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“Werken met waardering be-
tekent voor mij de ruimte 
krijgen om te mogen zijn 
wie ik ben.” Wat een rake 

woorden van geestelijk verzorger Uzonka Solyom 
op de vraag wat waardering voor haar betekent in 
haar werk. Je leest haar aangrijpende levensver-
haal verderop in dit blad. Haar woorden sluiten 
prachtig aan bij wie wij als christelijke zorgorga-
nisatie willen zijn. Een plek waar mensen kun-
nen werken vanuit hun hart. Aan die duizenden 
harten willen we graag ruimte geven en inspiratie 
bieden vanuit onze rijke christelijke traditie. 

In dit Blad vol waardering krijg je een inkijkje in 
een aantal van die ‘harten’. Waar het hart van 
Joël en Femke sneller gaat kloppen als ze ver-
pleeghuisbewoners in beweging krijgen, klopt dat 
van Dorien voor de band die ze tijdens videoge-
sprekken opbouwt met onze cliënten, ondanks 
de 200 kilometer afstand. Onze collega Maria kan 
intens blij worden van een schoon huis, terwijl 
hulpverlener Hanneke wordt geraakt als ze een 
gezin op weg heeft kunnen helpen om zelf verder 
te kunnen. En waar automonteur Jan zijn hart 
verloor aan de ouderenzorg en op late leeftijd nog 
een carrièreswitch maakte, volgt Agaath haar hart 
door haar kennis als wondverpleegkundige bij 
Lelie zorggroep regelmatig te delen tijdens haar 
reizen naar Afrika.
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We zijn ook benieuwd waar jouw hart sneller van 
gaat kloppen. Is het de thuiszorg, de verpleeg-
huiszorg of misschien toch het ziekenhuis? Je ont-
dekt het in onze zorgtypetest op pagina 18, die we 
ontwikkelden met het IJsselland ziekenhuis. 

En nu we het toch over jouw hart hebben: op 
pagina 29 laten we je ook graag nadenken hoe 
jij jouw levensovertuiging zou vertalen naar de 
praktijk van onze zorg- of hulpverlening. 

Ben je meer praktisch ingesteld en wil je gewoon 
weten op welke manier jij aan de slag kunt bij Le-
lie zorggroep, dan word je op je wenken bediend 
met ons overzicht op pagina 34. 

We maakten dit blad uit waardering voor de vele 
collega’s die zich elke dag weer inzetten voor de 
zorg en hulpverlening die hun naasten nodig 
hebben. Het zijn verhalen die blijven raken en 
inspireren. 

We hopen dat het jou ook inspireert bij jouw keu-
zes voor een (volgende) baan in de zorg!

Stephan Bol, hoofdredacteur 

Welkom

Waar klopt 
jouw hart 
voor?

Lelie zorggroep geeft kleur en ruimte aan 
christelijke zorg in Nederland. Met onze divi-
sies Agathos, Curadomi en Lelie zorggroep 
wonen, zorg en welzijn bieden wij zorg en 
hulpverlening die past bij onze cliënten 
en medewerkers. Dit doen we in heel veel 
plaatsen in Nederland vanuit de kerndaden: 
liefdevol, verbindend, daadkrachtig en 
dichtbij. Kijk voor meer informatie op  
leliezorggroep.nl/over-ons

Lelie zorggroep

Colofon

Dit Blad vol waardering 
is een uitgave van 
Lelie zorggroep. Het 
is bedoeld om jou te 
inspireren als je een 
(andere) baan in de 
zorg of hulpverlening 
overweegt. En 
voor iedereen die 
geïnteresseerd is in 
(vrijwilligers)werk bij 
Lelie zorggroep. Onze 
medewerkers vertellen 
over de passie voor hun 
werk en de waardering 
die ze ervaren. 
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*Op de voorkant 
staan onze collega’s 
Ineke de Ruiter en 
Jan van Loo. 
De foto is gemaakt 
door Iris Loonen.

16 Van automonteur tot verzorgende
 De carrièreswitch van Jan van Loo

10  
Vrijwilligers maken 
het verschil

Inhoud 
Blad vol waardering

4  Geen wond te gek voor Agaath
 Specialistische zorg

32

https://www.leliezorggroep.nl/over-ons
https://www.leliezorggroep.nl
mailto:info%40leliezorggroep.nl%20?subject=


“Geen wond is te 
klein om aandacht 

te verdienen”

Specialistisch wondverpleegkundige 
Agaath Bakker:

“Geen wond is te klein om aandacht te verdienen,” daar is specialistisch 
wondverpleegkundige Agaath Bakker (41) helemaal van overtuigd. “Veel 

oudere mensen hebben een kwetsbare huid. Daardoor kan een wond soms 
slecht genezen. Maar een wond is met de juiste en tijdig ingezette zorg goed te 
behandelen!” Agaath zorgt als specialistisch wondverpleegkundige voor comfort, 

voor het verminderen van de pijn en voor het bevorderen van de genezing en 
dat geeft haar veel voldoening. Daarnaast gaat ze elk jaar enkele weken naar 

een ziekenhuis in Afrika, om daar haar kennis en ervaring over te dragen.

Agaath: “Ik ervaar waardering in mijn werk als ik weet, zie en hoor van 
cliënten dat hun leven er een stukje beter uit is gaan zien door de gegeven hulp.”

“Onze huid is ons groot-
ste orgaan en de huid 
van oudere mensen is 
kwetsbaar en verdient 

extra aandacht,” vertelt Agaath bevlo-
gen. “Helaas trekken mensen vaak te 
laat aan de bel bij een wond. Ik zou 
graag zien dat ze eerder bij de huisarts 
langsgaan.”

Expertise
Agaath is gespecialiseerd en opgeleid 
in de behandeling van wonden. Door 
die expertise kan ze cliënten extra goed 
helpen en haar collega-verpleegkun-
digen begeleiden. Daarnaast is zij als 
specialistisch wondverpleegkundige bij 
complexe wonden degene die de regie 
over de behandeling heeft. Agaath: “Als 
een wond goed behandeld wordt, erva-
ren cliënten veel minder pijn en meer 
comfort, en uiteindelijk zorgt goede 
wondzorg bijna altijd voor een snellere 
genezing.” Dat vindt Agaath een van de 
fijne dingen aan haar functie. “Ik kan 
in mijn werk heel concreet bezig zijn 
met één ding en werk ook toe naar een 
resultaat. Het doel voor mij is dat een 
cliënt er geen hinder van heeft, dat er 
geen achteruitgang is en dat de wond 
mooi geneest. Als dat lukt, geniet ik 
daar echt van!” 

Afrika
De specialistische kennis die Agaath 
heeft, draagt ze ook over aan zorgverle-

ners in Afrika. Voordat Agaath bij Lelie 
zorggroep kwam werken, mocht ze via 
een zendingsorganisatie zes jaar lang 
haar kennis en ervaring overdragen aan 
de lokale medewerkers in een zieken-
huis in Guinee, in West-Afrika. “Het 
belangrijkste dat ik daar geleerd heb, 
is dat er niet één manier bestaat voor 
iets. Ik merk dat we in Nederland heel 
taakgericht zijn, in Afrika staat relatie 
op nummer één.”
“Het is ook goed tot me doorgedron-
gen dat we het in Nederland ontzet-
tend goed hebben,” vervolgt Agaath, 
“in Afrika zijn ze veel meer bezig met 
overleven. Als daar iemand ziek wordt, 
maken ze zich zorgen of iemand het 
wel overleeft. In Nederland zijn we echt 
bevoorrecht.”
Nu ze bij Lelie zorggroep werkt, gaat 
ze jaarlijks nog altijd een week of tien 
terug naar het ziekenhuis in Guinee, 
zodat ze met haar specialisme ook de 
mensen daar kan blijven helpen. “Ik 
wil hen daar ook de juiste technieken 
leren en dat blijf ik graag doen. Ik ben 
blij dat Lelie zorggroep mij die ruimte 
geeft als werkgever.”

Trouw en eerlijk
Agaath voelt zich bij veel van haar 
stappen geleid door een Bijbeltekst 
uit Micha 6 vers 8 (Bijbel in Gewone 
Taal): ‘De Heer heeft jullie al verteld 
wat hij van jullie verlangt. Hij heeft al 
bekendgemaakt wat goed is. Hij vraagt 

alleen dit: Wees eerlijk, rechtvaardig 
en trouw. En denk niet alleen aan 
jezelf, maar leef dicht bij God.’ Zowel 
in Afrika als na haar terugkomst in 
Nederland en bij haar werk als wond-
verpleegkundige bij Lelie zorggroep 
ervaart ze die tekst als haar roeping: 
“Eigenlijk is dit voor mij de kern van 
het werken in de zorg: proberen te 
werken vanuit Gods liefde en dichtbij 
Hem te leven, om vandaaruit liefde te 
brengen bij onze cliënten, door recht-
vaardig, trouw en eerlijk te zijn.”

Als organisatie vinden we het fijn 
dat we - naast basiszorg - specia-
listische zorg kunnen bieden, 
daardoor hoeven we cliënten niet 
door te verwijzen, maar kunnen we 
hen de beste zorg (blijven) geven. 
In elke regio zijn collega’s die zijn 
opgeleid voor deze specialistische 
zorg, zoals specialistische 
wondzorg, palliatieve verpleging 
en dementiezorg.
Kijk voor meer informatie op 
leliezorggroep.nl/
specialistischezorg

Specialistische zorg
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Joël en Femke brengen 
verpleeghuisbewoners 
in beweging
Joël Kruisselbrink en Femke Bol zijn bewegingsagoog, 
een nieuwe functie bij Lelie zorggroep. Met veel 
enthousiasme krijgen zij de cliënten in beweging, 
op allerlei verschillende manieren. Op deze pagina 
laten ze zien hoe de bewoners van de zesde etage in 
verpleeghuis De Burcht in beweging komen. 

Joël en Femke zijn bewegingsagoog. 
Bewegingsagogen hebben de 
opdracht om bewoners van verpleeg-
huizen zoveel mogelijk aan het 
bewegen te krijgen en te houden, 
zodat ze zo lang mogelijk vitaal en 
gezond blijven. Dat doen ze door 
bewoners te begeleiden in hun 
bewegingsactiviteiten en door de 
collega’s te enthousiasmeren daar 
in de rest van de week mee door te 
gaan. Benieuwd naar de bewegende 
beelden? 
leliezorggroep010.nl/bewegen

In beweging
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Joël en Femke: “Wij ervaren waardering in ons werk als we zien dat 
de bewoners dankzij het bewegen energie krijgen en leefplezier (terug)vinden.”

“Ha daar is Jakie!”, roept Femke 
uit als ze de kamer van Trudy Meijer 

binnenkomt. Ze begint enthousiast met 
de parkiet te praten, waardoor mevrouw 
Meijer als vanzelf naar de kooi toeloopt. 

Even later lopen ze naar het tv-meubel waar 
fotolijstjes staan en mevrouw van wal steekt over 

haar familie. “We bouwen een band op met 
de bewoners en denken altijd na hoe we ze 
daarbij in beweging kunnen krijgen. Alleen 
een loopje naar de vogelkooi of kast is voor 

sommige bewoners al een prestatie”, 
vertelt Joël.

Met aanstekelijk 
enthousiasme krijgt Femke 

de beweging er goed in bij een 
beweegactiviteit met een groep 

bewoners, al blijkt niet iedereen even goed 
‘aan’ te gaan op muziek. Vooral de mannen 

moeten nog even inkomen. Als Joël even later 
een ballon aan een lang touw aan het plafond 
hangt waar de bewoners met een buis tegen 
aan mogen slaan en zo de ballon overspelen, 

kruipen zij uit hun schulp. En helemaal als 
Femke even later een grote strandbal 

tevoorschijn haalt die ze voor de bewoners 
beweegt terwijl zij erop mogen slaan. 

Herman kan niet wachten op zijn beurt 
en slaat er enthousiast op los.

“Daar komen de bellen weer. 
Ik wil dat u alle bellen kapotslaat Trudy. 
Anders zit de kast er straks onder”, zegt 

Joël. Hij doopt de stok van zijn bellenblaas in 
het sop en houdt hem voor de ventilator die 

op de tafel in de kamer van Trudy Meijer – van 
Kan staat. Een paar seconden komen de bellen 
in hoog tempo op de zeventiger af. Enthousiast 

slaat ze naar de bellen en met verrassend 
hoge snelheid krijgt ze er veel kapot. “Ik 
mag wel uitkijken, anders krijg ik nog een 

tennisarm”, zegt ze gevat.

Na het beweeguurtje is het tijd 
voor de lunch. Joël gaat naast 

mevrouw Sweens zitten, maar laat 
haar zelf de boterham uit de zak pakken, 

zelf boter smeren en zelf de plak kaas erop 
leggen. “Ons vak is denken in bewegen en 

iedereen daarbij betrekken. Dat willen we ook 
doorgeven aan alle medewerkers in de zorg. 

Door tijdsdruk lijkt het soms sneller om het even 
voor de bewoner te doen. Maar als je blijft 
stimuleren dat mensen zelf actief zijn, zullen 

zij uiteindelijk vitaler blijven, waardoor 
ze minder snel zwaardere zorg nodig 
hebben. Geeft u de hagelslag even 

door mevrouw Sweens?”
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“Wat fijn dat je ons magazine vol waar-
dering leest. We hopen dat dit blad je 
helpt je een beeld te vormen van wie 
Lelie zorggroep is en wat ons drijft. 

Als Lelie zorggroep zijn we er in de eerste plaats voor jou. 
Dat klinkt misschien wat gek voor een zorgorganisatie. Een 
zorg organisatie bestaat toch door de aanwezigheid van 
zorg- en hulpvragers? Dat klopt zeker, maar dat kan niet 
zonder gemotiveerde en deskundige medewerkers. Kort 
samengevat is het doel van onze organisatie daarom: we 
willen onze medewerkers graag optimaal ondersteunen in 
hun werk, zodat zij zorg kunnen verlenen vanuit hun hart 
en de christelijke zorgvisie van Lelie zorggroep. 

De uitdaging
Iedere dag leveren we zorg- en hulpverlening aan meer dan 
10.000 zorgvragers. Dat doen we met ongeveer 3700 zorg- en 
hulpverleners en ruim 800 vrijwilligers. We weten allemaal 
dat de zorg van de toekomst onder druk staat. Door ver-
grijzing hebben steeds meer mensen zorg en hulpverlening 
nodig. En tegelijkertijd zal het aantal nieuwe zorgmedewer-
kers niet even hard meegroeien. Als we niets doen, wordt de 
werkdruk in de zorg te groot en hoe kun je dan nog werken 
vanuit je hart? Daarnaast verdienen alle mensen de zorg die 
ze nodig hebben en die wij kunnen bieden.

Onze vier antwoorden op 
de uitdagingen in de zorg

Van de raad van bestuur

Ons antwoord
Als antwoord op die uitdaging investeren we in vier strategi-
sche pijlers:

1. Innovatie
 We kijken welke innovaties ons kunnen helpen om de 

zorg voor de toekomst slimmer te organiseren. Met virtu-
ele (thuis)zorg realiseren we indrukwekkende resultaten. 
Iedere dag ontvangen duizenden zorgvragers van ons 
virtuele zorg. Hierdoor kunnen we meer cliënten met 
hetzelfde personeel bedienen. Dit alles met een hogere 
tevredenheid van onze zorgvragers. 

2. Juiste zorg op de juiste plek
 We werken zoveel mogelijk samen tussen onze eigen 

disciplines en met andere zorgaanbieders. Zo komt de 
juiste zorg op de juiste plek en dat doen we zo lang mo-
gelijk bij de mensen thuis. 

3. Kwaliteit en professionaliteit
 We investeren in de kwaliteit van onze zorg. Bijvoorbeeld 

door opleidingen voor onze medewerkers, het aantrek-
ken van voldoende nieuwe collega’s en door specialisa-
ties zoals in Slingedael, ons expertisecentrum Korsakov, 
onze longrevalidatie in Pniël en specialistische thuiszorg. 
Zo verbeteren we de zorg en wordt werken in de zorg ook 
steeds leuker en uitdagender. Lelie zorggroep heeft een 
bloeiende onderzoeksafdeling waarbij we de resultaten 
van wetenschappelijk onderzoek beschikbaar stellen aan 
de samenleving. 

4. Aandacht en waardering
 We hebben speciale aandacht voor de onderlinge waar-

dering voor het prachtige werk dat we in de zorg- en 
hulpverlening mogen doen. We zijn verbonden rondom 
de zorg aan de zorgvragers én we zijn verbonden in 
krachtige teams die zich realiseren dat we de zorg altijd 
samen verlenen. 

We werken vanuit onze christelijke identiteit waaraan de 
verschillende verpleeghuislocaties en teams in de regio op 
eigen wijze vorm en inhoud geven. Dat zie je terug in ons 
logo. De blaadjes van ons logo zijn veelkleurig en veelvor-
mig. Zo is de christelijke identiteit ook. We vinden elkaar 
rondom het hart van het logo. Het kruis van het evangelie. 
Met die boodschap voelen we ons verbonden in het schitte-
rende werk dat we iedere dag mogen doen.” 

Andra en Hendrik Jan: “Werken met waardering 
betekent voor ons dat onze medewerkers elkaar kennen en gekend worden.”

Hendrik Jan van den Berg 
en Andra Kranendonk, 
raad van bestuur
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Vrijwilligers 
maken het 
verschil!
Lelie zorggroep kan niet bestaan 
zonder de ruim 800 vrijwilligers, 
die hun talenten inzetten voor de 
cliënten in onze verpleeghuizen 
en thuis. Onze eerste vraag aan 
nieuwe vrijwilligers is: wat vind jij 
leuk om te doen? Want, zeg nou 
eerlijk: je kunt toch het meeste 
verschil maken als je doet wat je 
leuk vindt? Dat zie je terug in de 
verhalen van Douaa en Bernard.

Douaa Mahjoubi

Bernard van der Made

Douaa zit in haar examenjaar 
en is een middag in de week 
activiteitenbegeleidster bij 
verpleeghuis Pniël. “Sommi-

ge klasgenoten doen vrijwilligerswerk 
voor op hun cv, bijvoorbeeld omdat ze 
geneeskunde willen gaan studeren. Ik 
ben dat niet van plan, maar ik vond 
vrijwilligerswerk wel een leuk idee. En 
ik heb de tijd, dus waarom ook niet?”
Tijdens haar vrijwilligerswerk kijkt ze 
welke bewoners van de afdeling zin 
hebben om iets te ondernemen. Dat 
varieert van puzzelen of samen een 
tijdschrift bekijken tot buiten een rond-
je lopen. Douaa krijgt veel waardering 
voor het werk dat ze doet. “Ik word blij 
als we samen kunnen lachen, of als ze 
vragen: ‘kom je volgende week weer?’” 
Bovendien heeft ze het altijd gezellig 

“Het contact met de 
mensen, de warmte 
die ze geven, dat is 
gewoon geweldig.” 

Bernard is sinds 2016 een heel graag 
geziene bezoeker in de verpleeghuizen 
Siloam en Westerstein. Toen hij door 
een hersenbloeding zijn kaaswinkels 
moest opgeven, ging hij op zoek naar 
vrijwilligerswerk. Nu runt hij de kook-
club in beide verpleeghuizen, met 
ontzettend veel plezier. “Na een uur of 
vier bezig te zijn geweest, stap ik met 
een dikke glimlach op de fiets. Dan 
hebben de mensen enorm genoten, en 
ik ook.” Naast het koken doet hij graag 
een spelletje met de bezoekers van de 
dagbesteding, maakt hij bloemstukken 
voor Kerst en kruipt hij in december in 
de rol van Sinterklaas. En wat krijgt hij 
ervoor? “Heel veel waardering, in de 
vorm van een cadeautje, een lach of 
een vriendelijk woord. Zowel van colle-
ga’s als van bewoners. Je wordt gezien, 
dat vind ik het belangrijkst.”

Bernard en Douaa en alle andere vrijwilligers 
van Lelie zorggroep maken het verschil in het 
leven van onze cliënten. Meer dan 800 vrijwilli-
gers zijn vooral actief in Rotterdam en Krimpen 
aan den IJssel. Wil je meer weten of ook aan 
de slag als vrijwilliger? Samen met jou gaan 
we op zoek naar vrijwilligerswerk dat écht bij je 
past! Zodat ook jij met een grote glimlach weer 
naar huis gaat. Kijk voor meer informatie op 
leliezorggroep.nl/vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

Bernard: “Waardering betekent voor mij 
dat ik word gezien, dat vind ik het belangrijkst.”

Douaa: “Ik ervaar waardering als cliënten 
vragen: ‘kom je volgende week weer?’’’

Naam: Douaa Mahjoubi
Leeftijd: 17 jaar
Vrijwilligerswerk: 
activiteiten begeleiden 
in verpleeghuis Pniël

Naam: Bernard van der Made
Leeftijd: 68 jaar
Vrijwilligerswerk: o.a. koken met 
bewoners van verpleeghuizen Siloam 
en Westerstein

“Na een uur of vier bezig te 
zijn geweest, stap ik met een 
dikke glimlach op de fiets”
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met de collega’s van de afdeling. “Ik 
vond samen Sinterklaas vieren heel erg 
leuk, toen hadden we gedichtjes ge-
schreven voor bewoners en cadeautjes 
gekocht.”
Soms lijkt het erop dat er weinig jon-
geren zijn die vrijwilligerswerk doen. 
Voor leeftijdsgenoten heeft ze een ad-
vies: “Zoek iets wat je interessant lijkt, 
en ga eens even kijken of het klikt. Wie 
weet kun je een verschil maken op een 
plek die je superleuk vindt! Dat kan in 
de zorg, maar kan ook prima op een 
andere plek.”
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Hanneke hoeft er niet lang 
over na te denken waar-
om ze al veertien jaar bij 
Agathos hulpverlening 

werkt. “Het voelt vertrouwd, er is een 
fijne sfeer en we doen het werk vanuit 
één en dezelfde overtuiging. Daarnaast 
is elk verhaal weer anders en dat maakt 
het werk veelzijdig en uitdagend.”

Doel bereiken
Hanneke werkt met haar team vanuit 
Veenendaal in de wijde regio daar-
omheen. Aanvragen komen via de 
gemeente binnen bij het team, dat 
breed inzetbaar is voor hulpvragen bij 
bijvoorbeeld (v)echtscheidingen, ge-
dragsproblematiek, autisme of opvoed-
ondersteuning. “De vraag die ik altijd 
stel op zo’n eerste afspraak, is: ‘stel, ik 
kom niet meer, wat moet er dan ver-
anderd zijn?’ Dit geeft veel inzicht over 

“Mooi om te zien 
als een gezin weer 

zelf verder kan”

Hanneke is intensief 
ambulant hulpverlener:

Met stralende ogen vol dankbaarheid keek het kind naar Hanneke: 
‘Ik ben heel blij, want papa en mama maken geen ruzie meer.’ “Ja, 

daar kreeg ik wel een brok van in mijn keel. Dit ging om een kind dat 
klem zat tussen ouders in een vechtscheidingssituatie. En dat is een 
van de redenen waarom ik mijn werk zo mooi vind”. Hanneke van 

Buren (41) is al veertien jaar intensief ambulant jeugdhulpverlener bij 
Agathos hulpverlening. “Elke dag leer ik opnieuw.”

Hanneke: “Werken met waardering betekent voor mij dat mensen die ik 
begeleid weer verder kunnen in hun leven en dat ik hen kan bijstaan in hun moeiten.”

als hulpverlener en het is belangrijk 
om kritisch te blijven: ‘doe ik de goede 
dingen en doe ik de dingen goed?’’’ 

Zegen
Hanneke beseft ook dat ze het werk 
niet alleen kan doen. ‘‘Ik zet mijn ken-
nis en vaardigheden in voor cliënten, 
maar ik geloof dat als God ons werk 
niet zegent, het tevergeefs is, zoals 
in psalm 127 staat. Ik begeleidde een 
moeder die al heel lang ontzettend 
depressief was. Zij kon er emotioneel 

niet echt voor haar kinderen zijn. 
Ik kwam daar wekelijks en het leek 
maar niet beter te worden. Die zondag 
werd er gepreekt over psalm 127. Toen 
bedacht ik me dat ik teveel op eigen 
kennis en vaardigheden vertrouwde. 
Ik bad of God het werk wilde zegenen 
en was echt verwonderd dat ik een 
week later een enorme positieve ver-
andering bij deze moeder opmerkte. 
Als je het soms niet meer weet, weet 
God het altijd.”

Of het werk weleens saai is? Hanneke 
lacht: “Nee, echt nooit, ik heb zoveel 
meegemaakt en ik blijf het ontzettend 
mooi vinden. Samen met cliënten 
werken we aan doelen en help ik hen 
weer grip op zichzelf en op de situatie 
te krijgen. Dankbaarheid overheerst als 
dat lukt en waardering krijg je daar-
voor terug.”
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Agathos hulpverlening is onder-
deel van Lelie zorggroep en biedt 
intensieve ambulante hulpverle-
ning aan kinderen, jongeren en 
volwassenen. We bieden de hulp-
verlening bij cliënten thuis. Des-
kundige hulpverleners zetten zich 
dagelijks in voor het vergroten van 
de zelfredzaamheid van de cliën-
ten. We betrekken daarbij zoveel 
mogelijk het sociale netwerk van 
de cliënt en werken samen met an-
dere betrokken partijen. Kijk voor 
de vacatures bij Agathos hulpver-
lening op werkenbijagathos.nl 
Lees op pagina 32 hoe we e-health 
toepassen in onze hulpverlening. 

Agathos 
hulpverlening

wat ze nu eigenlijk willen veranderen 
en wat voor doel we willen bereiken. Ik 
krijg er veel energie van om samen de 
schouders eronder te zetten en het doel 
te behalen,” glimlacht Hanneke. 

Persoonlijk
Hanneke vertelt zichtbaar enthousiast 
over haar werk. “Ik vind het zó mooi, 
ik word uitgenodigd bij gezinnen die 
mij een kijkje geven in hun gezinsle-
ven. Je praat met ouders en kinderen, 
je observeert en leert over het gezin. Je 
bouwt samen, je maakt samen afspra-
ken, je ondersteunt en ziet progressie.” 
Met een glimlach vertelt Hanneke: “Ik 
was recent bij een gezin met een zoon 
met autisme. Nadat ik een traject met 
de ouders en de jongen heb doorlopen, 
merkte ik dat de ouders meer begrepen 
wat hun zoon nodig heeft en hoe ze 
hem dat kunnen bieden. De jongen 

heb ik ook uitleg over autisme gegeven, 
zodat hij weet waar zijn mogelijkheden 
en beperkingen liggen. Ik heb hem ook 
geholpen om met zijn autisme om te 
leren gaan en ermee te leren leven. En 
hem daarvoor handvatten gegeven. Het 
is heel mooi om te zien dat het gezin 
na zo’n traject weer zelf verder kan.’’

Goede dingen
Elke ambulant hulpverlener heeft zijn 
eigen weekplanning. “Ik kan zelf mijn 
week indelen. Samen met de cliën-
ten stem ik af hoe vaak ik kom en 
wanneer. Tussen de gesprekken door 
ga ik dan naar kantoor. Als ik twij-
fel of advies nodig heb, kan ik altijd 
aankloppen bij een collega, die dan 
even meedenkt. Daarnaast hebben 
we regelmatig een overleg met een 
coach. Dat vind ik fijn en nuttig. Er 
zijn heftige dingen die je meemaakt 

“Je bouwt samen, 
je maakt samen 
afspraken, je 
ondersteunt en ziet 
progressie”
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Bij Lelie zorggroep waarderen we 
graag. Op heel veel verschillende 
manieren. Waardering klein of 
groot, het maakt werken bij Lelie 
zorggroep nóg leuker. Met deze 
waanzinnige waarderingstips 
inspireren we jou om zelf ook te 
waarderen! 

1
Bak wat lekkers 
voor je collega

2 
Geef een boek uit 

je eigen boekenkast 
als cadeautje

4
Stuur 

eens een 
kaartje!

5
Geef een duimpje 
omhoog op social 

media

6 
Chocolate is 

always a good 
idea

7 
Waardeer iemand 

op een onverwacht 
moment

8 
Complimentjes 

zijn gratis! 

9 
Pluk een 

bloemetje uit 
eigen tuin

3 
Maak de tijd voor 
een (waarderings)
wandeling met de 

ander

Waarderen 
doe je zo

tips!9

Direct geven?
NL19 RABO 0189 7456 81

T.n.v. Vrienden van 

Lelie zorggroep

Help mee
� Bid voor de zorg
�  Word vrijwilliger voor ondersteunende 

(zorg)taken
� Geef een financiële bijdrage
� Word ambassadeur 

De Vrienden van Lelie zorggroep ondersteunt 
initiatieven en projecten om meer mogelijk 
te maken voor cliënten en medewerkers van 
Lelie zorggroep. We geloven in liefdevolle en 
persoonlijke zorg. Daarom zetten we er samen 
de schouders onder. Dat kunnen we niet 
zonder hulp! 

Vrienden 
       maken 
    meer mogelijk! 

Word vriend
W vriendenvanleliezorggroep.nl

T 06-10289034

E vrienden@leliezorggroep.nl

adv 210x280 Vrienden Lelie 2022_def.indd   1 30/05/22   16:20
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De ouders van Jan hadden 
een melkveeboerderij, 
maar zelf koos Jan een 
ander pad. Hij werd au-

tomonteur bij een garage in Barne-
veld, waar hij zich opwerkte tot chef 
werkplaats. “Ik was niet eens een 
groot liefhebber van auto’s. Ik ben 
in het vak gerold en heb er tot een 
paar jaar geleden met veel plezier 
in gewerkt.” Door omstandigheden 
kwam Jan in Rotterdam terecht, 
waar hij ging werken bij een andere 
garage. “Maar daar stond ik na een 
jaar op straat. Ik had 38 jaar in een 
garage gewerkt!”

Duimen draaien 
Jan is geen type om bij de pakken 
neer te zitten. Thuis zitten en dui-
men draaien is niet aan hem be-
steed. “In de loop van de jaren werd 
het steeds meer duidelijk dat ik een 
mensenmens ben. Ik ben chauffeur 
bij een wijkbus geworden en ging 
vrijwilligerswerk doen bij Oran-
jehof, het verpleeghuis van Lelie 
zorggroep bij mij om de hoek. Ge-
woon binnengestapt en gevraagd of 
ik iets kon betekenen. En dat kon! 
Wandelingen maken met mensen 
in een rolstoel, koffie drinken - ik 
vond het heel erg leuk. Het zit in 
mijn aard om een stap verder te 
willen, dus ik solliciteerde op een 
functie als zorghulp. Niet veel later 
kwam het verlangen om te ervaren 
hoe het is om als verzorgende te 
werken. Na een aantal malen op 

proef te hebben meegelopen, werd 
mij de opleiding ‘Verzorgende IG’ 
aangeboden (‘Verzorgende Indi-
viduele Gezondheidszorg’). Geen 
moment spijt gehad en ik waardeer 
het dat mijn leidinggevende het 
aandurfde, met een ouder iemand. 
En nu ben ik inmiddels afgestu-
deerd verzorgende IG!” 

Oude rot 
Op de werkvloer wordt Jan weleens 
gezien als een oude rot in het vak. 
Lastig? “Soms, maar ik zie mijn 
leeftijd ook als een kracht. In de 
loop van de jaren heb ik geleerd hoe 
je het beste met mensen om kunt 
gaan. Ik ben daarnaast lichamelijk 
nog best sterk en als ik iemand in 
bed om moet draaien, landen ze 
zacht tegen mijn toch wat dikker 
geworden buik.” Hij lacht hartelijk. 
“Ik wil mensen laten merken dat ik 
het niet erg vind om hen te helpen, 

“Je bent 
nooit te 
oud om 
iets nieuws 
te leren”

Van automonteur tot verzorgende, 
het verhaal van Jan van Loo

Opgegroeid op een melkveeboerderij in Ermelo. Tot een paar jaar 
geleden chef werkplaats in een autogarage. En nu is Jan van Loo 
(64) gediplomeerd verzorgende IG in verpleeghuis Oranjehof in 
Rotterdam. Het leven loopt soms anders dan gedacht: “Maar je bent 
nooit te oud om iets nieuws te leren. Ik zit nu helemaal op mijn plek.”

“Het verschonen 
van doorligwonden 
of het helpen met 
ontlasting? Dat 
vind ik niet erg, 
daar ben ik voor!”

Jan: “Werken met waardering betekent voor mij dat ik met plezier naar mijn 
werk ga. En dat ik écht iets voor onze cliënten en collega`s kan betekenen.”

of het nu gaat om het verschonen 
van doorligwonden of het helpen 
met ontlasting, dat is nu juist mijn 
werk. Daar ben ik voor! Mijn dag 
heeft echt een gouden randje als ik 
bij de cliënten een glimlach op hun 
gezicht kan toveren. Ik doe het met 
liefde en hoop het nog een aantal 
jaar te kunnen blijven doen.”

In samenwerking met diverse scholen 
bieden wij bbl-opleidingen aan (Be-
roepsBegeleidende Leerweg). Hier kun 
je je voor inschrijven als je, net als Jan, 
vanuit een hele andere sector komt en 
graag in de zorg of hulpverlening wilt 
gaan werken. Bij een bbl-opleiding ga 
je bij ons aan het werk als leerling en ga 
je daarnaast af en toe naar school. Met 
zijn 58 jaar was Jan de oudste leerling 
en enige man van zijn klas. “Maar ik was 
niet de enige die geswitcht was, er zaten 
veel dertigers en veertigers in mijn klas. 
Je leert van elkaar en op de werkvloer 
heb je een heel divers gezelschap aan 
personeel rondlopen.” 
Als je bij Lelie zorggroep als bbl-leerling 
aan de slag gaat, betalen wij alle kosten 
voor de opleiding. Kijk voor meer infor-
matie op pagina 34 of op: 
werkenbijleliezorggroep.nl/
scholing-en-ontwikkeling

Beroepsbegeleidende 
leerweg (bbl)
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S
peciaal voor mensen met een zorghart 
ontwikkelden wij, in samenwerking met het 
IJsselland Ziekenhuis, de zorgtypetest. Aan 
de hand van zeven vragen ontdek jij wat voor 

zorgtype je bent en dat kan je helpen als je op 
zoek gaat naar een baan in de zorg of als je een 
carrièreswitch overweegt. 

Dus: doe de test, bekijk de uitslag en wie weet 
zien we je binnenkort bij Lelie zorggroep!

Je hebt een kennismakingsgesprek met 
een cliënt. Wat doe je?
a) Ik probeer direct een vertrouwensrelatie op te 

bouwen.
b) Ik luister vooral en wacht af wat de ander zegt 

of doet.
c) Ik zoek naar oplossingen op vragen die in het 

gesprek gesteld worden.
d) Ik maak er een leuke eerste ontmoeting van.

Een cliënt wordt onwel. Vier collega’s 
rennen naar binnen om te helpen. Wat 
doe je?
a) Ik blijf op de achtergrond, maar schenk die 

dag wel extra aandacht aan hoe het met mijn 
collega’s gaat.

b) Ik ben één van de collega’s die naar binnen 
rent.

c) Ik let op of het mijn collega’s lukt om het werk 
volgens protocol uit te voeren.

d) Ik wacht totdat mijn hulp nodig is en probeer 
ondertussen iedereen op zijn gemak te 
stellen.

Een collega is jarig. Wat past het meest 
bij jou?
a) Ik breng een cadeautje mee.
b) Ik eet op de verjaardag graag een taartje 

mee.
c) Ik organiseer een verrassing of kaart met 

andere collega’s.
d) Ik ga zingen voor de jarige.

Wat vind jij het belangrijkst voor jouw 
(toekomstige) werkplek?
a) Dat ik een relatie opbouw met cliënten en 

collega’s. 
b) Dat ik mijn werk goed kan uitvoeren.
c) Dat ik eigen verantwoordelijkheden heb.
d) Dat het gezellig is op mijn werk.

Kies wat het beste bij jou past: als ik iets 
nieuws moet leren...
a) Wil ik rustig de tijd nemen om de instructies 

te lezen.
b) Weet ik snel wat ik moet doen.
c) Deel ik vervolgens weer mijn kennis met 

anderen.
d) Vind ik het belangrijk dat het een 

aansprekend verhaal is.

Dit begrip past het meest bij mij:
a) Liefdevol
b) Efficiënt
c) Stressbestendig
d) Gezellig

Je bent met vijf collega’s. Er is nog maar 
één plaats over voor een evenement dat 
jullie allemaal leuk vinden. Wat doe je?
a) Ik geef mijn plaats aan een ander.
b) Ik laat de anderen beslissen en hoor wel wat 

de uitkomst is.
c) Ik zorg dat we tot een beslissing komen waar 

iedereen het mee eens is.
d) Ik geef aan dat ik graag die plaats wil hebben.

Ben jij degene die het altijd gezellig maakt met collega’s? Of 
werk je liever zelfstandig en steel je de harten van cliënten? Elke 

zorgverlener heeft andere kwaliteiten en eigenschappen, zo vullen 
we elkaar aan om samen de beste zorg te verlenen.

WELK ZORGTYPE BEN JIJ?
 Doe de zorgtypetest!

ZORGTYPETEST.NL

De zorgtypetest is ook te vinden op zorgtypetest.
nl. Daar staat een uitgebreidere versie van de test, 
zodat je niet alleen ontdekt welk zorgtype je 
bent, maar ook op welke plek in de zorg je het 
beste tot je recht zou komen. Maak de hele 
test op zorgtypetest.nl! Scan de QR-code om 
rechtstreeks naar de online zorgtypetest te gaan.

ZORGTYPETEST

Uitslag: Als je het meeste A hebt ingevuld dan 
ben je een hartendief, B een stille kracht, C een 
coördinator en D een gangmaker. Meer weten 
over de verschillende zorgtypes en jouw uitslag? 
Kijk dan op zorgtypetest.nl/types
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Honderden keren ging het 
gezin Sólyom de Hon-
gaars-Roemeense grens 
over. Met Bijbels verstopt in 

allerlei hoeken en gaten van de auto. 
De vader van Uzonka zorgde voor de 
verspreiding van christelijke lectuur en 
levensmiddelen in Oost-Europa. “Hij 
nam bewuste risico’s, wij hobbelden 
als gezin daarin mee. Gelukkig liep het 
altijd goed af, al scheelde het soms 
weinig,” vertelt Uzonka Sólyom (51). 

Bestemming onbekend
De vader van Uzonka wilde graag dat 
een van de kinderen zijn vrijwilligers-
werk voort zou zetten en regelde dat 
Uzonka bij een gezin uit Apeldoorn 
de Nederlandse taal zou leren. “Heel 
gehoorzaam deed ik dat. Bijna negen 
maanden verbleef ik daar en die tijd 
heeft me sterker gemaakt.” Datzelf-
de jaar viel de muur en kwam er een 
einde aan het ijzeren gordijn. Bijbels 
smokkelen was niet meer nodig. 
Uzonka was wel regelmatig tolk in de 

Gebutst op 
de goede 

plek gekomen

Het verhaal van Uzonka Sólyom, 
geestelijk verzorger bij Lelie zorggroep

Bijbelsmokkel gaf de Hongaarse Uzonka Sólyom een onlosmakelijke 
band met Nederland. Een bewogen levensloop bracht haar 

uiteindelijk naar Korsakovcentrum Slingedael van Lelie zorggroep. 
Waar ze, gebutst door het leven, als geen ander geestelijke zorg kan 

bieden aan mensen die kapot gingen aan de alcohol. 

Uzonka: Werken met waardering betekent voor mij de 
ruimte krijgen om te mogen zijn wie ik ben.”

Levensverhaal
Na het jaar van werkloosheid vallen 
voor Uzonka alle puzzelstukjes 
samen. Ze krijgt een baan als gees-
telijk verzorger bij Korsakovcentrum 
Slingedael, een van de verpleeghui-
zen van Lelie zorggroep, in Rotter-
dam. Op een van de twee locaties 
is zij het luisterend oor voor 100 
bewoners. Allemaal mensen met 
een eigen - vaak rauw - levens-
verhaal, waarin meestal overmatig 

alcoholgebruik ervoor zorgde dat 
hun hersenen beschadigd raakten. 
Met sterk geheugenverlies en vaak 
ook allerlei lichamelijke aandoenin-
gen als gevolg. 

Op haar werkkamer staat een boe-
kenkast gevuld met bijbels en chris-
telijke liedbundels in allerlei verta-
lingen. Het is vooral naslagwerk en 
voor haar eigen inspiratie. “Bij deze 
doelgroep moet je niet met een Bij-
bel onder je arm aan komen lopen. 
Maar ondanks dat iemand zichzelf 
heeft verwoest, blijft er iets in hen 
aanspreekbaar. Ook al heb je nooit 
iets van God geweten, Hij heeft jou 
je levensadem gegeven. Hij ziet jou 
als mens. Je mag er zijn met alles 
wat je hebt meegemaakt. Je bent 
geliefd. Niet om wat je deed, maar 
om wie je bent.”

Kijk voor meer informatie over 
Korsakov Expertisecentrum 
Slingedael op pagina 33.

Als organisatie maken we werk van onze 
christelijke identiteit. Tien geestelijk 
verzorgers zijn op onze locaties be-
schikbaar om onze cliënten geestelijke 
verzorging te bieden. Daarnaast zijn ze 
beschikbaar voor geestelijke toerusting 
bij onze medewerkers in de thuiszorg 
en hulpverlening.
Een werkgroep ‘Vorming en toerusting’ 
zorgt ervoor dat onze medewerkers 
toegerust en christelijk geïnspireerd hun 
werk kunnen doen.  
En in de podcast ‘Aandacht’, die we sa-
men met IZB en andere zorgorganisaties 
hebben ontwikkeld, inspireren we onze 
collega’s vanuit de bijbel om dagelijks 
hun werk met liefde te kunnen doen. 

Geestelijke verzorging

TE
K

ST
: S

TE
P

H
A

N
 B

O
L 

| B
E

E
LD

: M
A

R
IA

 P
E

R
K

A
S

contacten die steeds meer ontstonden 
tussen christenen in Nederland en 
Oost-Europa. Ze studeerde theologie 
net als haar vader, maar met weinig 
overtuiging. Als ze, na jaren o.a. in het 
onderwijs gewerkt te hebben, op haar 
37ste een mailtje krijgt van Nederland-
se vrienden met de vraag of ze naar 
Nederland wil komen, besluit ze dat 
te doen. “Andere vrienden boden me 
een zolderkamer aan als verblijfplaats. 
Daar zag ik Gods hand in.” Zo kwam 

Uzonka in 2008 als arbeidsmigrant 
naar Nederland en kwam ze financi-
eel rond dankzij schoonmaakwerk en 
fabriekswerk.

Genade
Enkele jaren later ziet Uzonka een oude 
gebogen man lopen. Het beeld raakt 
haar. “Ik zag iemand die ooit negen-
tien geweest is, misschien wel verliefd, 
met eigen plannen. ‘Dat wil ik zien in 
mensen,’ dacht ik. Wat je ziet, is maar 
een fragment van iemands leven.” Het 
is die oprechte interesse die haar een 
baan oplevert als geestelijk verzorger 
in een bejaardenhuis. Drie jaar later 
staat ze helaas op straat omdat een 
nieuwe manager het niet met haar ziet 
zitten. Een verloren tijd? Integendeel, 
stelt Uzonka. “Ik had drie jaar erva-
ring in dat tehuis nodig om erachter te 
komen wat het werk van een geestelijk 
verzorger inhoudt. En toen ik werk-
loos was, leerde ik wat het betekent 
om geen structuur te hebben in je 
leven. Geen houvast. Dat de dreiging 

je over te geven aan verslaving op 
de loer ligt. Ik maakte mee wat het 
is om geen grip meer op je leven te 
hebben.” Emotioneel: “Nu ik werk 
met mensen die letterlijk kapot zijn 
gegaan door hun verslaving, weet 
ik: ik ben geen haar beter dan jij. En 
dat ik sta waar ik sta, dat is genade.” 
Ze zet haar bril af om haar ogen te 
drogen en vervolgt: “Wie ben ik dan 
om jou de les te komen lezen dat je 
een krat bier per dag dronk?”

“Je mag er zijn met 
alles wat je hebt 
meegemaakt. Je 
bent geliefd. Niet om 
wat je deed, maar 
om wie je bent”
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Gekscherend zeg ik weleens: “Als je mij vijf jaar 
geleden verteld had dat ik in de ouderenzorg zou 
gaan werken, dan had ik je vierkant uitgelachen.” 
Ik had oprecht nooit verwacht dat ik in de oude-

renzorg zou gaan werken, laat staan dat ik zou genieten van 
de charme die het heeft. 
Van de porseleinen theekopjes met een gouden randje, van 
de kaakjes bij de thee. 
Van een aai over mijn arm en van de gemoedelijke kneep in 
mijn wang als ik weer wegga.
En wat gebeurde me vandaag? Ik verloor mijn portemonnee. 
Ik had het alleen niet in de gaten. 
Maar de ouderenflat waar ik vanochtend was, bleek totaal in 
rep en roer. Er werd binnen een uur een goed georganiseerde 
zoekactie op touw gezet.
De bank werd gebeld, het politiebureau, de bibliotheek en de 
gemeente. Er werden gele memo-briefjes opgehangen in de 
flat: “Wie mist een enveloppe met pasjes? Gelieve u te melden 
op nr. 7.”
Maar nee, deze gezochte vrouw zat op de tweede verdieping 
aan een kopje thee bij haar cliënt, terwijl er een grote zoe-
kactie gaande was op de begane grond. Na het bezoekje liep 
ik turend op mijn telefoon naar de fiets, lángs verschillende 
gele memootjes…

Eind goed, al goed. 
Met een bos kleurige tulpen ging ik mijn portemonnee 
ophalen vanmiddag met een grote grijns op mijn gezicht: 
“Man! Werken in de ouderenzorg is gewoon echt heel leuk!”

De verloren 
portemonnee

Casemanager dementie
Rianne Cornelisse is casemanager dementie bij 
Lelie zorggroep. Rianne is gespecialiseerd op 
het gebied van dementie en informeert, bege-
leidt, denkt mee, adviseert, coördineert en helpt 
keuzes te maken voor mensen met dementie en 
hun omgeving. Daarnaast biedt ze een luiste-
rend oor en emotionele begeleiding. 

Rianne: “Werken met waardering betekent voor mij het 
vertrouwen van mijn werkgever om te kunnen ondernemen, te 
ontwikkelen en mij daarin ook gezien en gewaardeerd te voelen!”

Onze collega’s van Agathos en Curadomi 
bieden thuiszorg vanuit kleinschalige teams 
in meer dan 50 gemeenten in Nederland. 
We bieden persoonlijke verzorging, 
verpleging en hulp bij huishouden. 
Naast deze basiszorg bieden we ook 
specialistische zorg (zoals dementiezorg), 
daardoor hoeven we cliënten niet door te 
verwijzen, maar kunnen we hen de beste 
zorg (blijven) bieden.

Kijk voor meer informatie over werken in 
onze thuiszorg op bladzijde 34 of op 
werkenmetwaardering.nl

Thuiszorg
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Mbo-opleiding  
Sociaal werker  
Leren en werken tegelijk!Voor de kerst hoopt ze haar 

opleiding tot verzorgende-IG af 

te ronden. Een paar maanden 

eerder dan voor de opleiding staat. 

Stefanie Schilstra, Viola’s docente 

bij Albeda Zorgcollege: ‘Wie de bbl-

opleiding tot verzorgende-IG volgt 

gaat een dag per week naar school 

en dan kijken we wat de student 

nodig heeft, het blijft maatwerk. 

De een is wat vlotter dan de ander 

en we houden ook rekening met 

persoonlijke omstandigheden.’ 

Viola: ‘Mijn man is bijvoorbeeld een 

tijdje vrij ziek geweest en ik heb 

ook drie thuiswonende kinderen. 

Op dat moment kon ik even niets 

aan school doen. Bij Stefanie kon ik 

direct mijn verhaal kwijt.’ Stefanie: 

‘Wij zijn als opleiding dan de eerste 

die even de druk van de ketel 

afhalen.’

’Nadat haar man weer gezond 

was, pakte Viola de draad weer op. 

‘Mijn gezin staat vierkant achter 

me en met hulp van Stefanie en 

mijn klasgenoten was ik snel weer 

bij.’ Stefanie: ‘De studenten leren 

veel in de praktijk, maar ook van 

elkaar. Juist ook doordat ze op 

verschillende terreinen in de zorg 

werken.’

Viola koos bewust voor de 

thuiszorg. ‘Mijn schoonmoeder heeft 

me er enthousiast voor gemaakt.

Ik geef o.a. insuline, zwachtel, 

verleen stoma- en wondzorg en 

verstrek medicatie. De (thuis)

zorg is heel divers. Het werk is 

heel zelfstandig, maar ik kan altijd 

terugvallen op mijn team. Ik werk nu 

16 uur per week en vind het goed te 

combineren met mijn gezin.’

Ze is blij dat ze de stap gezet heeft. 

‘Het is fysiek en geestelijk hard 

werken, maar het geeft me enorm 

veel voldoening. Voor iedereen die 

overweegt voor de zorg te kiezen, 

zou ik zeggen: Doe het gewoon, je 

krijgt er veel voor terug!

Zo’n tweeënhalf jaar geleden sprong Viola Bos-van Hagen in het diepe. Na bijna 20 jaar 
bij een installatiebedrijf gewerkt te hebben koos ze heel bewust voor een bbl-opleiding 
Verzorgende-IG bij Albeda Zorgcollege. Ze werkt sindsdien via Lelie zorggroep in de 
thuiszorg. ‘Het werken en leren combineren met een gezin is soms wel pittig’, zegt ze.  
‘Maar ik krijg er enorm veel energie van. Ik zou nooit meer terug willen!’

Viola Bos-van Hagen (links) en Stefanie Schilstra 

‘Ik zou nooit meer 
anders willen’

Een tweede carrière in de zorg

Wil jij ook graag werken en 

leren combineren? Dan is een 

bbl-opleiding iets voor jou. 

Albeda Zorgcollege heeft 

een ruim aanbod aan bbl-

opleidingen. Welke kies jij?  

 

Kijk voor meer informatie op: 

albeda.nl/zorgcollege
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Eenheid in 
verscheidenheid
De zorg verandert voortdurend. Hoe spelen we daarop in?
Hoe houden we de kwaliteit op orde? En hoe blijft de zorg

betaalbaar? En hoe blijven we daarin als christelijke zorgorganisatie 
dicht bij onze wortels? Als antwoord op die vragen van de toekomst

heeft Lelie zorggroep vier kernthema’s benoemd waar
we ons de komende jaren op focussen.

Zorg is altijd in ontwikkeling. Dat maakt 
het ook zo’n leuke sector om in te 

werken. Samen met onze medewerkers 
komen wij innovaties die écht werken 
op het spoor en blinken wij erin uit die 

goed in te passen in de praktijk bij onze 
cliënten. Dat doen we op zo’n manier dat 

het goed is voor de financiën
 van de organisatie én van

 het milieu

Financieel gezond 
en innovatief 

Zorg voor elkaar: dat is onze opdracht. 
Omdat steeds meer mensen onze 

zorg nodig hebben, willen we ervoor 
zorgen dat de juiste zorg op de juiste 

plek geleverd wordt. Dat doen we 
samen met de cliënt en zijn netwerk, 
met andere organisaties en in goede 

afstemming tussen onze 
eigen producten. 

Juiste zorg op 
de juiste plek 

Zorg is verantwoordelijk werk. Dat 
vraagt om duidelijke afspraken 

die in het belang van de cliënt en 
medewerker moeten zijn. We leren 

samen van onze fouten en onze 
successen. Om zo de zorg elke dag 

een stukje beter en leuker 
te maken. 

Kwaliteit en 
professionaliteit 

Zorg is mensenwerk. Wij willen daarom dat 
iedereen die bij ons werkt, zich gezien en 

gewaardeerd voelt om wie hij is en om wat hij 
doet. Dat brengen we in praktijk in alle lagen 

van de organisatie. Van het cadeau op de Dag 
van de zorg tot de oprechte aandacht van je 

leidinggevende voor jouw ontwikkeling. 
Dat is voor ons: werken met 

waardering. 

Aandacht en 
waardering 
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Op een middag (beeld)belt 
Dorien vaak zo’n dertien 
cliënten. Is dat de toekomst 
en kun je digitaal ook echt 

iets betekenen? “Ik zie mijn werk echt 
als aanvulling op de zorg. Natuurlijk 
is fysieke aanwezigheid altijd beter. 
Maar dan lukt het nooit om bij dertien 
mensen op een middag langs te gaan. 
Ik kan nu heel veel mensen bellen en 
blij maken op een middag. Dankzij 
onze inzet is er wekelijks echt iemand 
die 100 procent voor een goed gesprek 
beschikbaar is. Ik merk dat cliënten 
daar echt naar uitkijken. Ook mensen 

Luisterend 
oor vanuit 

woonkamer 
in Delfzijl

Dorien Lalkens is digitale welzijnscoach voor 
cliënten van Lelie zorggroep

“Dankzij onze inzet is er wekelijks iemand die 100 procent voor een 
goed gesprek beschikbaar is. Ik merk dat cliënten daar echt naar 

uitkijken, ook al zit ik op 200 kilometer afstand.” Dorien Lalkens (40)  
is welzijnscoach voor cliënten die VirtueleThuiszorg ontvangen  

(zie kader). Zij is een luisterend oor en helpt bij digitale vragen van 
cliënten die van de thuiszorg slimme apparatuur ontvangen die hen 

helpen langer thuis te blijven wonen.
Geloof delen
Als je elkaar elke week spreekt, bouw je een band 
op, merkt Dorien. “Als christelijke zorgorganisa-
tie helpt Lelie zorggroep relatief veel christelijke 
cliënten. Voor hen, maar ook voor mij, is het fijn 
om vanuit dat gedeelde geloof te kunnen spre-
ken. Mensen komen soms echt met diepe vragen. 
Zeker als ze ouder worden en hun levenseinde 
voelen naderen. Ik probeer hen dan te bemoedi-
gen vanuit de Bijbel. Wat is het mooi als je dan 
merkt dat zij rustiger worden door het gesprek.”
Door zulke ervaringen heeft Lelie zorggroep wel 
een bijzonder plekje in haar hart gekregen, zegt 
Dorien. “Ik vind Lelie zorggroep een zeer pret-
tige organisatie. Ik denk dat dat ook komt door 
het christelijke aspect. Ik krijg ook veel positieve 
reacties van cliënten die heel blij zijn met de zorg 
van Lelie zorggroep. ‘Het zijn zulke lieve meisjes’, 
zeggen ze dan steeds. Ze willen even tijd maken 
voor een praatje, ook al is die tijd er niet altijd. Dat 
vind ik zo bijzonder.”

van boven de 90 die uit bed stappen 
en als eerste bedenken: Dorien belt me 
vandaag. Ook al zit ik op 200 kilometer 
afstand.”

Luisterend oor
Dorien legt uit: “Ik houd op afstand de 
metingen in de gaten via de slimme 
meetapparatuur bij de cliënt thuis, zo-
dat ik bijvoorbeeld op tijd afwijkende 
gewicht- of bloeddrukwaardes kan 
signaleren. Daarnaast ben ik op dit mo-
ment coach van 29 cliënten. Met hen 
heb ik gemiddeld een keer per week 
contact. Meestal via beeldbellen, soms 

Dorien: “Werken met waardering betekent voor mij: iets te mogen doen 
waar God me voor geroepen heeft. Soms vergeet ik gewoon dat het werk is.”
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De welzijnscoach maakt 
onderdeel uit van de Virtu-
eleThuiszorg van Lelie zorg-
groep die de wijkverpleging 
van Lelie zorggroep in kan 
zetten bij cliënten. Per cliënt 
kiest de wijkverpleegkun-
dige welke slimme zorgop-
lossingen kunnen helpen. 
Van sensoren in de woning 
die meten of en wanneer 
iemand actief is tot slimme 
weegschalen die direct het 
gewicht in het cliëntdossier 
zetten. Lelie zorggroep boekt 
daarmee opvallende resul-
taten die de aandacht van 
de landelijke media trokken. 
Dankzij VirtueleThuiszorg is 
er tot 38 procent minder in-
zet van zorgmedewerkers per 
cliënt nodig. Om te zorgen 

dat de cliënten toch regel-
matig aanspraak hebben én 
om hen te helpen wegwijs 
te worden en blijven met de 
digitale hulpmiddelen, krijgt 
elke cliënt een welzijnscoach 
aangeboden. Die houdt op 
afstand de resultaten van 
de metingen in de gaten 
en geeft een seintje aan de 
zorgverlener en/of cliënt als 
iets niet goed gaat. Ze on-
derhoudt ook contact met 
de mantelzorger.  Daarnaast 
maakt zij regelmatig een 
digitaal praatje met de cliënt.

Meer weten over Virtuele 
Thuiszorg bij Lelie zorg-
groep? Kijk dan op 
leliezorggroep.nl/
virtuelethuiszorg

VirtueleThuiszorg 

alleen per telefoon als een cliënt dat 
prettiger vindt. Ik help hen als ze vragen 
hebben over de apparatuur van de Vir-
tueleThuiszorg of over hun gezondheid. 
Maar een heel belangrijk deel van mijn 
werk is dat ik een luisterend oor kan 
bieden. Gewoon vanuit mijn huiskamer 
in Delfzijl.”
Na een baan op de achtergrond bij de 
huisarts en apotheek wilde Dorien graag 
meer kunnen betekenen in het leven 
van mensen. “Dat leek me wel wat. Ik 
heb de keuze ook in gebed genomen en 
het is uiteindelijk nog leuker dan ik had 
gedacht!”
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Dit is een veelgehoorde uitspraak, maar klopt 
dit wel? Is het mogelijk om jouw overtuigin-
gen thuis te laten? En zou dat wenselijk zijn? 
In dit stuk laten we je nadenken over de rol 

van jouw persoonlijke levensbeschouwing op de werk-
vloer. Het is gebaseerd op een van de handreikingen 
die we ontwikkelden om onze collega’s toe te rusten 
voor hun werk (zie kader).

Jouw levensovertuiging heeft alles te maken met de 
vraag: ‘Wat vind ik belangrijk in het leven?’ Dat kan 
van alles zijn: je werk, je familie, je huis, maar ook je 
geloof en levensovertuiging. Het geeft je leven richting 
en het bepaalt je normen en waarden. Jouw levens-
overtuiging kun je op verschillende manieren een rol 
laten spelen op je werk:

 Verborgen manier: jouw religieuze waarden en 
normen beïnvloeden de manier waarop je zorg ver-
leent, maar je brengt ze niet actief in tijdens je werk 
in de zorg. Je gaat alleen in op de religieuze opvat-
tingen van een zorgvrager als die er om vraagt. 

 Minimaal zichtbare manier: je brengt geloof op 
een actieve en verkennende manier ter sprake en 
verwijst waar nodig door naar pastorale begelei-
ding. Je informeert naar religieuze betrokkenheid 
en verkent welke rol dit speelt in het leven van de 
zorgvrager. 

 Maximaal zichtbare manier: Je brengt levensover-
tuiging op een actieve en verkennende manier 
ter sprake. Hierbij kun je in bepaalde situaties 
misschien zelfs geestelijke begeleiding bieden 
door bijvoorbeeld samen met iemand te bidden of 
Bijbellezen. 

Zin in je werk bij 
Lelie zorggroep

Bij Lelie zorggroep vinden we zingeving belangrijk in 
ons werk. Dat doen we vanuit de christelijke identiteit 
van de organisatie. Maar hoe vertaal je dat naar jouw 
praktijk als zorg- of hulpverlener? Om onze collega’s 
daarbij te helpen, ontwikkelden we samen met de 
Christelijke Hogeschool Ede (CHE) handreikingen over 
thema’s zoals in het artikel op deze pagina, waarover 
onze teams met elkaar in gesprek kunnen. Zo denken 
we samen na en geven we ‘zin’ aan ons werk.

Zingeving in je werk

‘Ik doe mijn werk als professional. 
Wie ik ben of wat ik vind heeft daar niets mee 

te maken en laat ik achter bij de voordeur.’

Fijn dat je na wilde denken over dit thema in je werk. Er zijn 
geen goede of foute antwoorden. Als organisatie vinden we 
het juist belangrijk dat je nadenkt en met collega’s spreekt 
over wie je bent en hoe jou dat kan helpen in je werk. Zorg 
van mens tot mens noemen we dat. Zo geven we samen ‘zin’ 
aan ons werk.

Vragen om voor jezelf te beantwoorden

1 Laat jij je overtuigingen thuis als je gaat werken of 
neem jij ze mee naar de werkvloer? Waarom kies je 
daarvoor? 

2 In welke van de drie genoemde manieren herken jij 
jezelf het beste? 

3 Wat zijn de voor- en nadelen van de door jou 
gekozen manier?

4 Kun je een voorbeeld noemen van de manier waarop 
jouw geloof ‘kleur’ geeft aan jouw werk? 

Slagen bij Lelie zorggroep
begint bij Hoornbeeck Connect

Aan de slag bij Lelie zorggroep? Kies voor (bij)scholing

een van de opleidingen of trainingen van Hoornbeeck 

Connect. Dat is dé plek om aan jouw ontwikkeling te 

werken. Kijk op onze website naar de mogelijkheden. Zit 

er iets voor jou bij? Neem  contact op of meld je direct 

aan. Wie weet slaag je binnenkort met vlag en wimpel!

hoornbeeckconnect.nl

Specialist in
volwassenen-
educatie
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Ik hou van veranderingen en kijk dan ook graag naar film-
pjes van dokter Pimple Popper die pukkels verwijdert. Mijn 
drang naar verandering geldt ook voor de huizen waar ik 
kom; ik wil een beetje vrolijkheid brengen, maar vooral iets 

opruimen en schoonmaken wat vies was. Als het water in de 
emmer na afloop van het poetsen licht- of donkergrijs is, ervaar 
ik de meeste voldoening.
Ik kwam laatst in een huis dat hetzelfde effect op mij had als 
zo’n verrukkelijk pukkelfilmpje. Overal lag een flinke laag stof, 
het vet zat op de muur. De cliënt lag op de bank onder een de-
ken. Gordijnen potdicht, salontafel vol.
Met deze cliënt had ik direct een klik. En ik kreeg de vrijheid 
om in het huis mijn gang te gaan. Dat liet ik me geen twee keer 
zeggen. Bemand met vuilniszak en een emmer sop - die ik ove-
rigens enorm vaak moest verversen (oeh, fijn!) ruimde ik op en 
maakte ik schoon.
Gordijnen open, lege flessen weg. Spulletjes: weggooien of 
bewaren? We deelden de kast in de woonkamer zó in dat ze haar 
kostbare schatten goed kon bewonderen. De vensterbank werd 
mooi, de keuken gezellig en langzaam werd het steeds lichter in 
huis en waaide er een fijne bries naar binnen.
De grootste voldoening is toch wel dat de cliënt laatst zei dat ze 
zin heeft om naar buiten te gaan. Dat ze uitziet naar de toe-
komst. Dit dankzij een prachtige groep van hulpverleners. 
En ja, toch ook dankzij een lekker schoon en opgeruimd huis.

Dokter Pimple 
Popper

Medewerker hulp bij huishouden
Maria van Beelen werkt als medewerker hulp 
bij huishouden. Ze zorgt voor een schoon en 
opgeruimd huis, brengt wat vrolijkheid en voert 
graag een goed gesprek.

Maria: “Werken met waardering betekent voor mij dat een 
cliënt zichtbaar blij wordt door mijn werk. Een schoon huis, een goed 
gesprek en een respectvolle benadering kunnen iemands dag maken.”

Onze medewerkers hulp bij huishouden 
ondersteunen cliënten die door 
beperkingen of ouderdom niet zelf hun 
huishouden kunnen doen. Samen met de 
cliënt zorgen we op een professionele 
manier voor een schoon en gezellig huis en 
een moment van aandacht en contact.
Zoek je een baan tijdens de schooltijden 
van je kind? Of ben je scholier of student 
en op zoek naar een bijbaan? Kijk dan naar 
vacatures ‘hulp bij huishouden’ bij jou in de 
buurt op werkenmetwaardering.nl.

Hulp bij huishouden
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Een wijk waarin mensen naar 
elkaar omzien, iedereen zo 
lang mogelijk kan meedoen 
en de professionele zorg al-

leen die dingen doet waar ze voor 
opgeleid zijn. Klinkt te mooi om waar 
te zijn? Niet als het aan Lelie zorggroep 
en onze samenwerkingspartners in 
de Rotterdamse wijken Lage Land en 
Prinsenland ligt. In deze wijken zijn 
we begonnen met het nieuwe concept 
Team van de wijk. In dit team wer-
ken medewerkers van de betrokken 
organisaties samen met stagiaires en 
vrijwilligers uit de buurt om mensen 
te ondersteunen bij hun hulpvraag. 
Tegelijk stellen we aan iedereen de 
vraag wat hij of zij zelf kan doen voor 
een ander. 
Alleen door per wijk met een vast 
samenwerkingsverband te werken en 
innoveren kunnen we het aanbod van 

zorg en welzijn op peil houden, is de 
overtuiging van Aad de Kool, regio-
manager Rotterdam - Katwijk bij Lelie 
zorggroep. Vanwege de grote groei in 
aantal zorgvragers en beperkte ar-
beidsmarkt is het cruciaal dat de hele 
samenleving mee gaat doen in de zorg 
voor elkaar, stelt De Kool. “We moeten 
het zorgdragen voor elkaar weer nor-
maliseren.”
De gedreven regiomanager probeert al 
jaren het zorgstelsel klaar te stomen 
voor die gedachte. De verandering 
gaat met kleine stapjes. Maar sinds de 
gemeente Rotterdam dit denken steunt 
en Lelie zorggroep in de wijken Prin-
senland en Lage Land de vrije hand gaf 
om zo’n samenwerkingsverband op te 
zetten, liggen de kansen eindelijk voor 
het oprapen. 
Samen met de lokale woningbouw-
corporatie, welzijnspartij en andere 

zorgaanbieders vormt Lelie zorggroep 
in deze Rotterdamse wijken het Team 
van de wijk. Het draait daarbij niet 
om de organisaties, maar om de 
wijkbewoners. Zij kunnen meedoen 
aan activiteiten, hulp vragen bij een 
klusje, of zelf juist een activiteit (mede) 
organiseren of klusje aan een ander 
aanbieden. “Zo kan het zijn dat een 
wijkbewoner die slecht ter been is een 
taart bakt voor de verjaardag van een 
kind, terwijl zijn ouders voor haar de 
boodschappen doen”, zegt Ellemieke 
den Oudsten. “En als er professionele 
zorg nodig blijkt, dan kennen we deze 
mevrouw vanuit het Team van de wijk 
en is die zorg snel geregeld. Dat doen 
we dan weer samen met de mensen 
uit de wijk.”

Kijk voor meer informatie op 
teamvandewijk.nl 

Team van de wijk: zorg 
voor elkaar in de stad

Zorg van de toekomst
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Het gebruik van digitale mid-
delen is in ons leven niet 
meer weg te denken. Binnen 
de hulpverlening is e-health 

- zoals beeldbellen en online hulpver-
leningsmodules - steeds belangrijker 
geworden. Aardjan van de Wetering 
werkt als ambulant hulpverlener bij 
Agathos en ziet veel voordelen.

Aan het begin van de coronapandemie 
moest Aardjan, net als veel andere 
hulpverleners, plotseling overstappen 
op online hulpverlening. Dat was even 
wennen, maar uiteindelijk ziet hij 
vooral de voordelen. Gedreven vertelt 
hij: “De hele maatschappij is aan het 
digitaliseren, dan kun je als organisatie 
niet achterblijven. Ik vind het mooi dat 
Agathos daarin heel vooruitstrevend is 
en we hebben echt mooi aanbod met 
onze online modules en onze manier 
van beeldbellen. Ik vind het fijn dat we 
als organisatie meegaan in een veran-
derende maatschappij.”

Aanvulling
“Natuurlijk blijven fysieke ontmoe-
tingen heel belangrijk,” vindt Aardjan, 
“maar e-health kan een heel goede 
aanvulling zijn daarop. Als er bijvoor-
beeld meer hulp nodig is, kunnen we 
twee keer in de week langskomen en 
één keer per week beeldbellen. Of we 
hebben tussendoor extra contact via 
een app.” Daarnaast werkt beeldbellen 
volgens Aardjan ook doelgericht. “De 
huisbezoeken duren normaalgesproken 
langer dan de gesprekken die we digi-
taal voeren. Met beeldbellen ga je snel-
ler richting het doel van het gesprek.”

“Ook met e-health 
kun je dichtbij zijn”

Kartrekker voor 
korsakov-zorg 
in Nederland

Hulpverlener Aardjan van de Wetering:

Korsakov Expertisecentrum Slingedael:

Aardjan: “Werken met waardering betekent voor mij: met aandacht, dankbaar-
heid en enthousiasme gezien worden in het prachtige werk dat wij mogen doen.”

Beeldzorg heeft binnen de ambulante 
hulpverlening een structurele plek 
gekregen. Ook bieden we online modu-
les om thuiswonende cliënten die lichte 
psychische klachten ervaren (zoals ang-
sten, slaapproblemen, piekeren, 
financiële zorgen en stress) digitale 
ondersteuning te geven, onder bege-
leiding van een ambulant hulpverlener. 
Op deze manier kunnen cliënten thuis 
zelf werken aan hun psychische klachten, 
waardoor tijdens de huisbezoeken meer 
tijd overblijft voor andere hulp.  
Daarnaast houden we op die manier
tijd over om meer cliënten te helpen.  
Meer weten over e-health bij 
Agathos? Kijk dan op 
agathos-hulpverlening.nl/ehealth

E-health

Noodzaak
“De noodzaak om te innoveren is 
groot,” concludeert Aardjan. “Er zijn 
veel mensen die hulp nodig hebben 
en dankzij digitale oplossingen kun-
nen we meer mensen helpen én vaak 
effectiever en beter hulp bieden. Daar 
kunnen uiteindelijk meer mensen bij 
gebaat zijn.” 
Hij vult aan: “Uiteindelijk moet 
e-health bijdragen aan het proces van 
de cliënt en moet de cliënt er baat bij 
hebben. Binnen de organisatie overleg-
gen we veel met de cliënten en kijken 
we naar de wensen en mogelijkheden. 
Het ‘dichtbij de cliënt zijn’ is één van 
de kerndaden van Lelie zorggroep. Mijn 
ervaring is dat we ook via e-health 
dichtbij kunnen zijn.” 
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Slingedael, gevestigd op 
twee locaties in Rotterdam 
Zuid, is ons Doelgroep 
Expertisecentrum voor 
mensen met het syndroom 
van Korsakov. Ruim 150 
bewoners ontvangen 
hier zorg, begeleiding 
en behandeling van 280 
medewerkers. In het 
expertisecentrum is het 
altijd gezellig en nooit saai, 
want de ontwikkelingen 
volgen elkaar snel op. 

Het syndroom van Korsakov 
komt meestal voor bij mensen 
met een ernstige en langdurige 
alcoholverslaving. Door een ernstig 
en langdurig tekort aan vitamine B1 
ontstaat er schade aan bepaalde delen 
van de hersenen. Dit veroorzaakt 
ernstige geheugenproblemen. 
Confabuleren (het vertellen van 
overdreven, gefantaseerde of onjuiste 
verhalen) is ook een van de gevolgen. 
Ondanks dat het syndroom van 
Korsakov ongeneeslijk is, kan de 
zelfredzaamheid en kwaliteit van leven 
wel verbeterd worden, bijvoorbeeld 
door het opnieuw aanleren van 
alledaagse activiteiten.

We willen onze bewoners een zo 
normaal mogelijk leven geven, 
ondanks hun beperkingen. Onder 
begeleiding van medewerkers 
en door middel van verschillende 
behandelingen, werken bewoners 
aan hun persoonlijke doelen. Mensen 
mogen geen druppel alcohol meer 
drinken om in aanmerking te komen 
voor een plek in Slingedael.

Sinds 2022 is Slingedael een 
Doelgroep Expertisecentrum (DEC) 
voor Korsakov. Dat houdt in dat 
Slingedael kartrekker is voor de 
Korsakov-zorg in Nederland. We 
hebben deze status o.a. gekregen 
dankzij onze vele onderzoeken naar 
de aandoening en behandeling, het 
hoge aantal bewoners en het feit dat 
ziekenhuizen en andere behandelaren 
ons kunnen raadplegen voor 
consultatie en advies. Samen met het 
netwerk van regionale expertisecentra 
maken we een verschil voor onze 
unieke en kwetsbare doelgroep. 

Timo Erkelens is met veel plezier 
teamleider bij Slingedael. “Geen dag 
is hetzelfde! Het werk is uitdagend, 
leuk en waardevol, want je hebt te 
maken met een bijzondere doelgroep. 
De collega’s verzinnen steeds opnieuw 
creatieve oplossingen in de manier 
waarop zij zorg bieden. Elke bewoner 
heeft zijn of haar eigen persoonlijke 
benadering nodig, waarbij 
zelfredzaamheid en het bieden van 
structuur centraal staat. We gebruiken 
daarbij de empathisch directieve 
benadering, wat betekent dat je 
sturende aanwijzingen geeft, met 
respect en aandacht voor de situatie 
van de bewoner. Ik doe dit samen met 
een heel fijn team, waarbij iedereen 
voor elkaar door het vuur gaat.”

Wat is Korsakov? 

Doelgroep 
Expertisecentrum

Collega aan ’t woord

Kijk voor meer informatie op: 
leliezorggroep010.nl/slingedael
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Vakantiewerk 

Vind je het leuk om met mensen te 
werken en weet je van aanpakken? Dan 
kun je aan de slag als vakantiekracht in 
de huishoudelijke hulp in de thuiszorg 
of in een facilitaire of ondersteunende 
functie in één van de huizen van Lelie 

zorggroep. Volg je een opleiding in de 
zorg? Dan hebben we voor jou de kans om 
als vakantiemedewerker in de (thuis)zorg 

ervaring op te doen voor je 
toekomstige vak.

Aan de slag bij 
Lelie zorggroep?

Dit zijn je mogelijkheden!
Ben jij klaar voor een baan met waardering? Dan ben je bij Lelie 
zorggroep aan het juiste adres. Of je nu net de schoolbanken 
uitloopt, vanuit een andere sector komt, al jáááren niet meer 

aan het bed hebt gestaan of gewoon toe bent aan een nieuwe 
uitdaging: je bent van harte welkom. We bieden zorg en 
hulpverlening van Middelburg tot Assen, dus er is altijd 

wel een mooi team bij jou in de buurt. 
Samen zoeken we naar de plek die het 

beste bij jou past.

Kennismaken
Ben je benieuwd naar jouw mogelijkheden bij Lelie 
zorggroep? Dan drinken we graag een (vrijblijvend) 
kopje koffie of thee met je. Jij vertelt over je 
wensen en je ervaring, dan vertellen wij over onze 
mogelijkheden. En wie weet vinden we een match!

Afdeling werving en selectie
Mail: werving@leliezorggroep.nl
Whatsapp en bellen: 06 83 91 17 32
Telefoon: 0900 22 44 777

Kijk voor meer informatie en onze vacatures op 
www.werkenbijleliezorggroep.nl

Stage, bbl of hbo-duaal
In samenwerking met diverse scholen bieden 

we stages, bbl-opleidingen en hbo-duale 
opleidingen aan. Hier kun je je ook voor 

inschrijven als je vanuit een hele andere sector 
komt en graag in de zorg of hulpverlening wilt 
gaan werken. Als je bij Lelie zorggroep als bbl- 
of hbo-duaal leerling aan de slag gaat, betalen 

wij alle kosten voor de opleiding. Goed 
geregeld, toch?

In (vaste) dienst
Heb jij je diploma’s op zak en kijk je uit 

naar een baan met waardering? Dan kun 
je bij ons door het hele land aan de slag 
in de thuiszorg, in de verpleeghuiszorg, 

in de ambulante hulpverlening of in 
de ondersteunende diensten. Binnen 

deze onderdelen zijn er uiteraard allerlei 
verschillende mogelijkheden, dus neem 

eens een kijkje bij onze vacatures!

Oriëntatiebaan of 
een dagje meelopen

Wil jij ontdekken of werken in de zorg iets 
voor je is? Met een oriëntatiebaan werk je drie 

maanden in één van onze locaties of in de 
thuiszorg. Omdat je ingeroosterd wordt voor 

dag-, avond- en/of weekenddiensten kun je de 
oriëntatiebaan ook combineren met je huidige 

baan. Eén dag meelopen is uiteraard ook 
mogelijk. Wil je dus een weloverwogen keuze 

maken? Wij helpen je graag!

Flexwerken
Wil jij een flexibele en afwisselende 
baan in Rotterdam of Krimpen aan 

den IJssel? Dan is ons Flexbureau iets 
voor jou! Als flexmedewerker werk 
je op verschillende zorglocaties, en 
schrijf je je alleen in op diensten die 
jij graag wilt werken. Ideaal dus, als 
je je werk wilt combineren met je 

privésituatie of als je een 
opleiding volgt.

Bijscholing
Heb jij ooit in de zorg gewerkt, maar ben 
je er al een tijdje tussenuit? Heb je zin om 
toch weer aan de slag te gaan, maar heb 
je een opfriscursus nodig? Dan ben je van 
harte welkom als herintreder. Wij scholen 
je bij, begeleiden je en stomen je klaar 

om weer aan de slag te kunnen gaan als 
verzorgende IG of verpleegkundige.

Waar kan je binnen Lelie 
zorggroep allemaal aan de slag?

 Verpleeghuiszorg

 Thuiszorg

 Ambulante hulpverlening

 Hulp bij huishouden

 Behandeling

 Welzijn

 Ondersteuning en management
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Een baan met waardering? 
Kom werken bij Lelie zorggroep!

> (Wijk)verpleegkundigen

> Ambulant hulpverleners

> Verzorgenden (IG)

> Medewerkers hulp bij huishouden

Onze teams, van Middelburg tot 
Assen, zoeken:

Kijk voor meer informatie op 
werkenbijleliezorggroep.nl

https://werkenbijleliezorggroep.nl

