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Van de redactie
Beste lezers voor u ligt alweer de laatste editie 
van dit jaar. Zitten we nog lekker te mijmeren 
over de vakantieperiode en bestemmingen, 
genieten we nog van het nazomerzonnetje maar 
is het alweer bijna tijd om het jaar af te sluiten. 
Kunnen we alweer pepernoten kopen in de 
winkels, de pietendiscussie weer aanwakkeren, 
trekken we de kerstboom weer uit de kast en 
kunnen we nadenken over bij wie en hoe we de 
feestdagen gaan doorbrengen. Altijd weer een 
puzzel voor velen!

Wat gaat een jaar toch snel voorbij en een 
kwartaal dus nog te sneller!

In deze editie staan we ook even stil bij 
de bevrijding van Tilburg, alweer 75 jaar 
geleden. Komt er uitleg over daginvulling en 
kwaliteitsgelden. Vertelt de cliëntenraad waar zij 
de afgelopen periode mee bezig zijn geweest. 
En zien we weer mooie foto’s voorbij komen. 
Want dat maakt een blad toch net iets meer af!

Denkt u nu “hier moet toch echt even aandacht 
aan worden besteed”, laat het ons weten, we 
staan open voor uw suggesties!

Ik wens u veel leesplezier toe, alvast fijne 
feestdagen en een geweldig bruisend begin voor 
2020!!

vleugel@dewever.nl
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Mijn naam is Astrid Rosenboom, al ruim 
veertig jaar ervaring in de zorg. En toch sta ik 
nog steeds open voor een nieuwe uitdaging. 

Een jaar terug heb ik de opleiding GVP af-
gesloten. Toen ik de vacature bij De Vleugel zag, 
heb ik geen moment getwijfeld. Dit is mijn nieuwe 
uitdaging. Hier ga ik mijn carrière afsluiten. De 
uitdaging wordt compleet doordat ik de opleiding 
zorgcoördinator ga volgen. Ik hoop samen met 
mijn collega’s De Vleugel nog meer op de kaart te 
gaan zetten en me in te zetten voor de cliënten 
en hun omgeving. Ook hoop ik samen met colle-
ga’s, maar ook met familie, de leefomgeving van 
de cliënt, zoals de binnentuin en de Orangerie, 
nog aantrekkelijker te maken.

Ik ben de trotse moeder van twee kinderen. Mijn 
dochter werkt in het onderwijs en mijn zoon is 
bezig met het laatste stukje van zijn rechtenstudie. 
Samen met mijn echtgenoot woon ik in Gilze. In 
mijn vrije tijd ga ik graag wandelen. Zo heb ik 
samen met mijn man het Pieterpad gelopen en 
heb ik onlangs voor de vierde maal deelgenomen 
aan de Nijmeegse Vierdaagse. Nu de kinderen erg 
goed voor zichzelf kunnen zorgen, hebben we 
volop tijd om verre reizen te maken. Met name de 
mensen, de cultuur en natuur in landen als Peru, 
Sri Lanka, Vietnam en China blijven mij boeien.

Deze combinatie van zinvol werken en ontspan-
ning middels wandelen en reizen, hoop ik nog 
een aantal jaren met veel plezier te kunnen doen.

Een nieuwe uitdaging!

Geen koekje  
bij de koffie
 
Wij gaan voor een lekkere 
zelfgemaakte appelflap.

Dan ruikt het zo lekker in huis, 
mmmmmmmm
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Op Koningsvoorde is een echte melding geweest 
van brand. Lizette heeft complimenten gehad 
voor het handelen. 

Klantenreizen Brasserie
Nanno komt dit toelichten in de cliëntenraad. 
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat steeds 
dezelfde punten naar voren kwamen. Een 
mysterie guest heeft de Brasserie bezocht en 
deze gaf een mooi compliment.  

Aan een extern bureau is gevraagd om 
ondersteuning bij het goed neer zetten van de 
Brasserie.  

Punten die naar voren kwamen:
•   Inrichting van De Brasserie niet handig voor 

ouderen (banken)
•   Geen vaste plekken maar toch ook weer wel
•   Fijn als je keuze hebt tussen in de middag of in 

de avond warm eten
•   Speciale avonden worden als ‘uit 

eten’momenten gezien 

Ook een spreiding van tijdsdrukte is wenselijk. 
Aan verbetering wordt hard gewerkt en de 
cliëntenraad wordt op de hoogte gehouden van 
de vorderingen. 

Spiegelgesprekken 
Walter Ceelen is gevraagd de stand van zaken 
omtrent de eerder gedane spiegelgesprekken 
met de bewoners/familie van Lamee, Cashmere 
en de Vleugel toe te lichten. Er waren veel 
positieve zaken genoemd. Maar de cliëntenraad 
was vooral nieuwsgierig naar wat er met 
aangegeven verbeterpunten was gedaan of hoe 
eventueel het vorderde.  

Cashmere 
Wat betreft de actieve aanwezigheid zijn er extra 
gastvrouwen gekomen waardoor vaak twee 
mensen op de huiskamer aanwezig zijn. Dan het 
overdrachtmoment; het rapporteren gebeurt in 
eigen tijd, op kantoor. Hierdoor lijkt het dat 
personeel veel op kantoor zitten in plaats van met 
de bewoners bezig te zijn.  

Dan de actieve begeleiding van stagiaires; een 
personeelslid zorgt voor een goede verdeling 
onder de afdelingen.  

Een proces dat nog niet loopt zoals het hoort; 
zorgen dat iedereen op de hoogte is. Het 
zorgplan wordt niet altijd goed gelezen. Maar 
men is hier volop mee bezig, dit is overigens een 
Weverbreed probleem. 

Lamee 
Net als bij Cashmere wordt het zorgplan niet altijd 
goed gelezen, het proces loopt nog. 
Activiteiten bedenken en variatie aanbieden is 
ook zo’n verbeterpunt, er is iemand aangenomen 
om de gastvrouwen te coachen en te sturen. Het 
heeft de aandacht. De combinatie van gastvrouw/
welzijn functie is lastig. Weverbreed zijn ze hier 
mee bezig.

De Vleugel
Ook hier is geïnformeerd zijn een punt, maar 
zoals gezegd dit speelt bij heel De Wever.
Verder zouden activiteiten meer zichtbaar moeten 
zijn. Via Facebook worden momenteel 
familieleden op de hoogte gehouden van leuke 
momenten met de bewoners. Facebook is een 
open source en zou eigenlijk besloten moeten 
zijn, hier wordt momenteel naar gekeken. 
Misschien via het Cliëntportaal? Wel is aan de 
familie gevraagd of bewoners wel op Facebook 
geplaatst mogen worden. Dit is geborgd via 
formulieren die bij aanname van de bewoner zijn 
getekend.  

Tenslotte: bij De Vleugel geeft men aan enorm te 
genieten van het verjaardagmoment. Dit kan 
apart gevierd worden maar meestal gebeurt dit 
met de bewoners samen en dan twee 
familieleden erbij. De Vleugel heeft zelf geen 
voorzieningen zoals de Patroon op Satijnhof of de 
Brasserie op Koningsvoorde, dit wordt 
gecompenseerd op deze manier. Dit geeft veel 
klantwaarde, vandaar als verbeterpunt om dit 
verder uit te bouwen.
 
Eindconclusie: Het zijn goede spiegelgesprekken 
geweest. Enkele punten zijn in behandeling 
andere punten wordt nog aan gewerkt omdat dit 
een Weverbreed vraagstuk is.

Een verslagje van wat de laatste paar maanden 
aan de orde is geweest in de cliëntenraad. 

LIV (Leven in Vrijheid).
Iemand kreeg de opmerking dat het op de rem 
zetten van een rolstoel vrijheidsbeperking is. Het 
vastzetten van een rolstoel mag alleen als er een 
afspraak over is gemaakt met de cliënt/familie. 
Het is altijd een vrijheidbeperkende maatregel 
geweest voor bewoners die zelf niet de rolstoel 
van de rem kunnen halen. In de opleidingen voor 
de vrijwilligers of themabesprekingen zijn 
mogelijkheden voor vrijwilligers om hierover 
kennis op te doen.  

Bennie Smits heeft de cliëntenraad uitleg 
gegeven hoe de domotica op Satijnhof 
momenteel werkt en wat de veranderingen zijn bij 
het gewenste opwaarderen van dit systeem, in 
oktober. De medewerker die momenteel achter 
de beeldschermen zit om de boel in de gaten te 
houden, kan met het nieuwe systeem actief 
meewerken. En dit is een heel groot winstpunt 
voor de cliënten. 

Inspectie rapport IGZ
Het bezoek van IGZ was eind vorig jaar en het 
rapport heeft lang op zich laten wachten. 
Er waren slechts een paar aandachtspunten 
verder was het een goed rapport. 

Besturingsfilosofie van De Wever
Deze filosofie is bekeken vanuit de cliënt: eigen 
regie en verantwoordelijkheid voor de kwaliteit 
van zijn leven. Medewerkers moeten maximale 
ruimte hebben om (vanuit het kennen van de 
cliënt en naasten) de cliënt hierin te 
ondersteunen. Zelfstandige teams. 

Vraag over het waken bij bewoner
Men kan op de afdeling eten en drinken krijgen 
(broodjes/soep), hetgeen op de afdeling 

voorradig is. Als familie in de Brasserie iets wil 
eten of drinken dan is dit niet gratis en diënt men 
gewoon net als de overige gasten te betalen.

Ziggo op Satijnhof en De Vleugel
Het analoog signaal van Ziggo gaat verdwijnen. 
Elke woon/slaapkamer krijgt zijn eigen 
aansluiting. Men moet dan zelf een aansluiting 
afsluiten met Ziggo, net als op Koningsvoorde. 
Het zal wel iets duurder zijn. 

Kwaliteitsgelden
Deze zijn beschikbaar voor de jaren 2019-2020 
en 2021. Voor Satijnhof en de Vleugel zijn deze 
gelden al voor 1½ jaar besteed. Voor het 
resterende geld wordt gedacht aan maatregelen 
voor overlap in tijd voor overdracht, extra uren 
voor welzijn en een bewegingsagoog aannemen. 
Teams hebben kaders gekregen, mogen zelf 
invullen hoe dit vorm te geven. In oktober moet er 
een plan op tafel liggen. 

Bij Koningsvoorde ligt dit anders, in verband met 
een eerder besproken tekort. Er is toegezegd dat 
de kwaliteitsgelden in het dagtarief komen, dit is 
gunstig voor Koningsvoorde. Ook is de ontwikkeling 
dat het tarief van ZZP4 en misschien ZZP6 naar 
beneden worden bijgesteld negatief. We houden 
die ontwikkeling in de gaten, Koningvoorde heeft 
best veel cliënten met een ZZP4. 

Afbouw Koningsvoorde
De cliëntenraad wordt goed op de hoogte 
gehouden van de vorderingen van de afbouw, 
deze geschied voorspoedig. 

Brandoefening Satijnhof
Enkele leden van de cliëntenraad zijn op Satijnhof 
getuigen geweest van een onaangekondigde 
brandoefening. Er zijn lessen uitgekomen om van 
te leren. Het personeel handelt toch anders indien 
het een oefening is of het echte werk.  

Vanuit de cliëntenraad
Door Bert Claessen
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Een verdiende en positieve 
ode aan onze stad Tilburg

Zomaar…samen genieten !!

Al ben ik beslist niet aangesteld voor 
boekbespreking, heb er ook absoluut de kennis 
niet voor, toch wil ik dit samen met u delen !

Ik ben geen geboren Tilburgse, maar woon al wel 
sinds mijn jeugd ‘in de schoonste stad van het 
laand’.

Nou, de schoonste heb ik ernstig twijfels over, 
maar wel een heerlijke bourgondische, leuke, 
sociale, creatieve stad! Alles op onderwijs, uitgaan, 
muziek, sport, noem maar op, is er. En wist 
natuurlijk al wel, dat we Willem II-stad zijn op 
allerlei gebied.

Ik heb kort geleden een boekje cadeau  
gekregen, ‘Tilburg militaire stad’ geschreven  
door Herman Roozenbeek. Nu houd ik van  
lezen en geschiedenis...

Nou, lieve mensen, ik heb er beslist geen 
aandelen in, hoor, maar lees dit!

Wat een prachtig, zo zuiver gedetailleerd 
geschreven boek.

Als ooit iemand een tikkeltje geringschattend  
over Tilburg spreekt, geef ze dan dit in hun 
handen. Je hoort toch nogal eens, Tilburg blijft  
een dorp?!

Nu, met alles wat ik hierboven opnoem, ben ik  
’t daar beslist niet mee eens en terecht! Als je dit 
boek leest en geschiedkundig ziet, wat Willem I  
en II in onze stad zagen en investeerden.

Wat een kolossaal vertrouwen de legerleiding  
met Willem aan ’t hoofd in ons zag.

Wat we toch in de Franse tijd allemaal konden 
voorkomen (ook wel eens faalde natuurlijk),  
soms samenspande met Engeland.

Jaren onze eigen grenzen beschermden, steeds 
stadsgenoten hadden, die het roer mee in handen 
namen, soms om er zelf beter van te worden, 
maar velen toch echt uit vaderlandsliefde !

Zeker, er was een periode dat fabrikant en pastoor 
erg veel lakens uitdeelden, maar je moet ook alles 
in het tijdsbestek bekijken, waarin je zit.

De bevolking had toen niet de ontwikkeling van nu, 
daar walsen we maar al te makkelijk overheen.

Daarbij, om Brabant te handhaven ten opzichte 
van Noordelijk Nederland was een prestatie op zich! 
We zijn nu met trots de 6de stad van Nederland.

We hebben overal relaties, zakelijk, sport en 
cultureel.

Zeker, dat heb je overal kunnen lezen en 
beluisteren, maar zo helder en duidelijk is me 
eigenlijk nog nooit de spiegel voorgehouden.

Het is zo jammer, dat na zoveel en lang verblijf in 
Tilburg. Willem II het niet haalde, om zijn mooi 
nieuw paleis te betrekken.

Fijn, dat we weer een Willem (Alexander) hebben 
die veel belangstelling voor onze stad heeft.

Dank, aan de schrijver van dit mooie interessante 
boek. En laten wij trots zijn en blijven bouwen aan 
de grootste stad van Brabant, met zijn blijmoedige, 
actieve mensen.

UTOPIA.

Kermismiddag met accordeonist 27 juli
En natuurlijk een hapje en een drankje om het feest compleet te maken.
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Bevrijding 
Door Diana Vermeulen 

Kijkend naar de foto’s die ik voorbij zie komen op 
internet over de bevrijding van Tilburg, bevrijding 
van Nederland, komen de volgende gevoelens bij 
mij boven: respect, opluchting, moed.

Want hoe jong waren sommige soldaten niet? Die 
uit het veilige gezinsleven werden getrokken om in 
een ander land te moeten gaan vechten. Wat een 
angst hebben deze ‘mannen’ gekend om zich in 
deze oorlog te storten, in deze ellende. Hopende 
dat ze het zouden overleven en weer veilig naar 
eigen land konden terugkeren.

Ik weet nog goed op zondagen dat mijn opa bij 
ons aan de eetkamertafel zat. Dan kwamen vaak 
de mooie verhalen naar boven over het verleden, 
over vroeger…

Een verhaal deed mij altijd een rilling bezorgen. 
Mijn opa voer op de binnenvaart in Noord-Holland 
en het was in die tijd streng verboden om een 
radio aan boord te hebben. Op een dag kreeg hij 
controle van de Duitsers. Het hele schip werd 
doorzocht. Een jonge Duitse soldaat kwam bij 
deze controle de radio van mijn opa tegen. Hij 
keek mijn opa strak aan, enigszins geschrokken 
van zijn vondst. Heel even kreeg mijn opa een 
ingeving en bood de Duitse soldaat een reep 
chocolade aan. Deze soldaat pakte het aan en 
klom van boord zonder ook maar enig woord over 
de radio te zeggen tegen zijn meerdere…

Dit noem ik met recht ‘door het oog van de naald 
kruipen’. Want hoeveel mensen hebben dit geluk 
niet mogen kennen en hebben het uiteindelijk  
met hun leven moeten bekopen? Genoeg, zo te 
lezen op internet. Daar had mijn opa ook tussen 
kunnen zitten en dan had ik dit verhaal niet aan 
jullie kunnen vertellen. Ik weet zeker dat menig 
oudere een identiek verhaal kent. Deze verhalen 
moeten verteld blijven worden, zodat we eens te 
meer beseffen wat een geluk we destijds hebben 
gehad. En hoe we onze vrijheid moeten blijven 
koesteren. Kijk om je heen in de wereld, niet 
iedereen kan hetzelfde zeggen.

Om even bij stil te staan en op terug te denken , 27 oktober 2019 is Tilburg 75 jaar bevrijd !! 
Blijft voor ieder die het beleefd heeft een Gouden dag. En onze geallieerden , vooral voor Amerikanen , Engelsen ,
Schotten , Canadezen en Polen , onze levenslange dankbaarheid !

UTOPIA
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Tilburgse Kermis
Traditioneel gaat woning 2 van De Vleugel op de 
dinsdag naar de Tilburgse Kermis. We waren er 
helemaal klaar voor. De familie werd zoals altijd 
uitgenodigd om daarna ook nog een hapje te eten. 
Maar tijden veranderen. Het klimaat lijkt zelfs te 
veranderen. Niemand had het voor mogelijk 
gehouden dat het zo warm zou worden. Het was 
gewoon onverantwoord om zelfs nog met je ogen 
te knipperen. Zo heet was het. Zo verstandig als 
we dan zijn…… (ja toch), hebben we gekozen om 
het net even anders te doen. Een bezoek aan de 
kermis zat er niet in. Maar met wat creativiteit 

hebben we samen met de familie er toch een leuk 
middag van kunnen maken. 

De kermisbingo werd van stal gehaald. Hier waren 
fantastische prijzen te winnen zoals een suiker-
spin, oliebollen en knuffels zoals je alleen op de 
kermis ziet. Deze alternatieve middag werd af-
gesloten met een etentje. Chinees eten bleek de 
voorkeur te hebben van de bewoners. We kijken 
niet zou nauw, dus aan die wens werd voldaan.

Door Astrid Rosenboom

De wandeldriedaagse 2 juli
De laatste avond van de wandeldriedaagse is vanavond gelopen.
Alle lopers hebben de finish gehaald en hun medaille verdiend. Wat was het lekker weer om te lopen. 
Het was een geslaagd evenement, Dank aan alle vrijwilligers.Zonder jullie hadden we het niet gekund.

Als De Wever en als De Vleugel 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 16 bewoners of familieleden een 
reactie gegeven.
U waardeert de zorg- en dienstverlening bij De Vleugel met het cijfer 8,4.

Klanttevredenheid

8,4

Enkele zaken die volgens u goed gaan
• Aandacht voor mensen
• Respectvol omgaan
• Tevreden over zorg

Enkele zaken die volgens u anders of beter kunnen
• Meer stimuleren van activiteiten
• Verbeteren communicatie

Fijn dat u zowel het goede als de verbeterpunten met ons wilt delen. 
Wij gaan ermee aan de slag!
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Lekker eten en drinken en mooi weer. Bewoners hebben er weer van genoten. Dat kun je wel zien aan 
de foto’s. Mieke, bedankt voor de gastvrijheid en het organiseren van deze middag

BBQ bij Mieke in de tuin 4 juli Winactie Dag van de Zorg
Door Diana Vermeulen

In de maand mei heb ik naar alle medewerkers 
van Koningsvoorde, Satijnhof en De Vleugel  
een mail gestuurd met de vraag of zij een foto 
konden opsturen wat het ‘gevoel van zorg’  
vertegenwoordigde. Er was zelfs een prijsje  
mee te winnen; een ‘make-over’ door de kapster 
van Satijnhof. Misschien is dit ook wel de reden 
geweest dat de inzendingen die binnen kwamen 
voornamelijk van medewerkers van Satijnhof 
afkomstig zijn…

De drie winnaars zijn: Dimphy de Laat, Wilma  
van Gorp en Ellen Kramer.

Foto 1 - foto kerstdiner op Angora
Dimphy zegt daarbij: Voor mij is een kerstdiner  
met de bewoner en zijn vrouw en of haar man een 
belangrijk moment om het ‘thuisgevoel’ te kunnen 
geven. Dit wordt ook ieder jaar zeer gewaardeerd.

Foto 2 - foto met bewoonster
Wilma zegt daarbij: Betrokkenheid voor en met  
de bewoners. En dan voor de tevreden glimlach, 
daar doen we het toch voor.

Foto 3 - foto met bewoonster
Ellen zegt daarbij: Zorgverlening is niet alleen  
het werken aan het bed en het aanbieden  
van medicatie, het begeleiden naar het toilet.  
Maar misschien nog wel veel meer het realiseren 
van die glimlach op een iedere gezicht, het gevoel  
van er mogen zijn. Er echt mogen zijn!

Beste dames, van harte gefeliciteerd met jullie 
prijs! Deze kunnen jullie bij mij persoonlijk komen 
ophalen. 

1

3

2
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De Vleugel krijgt, net als andere zorgcentra, 
extra geld om invulling te geven aan een 
goede kwaliteit van zorg en welzijn. Landelijk 
zijn er normen gesteld: bijvoorbeeld toezicht 
en aandacht in de huiskamer, verpleegkundige 
aanwezigheid voor complexe zorg. Het gaat 
om de bewoner echt goed kennen en 
persoonsgerichte aandacht.

Van de extra gelden zijn voornamelijk 
gastvrouwen aangenomen waarmee we grote 
delen van de dag altijd iemand in de huiskamer 
hebben die de bewoners goed kent, aandacht 
hebben voor lekker eten en drinken, voor 
gezelligheid en een activiteit. Er zijn twee 
medewerkers welzijn die activiteiten helpen 
organiseren. Op de woongroep of met een 
uitstapje. We kozen er ook voor om elke dag  
een zorgmedewerker in een gastvrouwdienst  
te plannen. Zij schuift in als er een zorgcollega 
onverwacht ziek is geworden. 

Zeer waardevol is dit alles. Dat blijkt ook uit  
de reacties van bewoners, familie en van de 
medewerkers. We merken allemaal een 
belangrijk verschil.

Deze gelden zijn voor de komende jaren 
gegarandeerd én er gaat nog meer extra geld 

beschikbaar komen. Echter nu zijn de ‘spelregels’ 
veranderd. Landelijk is in 2018 onderzoek 
gedaan naar wat een indicatie gemiddeld gezien 
nodig heeft aan zorg en begeleiding, ofwel wat 
een indicatie kost. Er zijn verschillende indicaties. 
Op basis van dit onderzoek is landelijk per 
indicatie het tarief aangepast. Bijvoorbeeld de 
lage ZZP 4 krijgt vanaf volgend jaar per dag een 
aanzienlijk lager tarief terwijl een andere indicatie 
juist een hoger tarief krijgt. 

Afhankelijk van de mix aan indicaties gaat een 
huis dus inderdaad dat beloofde ‘meer 
kwaliteitsgeld’ krijgen, of krijgt een huis juist 
minder. De Vleugel gaat nog steeds meer geld 
ontvangen, maar wellicht niet meer genoeg  
om al onze behoeften en plannen te vervullen. 
Graag willen we de gastvrouwen op elke 
woongroep aanwezig kunnen plannen van  
8.00 tot 20.30 uur, zouden we graag de 
welzijnsmedewerkers meer ruimte willen  
geven en de diensten van de medewerkers  
laten overlappen zodat ze met elkaar kunnen 
overleggen. Gelukkig hebben we met het eerste 
geld al betekenisvolle dingen kunnen doen!  
We zullen samen goed moeten kijken en 
bespreken hoe we met het iets minder  
‘meer-geld’ zo goed mogelijk en betekenisvol 
kunnen vervolgen.

Kwaliteitsgelden goed besteed
Door Lizette de Laat

Gezellig middagje bingo 1 augustus

Vandaag de beweeg- / tovertafel gebruikt 10 juli Dagbesteding

Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Gezellig middagje bingo spelen op woning 1.
De bewoners hebben er weer van genoten, daar doen we het voor.

Vandaag de beweeg / tovertafel gebruikt. Heerlijk om bewoners vol overgave aan het werk te zien  
want stilzitten is ook maar saai!

Door Lizette de Laat

Met het Wever-motto ‘Maak van je oude dag een 
nieuwe dag’ in het oog is het logisch dat de dagbe-
steding (inmiddels genoemd daginvulling) van 
bewoners, voor De Wever een heel belangrijk 
thema is. Net als in De Vleugel, wordt hier in heel 
de Wever, volop vanuit de extra kwaliteitsgelden 
op ingezet. Op De Vleugel is op elke huiskamer 
meer uren gastvrouw en zijn er twee medewerkers 
welzijn gekomen voor aandacht, beweging, activi-
teit. Er is scholing voor gastvrouwen en is er 
coaching op deze veranderende rol van de gast-

vrouwen. We zien hiervan zeker effecten. Er is 
veel meer te doen, veel creativiteit, meer bewe-
ging, meer aandacht.

De Wever is de afgelopen periode bezig geweest 
met het uitwerken van een visie op daginvulling. 
Die visie vraagt een uitwerking naar de praktijk. Dat 
gaat gebeuren in twee projecten: Project Dagbeste-
ding en Project Woonondersteuning. Voor project 
Woonondersteuning is Satijnhof één van de drie 
pilotlocaties. De pilot gaat meer richting en kaders 
geven, er gaan dingen uitgeprobeerd worden. De 
Vleugel zal dit met interesse volgen.
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Onlangs is de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 
van De Wever geëvalueerd. We zijn tot de 
conclusie gekomen dat deze receptie in de 
traditionele vorm zijn langste tijd heeft gehad. 
Besloten is daarom voor een andere vorm van 
contact te kiezen waardoor we vooral de 
medewerkers bereiken. Een lezing of 
symposium voor medewerkers en vrijwilligers 
van De Wever, dus geen relaties en oud-
gedienden meer. 

Gezien de transitie waarin De Wever zich bevindt, 
kwamen we uit bij het fenomeen ‘Omdenken’. 
Omdenken is een praktische filosofie waarmee je 

problemen in mogelijkheden kunt transformeren. 
De ‘Omdenkshow’, een interactieve theatershow, 
zet deelnemers aan tot een andere manier van 
denken en samenwerken. Van denken in 
problemen en beperkingen, naar denken in 
kansen en mogelijkheden. Bovendien ervaren de 
deelnemers een sterk wij-gevoel, dat door de 
collectieve leerervaring positief doorwerkt op de 
organisatiecultuur.

De Wever heeft deze show vastgelegd op 
donderdag 23 januari vanaf 15.00 uur. Er kunnen 
maximaal 250 personen deelnemen. Meer 
informatie volgt via intranet.

Nieuwjaarsevenement 
Medewerkers en vrijwilligers

De tuin van Herman 27 augustus
Vandaag hebben we een uitstapje gehad met de wandelclub naar De tuin van Herman.  
Daar werden we heel gastvrij ontvangen en hebben we een rondleiding gehad.  
Voor een hapje en een drankje was ook gezorgd. Het weer zat ook mee, al met al  
weer een geslaagd uitstapje. Dank je wel voor iedereen die hierbij geholpen heeft.

Gezellig sjoelen met zijn allen 23 september
Gezellig sjoelen met zijn allen. Zo komen we de middag wel door.
 

Een grote poetsdag 31 augustus.
Op De Vleugel werd een grote poetsdag gehouden. 

Niet alleen het personeel maar ook de bewoners waren van de partij. Zij droegen hun steentje bij.  
Daaruit blijkt maar eens te meer dat vele handen licht werk maken. Alles is weer fris en fruitig!
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Snoezelkussen
Hoe mooi is dit… Kleindochter gaat de opleiding doen bij De Wever. Ze heeft de belevingsgerichte zorg 
al aardig in beeld. Ze heeft een prachtig snoezelkussen gemaakt voor haar oma en is daarmee goed op 
weg voor haar toekomst.

Zo wil toch iedereen 
verwend worden
Dat kleine stukje extra aandacht. 
Dat is toch genieten!

JAARLIJKSE BBQ VIERING
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Fijn najaar!


