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Wij kijken naar de mogelijkheden
‘Er zijn steeds meer ouderen die zorg 
nodig hebben, maar er zijn helaas ook 
steeds minder zorgmedewerkers. Dat is 
wel een uitdaging. Daarom zoeken we 
binnen Respect naar mogelijkheden om de 
zorg anders te organiseren. We brengen 
bijvoorbeeld in kaart wie welke hulp nodig 
heeft, om gericht te kunnen helpen. En we 
kijken of we hulpmiddelen kunnen inzetten. 
Zo kan de thuiszorgmedewerker soms prima 
via een videoverbinding contact hebben, 
bijvoorbeeld om te polsen hoe het met 
iemand gaat. Dan is er wel écht persoonlijk 
contact, maar hebben we geen reistijd. 
Daardoor kunnen we meer mensen helpen 
en bieden we precies de zorg die zij nodig 
hebben. En daar draait het uiteindelijk om.’

AAN HET WOORD

Saskia KrosseSaskia Krosse

Ze heeft een flinke berg ervaring in de 
Thuiszorg, Saskia Krosse. Al dertig jaar werkt 
ze in deze tak van sport. Sinds 1 september 
is ze als zorgmanager Thuiszorg in dienst bij 
Respect. Toch is de kans dat u haar bij u thuis 
tegenkomt klein. ‘Ik werk niet in de wijk zelf. 
Het is mijn taak de thuiszorgmedewerkers zo 
te ondersteunen dat zij de best mogelijke zorg 
kunnen leveren, zodat mensen ook als ze wat 
hulp nodig hebben zo goed mogelijk uit de 
voeten kunnen.’

Soms is er wat extra hulp nodig
‘Ik vind het heel belangrijk dat mensen 
zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven en 
kunnen wonen waar zij zich prettig voelen. 
Voor veel mensen is dat hun eigen huis: 
ongeacht of ze ondersteuning nodig hebben. 
Maar helaas: de ouderdom komt vaak 
met gebreken, dus is er soms wat extra 
hulp nodig. De thuiszorg kan dan helpen, 
bijvoorbeeld met douchen, steunkousen 
aantrekken, wondzorg of medicatie. Samen 
met de regieverpleegkundige kunnen we 
ook kijken naar de woonsituatie. Zijn er 
aanpassingen nodig? Hoe zit het met eventuele 
mantelzorgers? Worden die niet teveel belast?’

De beste zorg thuis
voor iedereen

*  Foto cover gemaakt door Dick Teske, Scheveningse persfotograaf.
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Dick van der Schans Dick van der Schans 
Menselijke zorg 
met wat 
technische hulp

Er zijn steeds meer ouderen in Nederland. 
Dat betekent dat er steeds meer 
medewerkers nodig zijn om voor deze 
ouderen te zorgen. En die zijn er niet… 

Respect zet zich dagelijks in om deze 
zorgmedewerkers te werven en te 
behouden om in de toekomst goede zorg 
te kunnen blijven leveren. Daar zitten ook 
technologische oplossingen bij, maar: 
‘Menselijk contact blijft belangrijk’, stelt 
Dick van der Schans, manager Marketing, 
Communicatie en Front Office. Hij vertelt 
meer over de ontwikkelingen binnen de 
ouderenzorg.

Goede zorg voor iedereen
‘We hebben nu tijdelijk een data-analist in 
de arm genomen. Hij brengt bijvoorbeeld 
in kaart welke zorg al onze cliënten in de 
thuissituatie precies nodig hebben. Er is 
namelijk een tekort aan verpleegkundigen. 
Door het gebruik van data kunnen de 
beschikbare verpleegkundigen aan de slag 
bij cliënten die gespecialiseerde hulp nodig 
hebben. Met deze informatie kan onze 
roostermaker een goede planning opstellen 
en krijgen alle cliënten heel gericht goede 
zorg.’ 

Ondersteuning via de tablet
Ook Beeldzorg biedt soms uitkomst. ‘De 
Thuiszorgmedewerker belt dan via een tablet 
met de cliënt: ze spreken elkaar via een 
eenvoudige videoverbinding. De medewerker 
hoort én ziet zo meteen hoe het met iemand 
gaat. Dat werkt prima, als het gaat om een 
stukje sociale controle, structuur in de dag 
aanbrengen of bijvoorbeeld medicijncontrole. 
Omdat de reistijd vervalt, kunnen de 
medewerkers meer mensen helpen. 
Sommige cliënten vinden het bovendien 
prettig dat er hierdoor niet steeds iemand 

BEELDZORG

Ook Thuiszorg via een tablet?
Krijgt u Thuiszorg via Respect? En 
kunnen we u helpen door regelmatig te 
videobellen? Dan ontvangt u van Respect 
een tablet in bruikleen. En die tablet mag u 
ook gewoon gebruiken om uw kleinkinderen 
te bellen. Of om bingo te spelen met 
Compaan. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden 
voor Beeldzorg? Neem dan contact op met 
het Servicebureau: 070-306 9170

van Thuiszorg langskomt. Dat geeft hen meer 
eigen regie en privacy.’

Technische hulpmiddelen
Maar er zijn veel meer technische 
mogelijkheden. ‘Volgend jaar beginnen we 
met een elektronische medicatie dispenser. 
Dat is een apparaatje dat op het juiste tijdstip 
de juiste medicijnen uitreikt. Er zijn ook 
slaaprobots, die helpen om makkelijker in 

slaap te vallen. En zorgrobots die helpen 
een dag-nachtritme vast te houden. Of 
heupairbags, die voorkomen dat iemand 
bij een val een heup breekt. Samen met 
studenten van de TU Delft probeert Respect 
bovendien nieuwe oplossingen te vinden voor 
bestaande problemen. We wisselen onze 
ervaringen uit met andere zorgorganisaties. 
Zo leren we van elkaar en kunnen we de best 
mogelijke zorg leveren. Ook in de toekomst. ’Er is een Er is een 

tekort aan tekort aan 
verpleegkundigenverpleegkundigen
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Samenwerking
Soms merkt Bente dat er meer speelt. ‘Als 
iemand te weinig eet, kan de spierkracht 
afnemen en wordt bewegen lastiger. Dan 
kan ik een diëtist inschakelen. En als 
iemand problemen heeft met slikken of 
communicatie, kan een logopedist helpen.
‘Ook ‘freezing’ komt vaak voor bij Parkinson: 
mensen stoppen dan ineens met lopen. Daar 
kunnen we mee oefenen. Soms helpt het 
cliënten om te tellen tijdens het lopen. Een 
ergotherapeut kan dan meekijken wat handig 
is. Er zijn bijvoorbeeld rollators die tikkende 
geluidjes maken of een rode streep op de 
vloer projecteren. Dat kan helpen.
‘Die korte lijntjes en onderlinge afstemming, 
die ervaren onze cliënten echt als prettig.’

Ondersteuning bij Parkinson
Met een verwijzing van uw huisarts of 
neuroloog kunt ook u een afspraak maken 
met één van onze fysiotherapeuten. 
Daarvoor kunt u bellen met het 
Servicebureau, op telefoonnummer 
070 - 306 91 70.

Fysiotherapie ter 
ondersteuning 
van mensen met 
Parkinson

FYSIOTHERAPIE HUREN
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Een woning 
huren 
bij Respect

Bente van EsBente van Es

Als fysiotherapeut helpt Bente van Es 
vaak mensen met Parkinson die nog thuis 
wonen. ‘Parkinson is een gecompliceerde 
ziekte, waarbij iedereen andere zorg 
nodig heeft. Gelukkig zijn de lijntjes met 
mijn collega’s kort. Ik kan bijvoorbeeld 
eenvoudig een logopedist, ergotherapeut, 
diëtist of psycholoog inschakelen, als ik 
denk dat iemand daarbij gebaat is. Zo bieden 
we mensen echt de zorg die hen het beste 
helpt.’

Bewegen gaat hierdoor echt beter
Bente: ‘Bij de meeste cliënten met de ziekte 
van Parkinson richten we ons op het zo 
makkelijk mogelijk bewegen in het dagelijks 
leven. Dat willen we op niveau houden of 
verbeteren. Lopen bijvoorbeeld.’ Mevrouw 
Ammerlaan (69) kan er over meepraten. ‘Mijn 
benen doen het niet meer zo goed. Lopen 
gaat lastig. Daarom heb ik nu twee keer per 
week fysiotherapie. Bente laat me allemaal 
oefeningen doen. Met een bal gooien, lopen, 
fietsen, bij een brug met m’n benen heen en 
weer zwaaien. Bewegen gaat hierdoor echt 
beter.’

Meneer Dommanschet huurt een 
zelfstandige woning bij Respect. ‘Het is 
fijn wonen hier’, vindt hij. ‘Ik voel mij hier 
thuis.’ Zou dat ook wat voor u zijn: een 
appartement huren bij Respect? U woont 
dan zelfstandig, maar hebt de zorg binnen 
handbereik als dat nodig is. 

‘Het was een weloverwogen beslissing 
om hier te komen wonen’, vertelt meneer 
Dommanschet (89). ‘Mijn vrouw had 
al een aantal TIA’s gehad en ik wilde 
dat zij in de buurt zou worden verzorgd 
als mij iets overkwam. Vandaar dat we 
in een appartement in Zeewinde zijn 
terechtgekomen.
‘Doordat ik vorig jaar iets aan m’n voet kreeg, 
kon ik niet meer voor haar zorgen: ze moest 
noodgedwongen naar een zorgafdeling. Daar 
was ik helemaal niet blij mee, maar omdat 
we in hetzelfde complex woonden, kon ik 
haar wel elke dag ophalen. Dan waren we 
samen hier in ons appartement of gingen we 
naar buiten.
‘Helaas is ze inmiddels overleden, maar 
ik heb er zeker geen spijt van dat we zijn 
verhuisd. Ik heb het hier naar m’n zin en ga 
niet meer weg!’

Warm en veilig
Tessa Jeans, manager Vastgoed & Services, 
vroeg bewoners naar de verschillen 
tussen huren bij Respect en een reguliere 
woningcorporatie. ‘Ze ervaren meer 
geborgenheid. De medewerkers nemen 
de tijd en kennen de huurders echt. Ze 
houden een extra oogje in het zeil, net als 
de bewoners onderling. Mensen voelen zich 
daardoor veiliger.
Daarnaast vinden bewoners het fijn dat ze 
lang zelfstandig kunnen wonen, desnoods 
met intensieve zorg. Als dat écht niet meer 
gaat, dan kunnen ze op sommige locaties 
intern verhuizen. Het stelt mensen gerust dat 
ze dicht bij hun partner kunnen blijven.’

Ook huren bij Respect?
Wilt u een sociale huurwoning of een 
woning in de vrije sector huren bij Respect? 
Kijk dan eens op onze website of bel 
het Servicebureau voor meer informatie: 
070 - 306 9170.

Ik ga hier Ik ga hier 
niet meer weg!niet meer weg!
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VOEDINGSTIPS

Veel ouderen zijn actief aan het bewegen 
om hun spieren sterk te houden. Maar: 
‘Om spierkracht te behouden, moet je 
ook goed eten’, weet diëtist Lydia Hovens. 
‘Alleen bewegen is niet voldoende.’ Ze deelt 
voedingstips waar uw spieren blij 
van worden.

Eet voldoende eiwitten
Voldoende eten én de juiste stoffen 
binnenkrijgen: daar draait het om. Eiwitten 
bijvoorbeeld, want dat zijn de bouwstoffen 
van uw spieren. U hebt dagelijks 1 gram eiwit 
nodig voor iedere kilo lichaamsgewicht. Bij 
60 kilo zijn dat vijf bakjes kwark. U kunt dit 
ook vervangen door andere melkproducten, 
vlees(vervangers), vis, ei, brood, noten en 
bonen. Eet u onvoldoende? Dan gebruikt uw 
lichaam de eiwitten als energie en neemt uw 
spierkracht af.

Slik vitamine D
Vitamine D houden uw botten en spieren 
sterk. Bent u zeventig jaar of ouder? Zorg dan 
dat u dagelijks twintig microgram vitamine D 
binnenkrijgt. Een wandeling in de zon, vette 
vis (haring, makreel en zalm), halvarine, 
margarine en bak- en braadproducten of een 
supplement: het helpt allemaal.

Meer tips of hulp?
Bent u in de afgelopen periode afgevallen 
of heeft u minder spierkracht? Dan kan het 
zijn dat u te weinig eet of verkeerde keuzes 
maakt qua voeding. We helpen u graag met 
een persoonlijk voedingsadvies. Maak een 
afspraak met één van onze diëtisten via 
het Servicebureau: telefoonnummer 
070 - 306 9170. 

Nog meer tips en adviezen? Ga naar 
www.goedgevoedouderworden.nl.

Langer fit, 
dus langer 
thuis
Als u regelmatig uw conditie, spierkracht 
en balans traint, is de kans groter dat u 
zelfstandig en veilig thuis kunt blijven 
wonen. Bij Respect kunt u in een kleine 
groep van zes tot acht senioren twee keer 
per week onder begeleiding van een senior 
beweegbegeleider sporten. ‘Ik merk zeker 
verschil,’ vertelt meneer Schreuder (75),
‘en bijkomend: we hebben een heel 
gezellig clubje.’

Oefeningen aanpassen
‘De trainingen bij SeniorFit verbeteren de 
conditie, spierkracht, houding en balans,' 
vertelt fysiotherapeut Ewelina Cierplikowska. 
‘Tijdens de intake vragen we de deelnemers 
naar hun doelen. Dat kan variëren van 
traplopen, lange wandelingen maken of veilig 
op straat lopen, tot zelfstandig boodschappen 
doen. Daar passen we hun oefeningen op aan.’

Soepeler
‘Ik wilde meer bewegen en voorkomen dat 
ik bij een onverwachte beweging meteen ter 
aarde zou storten’, licht meneer Schreuder 
zijn doelen toe. ‘Het bevalt me goed om 
onder begeleiding te sporten. Je wordt toch 
teruggefloten als je wat té enthousiast op de 
hometrainer zit. Ik beweeg nu soepeler, buk 
makkelijker en m’n evenwicht is beter. En ik 
heb meer vertrouwen gekregen, waardoor ik 
weer vaker buiten fiets.’

Lachen
‘We beginnen elke training met een 
gezamenlijke warming-up’, aldus senior 
beweegbegeleider Souf Lassal. ‘Daarna volgt 
iedereen zijn eigen trainingsprogramma 
en begeleid ik de mensen. We sluiten de 
les samen af met een cooling-down. Het 
menselijk aspect tijdens de lessen vind ik 
heel belangrijk: het moet gewoon gezellig 
zijn om te sporten.’
En dat is het! ‘We maken krankzinnige 
grapjes en lachen veel onderling’, meldt 
meneer Schreuder. ‘Er heerst zo’n 
ontspannen sfeertje daar, dat ik er elke keer 
opgewekt naartoe ga.’

Ook meer bewegen? 
SeniorFit wordt gegeven op de locaties 
Zeewinde en Bosch & Duin. Hebt u interesse? 
Neemt contact met afdeling Fysiotherapie: 
mail fysiotherapie@respectzorg.nl of 
bel 070-306 9183. 

Voedingstips om uw spieren 
op peil te houden

SENIORFIT

Tips om voldoende eiwitten 
binnen te krijgen

•  Eet of drink bij elke maaltijd een  
eiwitrijk product

• Vervang thee door melk of sojamelk

•  Beleg minimaal één boterham met  
hartig beleg 

• Neem wat vaker een gekookt ei

•  Eet een hartig belegd toastje,  
blokje kaas of handje ongezouten  
noten als tussendoortje

•  Neem na de warme maaltijd een 
schaaltje kwark
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Vrijwilligers 
maken het verschil
De vrijwilligers bij Respect maken echt het verschil voor de bewoners en medewerkers. Hier 
maakt u kennis met twee van hen, maar natuurlijk zijn we ook alle andere vrijwilligers dankbaar 
voor hun onmisbare steun, hulp en gezelligheid!

VRIJWILLIGERS BEKEND GEZICHT
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Naam en leeftijd
Piet Hazenboom (77)

Vrijwilligerswerk
Spelletjes spelen, wandelen, bingo, mee op 
groepsreis en – tot corona - één keer in de week 
koken (echte Hollandse pot).

Wat maakt dit werk leuk?
‘Ik doe dit werk graag en voor de mensen hier is het 
fijn om extra aandacht te krijgen. Zeker als ze niet 
veel aanloop krijgen. Hele verhalen vertellen ze. Met 
één van de bewoners ga ik geregeld wandelen. Dan 
lopen we bijvoorbeeld naar Loosduinen, waar hij 
vandaan komt en wijst hij precies aan waar hij heeft 
gewoond en gewerkt.’

Naam en leeftijd
Rinus van der Toorn (70)

Vrijwilligerswerk
Kaartspelen, mee met een boottochtje, buiten wandelen, 
zwemmen, praatgroepje over actuele onderwerpen (sinds 
corona via Skype).

Wat maakt dit werk leuk?
`Het is mooi om te zien hoe mensen genieten van 
activiteiten. Na jarenlang mijn zoon liefdevol te hebben 
verzorgd, ben ik na zijn overlijden hier vrijwilligerswerk 
blijven doen. Een lach op iemands gezicht geeft voldoening 
en doet me beseffen waarom ik dit zo graag doe. Je maakt 
het verschil voor iemand. Daarnaast maakt het me ervan 
bewust dat ik mijn zegeningen moet tellen!’

Maatjes gezocht
Wilt u het vaste maatje worden van één van de bewoners? Gewoon gezellig samen kletsen, een 
wandelingetje maken of een spelletje spelen? Zeker in deze coronaperiode doet u een ander daar 
veel plezier mee! 
Neem contact op met Ineke Duijvestijn, coördinator vrijwilligers van Respect, voor meer informatie. 
U bereikt haar via: 06 14 51 31 27 of via: i.duijvestijn@respectzorg.nl.

Een bekend 
gezicht: 
Adrie Zwennes

Adrie Zwennes begon ooit met vakantiewerk 
bij een van de zorginstellingen van het 
huidige Respect. Zeventien was hij toen. Hij 
ging aan de slag als technische medewerker 
en is nooit meer weggegaan. Inmiddels zijn 
we dik veertig jaar verder en is Adrie één 
van de bekende gezichten binnen Respect.

‘Toen ik hier begon deden we echt alles zelf,’ 
vertelt Adrie. ‘Behangen, witten, tegelen, 
loodgieterswerk, schilderijtjes en lampjes 
ophangen. Dat is wel anders geworden. 
Nu doe ik alleen nog licht onderhoud. Een 
verstoppinkje, een keukendeurtje recht 
hangen, een lampje vervangen: dat soort 
werk.’ Medewerker Techniek en Onderhoud en 
huismeester van de locaties Prins Willemhof 
en Zeewinde: dat is de officiële functie van 
Adrie. En omdat hij hier al zo lang werkt, 
weten de bewoners hem zeker te vinden.

Vertrouwd
‘Ik heb veel contact met de mensen en ik ken 
ze ook echt. Ze komen naar me toe om hun 
verhaal te vertellen. Het voelt vertrouwd voor 
ze. Er zijn bewoners die zeggen: ‘Ik ben niet 
thuis, maar ga maar gewoon naar binnen 
hoor, om het op te lossen.’ Of: ‘Is Adrie er 
niet? Oh, laat dan maar. Ik wacht wel tot hij 
terug is.’ Dat vind ik een mooi compliment.’

Persoonlijk
‘Het heeft er denk ik mee te maken dat ik 
altijd beleefd ben. Mensen geven vaak aan 

dat ik ze met hun voornaam mag aanspreken, 
maar ik vind het zelf toch prettiger om ze 
meneer of mevrouw te noemen. Ik neem de 
tijd voor ze, om even een praatje te maken en 
naar ze te luisteren. Dat persoonlijk contact 
met de bewoners, dat vind ik wel het leukste 
aan m’n werk.’ 

Toen ik hier begon Toen ik hier begon 
deden we deden we 

echt alles zelfecht alles zelf

Ik ben niet thuis, Ik ben niet thuis, 
maar ga maar gewoon maar ga maar gewoon 

naar binnennaar binnen
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AIV

Op een fijne manier oud worden gaat over 
meer dan een gezond lichaam. Het gaat 
om het totaalplaatje van iemands leven. 
Om de dingen die goed gaan. Die nog wél 
kunnen. De dingen die zingeven of mensen 
het gevoel geven van betekenis te zijn. En 
dat is precies waar Positieve Gezondheid om 
draait. Want door de focus te verleggen,  
kan iemand zich al een stuk beter voelen.

Iedereen mankeert wel eens iets
‘Bij Positieve Gezondheid kijk je naar 
alle aspecten van je leven’, vertelt Adrie 
van den Hoek, die als voorzitter van de 
Cliëntenraad Wijkzorg Respect betrokken 
is bij het actieonderzoek. ‘Je kijkt hoe het 
lichamelijk gaat, maar ook hoe je dagelijks 
functioneert. Of je nog meedoet en wat je 
kwaliteit van leven is. Hoe het geestelijk gaat 
en of er sprake is van zingeving. Als het op de 
meeste vlakken van je leven goed gaat, krijgt 
lichamelijke gezondheid minder aandacht. 
Dan voelt dat minder zwaar. Weet je: iedereen 
mankeert wel eens iets. Maar je bent niet je 
aandoening. Je bent zoveel meer.’

Scheveningen Noord
Daphne Metaal besteedt vanuit Lijn1 
aandacht aan het gedachtegoed van Positieve 
Gezondheid. ‘Door mensen bewust te maken 
van alles wat er al in de wijk is en gezondheid 

als vertrekpunt te nemen, krijgen we een 
goed beeld hoe we samen gezond en vitaal 
oud(er) kunnen worden op Scheveningen 
Noord. We werken daarom samen met 
organisaties in zorg en welzijn, zoals onder 
andere Respect, én met de wijkbewoners 
zelf. We brengen in kaart hoe verschillende 
mensen en partijen dat gezond ouder 
worden voor zich zien. Want een huisarts, 
een ambtenaar op het stadsdeel of de lokale 
kapper heeft daar andere ideeën over dan 
een zorginstelling of wijkbewoner. Juist 
in het samenbrengen van al die diverse 
perspectieven zit de winst.’

Interviews door en met wijkbewoners
‘Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen, 
volgen sommige bewoners uit Scheveningen-
Noord een interviewtraining’, aldus Daphne. 
‘Daarna gaan ze hun mede-wijkbewoners 
interviewen. Hoe kijken zij naar gezond oud 
worden in deze wijk? Wat kunnen ze zelf 
doen? Wat hebben zij nodig? Waar hebben 
ze behoefte aan? Maar ook: welke ideeën 
hebben ze? Welke talenten, passies en 
hobby’s hebben ze? En waarmee kunnen ze 
zelf een bijdrage leveren?’

Ideeën verzamelen
‘Mensen realiseren zich soms niet hoe leuk 
en bijzonder hun inzichten en ideeën zijn,’ 
weet Adrie. ‘En hoeveel dat ook voor  

andere wijkbewoners kan betekenen. We 
willen daarom echt van de wijkbewoners  
zelf horen hoe zij tegen dingen aankijken.  

Al die behoeften, inzichten en ideeën voegen 
we samen. In de loop van volgend jaar 
kijken we dan met wijkbewoners, zorg- en 
welzijnsinstellingen en andere betrokkenen 
wat er mogelijk is. Wat we sámen kunnen 
doen om de levens van zoveel mogelijk 
ouderen in de wijk een positieve draai te 
geven.’

Positief ouder 
worden

Je bent niet Je bent niet 
je aandoening, je bent je aandoening, je bent 

zoveel meerzoveel meer

We willen het We willen het 
van de wijkbewoners van de wijkbewoners 

zelf horenzelf horen

Voorzitter cliëntenraad 
Wijkzorg Respect 
Adrie van den Hoek.

Doet u mee?
Wilt u zelf ook leren interviewen en 
wijkbewoners interviewen over hun 
behoeften en ideeën voor gezonde en 
vitale toekomst? Of zou u het leuk vinden 
geïnterviewd te worden? 
Neem dan contact op met Adrie Van den 
Hoek, via telefoonnummer 06 21 65 67 22. 
Laat u svp uw naam en telefoonnummer 
achter als u de voicemail krijgt?

GEZONDHEID

In het midden: Daphne Metaal van Lijn 1
Foto: Eric van Nieuwland
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Schevenings Ontmoeten, voor 
ouderen en mantelzorgers
Sinds begin november 2021 is Respect 
gestart met Schevenings Ontmoeten. 
Schevenings Ontmoeten is een plek waar 
ouderen en mantelzorgers elkaar kunnen 
ontmoeten, ervaringen kunnen delen en 
leuke activiteiten kunnen volgen.  
 
Activiteiten
De activiteiten worden afgestemd op de 
deelnemers. Dat zal elke keer anders zijn! De 
dag start om 09.00 uur en eindigt om 15.00 
uur. Er wordt tussendoor een lekkere lunch 
voor u verzorgd.  
 
Indicatie deelnemers
Voor deelname aan Schevenings Ontmoeten 
heeft u geen indicatie nodig. De enige 
voorwaarde is dat de deelnemers enigszins 
zelfstandig zijn.

Vindt u het leuk om gelijkgestemden te 
ontmoeten? Meld u dan aan voor Schevenings 
Ontmoeten! 
 
Locatie                               
Respect Bosch & Duin  
Scheveningseweg 76 
2517 KZ Den Haag 

Wanneer
Elke dinsdag van 9.00 tot 15.00 uur.

Kosten
Per deelnemer € 5,50 per dag (inclusief koffie/
thee en een lunch).

Aanmelden
Deelnemers kunnen zich aanmelden via het 
Servicebureau: 070 - 306 9170.

OPROEPDUURZAAMHEID

Groen, groener, 
groenst!
Respect gaat voor vergroening. Omdat 
we het belangrijk vinden én omdat het 
van de Europese regelgeving moet. Vanaf 
2023 moeten alle zorgcentra namelijk 
minimaal energielabel C hebben. Maar 
als de renovatie van Het Uiterjoon is 
afgerond, hebben al onze woonzorglocaties 
energielabel A. En daar zijn we maar wat 
trots op!

Duurzaam, comfortabel en behaaglijk
Door de bevlogenheid van technisch manager 
Ed van Dijk bespaart Respect al jaren bewust 
energie. ‘Het geeft me echt een kick om de 
gebouwen steeds duurzamer te maken. Ik 
ben er al tien jaar continu mee bezig. Elke 
keer als er iets moet worden vervangen, 
kijk ik of er een duurzame oplossing is. We 
hebben daardoor nu overal ledverlichting. We 
hebben zonnepanelen en warmtepompen. 
Installaties om warmte terug te winnen en 
gevelisolatie.’ Al die maatregelen samen 
maken de appartementen van de bewoners 
heel comfortabel en behaaglijk.

Glow in the dark
‘Steeds als er wat nieuws op de markt 
komt, denk ik: kan ik dit toepassen binnen 
de organisatie? Is het al betrouwbaar of 
kunnen we beter nog even wachten? Laatst 
hebben we in Bosch en Duin bijvoorbeeld alle 

nooduitgang-bordjes vervangen door glow in 
the dark bordjes. Die hebben helemaal geen 
energie meer nodig. In de aanschaf zijn ze 
misschien wat duurder, maar op de langere 
termijn verdien je dat zeker terug.’

Voor een mooie wereld
Door alle bewuste keuzes is Respect nu al 
helemaal klaar voor de toekomst. Dat is 
een prachtige prestatie, maar we blijven 
aan de weg timmeren. En niet alleen qua 
energie. Zo gebruiken we overal biologische 
schoonmaakmiddelen. En mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt onderhouden 
onze tuinen. Met z’n allen maken we de 
wereld een beetje mooier.

Ed van DijkEd van Dijk

Zo gebruiken we Zo gebruiken we 
overal biologische overal biologische 
schoonmaakmiddelenschoonmaakmiddelen
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Cliëntenraad Wijkzorg
De cliëntenraad Wijkzorg vertegenwoordigt alle cliënten die thuis wonen en thuiszorg of diensten 
van het behandelcentrum ontvangen. Cliënten hebben zo de kans om mee te praten en mee te 
beslissen over aangelegenheden die hen aangaan. In de raad kunnen zowel cliënten zelf als hun 
vertegenwoordigers (familie, vrijwilligers) zitting hebben. Voor de cliëntenraad is het belangrijk om 
te weten wat er leeft onder de cliënten. Daarom organiseert de raad bijeenkomsten voor cliënten 
en hun vertegenwoordigers om te horen wat de ervaringen zijn en welke punten verbeterd kunnen 
worden. 

U kunt de leden van de cliëntenraad ook in een persoonlijk gesprek, telefonisch, schriftelijk of per 
e-mail op de hoogte brengen van uw bevindingen, wensen, suggesties en verbeterpunten of om 
vragen te stellen. Wanneer er onderwerpen zijn waarvan u vindt dat ze thuishoren op de agenda 
van de cliëntenraad, ook eventuele complimenten voor de zorg en of de organisatie, dan horen wij 
dat graag van u.
 
Contact met de cliëntenraad
Meer informatie vindt u op www.respectzorg.nl/clientenraad-wijkzorg. De cliëntenraad Wijkzorg 
is bereikbaar via de ambtelijk secretaris via m.kleijweg@respectzorg.nl of via 06 - 83 88 93 26. 
U kunt eventueel ook een brief afgeven t.a.v. de ambtelijk secretaris mevrouw M. Kleijweg bij de 
receptie van Respect Bosch & Duin aan de Scheveningseweg 76 of via de post: Postbus 84050, 
2508 AB Den Haag.

Servicebureau Respect 
Voor meer informatie over onze locaties, (thuis)zorg en de diensten van het Advies- en 
Behandelcentrum kunt u bij ons terecht. De medewerkers van het Servicebureau staan 
u graag te woord. 

Scheveningseweg 76
2517 KZ Den Haag 
070 - 306 91 70
servicebureau@respectzorg.nl

Of kijk op onze website www.respectzorg.nl.


