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Locatienieuws
Fons van de Gevel, clustermanager De Hazelaar

Vol in ontwikkeling! Dat is De Wever!  
Altijd op zoek hoe we met elkaar onze  
vier oneliners vorm en inhoud kunnen  
geven om onze cliënten en medewerkers  
hierin centraal te stellen. Een hele  
opgave in deze tijd, waar ik u graag  
in deze column wil meenemen.

Reorganisatie
Afgelopen september 2019 heeft de Raad van 
Bestuur van De Wever de eerste fase van de 
reorganisatie, die zij in februari aankondigde, 
afgerond. Concreet betekent dit, dat de organisatie 
nu ingedeeld is naar product/marktcombinaties.  
In gemakkelijke taal kun je zeggen: elke financier 
kent zijn eigen regeltjes. Gemeente (Wet maat-
schappelijke ondersteuning), Zorgverzekeraar 
(Zorgverzekeringswet) en het zorgkantoor  
(Wet langdurige zorg). 

De Wever kent vanaf nu drie zuilen – Langdurige 
Zorg, Kortdurende Zorg en Thuiszorg - waarbij  
de Raad van Bestuur zelf onze thuiszorgtak  
aanstuurt. Er zijn drie clustermanagers die onze 
woonzorgcentra aansturen en ikzelf ben benoemd 
voor het cluster Kortdurende Zorg. Hieronder 
vallen behandelcentrum De Hazelaar, behandel-
centrum Damast en hospice De Sporen. Dit cluster 
heeft een dominant Zvw-gefinancierde zorg, zoals 
de zorgproducten in het ziekenhuis. Hierbij ligt de 
focus op behandeling en het snelle resultaat,  
zodat u thuis uw leven weer zo snel als mogelijk 
kunt oppakken. Daarnaast kent dit cluster zeer 
gespecialiseerde zorg op de verblijfsafdelingen 
van De Hazelaar. Hier lopen vaak (regionale) 
zorgprogramma’s (set afspraken met een  
systematische aanpak van de behandeling en  
de zorg voor een specifieke patiëntengroep  
met een chronische aandoening) om cliënten 
optimaal te ondersteunen. 

De tweede fase van de reorganisatie volgt halver-
wege 2020. Na afstemming met de ondernemings-
raad van De Wever, is er voor gekozen een  
voorbereidingsperiode in te lassen, zodat teams 

zich kunnen klaarmaken en voorbereiden op de 
volgende fase. Immers, de Raad van Bestuur wil 
teams meer ruimte bieden eigenstandige keuzes 
te maken in het contact met de cliënt. Keuzes die 
rechtstreeks met de cliënt en zijn/haar dagelijkse 
zorg te maken hebben. De teams gaan dit onder 
begeleiding en met ondersteuning vorm geven. 
Rond mei 2020, zal er een selectie plaatsvinden 
door de Raad van Bestuur. Het effect daarvan is, 
dat net als bij de directeuren/managers ook de 
aantallen teammanagers Zorg en Welzijn en 
Dienstverlening zullen reduceren. De verandering 
naar clusters en het toewerken naar zelfstandige 
teams, vragen de nodige afstemming en regie. 
Eigenaarschap nemen en dit afstemmen binnen 
het team is daarin essentieel. Termen die nog 
nieuw zijn, maar die we komend jaar sterk zullen 
moeten ontwikkelen met elkaar.

Landelijke ontwikkelingen
Ook de landelijke ontwikkelingen zult u gevolgd 
hebben. Hugo Borst heeft ervoor gezorgd dat we 
binnen de Wlz-gefinancierde zorg extra gelden 
kregen. Daarnaast zijn er voor komend jaar vele 
tariefaanpassingen op verschillende ZZP-produc-
ten. Het effect van het verlagen van de ZZP4 heeft 
miljoenen impact op De Wever. Landelijk moeten 
we dit compenseren uit de kwaliteitsgelden. 
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75 jaar vrijheid
“Als ik stilsta en geniet 

is dit moment mijn favoriet

Dit moment niets hoeven, 

alleen de vrijheid proeven

Sta ik nu gewoon even stil

Zo verwelkom ik wat ik wil

Nu voor mij de zonneschijn

ik ben vrij om mezelf te zijn” 

 
(Fragment uit gedicht van Mark Verhees)

Afgelopen 12 september is een jaar van herden-
ken begonnen. Want op 12 september was het 
Limburgse dorp Mesch 75 jaar geleden als eerste 
bevrijd. Vervolgens volgden vele dorpen en steden 
in Limburg en Noord-Brabant. Zo is Tilburg bevrijd 
op 27 oktober 1944. En ruim een half jaar later is 
pas heel Nederland bevrijd.

Daar is veel strijd, lijden en een hongerwinter voor 
nodig geweest. Veel mensen hadden hoop op 
bevrijding die maar niet kwam.

De Tweede Wereldoorlog hebben medewerkers 
van De Hazelaar niet persoonlijk meegemaakt, 
maar dit geldt wel voor veel cliënten van De  
Wever. De herinneringen zijn voor veel mensen 
die de oorlog hebben meegemaakt nog heel sterk. 
Het was een intense en voor velen een trauma-
tische tijd, ook bijv. als opgroeiend kind heeft dat 
vaak een onuitwisbare indruk achtergelaten.

Ik ben als kind en jongvolwassene al gefascineerd 
door verhalen uit de Tweede Wereldoorlog.  
En door mijn studie theologie en mijn werk  
als geestelijk verzorger ben ik gegrepen door 
levensverhalen van mensen in relatie tot hun 
oorlogservaringen en oorlogsherinneringen.


Roken
Ook landelijk beleid waar we op korte termijn mee 
te maken krijgen is het rookbeleid. Het wordt ons 
steeds moeilijker gemaakt dit te bestendigen. Het 
aantal plekken waar gerookt mag worden, is 
beperkt. Helaas merken we dat nog niet iedereen 
dit goed heeft meegekregen en zullen we binnen-
kort bordjes maken om iedereen te informeren. 
Belangrijk is om te weten dat het rookbeleid onder-
scheid maakt tussen bewoners en medewerkers. 
Medewerkers mogen alleen nog roken tijdens hun 
pauzes in de rookabri’s bij afdeling Miro en in de 
tuin achter bij Plaza.

We hopen dat iedereen elkaar een handje helpt 
om elkaar te informeren omtrent het nieuwe beleid. 
Ook dit soort zaken heet eigenaarschap nemen 
voor de locatie waar je werkt. Met elkaar maken 
we het een mooie en leefbare omgeving.

Ik blijf moeite houden me bij het aantal woorden te 
houden. Ik kan zoveel moois vertellen. Maar neem 
volgend kwartaal gewoon weer de ruimte. Voor nu 
rest het mij u veel leesplezier te wensen met deze 
Nieuwsbrief Plus.

Tien jaar geleden heb ik het initiatief genomen om 
deze levensverhalen audiovisueel vast te leggen 
en zo beschikbaar te stellen voor educatie en voor 
toekomstige generaties te behouden. Inmiddels 
heb ik ongeveer 400 uur aan audiovisueel inter-
viewmateriaal en heb ik meer dan 150 mensen 
geïnterviewd, waaronder zo’n 25 uiteenlopende 
oorlogsverhalen van Tilburgers. De collectie is zo 
groot geworden dat ik vorig jaar een stichting heb 
opgericht: De Smolinski Foundation (zie voor meer 
informatie website: www.smolinski.nl).

De grootste groep van geïnterviewden zijn joodse 
ouderen tussen de 77 en 100 jaar, zij die de Holo-
caust overleefd hebben en dan specifiek Auschwitz-
overlevenden die ik geïnterviewd heb in Nederland, 
België, Duitsland, Israël, Engeland en Zweden.  

In de interviews staat de vraag centraal waar 
mensen kracht uit geput hebben in dergelijke 
extreme omstandigheden. Anders gezegd. Hoe 
hebben zij zich geestelijk staande gehouden in 
Auschwitz en verschillende andere kampen, 
balancerend tussen hoop en vrees. Krachtbronnen 
kunnen bijvoorbeeld zijn: muziek, vriendschap, 
solidariteit, herinneringen van vroeger, humor 
tegen de verdrukking in…

Een andere vraag is hoe zijn overlevenden  
omgegaan met hun traumatische ervaringen en 
hoe hebben zij zin gegeven aan hun verdere 
leven.  De oorlog werkt bij trauma’s vaak onbewust 
door in het alledaagse leven en werkt (on)bewust 
in de kinderen (tweede generatie) en komt in het 
ouder worden vaak verhevigd naar boven.

Elk levensverhaal is uniek en deze unieke  
getuigenissen zijn voorbeelden van het zoeken 
naar krachtbronnen om weerstand te bieden aan 
gevangenschap en onderdrukking en hoop te 
houden op bevrijding.

Hun levenskracht kan een voorbeeld zijn voor ons. 
Hun getuigenissen vormen ook een appèl tegen 
discriminatie, racisme en voor meer verdraag-
zaamheid in onze huidige samenleving. Vanuit 
deze missie en drijfveer verzorg ik vanuit de  
Smolinski Foundation gastlessen aan de hand  
van getuigenissen op middelbare scholen.

Vrede lijkt voor ons naoorlogse generatie  
vanzelfsprekend maar het blijft een kostbaar goed 
om te koesteren en om de verhalen te blijven 
vertellen en daarmee de bevrijding te gedenken!

Herman Teerhöfer, Geestelijk verzorger

Herman Teerhöfer met Matti Levy uit Brussel. Ze komt oorspronkelijk van het Griekse eiland Rhodos en werd in 1944 gedeporteerd 
vanaf dit Griekse eiland naar Auschwitz. Herman heeft haar uitgebreid geïnterviewd. (Foto - collectie Smolinski Foundation).
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- advertentie - 

- advertentie - 

De Salon
‘De Salon’ is de schoonheidssalon
voor alle cliënten van De Hazelaar

De Salon is twee woensdagen 
per maand geopend
van 9.30 tot 15.30 uur. 

De juiste datums vindt u op het
mededelingenbord van uw  
afdeling.
Afspraken kunt u maken door
middel van een afspraken- 
formulier verkrijgbaar bij de  
receptie of tijdens openingstijden 
in De Salon, toestel 4131. 

Fietsverhuur
De Hazelaar bezit twee aangepaste fietsen die u 
kunt huren. Met deze speciaal uitgeruste fiets(en) 
kunt u, als client van De Hazelaar en/of  van zorg- 
gerelateerde instellingen, met uw begeleider  

fietsend de omgeving verkennen.
 

Velo-plus
Zit u in een rolstoel dan kunt u gebruikmaken van de 
Velo-plus. De handige oprijplaat maakt het makkelijk 

om de rolstoel op de fiets te plaatsen. 

Fun 2 go
Deze fiets kunt u naast uw begeleider zitten en hebt 

u de mogelijkheid om zelf  mee te trappen. 

Voor uitleen- en gebruiksvoorwaarden kunt u zich 
richten tot Elly Robben.

- advertentie - 

Hairstudio M & A 
U bent bij ons aan het juiste adres voor knippen, 

kleuren, föhnen en permanent. 

Heren knippen € 19,00
Snor knippen € 4,50
Baard trimmen € 7,00
Haarmasker € 9,50
Dames knippen  € 19,50
Dames knippen en drogen € 25,50
Dames wassen, knippen en drogen € 36,50
Watergolf/föhnen € 24,50
Highlights/lowlights € 32,50
Kleuren tot 80 cc inclusief  knippen  
en watergolf  € 84,00
Permanent - knippen, watergolf
en crèmebehandeling  € 87,50

Openingstijden
Dinsdag 8.00 - 12.00 uur
Vrijdag 8.00 - 14.30 uur

- advertentie - 

De pedicuresalon is een onderdeel van
De Hazelaar. Ik behandel op professionele 
wijze uw voeten en ben aangesloten bij 
Provoet en tevens KRP geregistreerd. 

De Salon is geopend op maandag- en dins-
dagmiddag en donderdag.
Afspraken kunt u maken door middel van een 
afspraakformulier dat verkrijgbaar is bij de 
receptie of tijdens openingstijden in de salon. 

Ik ben bereikbaar via toestel 4131.
Diny Santegoets

Pedicuresalon
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Maandelijks komt de Cliëntenraad van 
behandelcentra De Hazelaar, Damast en 
hospice De Sporen bijeen. In de Cliëntenraad 
staat het belang van de cliënten centraal. 

Onderwerpen uit de vergaderingen van  
19 augustus en 9 september 2019: 

• Projectverloop welzijn De Hazelaar met  
betrekking tot Waardigheid & Trots en  
Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg  
(evaluatie 1e en 2e kwartaal en plan  
voor 3e en 4e kwartaal 2019)

• Telefonie en receptie (ontvangst in de locatie)
• Rookbeleid De Hazelaar (aanpassing van het 

beleid)
• Klanttevredenheidsmeting De Hazelaar  

(1e en 2e kwartaal 2019)
• Uitkomsten Risico Inventarisatie en  

Evaluatie (RI&E) van januari/februari 2019
• Feestdagen december 2019  

(nieuwe invulling) 

• Cluster Kortdurende zorg:  
De Hazelaar-Damast-Hospice  
-  Fons van de Gevel clustermanager 
-  kwaliteitsplan 2020 
-  kwaliteitsgelden 2020-2021 
-  plan rondom kortdurende zorg: zorgconcepten 
op de verschillende afdelingen, meer expert-
groepen in De Hazelaar, afdeling ten behoeve 
van brugzorg

• Project voeding (bijstelling/concretisering opdracht) 
• Prijzen Plaza

De notulen van het overleg Cliëntenraad en  
Clustermanager Kortdurende zorg worden binnen 
veertien dagen na de vergadering op de prikbor-
den opgehangen. Ook ontvangen de afdelingen 
een exemplaar voor inzage voor de cliënten.

Mocht u nog vragen hebben over dit verslag  
of over de activiteiten van de Cliëntenraad  
dan kunt u ons bereiken via ons e-mailadres:  
clientenraad.hazelaar@dewever.nl

Van de Cliëntenraad

MENU 

Zondagse dagschotels in Plaza!
Wist u dat er in Plaza elke zondag een overheerlijke
dagschotel op het menu staat?
Zij serveren vanaf 17.00 uur een wekelijks wisselende 
verrassende dagschotel tegen de aantrekkelijke prijs
van € 9,95.
Reserveren is niet nodig*.

*Indien u met meer dan 10 personen wilt komen eten, vinden we het 
fijn dat vooraf te weten.
 

DE ZONDAGSE DAGSCHOTELS IN NOVEMBER
3 november Stoofvlees
  Gemengde salade
  Frites
10 november Saté met satésaus
  Atjar/Kroepoek
  Frites

17 november Hachée     
  Gemengde salade
  Frites
24 november Schnitzel met zigeunersaus 
  Gemengde salade
  Frites



Filmprogramma 
november

Iedere donderdagmorgen  
van 10.30-11.30 uur in  
Conferentieruimte 1,  
tenzij anders vermeld.

Donderdag 7 november 
Oude Hollandse ambachten met 
onder meer de klokkengieter en 
meubelmaker

Donderdag 14 november 
Freek in het wild - Costa Rica en 
Zuid Afrika

Donderdag 21 november in 
Plaza
Frans Bauer 10 jaar hits

Donderdag 28 november
en 5 december 
Film ‘Het paard van Sinterklaas’

Creatieve workshops
 
Iedere dinsdagmorgen van 
10.30 - 11.30 uur in ’t Atelier 
Deelname is gratis maar even- 
tuele materiaalkosten brengen 
we in rekening.

Dinsdag 5 -12 - 19 november 
Bloemen - dieren schilderen

      
Dinsdag  26 november 
Vogelvoerdecoratie voor in de 
winter
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www.sponsorkliks.nl

Shop jij wel eens online? Dan 
lever je met één extra klik een 
bijdrage aan de Vrienden van 
De Hazelaar. Kleine moeite, 
groot gebaar!

Hoe werkt het?
Ga naar 


Zoek met de zoekfunctie naar
‘Stichting Vrienden van De Hazelaar’
(vergeet vooral STICHTING niet!)

Klik op de webshop naar keuze en 
winkel zoals je gewend bent. Meer 
hoef je niet te doen!

Klik op zoek en je komt meteen op
een pagina met een overzicht van de 
webshops die aangesloten zijn bij 
Sponsorkliks. En dat zijn er veel! Je 
ziet ook welk bedrag of percentage 
van het aankoopbedrag ze overmaken 
naar De Vrienden van De Hazelaar.



SPONSOR DE VRIENDEN VAN DE HAZELAAR

Bedankt!

De Vrienden geven
fi nanciële ondersteuning 

aan bijzondere
initiatieven die bijdragen 

aan het welzijn van de 
cliënten.

Wilt u de 
Vrienden van De Hazelaar
financieel ondersteunen,
dan kan dat heel makkelijk
door gebruik te maken van
Sponsorkliks als u online
iets koopt.

Veel webshops, zoals
Bol.com, Coolblue en
Booking.com, zijn
aangesloten bij
Sponsorkliks en staan een
percentage van het
aankoopbedrag af aan 
verenigingen en stichtingen.
U gaat via Sponsorkliks
naar de webshop waar u
iets wilt kopen. En daarna
gaat alles precies zoals u
gewend bent en u betaalt
niets meer.

De Vrienden van 
De Hazelaar bedanken u
voor uw medewerking!

Agenda NOVEMBER
Vr 1 10.30 uur Spel-inloopochtend in Plaza
Za 2
Zo 3 11.00 uur (Liturgie)viering Plaza
Ma 4 10.30 uur Spel-inloopochtend in Plaza
Di 5 10.30 uur Creatieve workshop in ‘t Atelier

10.00 uur Modeverkoop Vander Klooster Mode
14.30 uur Cliëntenkoor (vereniging) in ’t Atelier

Wo 6 19.30 uur Optreden Gewoon André
Do 7 10.30 uur Film in conferentieruimte 1 

14.00 uur Sjoelvereniging in ’t Atelier
Vr 8 10.30 uur Spel-inloopochtend in Plaza
Za 9
Zo 10 11.00 uur (Liturgie)viering Plaza

13.00 uur Scholten Mode en Accessoires
Ma 11 10.30 uur Spel-inloopochtend in Plaza
Di 12 10.30 uur Creatieve workshop in ‘t Atelier

14.30 uur Cliëntenkoor (vereniging) in ’t Atelier
Wo 13 19.30 uur Optreden Popkoor Zo in Plaza
Do 14 10.30 uur Film in conferentieruimte 1 

14.00 uur Sjoelvereniging in ’t Atelier
Vr 15 10.30 uur Spel-inloopochtend in Plaza
Za 16
Zo 17 11.00 uur (Liturgie)viering Plaza
Ma 18 10.30 uur Spel-inloopochtend in Plaza
Di 19 10.30 uur Creatieve workshop in ‘t Atelier

14.30 uur Cliëntenkoor (vereniging) in ’t Atelier
Wo 20 14.00 uur Najaarswandeling
Do 21 10.30 uur Film in Plaza 

14.00 uur Sjoelvereniging in ’t Atelier
Vr 22 10.30 uur Spel-inloopochtend in Plaza
Za 23
Zo 24 11.00 uur (Liturgie)viering Plaza

14.30 uur Optreden Soul in One
Ma 25 10.30 uur Spel-inloopochtend in Plaza

Di 26 10.30 uur Creatief workshop in ‘t Atelier
14.30 uur Cliëntenkoor (vereniging) in ’t Atelier

Wo 27
Do 28 10.30 uur Film in conferentieruimte 1 

14.00 uur Sjoelvereniging in ’t Atelier
Vr 29 10.30 uur Spel-inloopochtend in Plaza

Za 30

De Vrienden van De Hazelaar
De laatste maanden van het jaar geven de meesten van ons veel geld 
uit aan cadeaus. Doe je dat online dan kun je daarmee De Vrienden 
van De Hazelaar soms flink steunen als je via Sponsorkliks naar de 
website van je keuze gaat. Niet alle webwinkels zijn aangesloten, 
maar veel populaire winkels wel.
Hoe het werkt lees je in dit overzicht.
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Dat wil zeggen dat cliënten van de afdeling waar-
op ze verblijven in hun rolstoel naar bijvoorbeeld 
de fysiotherapeut of een andere behandelaar, of 
naar een activiteit gebracht worden.

Bij mij aan tafel zitten Frans en Abdul Kadir. Voor 
hen ligt een schema, waarop de ‘ritjes’ die de 
heren vandaag moeten maken met de diverse 
cliënten, met kleurige viltstiften zijn ingevuld.

Frans legt uit hoe het schema werkt: ‘We hebben 
een lijst waarop alle betreffende cliënten staan en 
naar welke activiteit ze op welk moment van de 
dag, vervoerd moeten worden. Wij brengen die lijst 
over in dit schema zodat zelfs een nieuwe stagi-
air(e) meteen duidelijk kan zien, wie ze moeten 
halen en waarheen deze cliënt gebracht moet 
worden. Hoe je zo’n schema moet maken, leren 
we hier. Aan de kleuren kunnen we zien waar de 
cliënten verblijven. 

Mijn taak is niet om onze werkzaamheden te 
coördineren,’ gaat Frans verder, ‘wij doen dat juist 
samen, in goed overleg. We zijn allemaal gelijk-
waardig. Als er iets mis gaat, moeten we dat ook 
samen oplossen. En wanneer er een nieuwe 
stagiair(e) komt, leggen we die ook samen uit wat 
er moet gebeuren en wat er wél of juist níet mag.

Vooral dat laatste is belangrijk, want wij zijn niet 
gediplomeerd als verzorger dus iemand op het 
toilet helpen mogen wij niet.

Laatst vroeg een cliënt mij, wat ik zou doen als hij 
uit zijn rolstoel zou vallen.

Nou, zei ik toen, ik zou over je heen stappen om 
iemand te gaan halen die je weer overeind kan 
helpen. Want ik mag dat niet doen. Gelukkig 
begrijpen de cliënten dat wel.’

Weten waar je aan toe bent
er wordt dus ook steeds in overleg bepaald wie 
welke cliënt wegbrengt.
‘Ik haal en breng graag mensen die het moeilijk 
hebben,’ vertelt Abdul Kadir, ‘mensen die lijden 
aan…,’ hij moet even zoeken naar het woord, ‘…
dementie, dat bedoel ik…, die lijden aan dementie. 
Met deze mensen moet je heel voorzichtig 
omgaan. Je moet geduld hebben. Dat vind ik leuk 
om te doen.’

Abdul Kadir komt uit Somalië. Hij is 48 jaar maar 
heeft al een lange weg over de wereld afgelegd. Hij 
had een levensmiddelenwinkel in Tilburg Noord en 
daarna een bedrijf in Dubai. Sinds een jaar is hij 
weer terug in Tilburg. Zijn kinderen zijn inmiddels 
afgestudeerd. Eentje is architect geworden en een 
binnenhuisarchitect. Toen het hem nog goed ging is 
hij in veel verschillende landen geweest, Maleisië, 
Frankrijk… Maar nu reist hij niet meer. Zijn vrouw  
is ziek geworden en heeft veel verzorging nodig en 
het leven is nu heel anders. Het valt dan ook niet 
altijd mee om weer lange werkdagen te maken. 

‘Toch wil ik daar niet graag met mijn collega’s over 
praten,’ zegt Abdul, ‘ik wil gewoon mijn werk doen 
want ik vind het werken hier heel erg leuk.

Het maakt me echt blij om hier te kunnen zijn en  
ik zou heel erg graag dit werk permanent doen, zo 
met mensen bezig zijn vind ik fijn, maar ja, dit is 
een stage en geen vaste baan.

Vanuit de Diamant-groep helpen ze me ook om te 
solliciteren en zo kan ik waarschijnlijk aan de slag 
bij een taxibedrijf. Maar dan wel als chauffeur op 
een taxi voor speciaal vervoer, voor mensen zoals 
die hier wonen en voor gehandicapte kinderen. 
Dan kan ik nog steeds blijven omgaan met 
mensen die wat meer aandacht nodig hebben. 

Maar het liefste zou ik hier willen blijven met een 
leidinggevende zoals Elly Robben, die altijd begrip 
heeft en altijd vriendelijk blijft. Dat is natuurlijk niet 
overal zo.’

‘Nee, dat geldt voor mij ook,’ zegt Frans. ‘Ik heb in 
mijn werkende leven op een bestelbus gereden en 
ben hier terecht gekomen na mijn ontslag. Natu-
urlijk had de Diamant-groep het plan om mij te 
begeleiden bij het solliciteren. Maar ik ben 61 en 
voor mij is solliciteren een bijna zinloze onder-
neming geworden. Ik hoop dat de sollicitatieplicht 
binnenkort vervalt zodat ik me niet meer steeds 
moet melden voor een baan die ik toch niet krijg. 

Mijn positie hier is inmiddels veranderd. Mijn stage 
was al twee keer verlengd en ik zou nu eigenlijk naar 
een ander stageadres moeten. Maar als uitzondering 
op de regel ben ik hier nu ook vrijwilliger en doe dit 
werk dus eigenlijk min of meer voor vast en dat is fijn 
want dan weet ik waar ik aan toe ben.

Op weg zijn… daar gaat dit artikel over.  
Op weg met de stagiair(e)s die zorgen voor  
het interne rolstoelvervoer binnen De Hazelaar. 
Voor cliënten betekent dat: Op weg naar  
hun herstel of naar een zinvolle tijdsbesteding. 
Voor de stagiair(e)s zelf betekent het:  
Op weg naar een nieuwe, betere toekomst…

De Diamant-groep is een werk-leerbedrijf dat zich 
onder meer bezighoudt met het begeleiden van 
mensen naar vast werk, via stages. Ook op De 
Hazelaar is een aantal stageplaatsen beschikbaar 
voor deelnemers aan dit werk-leertraject.

Vaak zijn de stagiair(e)s al een tijdje werkloos en 
op deze plek kunnen ze leren om het arbeidsritme 
weer terug te vinden, communicatievaardigheden 
te ontwikkelen en te ervaren hoeveel voldoening 
het geeft om weer deel uit te maken van het  
arbeidsproces.

Zaken als op tijd komen, betrouwbaarheid en het 
nemen van verantwoordelijkheden binnen je 
werkopdracht, zijn daarbij belangrijk.

En dat levert zeker in het begin wel eens proble-
men op. Want bijvoorbeeld weer deelnemen aan 
dit arbeidsproces met drie jonge kinderen die naar 
het kinderdagverblijf gebracht moeten worden, is 
voor een moeder een hele logistieke uitdaging. 
Daar moet je aan wennen, leren hoe je het kunt 
plannen. Binnen een vaste baan kan dat niet, hier 
kan het wél.

Een hecht team
het team waarmee ik kennis maak zit nu aan het 
einde van hun werk-leertraject. Ze zijn bijna klaar 
om hun stage af te sluiten.

Ze waren gedurende een aantal maanden belast 
met het interne rolstoelvervoer in De Hazelaar.  

OP WEG …
Troeke van Rijswijk - gastverslaggever



Dinsdag 5 november 
10.00 - 12.00 uur 
Modeverkoop door Vander Klooster Mode

Woensdag 6 november 
19.30 - 21.00 uur 
Gewoon André
Een gezellig muzikaal feestje met Gewoon André!
Het repertoire bestaat uit liedjes en melodietjes 
van toen en nu: smartlappen, meezingers, top!

Woensdag 13 november
19.30 - 21.00 uur
Popkoor ZO
Kom kijken en luisteren naar het eigentijdse 
repertoire van Popkoor ZO uit Goirle!

Woensdag 20 november
14.00 - 16.00 uur 
Najaarswandeling
Er is een mooie wandelroute uitgezet, die u laat 
genieten van al het moois dat de herfst te bieden 
heeft. De route is ongeveer 2500 meter lang. Bij 
de eindstop wordt u getrakteerd op iets lekkers.

Zondag 24 november
14.30 - 16.00 uur Plaza
Soul in One
Geniet van de authentieke soul- en discomuziek 
van Stevie Wonder, Sam & Dave, Pointer Sisters, 
Blues Brothers, Etta James en vele anderen. 
Gesteund door drums, snaren, toetsen en blazers 
brengen onze vocalisten een verrassend en 
tijdloos repertoire ten gehore. Een garantie voor 
een fantastische beleving!

Welzijn biedt u maandelijks een gevarieerd aanbod van ontspanningsactiviteiten. De activiteiten 
zijn vrijblijvend en u kunt ze, eventueel met uw bezoek, gratis te bezoeken. Ze vinden plaats in 
Plaza (tenzij anders vermeld)

Uitgaan in De Hazelaar
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Ik doe het niet voor mezelf maar voor de mensen 
hier. En als ik dan zie hoe positief zij reageren als 
ik ze kom halen en weer terugbreng, hoe op-
gewekt zij nog in het leven kunnen staan, ondanks 
hun soms hoge leeftijd, ja, dan heb ik daar erg 
veel voldoening van. Ik haal sommige mensen 
toch een beetje uit hun isolement. Ik sta dicht bij 
ze, gebruik geen medische termen en benader ze 
heel gewoon. Dat vinden ze prettig en ik voel me 
er ook goed bij.’

Op weg naar de toekomst
mohammed komt binnen. Hij is ook een stagiair 
die via de Diamant-groep op De Hazelaar is  
gekomen. Ook hij zal binnenkort zijn stage afsluiten. 
Hij staat regelmatig ingedeeld bij het interne rol-
stoelvervoer maar doet ook klusjes voor de huis-
meester. Ook vandaag, maar hij heeft even pauze.
‘Ik wil wel iets zeggen,’ lacht hij, ‘maar ik heb maar 
vijf minuten tijd, daarna moet ik weer aan de gang. 
Ik ben nu zes maanden hier. Diamant helpt me 

met solliciteren en ik hoop dat ze me ook kunnen 

helpen bij het halen van mijn vrachtwagenrijbewijs 
want ik zou heel graag vrachtwagenchauffeur 
worden. Of in ieder geval iets technisch doen,  
dat is waar mijn belangstelling naar uit gaat.  
Ik ben 33 jaar en geboren in Syrië, in Aleppo.  
Daar werkte ik in een tapijtfabriek totdat ik vijf jaar 
geleden moest vluchten voor de oorlog.

Mijn vader en broer zijn in Aleppo gebleven en een 
broer is gevlucht naar Turkije. Ik ben in Nederland 
goed opgevangen, heb mijn inburgeringscursus 
gedaan en nu ik redelijk de taal spreek wil ik graag 
een vaste baan.

Eerst heb ik gezocht naar een tapijtfabriek in 
Nederland om in te werken omdat ik dat werk 
kende vanuit Aleppo, maar dat kon alleen in  
Duitsland en ik wil niet weg uit dit land.

Ik wil geen vluchteling blijven, ik wil Nederlander 
zijn en hier werken en een leven opbouwen  
misschien met een gezin. Ik heb nu ook een vrien-
din. Het werk dat ik in De Hazelaar doe, bevalt me 
erg goed. Ik ben op weg naar de toekomst.’

Waar zouden we zijn
De Hazelaar biedt met deze stageplaatsen, 
mensen een kans om weer terug te keren naar 
regulier werk, maar is er zich ook terdege van 
bewust hoe belangrijk de rol van de stagiair(e)s is 
binnen dit behandelcentrum.

Een revalidatie-afdeling zoals Dali kan door de 
inzet van de stagiair(e)s, de continuïteit van de 
behandelingen garanderen en zo verzekerd zijn 
van een optimaal behandelklimaat. Want mensen 
krijgen de behandeling die ze nodig hebben zeker 
ook, omdat de stagiair(e)s ervoor zorgen dat ze op 
tijd bij hun behandelaar aankomen. 

En voor de cliënten van andere afdelingen bete-
kenen hun inzet en motivatie, een aangenamer en 
gezelliger verblijf omdat een zinvolle dagbesteding, 
mede door hen mogelijk wordt gemaakt.

Waar zouden we zijn zonder deze mensen, ieder 
met hun eigen boeiende en soms aangrijpende 
levensverhaal. Allemaal op weg naar de toekomst…



Zoekt u nog een leuk cadeau 
voor uw familie?
Wist u dat ‘De Salon’ ook 
cadeaubonnen verstrekt?
De waarde kunt u zelf bepalen,
waarna de bon te besteden is bij
elke gewenste behandeling!
U kunt hiervoor contact opnemen
met Anja en Andrea van De Salon.

Als De Wever en als De Hazelaar willen we graag weten hoe u, als bewoner
en familie, onze zorg- en dienstverlening ervaart. Wij stellen u hierover enkele 
vragen bij de zorgleefplanbespreking. Wij vragen u om een cijfer te geven en 
om te vertellen wat we volgens u al goed doen en wat we anders of beter
zouden kunnen doen. 
Deze informatie helpt ons om te kijken hoe we onze zorg nog beter kunnen  
maken. In de eerste helft van 2019 hebben 144 bewoners of familieleden een 
reactie gegeven.
U waardeert de zorg- en dienstverlening bij De Hazelaar met het cijfer 8,1.

Klanttevredenheid

8,1

Enkele zaken die volgens u goed gaan
• Vriendelijke medewerkers
• Uitstekende verzorging
• Oprechte belangstelling/meedenken
• Goede communicatie
• Warme maaltijden

Enkele zaken die volgens u anders of beter kunnen
• Sneller reageren op de bel
• Meer personeel
• Meer overleg tussen zorg en disciplines
• Veel stagiaires en invalkrachten. Miste de expertise soms

Fijn dat u zowel het goede als de verbeterpunten met ons wilt delen. 
Wij gaan ermee aan de slag!
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Algemene informatie
Plaza
Plaza is het restaurant van De 
Hazelaar en is dagelijks geopend 
van 10.30 tot 20.00 uur. Aan de 
counter van Plaza kunt u een 
keuze maken uit een assortiment 
dranken, vers gebak en zoetwar-
en. Naast het zelf samenstellen 
van uw lunch, worden (warme) 
lunchgerechten en snacks op 
bestelling voor u bereid. Als betaal-
wijze behoren contant en PIN tot 
de mogelijkheden. Als extra ser-
vice mag u bij een PIN betaling tot 
een bedrag van € 20,- bijpinnen. 

Warme maaltijden
Partners en/of familieleden van 
cliënten kunnen tegen betaling van 
€ 6,65 een warme maaltijd gebrui-
ken. Zij kunnen hiervoor een 
maaltijdbon kopen in Plaza. Tegen 
inlevering van deze bon krijgt u op 
de afdeling een hoofd- en 
nagerecht. 

Iets te vieren?
Hebt u iets te vieren dan kunt u 
daarvoor een ruimte reserveren bij 
de uitgiftebalie van Plaza. U kunt 
daar ook iets te eten en te drinken 
bestellen voor de feestelijke 
gelegenheid.

Wasserette
U kunt binnen De Hazelaar uw 
was voordelig wassen en drogen 
in de wasserette. Daar staan twee 
wasmachines met automatische 
zeepdosering en twee droogauto-
maten. De machines werken met 
munten. Deze kosten € 1, - en zijn 
dagelijks van 10.00 tot 21.00 uur 
verkrijgbaar bij Plaza. De wasse-
rette bevindt zich in de beneden-
gang richting bouwdeel Casa 
(tegenover Matisse) en is 7 dagen 
per week en 24 uur per dag ge-
opend.

Linnenkamer
De linnenkamer is van maandag 
tot en met vrijdag van 8.00 tot 
15.00 uur geopend. Tussen 10.15 
- 10.30 uur en 12.00 – 12.30 uur is 
er niemand aanwezig, maar zijn zij 
wel telefonisch bereikbaar op het 
telefoonnummer 013 4644111.
U kunt in de linnenkamer terecht 
voor informatie over het wassen, 
stomen en nummeren van uw 
kleding. 

Zoekgeraakte kledingstukken
Als u een kledingstuk mist, zoek 
eerst op uw afdeling. Levert dit 
niets op, dan meldt u dit vervol-
gens bij de linnenkamer. Heeft dit 
geen resultaat dan kunt u een 0-43 
formulier ‘klachtenformulier cliënt 
wasverzorging’ (verkrijgbaar in de 
linnenkamer) invullen. Stuur dit 
naar de linnenkamer. 

Gevonden en verloren 
voorwerpen
Gevonden voorwerpen kunt u 
afgeven bij de receptie. Ze worden 
daar ongeveer één maand 
bewaard. Bent u iets verloren, 
informeer altijd even bij de 
receptie. 

Liturgieviering
Elke zondagochtend is er om 
11.00 uur een liturgieviering voor 
alle cliënten en hun naasten. 
Deze viering vindt plaats in Plaza. 
Na afloop van de viering is er 
gelegenheid om koffie te drinken.

Hairstudio M&A
De kapsalon is op dinsdag open 
van 8.00 uur tot 12.00 uur en 
vrijdag van 8.00 – 14.30 uur. 

De Salon
‘De Salon’ is de schoonheidssalon 
voor alle cliënten van De Hazelaar. 
De Salon is twee woensdagen per 
maand geopend van 9.30 tot 15.30 
uur. De juiste data vindt u op het 
mededelingenbord van uw afdeling. 
Afspraken kunt u maken door 
middel van een afsprakenformulier 
dat verkrijgbaar is bij de receptie of 
tijdens openingstijden in De Salon, 
toestel 4131. 

Klachtenfunctionaris
Bij een klacht kunt u het beste zelf 
of uw contactpersoon contact 
opnemen met de direct betrok-
kene. Het kan zijn dat u er in het 
directe contact niet samen uitkomt. 
U kunt dan de hulp inschakelen 
van de klachtenfunctionaris. Die 
buigt zich als onafhankelijk per-
soon over uw klacht. U kunt in 
contact komen met de klachten-
functionaris door gebruik te maken 
van het klachtenformulier op onze 
website www.dewever.nl onder het 
kopje ‘Contact’. Vervolgens kiest u 
in de linkerkolom voor ‘klachten’. U 
kunt ook een klachtenkaart invul-
len. Deze zijn verkrijgbaar bij de 
receptie. De klachtenfunctionaris 
neemt dan binnen vijf werkdagen 
na ontvangst van de klacht contact 
met u op. 

Parkeerregeling bezoekers 
Bezoekers van De Hazelaar 
kunnen betaald parkeren op het 
parkeerterrein van het TweeSteden 
ziekenhuis. De eerste contactper-
sonen van de cliënten krijgen een 
sleutel waarmee zij op werkdagen 
na 15.30 uur en in het weekend de 
hele dag gratis kunnen parkeren 
op de parkeerplaats van De 
Hazelaar. 
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TERUGBLIK MET FOTO’S

Lichtjesprocessie naar Hasseltse Kapel

Ark van Noah op bezoek


