaging. 
Dat is misschien een rotwoord, maar 
ik vind het leuk om hun vertrouwen te 
winnen en ze vrolijk te maken, terwijl 
ze de wereld om zich heen niet meer 
begrijpen. Als dat lukt, ben ik wel trots 
op mezelf. Het is zo waardevol om 
deze mensen net dat beetje houvast te 
kunnen geven. Daar ben ik dankbaar 
voor.’ 

Blijf je dit werk doen? 
‘Het schoonmaken zal op een zeker 
moment ophouden, want ik word 
natuurlijk ook ouder. Maar het werken 
met demente ouderen hoop ik te blijven 
doen tot ver na mijn pensioen. Dat is 
ook hard werken, maar ik heb het in 
de vingers waardoor het minder zwaar 
voelt. De uren vliegen voorbij, want ik zie 
het niet als werken. Ik ben heel gelukkig 
dat ik dat mag doen.’

OP PAD

18 19

Werken bij Fundis doe je met je handen, 
je hart en je hoofd. 

Hart geeft aandacht aan wat dit vak zo 
mooi maakt, waar je het voor doet.

‘Het is fijn dat ik de vrijheid heb 
om zelf mijn werkdagen te kunnen 

plannen’ 
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Als het buiten regent, 
maak je het binnen 
toch gezellig? Zet je 
brein maar in beweging! 
Stuur je oplossing naar 
redactiezorgvoormorgen@
gmail.com en maak 
kans op een Zorgheld 
Cadeaukaart ter waarde 
van 25 euro.



E
r wordt vaak gezegd dat wij mensen verandering 
moeilijk vinden. Een nieuw team, een andere manier 
van werken of een switch van werkplek: error! 
We blijven zelfs met z’n allen in situaties hangen 
waarvan we stiekem weten dat we het anders 

zouden willen, omdat de onwetendheid over wat er nog gaat 
komen – misschien is dat wel nóg erger - ons tegenhoudt. En 
ook op grote schaal zien we dat we op bepaalde gebieden 
in actie moeten komen (hallo klimaatverandering!), terwijl de 
verandering lang op zich laat wachten. Ja, we gaan weleens de 
straat op, soms met duizenden mensen tegelijk. Een duidelijk 
signaal, zou je denken. Maar de vraag is wat er daarna gebeurt. 
Is zo’n grote golf aan mensen altijd nodig om de maatschappij 
in beweging te krijgen of kan het ook anders? Wat brengt 
mensen überhaupt in beweging en wat houdt ons tegen? 

Handje helpen
Als je iets wilt veranderen, moet je de bestaande structuren en 
systemen onder een vergrootglas leggen. Dan moet je kijken 
wat er nu gebeurt, en hoe dat in de toekomst anders kan. In de 
zorg is de personeelskrapte bijvoorbeeld steeds meer voelbaar 
en hangt de groeiende vergrijzing als een grote donkere wolk 
boven ons hoofd. Fundis-directeur Jeroen van den Oever 
kwam daarom met het voorstel familieleden van cliënten wat 
meer mee te laten helpen. ‘Waar de verzorgingsstaat het laat 

afweten, is meer directe solidariteit met je medemens een 
noodzakelijk gevolg’, zei hij daarover. ‘Als we willen dat er meer 
mensen in de huiskamer van een verpleeghuis staan, maar 
zowel het personeel als het geld ontbreekt, dan moeten families 
hun verantwoordelijkheid nemen. Ze kunnen best een handje 
meehelpen, die verantwoordelijkheid nemen zij thuis ook.’
Kijk, daar hebben we een idee voor verandering. Een nieuw 
sociaal contract, zoals we dat binnen de Fundis-expeditie 
noemen: een afspraak met de overheid waarin ook de burger 
zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. Hup, invoeren 
dan maar? Tsja, dat is toch niet zo makkelijk als het lijkt. 
‘Verandering vraagt tijd en energie’, zegt gedragspsycholoog 
Sabine Jansen. ‘Vaak praten we over diepgewortelde culturele 
waarden die wel kúnnen verschuiven, maar daar is veel voor 
nodig.’ 

Geen feiten, wel gevoel
Toch weten we dat het kan. Dat bewijst de geschiedenis wel. 
De verzorgingsstaat is ook ontstaan vanuit het gevoel ‘dit 
moet anders, dit kan beter’. De feiten en cijfers wijzen uit dat 
we de samenleving anders moeten inrichten, dus waarom zou 
verandering nu niet mogelijk zijn? Maar die feiten en cijfers zijn 
volgens Jansen juist niet de manier om mensen te motiveren. 
‘Willen we diepgewortelde systemen en gedrag veranderen, 
zullen we het minder rationeel moeten aanvliegen, want veel 

zo 
  krijgen  we de        
maatschappij           in beweging

22 23

MOTIVEREN

Er moet iets veranderen. Dat weten we allemaal. Straks moeten we met 
minder mensen voor meer mensen gaan zorgen, dus het is belangrijk dat we 

in actie komen. Maar waar begin je eigenlijk? Hoe doe je dat, 
met z’n allen in beweging komen?

‘Na een 
tijdje zakken 
we terug in 

onze 
oude manier 
van denken 

en doen’



gedrag is onbewust. Je kunt beter inzoomen op de menselijke 
kant. Wat drijft deze persoon om wél vaker te helpen in de 
zorg? Hoe kunnen we dit bevorderen? Misschien wil iemand 
liever meehelpen in de tuin dan ouderen verzorgen. Het gaat 
om aanhaken op drijfveren en weerstanden. Waarom mensen 
doen zoals ze doen.’

Begin bij jezelf 
‘Het begint met een heldere analyse van wat er aan de hand is’, 
zegt Klara van der Heijden, arbeids- en organisatiepsycholoog. 
‘Mensen in beweging krijgen is makkelijk als ze de urgentie 
voelen van wat er moet gebeuren, maar als er al tig pogingen 
zijn gedaan, haken ze af.’ 
Oké, maar hoe verbind je dan de mensen die staan te popelen 
om te veranderen met de groep mensen die niets wil? Van der 
Heijden hamert op reflectiemomenten. ‘Die zijn zó belangrijk! 
Daardoor kan er veel meer verbeterd worden en kun je 
uitbarstingen of eindeloze frictie vermijden. Maar reflecteren 
kan lastig zijn, want je loopt tegen ego’s aan en het kan voor 
mensen voelen alsof ze het niet goed doen.’ Gelukkig komt 
er met reflectie vaak ook verbinding. ‘Al die verschillende 
kwaliteiten en persoonlijkheden zijn nodig om de analyse uit te 
voeren - en daarna de nieuwe taken aan te pakken.’  

Houd vol! 
Als de neuzen dan allemaal dezelfde kant op staan en 
je grootse plannen hebt gemaakt, is er nog een volgend 
struikelblok: volhouden. Want – en dit is vást herkenbaar 
in jouw organisatie, gezin of vriendengroep - na een tijdje 
zakken we terug in onze oude manier van denken en doen. 
Vragen stellen kan volgens Van der Heijden dan een goed 
hulpmiddel zijn: ‘Vraag je bij alles en elke stap af of het nog wel 
behulpzaam is. Structuren zijn niet per definitie slecht want ze 
helpen om kwaliteit te leveren, maar soms moet je uitzoomen 
om te kijken of die methodieken en systemen nog wel de juiste 
support geven. En dat uitzoomen wordt vaak vergeten. Vraag 
je af: ‘Wat we hebben neergezet, is dat nog steeds slim?’ 
Misschien vijf jaar geleden wel, maar nu niet meer.’ 
Daarom raden beide experts aan om je doelen klein te houden. 
Jansen: ‘Kleine doelen voelen soms alsof ze weinig impact 

hebben, maar ze zijn veel beter te behalen. Dat brengt succes 
en geeft vertrouwen en motivatie. Begin bijvoorbeeld eens 
met pilots in verzorgingstehuizen om te kijken wat er gebeurt 
als familieleden hun steentje bijdragen. Vervolgens kun je het 
opschalen naar de regio. Zo breid je het stukje bij beetje uit.’ 

Makkelijk gezegd, moeilijk gedaan. Linksom of rechtsom, 
uiteindelijk komen we uit bij die ene quote van Gandhi: ‘You 
must be the change you wish to see in the world’. Ook de 
grootste veranderingen in het leven krijgen we gedaan door 
onszelf en de mensen om ons heen uit te dagen dingen 
anders te bekijken of doen. En dat mag best in kleine stappen. 
Verandering in gang zetten blijft moeilijk. Alleen al binnen je 
eigen huishouden… Wie het geheim weet hoe je een puber 
zover te krijgen dat hij zijn kamer opruimt, mag ons altijd 
mailen.

voor de 
allerbeste

Sociaal 
contract
De term sociaal contract - dit is overigens geen 
officieel contract waar een handtekening onder 
staat - slaat terug op de verhouding tussen 
burgers en overheid, maar ook over de manier 
hoe we samen willen leven, hoe we schaarste 
verdelen en risico’s verevenen. Hoe kunnen we 
de maatschappelijke betrokkenheid vergroten 
en zo mensen minder afhankelijk maken van 
professionele zorg? 
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steun-
pilaar?
Als dingen even niet gaan zoals 
gepland, is het fijn dat je terug kunt 
vallen op elkaar.

Knip dit kaartje uit en bedank je 
collega, partner of vriend(in)… 20
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‘Kleine doelen 
brengen succes, 

dat geeft vertrouwen 
en motivatie’

MOTIVEREN

24



#beweegtip
#beweegtip
#beweegtip

Even een blokje om lijkt ontspannend, maar kan voor ouderen, hun 
verzorgers of familie juist heel stressvol zijn. Gelukkig zijn er steeds meer 

handige technologische gadgets die een ommetje in de frisse lucht 
een stukje veiliger kunnen maken, zoals een horloge met GPS-tracker 
(op de afbeelding het LifeWatcher Active SOS-horloge) en draagbare 
SOS-knoppen voor in geval van nood.. En wist je dat die laatste ook in 

mooie ontwerpen worden gemaakt? Zelfs als sieraad! Stijlvol én veilig de 
buitenlucht in… James Bond is er niets bij.

Heb jij een goede tip voor in dit magazine?
 Mail naar redactiezorgvoormorgen@gmail.com 
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frisse lucht 
zonder 
stress#beweegtip



OPNIEUW BEGINNEN
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het carrière-
 pad van…

Van verpleegkundige naar directeur? Dat kan! Veel 

zorgberoepen bieden de mogelijkheid om door 

te groeien. Wij spreken met medewerkers binnen 

het Fundis-netwerk en brengen hun loopbaan in 

beeld. Waar zijn ze ooit begonnen? Waar liggen hun 

ambities? En hoe kijken ze terug op hun carrièrepad? 

In deze editie: Basir Sultanzadah.

‘Ik had een 
vijfjarenplan om 

weer in de zorg te 
komen’

G evlucht uit Afghanistan 
‘Ik ben in 1992 
afgestudeerd als arts aan 
de Universiteit van Kabul. 
Dat staat vrijwel gelijk 

aan het werk als Nederlandse huisarts. 
Maar ik wist al heel snel dat ik kinderarts 
wilde worden en kwam te werken op de 
kinderafdeling van het ziekenhuis. Mijn 
interesse lag vooral bij kinderchirurgie 
en het brein, toen nog een hele nieuwe 
ontwikkeling in Afghanistan. Tegelijkertijd 
werkte ik als particuliere huisarts. Maar 
niet veel later moest ik met mijn gezin 
door de oorlog het land ontvluchten. 
Uiteindelijk zijn we via veel omwegen in 
2000 in Nederland beland.’

Opnieuw beginnen
‘Mijn papieren uit Afghanistan waren 
hier weinig waard. Tja, wat doe je 
dan? In 2001 heb ik een vijfjarenplan 
gemaakt met concrete stappen om 
weer in de zorgsector te komen. Het 
maakte me niet uit wat het werk zou 
zijn. Ik zocht verschillende ingangen 
om te kunnen beginnen. Zo heb ik de 
paramedische opleiding gedaan en ben 
ik echocardiografist geweest. Ik heb 
ook in verschillende ziekenhuizen in 
de omgeving van Rotterdam gewerkt 
om uit te zoeken wat bij mij paste. Zo 
vond ik langzaam mijn weg binnen de 
gezondheidssectoren. Daarnaast moest 
ik ook de Nederlandse taal leren.’

Meer techniek en andere 
communicatie
‘Na twee keer loten werd ik in 2005 
aangenomen in het Erasmus Medisch 
Centrum om de verkorte opleiding tot 
basisarts te doen. Met mijn basiskennis 
zat het wel goed, maar ik was niet 
bekend met alle moderne technieken. 

Zo moest ik mijn vaardigheid met 
de computer en het internet enorm 
bijspijkeren. Ruim twee jaar later was 
ik afgestudeerd. Ik had veel nieuwe 
kennis op zak, maar in de praktijk was 
het behoorlijk schakelen. In Nederland 
wordt er heel anders gecommuniceerd 
en heb je andere vaardigheden nodig. 
Ook neem je een andere houding aan. 
Zo heeft de dokter in Afghanistan altijd 
het hoogste woord, hier is er veel meer 
ruimte voor een gesprek met de patiënt 
en de familieleden.’

Passie voor de ouderenzorg 
‘Ik heb voorheen als ANIOS (Arts Niet 
In Opleiding tot Specialist) gewerkt 
bij zorginstellingen. Een collega bij 
Vierstroom bracht mij in contact met het 
werk in de ouderenzorg en stimuleerde 
me om de opleiding tot specialist 
ouderengeneeskunde (SO) te gaan doen. 
Mijn interesse ging meteen uit naar de 
extramurale werkzaamheden, ook wel de 
eerstelijnszorg. 

Binnen Fundis zijn veel zelfstandige 
bedrijven met een passie voor de 
ouderenzorg, en dat raakt me. Ik werk 
bij Goudenhart, en ben erg trots op wat 
we doen en waar we voor staan. Werken 
bij Fundis heeft mij de afgelopen jaren 
enorm geholpen in mijn ontwikkeling 
als arts en ouderenspecialist. Ik heb op 
de juiste momenten de juiste kansen 
gekregen om me te blijven ontwikkelen 
zoals de mogelijkheid om een opleiding 
te doen tot kaderarts eerstelijn (ik ben de 
eerste kaderarts in de organisatie) en het 
bieden van stagebegeleiding voor artsen 
in opleiding, maar ook het deelnemen 
aan het landelijke ParkinsonNet en het 
expertiseteam voor probleemgedrag.’ 

Unieke achtergrond    
‘Mijn intellectuele kennis komt 
grotendeels uit Nederland, maar mijn 
compassie en empathie komen meer 
uit Afghanistan. De warme manier van 
verbinden en vooral het respect voor 
ouderen zijn dingen die ik van mijn 
ouders en cultuur heb meegekregen. Dit 
komt bijvoorbeeld extra goed van pas 
bij allochtone ouderen. Pas ging ik langs 
bij een Turkse vrouw en zij sprak geen 
woord Nederlands. Bij binnenkomst 
begroette ik haar op de Islamitische 
manier met ‘As-salamu alaykum’. 
Hierdoor had ik gelijk contact met haar, 
ondanks dat we maar heel beperkt 
konden communiceren.’

Het stokje doorgeven
‘Ik kijk met trots naar mijn drie 
kinderen die ook in de zorg- en 
welzijnssector werken. Mijn oudste 
zoon is zorgregisseur; hij werkt aan 
beleidsvorming in de zorg. Mijn dochter 
studeert hbo verpleegkunde en wil 
daarna specialiseren in dit vak. De 
jongste heeft zich beziggehouden met 
tandheelkunde en is nog zoekende in 
sport- en welzijn. Ik ben blij dat zij meer 
kansen en mogelijkheden hebben. Ik 
spoor ze aan daar gebruik van te maken. 
Blijf dromen, maar stel ook duidelijke 
doelen. Kijk waar mijn vijfjarenplan me 
heeft gebracht.’

Specialist ouderengeneeskunde bij Goudenhart



‘De laatste tijd moet ik regelmatig 
overwerken. Ik weet dat het soms niet 

anders kan, maar ik baal er wel van. Waar 
leg ik de grens, en hoe?’

BELOON JEZELF EN ELKAAR
‘Het is inderdaad buffelen in deze periode, 
want vakanties moeten worden opgenomen 
om gezond te blijven. Als je net voor de 
drukke periode stagiaires hebt gehad die het 
werk leuk vonden, is het een idee om hen te 
enthousiasmeren voor vakantiewerk in je team. 
Zelf vind ik het fijn om te weten wanneer de 
topdrukte ongeveer voorbij is. Dan houden we 
met het team een gezellige lunch om te vieren 
dat we met elkaar die drukke periode zijn 
doorgekomen. Goed voor je teamspirit en een 
gezellige beloning.’ • Helga

OPLADEN EN GRENZEN STELLEN
‘Het is de laatste tijd druk in de zorg en er 
wordt veel van ons gevraagd. Zelf help ik 
altijd in de drukke periode, maar daarna neem 
ik vakantie om op te laden. De bewoners 
zijn blij dat ze geholpen worden en daar doe 
ik het voor. Grenzen mag je zeker stellen; 
nee is ook een antwoord – al is altijd nee 
zeggen niet handig, want zelf wil je ook graag 
geholpen worden. Je kunt meedenken aan 
een oplossing. Als er bijvoorbeeld geen tijd 
is om te rapporteren, kun je in je koffiepauze 
meer schrijven of met je collega bespreken 
om tijdens je dienst een moment te nemen 
voor je rapportage. Ook met de Ons Dossier-
app kun je snel rapporteren.’ 
• Chantal

We komen allemaal problemen tegen op de werkvloer. Als collega’s 
kunnen we elkaar voorzien van raad en advies. Wat zou jij doen?

VRAGEN STELLEN
‘Als overwerken meer regel dan uitzondering 

wordt, je het steeds lastiger kunt combineren 

met je privéleven en het je tegen gaat staan, 

is denk ik het moment aangebroken om jezelf 

enkele vragen te stellen. Wat is ervoor nodig 

om te voorkomen dat je regelmatig moet 

overwerken? Wellicht is het een bepaalde 

periode? Dan kan je je erop instellen en baal 

je er wellicht minder van. Is het mogelijk om 

efficiënter te werken? Om je werk anders in 

te delen? Kun je iets even niet doen of anders 

doen, waardoor het je minder tijd kost, of kun 

je het overdragen? Maak zaken bespreekbaar 

binnen je team en/ of met je leidinggevende. 

Kijk samen naar oplossingen als je er alleen 

niet uitkomt.’ • Wendy

werkvloerdilemma

Heb jij ook een dilemma? Iets waar je dagelijks tegenaan loopt, of waar je al langere tijd mee worstelt? Laat het ons weten! Mail naar redactiezorgvoormorgen@gmail.com  en wij wij vragen je Fundis-collega’s om advies.

DELEN
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Werken bij Fundis doe je met je handen, je 
hart en je hoofd. 

Hoofd biedt kennis over Fundis, 
carrièreplanning  en maatschappelijke 

ontwikkelingen. 

TEAMOVERLEG
‘Ik herken dit dilemma, zelf heb ik ook een 

groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ga na 

wat je grens is, hoe ver wil je gaan, denk 

je aan je eigen gezondheid? Ga erover in 

gesprek. Ik heb het zelf bij mijn locatiemanager 

neergelegd, gevraagd om advies en in een 

teamoverleg besproken. Misschien heeft je 

team hetzelfde gevoel en kunnen jullie samen 

een oplossing verzinnen. En onthoud, je 

hoeft het niet alleen te doen! Nee is ook een 

antwoord en je eigen gezondheid doet er ook 

toe. Als jij oververmoeid bent, kan je ook niet 

goed voor een ander zorgen!’ • Isabelle

31



  De Zorg voor Morgen Awards  
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WELKOM

De Hoofd Award: 

Een award voor de beste 
innovatie op de werkvloer.

De Handen Award: 

Een award voor de beste 
praktische oplossing van een 

probleem
 

De Hart Nodig Award: 

Een award voor het meest 
liefdevolle initiatief van Hart 

Nodige collega’s

De Zorg Voor Morgen Awards zijn prijzen voor ideeën en initiatieven 
die de zorg van vandaag en morgen verbeteren.

Een warm applaus voor de prijswinnaars van 
de Zorg voor Morgen Awards!

Tijdens een liveshow met publiek, muziek en 
presentatie een dankspeech uitspreken voor 
de award die je hebt gewonnen: het is niet 
alleen voor Hollywood weggelegd. Op 
29 oktober 2021 deed Gouda niet onder voor 
Los Angeles – al was er één groot verschil. 
Tijdens de Zorg voor Morgen Awards 
was het podium namelijk gereserveerd 
voor de celebs die je wél zomaar in de 
wandelgangen tegen kunt komen… De 
sterren uit het Fundis netwerk!

D e reacties op de oproep waren overweldigend. 
Er waren ontzettend veel slimme, handige, mooie, 
inspirerende en hartverwarmende nominaties 
voor de Zorg voor Morgen Awards. Het was 
ploeteren en zweten om voor elke categorie drie 

genomineerden te kiezen, want er zijn veel waardevolle ideeën 
binnengekomen die eigenlijk ook een prijs verdienen. Maar 
uiteindelijk bleven er negen genomineerden over. En daar koos 
de jury niet drie, maar zelfs vijf winnaars uit. In dit overzicht 
maak je kennis met die knappe koppen die een Zorg voor 
Morgen Award hebben veroverd.

‘Waardering 
van je collega’s, 

daar doe je het voor’

• Voorzitter Liane den Haan: oud-directeur ANBO en 
Kamerlid Fractie Den Haan

• Guido Blom: directeur Fundis Holding
• Jan Willem Alst: voorzitter van de Fundis              

Innovatiegroep
• Meneer Nijssen: bewoner WelThuis Buytenhaghe 

en lid van de cliëntenraad

De jury

DE WINNAARS 
VOORGESTELD

en de 
winnaar is...

AWARDWINNAARS

Livestream 
terug 
kijken?
Scan de QR 
code!



#beweegtip
#beweegtip
#beweegtip
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de wijk
in op de
e-bike#beweegtip

Heb jij een goede tip voor in dit magazine?
 Mail naar redactiezorgvoormorgen@gmail.com 
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Tring tring, heel Vierstroom Zorg Thuis zit op de fiets! Alle medewerkers in 
de wijkverpleging hebben een e-bike die is ontwikkeld voor zorgpersoneel 
in de wijk. Minder reistijd, meer tijd voor cliënten, beter voor het klimaat én 
een boost voor de vitaliteit van de medewerkers. Doe jij ook mee? Hup: de 
iPad en handschoenen in de fietstas en na een intensieve werkdag heerlijk 

je hoofd leegfietsen.

Een probleem op locatie? Dan bel je 
Aart. Een bijzonder zorgzame, behulp-
zame en meedenkende collega die alles 
van de positieve kant ziet en het belang 
van een ander steevast vooropstelt. 
Zelfs als het privé zwaar is, zet Aart zijn 
werkzaamheden gewoon door en merkt 
niemand dat er iets aan de hand is. Dat 
getuigt van doorzettingsvermogen. Ie-
dereen op de locaties weet wie hij is. En 
humor heeft hij ook. Als je vraagt hoe het 
gaat zegt hij steevast: ‘Hard voor weinig, 
nooit chagrijnig’, en dat past precies bij 
wie Aart is. Een topper. In zijn werk én 
voor zijn collega’s. 

Sinds de coronapandemie hebben veel 
medewerkers vragen en twijfels. In tijden 
van onzekerheid zoeken we gezamenlijk 
naar een houvast, naar grote en kleine 
oplossingen voor alle verschillende 
uitdagingen waarmee we te kampen 
hebben. En die houvast heeft de Infectie 
Preventie Commissie geboden. Alle 
leden van de commissie hebben zich 
vol overgave ingezet om zo snel en 
accuraat mogelijk op de actualiteiten te 
reageren en het Fundisbeleid daarop aan 
te passen. Anja, voorzitter van de ICP, is 
trots op de award: ‘We gaan nog even 
door, we houden nog even vol, en zijn 
ervan overtuigd dat we de coronacrisis te 
boven komen en ons daarna weer over 
andere, mooie thema’s kunnen buigen.’  

Ze is favoriet van zowel collega’s 
als bewoners, gaat al-tijd een stapje 
verder en geeft échte aandacht aan de 
bewoners: dat is Joyce. Ze kan koken 
als de beste, pakt met Kerstmis nog 
meer uit dan de Intratuin en maakt er een 
dagtaak van het gezellig te maken voor 
iedereen. Bij een Hollandse themadag 
neemt ze haar Boerenbond-servies mee, 
trekt ze een paar klompensloffen aan 
en zet ze een Zeeuwse meisjes-kap op. 
Hup, de tafel vol met leuke accessoires 
en een persoonlijk schilderij erbij voor de 
sfeer. Van haar nominatie begreep Joyce 
helemaal niets: ‘Waarom ik?’ Ze vindt 
haar inzet niet meer dan normaal. Voor 
Joyce is niets te gek.

De Infectie 
Preventie Commissie

Joyce Smulders 
Welzijnsassistent bij 
Magnolia, WelThuis

Het aanbod van Virtuele Thuiszorg-producten voor de cliënt is 
superhandig, vond dit sprankelende tweetal. Maar ze hebben 
wel gemerkt dat het voor veel collega’s lastig is om informatie 
te vinden. Dat moet makkelijker, dachten ze, en zo werd de 
e-health waaier geboren: alles over de Virtuele Thuiszorg met 
telefoonnummers en instructies in een handige waaier voor in 
je tas. Mét QR-code zodat je meteen aan de slag kunt op het 
Intranet! Deze waardering vanuit de collega’s, daar doe je het 
voor, vertelt het duo tijdens de show.

Revalideren alleen bij de behandelaar? Nee hoor! In de 
Telerevalidatie-app kun je geschikte bewegingsoefeningen voor 
je cliënten klaarzetten op een tablet, zodat hij of zij zelfstandig of 
met ondersteuning thuis en in eigen tijd kan oefenen. Zo bespaar 
je als behandelaar veel tijd en heeft de cliënt een duidelijke tool 
met instructies in videobeelden en tekst. Efficiëntie én kwaliteit 
in de behandeling! Tijdens de show vraagt Eric Corton zich 
hardop af of Moniek nu geen afstand voelt tussen zichzelf en 
de cliënten, maar Moniek is duidelijk: ‘Helemaal niet. Ik zie mijn 
cliënten nog steeds. Alleen de verlenging van mijn therapie 
wordt nu op een veel professionelere wijze vormgegeven.’

Majanka Kulker Wolfs & Nikita Gerrits 
Vierstroom Zorg Thuis | De e-health waaier

Moniek Hermes
Goudenhart | De telerevalidatie-app

En de 
Handen 
Award 
gaat naar ...

‘Niet één, maar drie awards in categorie ‘Hart Nodig’

En de 
Hoofd 
Award 
gaat naar...

ACTIEF

Aart van Holst
Servicemonteur bij 
Fundis Vastgoed

AWARDWINNAARS
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Als 
studenten 
bij ouderen 
in huis 
komen 
wonenI

n 2015 had Gitta Klopper een 
ingeving. Het was het jaar dat het 
sociale leenstelsel voor studenten 
werd ingevoerd, wat inhield dat zij 
geen basisbeurs meer ontvingen 

en een hogere studieschuld zouden 
opbouwen - áls ze al gingen studeren, 
want een dure kamer in de buurt van 
je studentenstad is niet voor iedereen 
weggelegd. Tegelijkertijd kwamen 
er in verzorgingshuizen steeds meer 
woongelegenheden leeg te staan. 
Overheidsbeleid is immers dat ouderen 

worden aangemoedigd om langer thuis 
te wonen.

Twee problemen, zou je denken. Maar 
Gitta Klopper zag juist kansen. ‘Wat als 
je studenten bij ouderen in laat wonen? 
Dan kunnen zij goedkoop wonen en 
krijgen ouderen gezelschap van een 
jonge generatie.’ Een win-winsituatie, 
dus. Tijd voor actie! Gitta ging meteen 
op onderzoek uit naar de mogelijkheden 
voor haar slimme ingeving en… ‘Toen 
ontdekte ik dat het al bestond.’

De kamers 
zijn gratis, 
de ervaring 
onbetaalbaar. 
Connect 
Generations 
brengt de 
oude en jonge 
generatie samen. 
Steeds meer 
studenten nemen 
hun intrek in een 
verzorgingshuis 
en van de 
voordelen 
profiteert 
iedereen. Zo ook 
in het Ouden 
Huis.

Een leeftijdsverschil van soms wel 70 jaar… en wat maakt het 
uit? Door oude en jonge generaties samen te brengen, ontstaat 
er een nieuwe energie. Er is veel eenzaamheid onder ouderen, 
maar vergis je niet: onder studenten ook. In deze woonsituatie 
is het sociale contact gegarandeerd en dat biedt voordelen 
voor iedereen. Ouderen krijgen nieuwe prikkels; de ramen 
gaan open en een frisse wind waait door het huis. Er is een 
gevoel van samenzijn, van een gemeenschap. En wat dacht je 
van alle levenservaring, verhalen en anekdotes die een nieuw 
publiek weten te vinden? Wie weet ontstaat er wel een band 
zoals jongeren die met hun opa of oma hebben. Een bijzondere 
relatie, of ervaring, die zich van zijn levensdagen niet meer laat 
vergeten.

Lekker samen 20 minuutjes in het park: de één op de 
hard-loopschoenen, de ander in de scootmobiel - en dan 
samen met glinsterende ogen en knalrode wangen terugkomen. 
Dát is de magie van het concept, vertelt Gitta. ‘Studenten zijn 
vaak heel creatief. Ze denken in mogelijkheden en verzinnen 
altijd wel iets nieuws.’ Tuurlijk: je moet wel op een bepaalde 
manier in het leven staan. Als je als student alleen maar wilt 
feesten en tot laat lawaai wilt maken, is dit niets voor jou. 
Iedereen moet zich aan de regels van het 
samenwonen houden. ‘Maar als je een 
stapje verder wilt gaan, kun je je al op 
jonge leeftijd van betekenis maken voor 
een ander.’

Gea Sijpkes, directeur van Humanitas, 
was namelijk al aan het pionieren. 
Tijdens kerst 2012 verwelkomde het 
woonzorgcentrum in Deventer de eerste 
woonstudent. Zelfs delegaties uit China 
kwamen met belangstelling kijken wat 
er daar in Deventer gebeurde! Een mooi 
initiatief, maar het kon nóg beter, vond 
Gitta. Meer locaties, meer studenten, 
meer regels. ‘Een verbindende 
organisatie die tussen zorgorganisaties, 
ouderen en studenten bemiddelt, het 
hele proces begeleidt en van begin tot 
eind een zorgvuldige match waarborgt…’ 
Connect Generations was geboren: 
een van de organisaties die woon-
situaties met jongeren en ouderen 
faciliteert en toegankelijker maakt. Huur 
hoeven de studenten niet te betalen. 
In plaats daarvan werken ze 30 uur per 
maand voor de ouderen. Geen zorg-
taken, wel ‘er zijn’. Boodschappen doen, 
helpen met de maaltijd, de krant lezen, 
een spelletje of samen een blokje om. 

En daar krijgen ze een warme 
vriendschap en mooie verhalen vol 
levenservaring voor terug. De organisatie 
regelt de screening, die begint met een 
uitgebreid registratieformulier - en daarin 
kom je al de mooiste verhalen tegen. ‘Ik 
verbaas me vaak over de manier waarop 
deze studenten zich al ontwikkeld 
hebben,’ vertelt Gitta. ‘Ze zijn actief in 
de samenleving en hebben vaak al veel 
vrijwilligerswerk gedaan. Dat ze met 
ouderen mogen samenwonen, vinden 
ze geweldig.’ Na het inschrijfformulier 
is er een kennismaking, eerst met 
de organisatie en dan met de 
zorgorganisatie of oudere, en als het 
allemaal klopt, worden de studenten 
geplaatst.
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Ook bij Fundis vinden we dit een mooi 
idee. In het Ouden Huis wonen daarom 
sinds afgelopen zomer 3 studenten. In 
onze expeditie kijken we altijd wat er 
anders of beter kan, en dit is een mooi 
voorbeeld van een nieuwe, slimme 
manier van wonen. We hebben er geen 
oplossing mee te pakken voor het tekort 
aan handen - de studenten nemen geen 
zorgtaken over - maar het past wel bij 
een toekomstbeeld waarin we meer 
verantwoordelijkheid nemen voor 
elkaar en de gaten in het vangnet met 
verstrengelde handen kunnen vullen. 
Sommige mensen hebben alleen familie 
aan de andere kant van het land en 
vallen of staan bij het wakend oog 
van de buren om de hoek. Hoe graag 
we het ook anders zouden zien, de 
realiteit is glashard: op de capaciteit 
van de zorgsector alleen kunnen we niet 
bouwen. 

Lonneke, 19 jaar, is een van die 
studenten in het Ouden Huis. Nog 
voordat ze officieel toegelaten werd tot 
haar studie geneeskunde, zegde ze al 
toe op een kamer tussen de ouderen. 
Een unieke kans, dacht ze meteen. 
‘Ouderen hebben zoveel verhalen en 
wijsheid te delen. Het leek me heel 
bijzonder om dat mee te maken.’ Begin 
september verhuisde ze naar een klein 
appartementje binnen het huis, waar ze 
met de twee andere studenten woont. 
Het was best even wennen om met de 
bewoners te gaan praten - zij moesten 
op hun beurt ook even aftasten wat die 

jonge mensen er ineens deden - maar 
Lonneke voelde zich meteen op haar 
plek. Nu helpt ze bij de maaltijden en 
kletst ze erop los. ‘We praten over de 
kleinkinderen, hun jeugd of reizen die ze 
hebben gemaakt. De meeste mensen 
komen uit de buurt en nu weet ik alles 
over het dorp. Laatst heb ik een tijd 
thee zitten drinken met een mevrouw 
en ik wilde gewoon niet weggaan. De 
bewoners zijn zo ontzettend leuk en lief! 
Iedereen die een oprechte passie heeft 
voor andere mensen en een bijdrage 
wil leveren in de maatschappij, moet 
dit doen.’ Ook meneer Van Rooijen 
(76), een van de bewoners, is vol lof 
over het initiatief: ‘Bij de avondmaaltijd 
vertellen de studenten over hun studie of 
belevenissen van die dag en dat is een 
heel prettige afwisseling. Het is gezellig, 
we lachen wat af en we mogen altijd een 
beroep op ze doen. Dat oud en jong op 
deze manier met elkaar samenwonen, 
vind ik een prachtige vondst.’

7 jaar geleden had niemand nog van 
Connect Generations gehoord. Nu 
experimenteren steeds meer zorg-
organisaties met huizen voor ouderen én 
studenten. Het schijnt dat de werkdruk 
daardoor vermindert, en het welzijn 
omhoog gaat - al laten die resultaten 
zich natuurlijk moeilijk meten. Maar de 
geluiden - ook die uit ons eigen Ouden 
Huis - zijn positief. De twee generaties 
brengen elkaar in beweging. ‘Je kunt 
wel een week tegen de eenzaamheid 
organiseren,’ concludeert Gitta, ‘maar 
dit helpt elke dag.’ 
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NIk was zevenentwintig jaar toen ik met twee benen een 
rondje om het huis jogde. Na negentien jaar zonder 
linkeronderbeen was ik vergeten hoe het voelde. Als ik er 
nu op terugkijk, was dat het moment dat alles veranderde. 
Alweer. 

Mijn sportblade heeft een wereld voor me geopend. Ik heb 
een achtergrond in de zorg en daardoor weet ik dat mensen 
met een handicap zich vaak beperkt voelen, fysiek én mentaal. 
Maar je hoeft niet beperkt te zijn. Dat wil ik laten zien. Ik wil 
zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen.

Toen ik acht was, ging ik samen met mijn ouders en broers met 
de bus op vakantie naar Spanje. In Frankrijk ging het volledig 
mis. De buschauffeur viel in slaap en botste frontaal op een 
file. Mijn moeder kwam om het leven, mijn twee broers raakten 
lichtgewond, ik had een schedelbasisfractuur en verloor mijn 
linkeronderbeen. Een tragische periode. Rouwen, verwerken, 
vallen en opstaan – en in mijn geval opnieuw leren lopen op 
een beenprothese. Dat ik het heb overleefd, is een wonder te 
noemen. 

Toen ik jonger was, droeg ik alleen lange broeken en verborg 
ik mijn prothese. Ik wilde zo normaal mogelijk zijn, was bang 
voor de reacties als ik liet zien dat ik ‘anders’ was. Ik kreeg 
een baan als begeleider in de gehandicaptenzorg en vond het 
allemaal wel best. Ik roeide met de riemen die ik had, zonder te 
weten wat de mogelijkheden waren. 

Tot in 2017 een orthopedisch instrumentenmaker mij een 
tweedehands sportblade liet uitproberen en ik dat eerste 
rondje kon joggen. Ineens groeide mijn zelfvertrouwen. Ik 
besloot te trainen voor de Ladies Run in Eindhoven, leerde 
volleyballen en ging snowboarden. Ik deed mee aan een 
paralympische talentendag in Amsterdam en aan het einde van 
de dag kreeg ik in een briefje in mijn handen gedrukt: ik was 
gescout voor de Nederlandse selectie para-atletiek. 

Nooit verwacht, niet eens aan gedacht, en toch wist ik meteen: 
‘Dit ga ik doen.’ Ik ging trainen, ontdekte het sprinten en een 
jaar na mijn start bij het team won ik zilver en brons op het WK 
in Dubai. Allemaal dankzij mijn stoere robotbeen, dat ik trots 
aan iedereen laat zien. Een gouden plak? Die hoef ik niet perse 
te winnen. Mijn doel is vliegen over de baan, de snelste versie 
van mezelf worden. Je kunt altijd meer dan je denkt. 

Kimberly Alkemade (32) verloor op achtjarige leeftijd 
haar linkeronderbeen. Zomer 2021 won ze als sprinter 
bij de Paralympische Spelen van Tokio een bronzen 
medaille. Haar sportprothese was de poort naar een 
wereld vol mogelijkheden.  

Mijn 
doel? 
Vliegen 
over de 
baan!
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NIEUWE ENERGIE

In plaats van 
huur werken de 
studenten 30 
uur per maand

COLUMN

  3  
studenten 



www.mediatest.nl/fundis

In dit turbulente jaar verschenen er weer online 
en gedrukte Zorg voor Morgen magazines. Ook 
reikten we de Zorg voor Morgen Awards uit! We zijn 
benieuwd naar wat jij met plezier hebt gelezen of 
bekeken over nieuwe ontwikkelingen in de zorg en 
de Fundis-expeditie. 

Wil jij de online vragenlijst invullen over jouw werk, 
de toekomst van de zorg en jouw mening geven 
over Zorg voor Morgen? Onder alle deelnemers 
verloten we een heerlijk (thuis)diner voor twee! 

Het beantwoorden neemt +/- 10 minuten van je tijd 
in beslag. Het onderzoek is onafhankelijk en wordt 
uitgevoerd door MediaTest in opdracht van Fundis. 
Alle gegevens blijven anoniem en worden volgens 
de geldende privacywetgeving verwerkt.

 Doe jij mee? Namens 
de redactie, alvast heel 
erg bedankt! 

Zorg voor Morgen 2021
Geef je mening en maak 
kans op een (thuis)diner 

voor twee!




