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“Zo thuis als mogelijk 
en zelf de regie kunnen 
hebben, daar staan wij 
voor!”
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Pieter van Foreest heeft voor haar 
Revalidatie en Herstel afdeling de 
Topcare-erkenning Geriatrische 
Revalidatiezorg (GRZ) gekregen. 
Een belangrijke stap om tot de 
beste aanbieders van Geriatrische 
Revalidatiezorg van Nederland te 
horen. Het certificaat werd op 
maandag 2 mei jl. op feestelijke 
wijze uitgereikt.

Samenwerken aan topzorg
De Topcare-erkenning is voor 
Pieter van Foreest veel meer 
dan alleen een keurmerk, zegt 
Jeanette van Laarhoven, Directeur 
Divisie Thuis: “Het Topcare-
predicaat is een bevestiging 
van de hoge kwaliteit van onze 
Geriatrische Revalidatiezorg. Het 
laat o.a. zien dat de professionals 
van Revalidatie en Herstel bij 
Pieter van Foreest investeren in 
onderzoek en innovatie, nieuwe 
behandelmethoden ontwikkelen, 
samenwerken in de keten en 
kennis delen in de sector. 
Met als doel om samen de zorg en 
behandeling voor onze cliënten te 
blijven verbeteren. We hebben met 
alle collega’s van de afdelingen de 
afgelopen jaren hier hard voor en 
aan gewerkt. Het ontvangen van 
het Topcare-predicaat is de kroon 
op het werk. We zijn er erg trots 
op.”

Stichting Topcare
Stichting Topcare ondersteunt 
de verbetering van zorg voor 
cliënten in verpleeghuizen door 
kennisontwikkeling te stimuleren. 

De organisatie bestaat sinds 2008 
en heeft sindsdien het Topcare-
predicaat aan diverse organisaties 
uitgereikt. Voor het behalen van 
een Topcare-predicaat doorlopen 
zorgorganisaties een intensief 
toelatingstraject, met uitgebreide 
toelatingscriteria en meerdere 
momenten van (zelf)evaluatie. De 
visitatiecommissie van Stichting 
Topcare sprak met cliënten, 
familie, cliëntenraad, vrijwilligers en 
bovenal medewerkers. Tijdens deze 
visitatie werd gekeken naar hoe 
Revalidatie en Herstel van Pieter 
van Foreest het werk organiseert, 
onderzoek doet en verbeteringen 
realiseert.

Revalidatie en Herstel bij 
Pieter van Foreest
Revalidatie is topsport! Je hebt er 
kracht en uithoudingsvermogen 
voor nodig en het is hard werken. 
Dit maakt revalidatie op oudere 
leeftijd lastig: de vitaliteit neemt 
af en de afhankelijkheden nemen 
toe. Wanneer kwetsbare ouderen 
na een ziekenhuisopname nog 
niet naar huis kunnen, kunnen 
zij bij Revalidatie en Herstel 
van Pieter van Foreest, onder 
begeleiding van een gespecialiseerd 
behandelteam, werken aan een 
weer zo zelfstandig mogelijk 
leven. Revalidatie en Herstel bij 
Pieter van Foreest bestaat uit vier 
afdelingen. Eén binnen de muren 
van het Reinier de Graaf Gasthuis 
en drie in een revalidatievleugel 
aan de Beukenlaan 4 in Delft.

Pieter van Foreest ontvangt 
predicaat Topcare Geriatrische 
Revalidatiezorg 

Sinds 12 mei 2022 wordt er een nieuwe activiteit 
aangeboden binnen het zorgaanbod van Zorgboerderij 
BuitenGewoon in Delfgauw, namelijk de zogeheten 
Theetuin. Hier wordt vanuit de vernieuwde 
‘pipowagen’ koffie, thee, zelfgemaakt gebak en een 
eenvoudige lunch aangeboden. Een mooi initiatief waar 
we bijzonder trots op zijn, omdat onze cliënten met 
geheugenproblemen deze activiteit gezamenlijk met de 
medewerkers zijn gestart.

Laten zien wat er allemaal nog wél kan
Mensen met geheugenproblemen willen zo lang 
mogelijk actief blijven en een bijdrage blijven leveren 
aan de samenleving. Daarnaast willen ze laten zien wat 
er ondanks de ziekte nog wél allemaal kan. 
Met deze reden is de Theetuin in het leven geroepen. 
De bezoekers van de dagverzorging, de bewoners van 
de woongroep en de medewerkers zijn gezamenlijk 
deze activiteit gestart en leveren een bijdrage aan het 
bemannen, bedienen, bakken en het schoonmaken van 
de Theetuin.

De eerste in Zuid-Holland
In Nederland zijn diverse van dergelijke initiatieven 
voor mensen met een verstandelijke beperkingen. 
Echter, voor mensen met geheugenproblemen blijft 
dit achter. Met gepaste trots kunnen we dan ook 
vertellen dat we de eerste zijn in Zuid-Holland die 
een dergelijk initiatief opstarten. Gemeente Pijnacker-
Nootdorp staat achter dit initiatief en verleende graag 
de vergunning om dit te mogen doen.

Openingstijden
De Theetuin zal van mei tot oktober 2022 van dinsdag 
t/m vrijdag open zijn van 10.00 tot 16.30 uur. 
U vindt de Theetuin bij Zorgboerderij BuitenGewoon 
op Zuideindseweg 82A, 2645 BH Delfgauw. Na deze 
eerste periode zal het project geëvalueerd worden.

Met dank aan
De Theetuin wordt mede mogelijk gemaakt door 
Fonds1818, de Rabobank, Stalpaert van der Wiele en 
een anonieme gever.

Zorgboerderij BuitenGewoon 
start Theetuin mede gerund 
door mensen met
geheugenproblemen 
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Smart Floor in Pieters 
Innovatie Lab 
Binnen Pieter van Foreest zijn we steeds meer bezig 
met zorgtechnologie en innovatie. Innovaties zoals 
de Smart Floor kunnen helpen om de zorg voor de 
cliënt te verbeteren. Op dit moment wordt de Smart 
Floor getest in Pieters Innovatie Lab. 

Smart Floor
De Smart Floor analyseert de loopbeweging van de 
cliënt om het valrisico in te schatten. Ook kan je met 
de vloer geautomatiseerd testen afnemen. 
De collega’s krijgen de resultaten te zien in een 
online dashboard. Dit kan hen ondersteunen in het 
maken van keuzes en het geven van adviezen aan de 
cliënt. Zo kunnen zij de cliënten de beste zorg blijven 
bieden. 

Samenwerking met Vegro

Trots op mooie waarderingen 
Iedere dag zetten we ons in voor 
het welzijn van onze cliënten. 
Dat doen we met veel plezier 
en enthousiasme waarbij we 
continu oog hebben voor het 
blijven verbeteren van de zorg en 
ondersteuning die we verlenen. 
Het plaatsen van waarderingen 
op ZorgkaartNederland helpt ons 
onder andere hierbij.

Blijven verbeteren
ZorgkaartNederland is de 
grootste ervaringssite in de zorg. 
Daarnaast is het onafhankelijk, 
veilig en betrouwbaar. Door uw 
ervaring anoniem te delen op 
ZorgkaartNederland laat u zien 
wat goed gaat in de zorg of waar 
er verbeterpunten zitten. Met meer 
waarderingen wordt de website 
relevanter en betrouwbaarder 
voor iedereen die op zoek is 
naar bijvoorbeeld een thuiszorg-, 
specialistisch team, zorginstelling en/
of een bepaalde locatie. 
Het geeft simpelweg meer inzicht in 
de kwaliteit van de zorg en in hoe 

anderen die hebben ervaren.

Mooie waarderingen
Het plaatsen van de waarderingen 
helpt ons om de zorg te blijven 
verbeteren en steeds beter af te 
stemmen op de wensen. We zijn 
blij met iedere waardering en trots 
dat er vele mooie waarderingen 
geplaatst worden. We delen er 
graag enkele met u.

‘We zijn vol lof over de liefdevolle 
zorg die onze (schoon)moeder kreeg. 
We konden alles vragen, kregen 
altijd antwoord, er was voor ons 
ook aandacht. We hebben grote 
bewondering voor het personeel, om 
alle patiënten aandacht te geven.’

‘De verzorging is goed. Bij vragen 
word ik goed gehoord en begrepen. 
Verzorging denkt mee in oplossingen 
echt top.’

‘De medewerkers waren heel begaan 
met de situatie van mijn vader. 
Er werd naar hem geluisterd en 

geprobeerd (voor zover het werk 
dat toeliet) zoveel mogelijk aan zijn 
wensen tegemoet te komen. Er wordt 
daar gewerkt met een groot zorghart!’

Wilt u ook uw ervaring delen?
Op www.zorgkaartnederland.nl 
kunt u in de zoekfunctie de naam 
van de locatie of thuiszorgteam 
aangeven. Wanneer u naar de 
desbetreffende pagina gaat, 
kunt u een reactie plaatsen. Uw 
waardering wordt, na goedkeuring 
van ZorgkaartNederland, anoniem 
geplaatst. Een andere optie is 
om de waardering te plaatsen 
via www.pietervanforeest.nl. Op 
de desbetreffende pagina van de 
locatie of het thuiszorgteam staat 
de link van ZorgkaartNederland 
geplaatst, zodat u rechtstreeks 
op hun website bij de gewenste 
locatie/thuiszorgteam komt.Informatiecentrum dementie 

alle werkdagen bereikbaar 
Voor iedereen die vragen  
heeft over dementie en/of 
geheugenproblemen is 
het mogelijk om contact 
op te nemen met het 
informatiecentrum dementie. 
Sinds 15 april is het telefonisch 
spreekuur uitgebreid. In plaats 
van twee dagen per week staan 
professionele medewerkers 
sinds die datum alle werkdagen 
van 10.00 tot 16.00 uur klaar 
om vragen te beantwoorden en 
passend advies te geven.

Voor wie?
U kunt bij het 
informatiecentrum terecht als 
u vragen heeft over dementie 
en/of geheugenproblematiek. 
Denk hierbij aan uitleg over 
dementie, hoe herken ik 
dementie, hoe om te gaan met 

dementie en welke zorg- en 
welzijnsinstanties iets kunnen 
betekenen. Ook kunt u bellen 
als u een luisterend oor nodig 
heeft. U hoeft geen zorg (van 
Pieter van Foreest) te ontvangen 
of een zorgvraag te hebben 
om contact op te nemen. Zo 
kunnen mensen met dementie, 
hun familie, vrienden en 

kennissen, maar ook vrijwilligers 
of verenigingen terecht bij dit 
informatiecentrum.

Contact opnemen
U kunt alle werkdagen van 
10.00 tot 16.00 uur bellen naar 
088 – 166 88 23 of mailen 
naar informatiedementie@
pietervanforeest.nl. 

Al jaren werken Pieter van Foreest en Vegro samen. 
Zo zijn er gezamenlijke thuiszorgwinkels. De collega’s 
van de thuiszorgwinkels kunnen u met passend advies 
helpen het juiste hulpmiddel te vinden welke u kunt 
lenen, huren of kopen. Deze thuiszorgwinkels worden 
gefaciliteerd door Vegro. 

Kortingsacties voor cliënten
•	 	Vegro	vindt	het	belangrijk	dat	iedereen	goed	

slaapt en zich daardoor overdag fitter en energiek 
voelt. Daarom hebben zij t/m 31 juli een leuke 
actie. Cliënten van Pieter van Foreest krijgen 50% 
korting op een Sublime matras van Deron. Wilt u 
meer weten over de actie? Ga dan naar een van de 
thuiszorgwinkels of kijk op  
www.vegro.nl/matras-pieter. 

•	 	Cliënten	van	Pieter	van	Foreest	ontvangen	10%	
korting op het volledige koopassortiment in de 
thuiszorgwinkel én de webwinkel. U kunt hiervoor 
de code “PIETER2022” gebruiken.

U vindt de thuiszorgwinkels in zowel het 
Westland als in Delft.

•  Thuiszorgwinkel Delft:  
Papsouwselaan 474, 2624 EP Delft

•  Thuiszorgwinkel Naaldwijk:  
Middel Broekweg 2A, 2671 ME Naaldwijk
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We werken 
oplossings-
gericht 

Oostland voor haar rekening. Laura: ‘Eigenlijk is het 
een solofunctie. Je gaat alleen op pad. Dat betekent 
niet dat wij onderling geen contact hebben. We 
spreken elkaar wekelijks. Dat kan zijn over bepaalde 
casuïstiek. Dan is het fijn om met elkaar te sparren en 
te weten wat de ander ervan vindt. Je kan op elkaar 
terugvallen.’ Ingrid: ‘We hebben geen vaste dagen dat 
we naar de locaties gaan. Er kan op verschillende 
manieren contact met ons worden opgezocht. Er kan 
telefonisch contact worden opgenomen, via de mail, 
website of het postadres. Wij nemen altijd contact op 
met de desbetreffende persoon waarbij hij/zij leidend 
is in de manier waarop. Sommige vinden het prima 
om dit telefonisch te doen, anderen willen echt een 
persoonlijk gesprek. Het gaat er vooral om dat je hen 
aanhoort en dat ze zich gehoord voelen. Het gaat 
immers om het welzijn van de cliënt, hun naaste.’

Samen weer op één lijn komen
‘We werken er altijd naar toe dat de onvrede wordt 
opgelost, maar soms kan het voorkomen dat dit 
niet de gewenste uitkomst voor iemand heeft die 
hij/zij voor ogen had,’ aldus Laura. ‘Dan kunnen ze 
zich wenden tot de klachtencommissie. Dat is een 
onafhankelijke commissie die haar eigen onderzoek 
doet. Er volgt dan een hoorzitting tussen beide 
partijen, gevolgd door een uitspraak. Dat is het 
grote verschil met ons als klachtenfunctionaris. Wij 
doen geen uitspraak, het gaat bij ons puur om de 
bemiddeling en het zoeken naar een oplossing. Samen 
weer op één lijn komen, zodat ze met elkaar (weer) 
verder kunnen. Daarnaast zijn we laagdrempeliger 
en werken oplossingsgericht. Dat is het grote 
verschil. Natuurlijk is een ieder vrij om zich direct 
tot deze commissie te wenden. Echter ook zij zullen 
vragen of er al contact en een gesprek met de 
klachtenfunctionaris is geweest, omdat dit sneller 
werkt en grotendeels al het gewenste resultaat geeft. 
Nadat wij een gesprek hebben gehad, zien we vaak al 
vele mogelijkheden en gaan meteen in gesprek met 
collega’s. De klachtencommissie kijkt enkel of er goed 
gehandeld is ja of nee. Er volgt een langer proces.’ 
Ingrid en Laura zijn beiden aangesloten bij VKIG 
(Vereniging voor Klachtenfunctionarissen in de 
Gezondheidszorg), de beroepsvereniging voor 
klachtenprofessionals in de zorg. Beiden sluiten aan bij 
vergaderingen en krijgen bijscholingen, zodat ook zij 
zich blijven ontwikkelen. Ook zijn zij ingeschreven in 
het register voor klachtenfunctionarissen.

Vertrouwen schenken
Zowel Ingrid als Laura zijn enthousiast over hun werk. 

Ingrid werkt al sinds 2008 bij Pieter van Foreest, Laura 
is sinds twee maanden bij onze organisatie werkzaam. 
Laura: ‘Ik heb eerder gewerkt als klachtenfunctionaris 
bij andere organisaties, waaronder het Reinier de 
Graaf Gasthuis. Ik heb de overstap gemaakt omdat ik 
graag iets wil betekenen in de ouderenzorg. Daarnaast 
vind ik het fijn om te zoeken naar een oplossing. Het 
is een vaak een intensievere bemiddeling. Ik vind het 
leuk om te kijken hoe we de band weer goed kunnen 
krijgen en dan is het fijn als ik daar mijn steentje in 
kan bijdragen.’ Ingrid knikt instemmend. ‘Ik ben er trots 
op dat veel cliënten ons weten te vinden en vooral 
dat ze ons het vertrouwen schenken wat nodig is om 
tot een oplossing te komen. Als klachtenfunctionaris 
bemiddelen we met als doel om voor beide partijen 
tot een aanvaardbare oplossing te komen. Een situatie 
te bereiken waarin partijen weer met elkaar verder 
kunnen. Dit doen we door goed naar beide kanten 
van het verhaal te luisteren en te kijken waar de 
mogelijkheden zitten. Hoe mooi is het als je ziet dat 
een situatie verandert of verbetert of wanneer je 
partijen dichter tot elkaar kunt brengen. Men begint 
vaak boos en verdrietig met een klacht en het is mooi 
om te zien wanneer dit omgedraaid kan worden naar 
een situatie waar men weer tevreden is en vooruit kan 
en wil kijken. Dat is waar we het voor doen.’

Laura: ‘Juist door simpelweg met elkaar in gesprek te 
gaan, kan je al heel veel helpen en helderheid geven. 
Als we aan het eind van de procedure een bedankje 
ontvangen met de tekst “ik voel mij nu op mijn plek en 
zo fijn dat er ook uitleg is gegeven.” Dan ben ik trots 
en blij dat we samen het gewenste resultaat hebben 
bereikt.’

Een klacht? Laat het ons weten!
Bent u ergens niet tevreden over, laat het ons 
weten. Vaak lost een gesprek met de direct 
betrokken medewerker al veel op. Het kan zijn 
dat u het liever met de klachtenfunctionaris 
bespreekt of dat u niet tot een oplossing komt. 
U kunt zich wenden tot de klachtenfunctionaris 
via het klachtenformulier op
www.pietervanforeest.nl of mail naar
klachten@pietervanforeest.nl. 
Op onze website vindt u eveneens de folder 
‘een klacht? Laat het weten!’ met de gegevens 
van onze klachtenfunctionarissen.

persoonlijke aandacht, als iemand tijd voor je neemt en 
het gevoel geeft dat je echt gezien wordt.’ Laura: ‘Wij 
zijn als klachtenfunctionaris echt een tussenpersoon 
en zijn onafhankelijk. We willen dat iedereen ons weet 
te benaderen en ook weet dat we benaderbaar zijn. 
We kiezen geen partij en vinden het belangrijk dat de 
stap naar ons laagdrempelig is. Benader ons dus als u 
ergens niet tevreden over bent.’

Zelfstandige functie
Klachtenfunctionaris is een zelfstandige functie. Ingrid 
en Laura hebben hun eigen regio’s waar ze werken. 
Zo werkt Ingrid voor het Westland, Midden-Delfland 
en Thuiszorg en neemt Laura de regio Delft en 

Het leven en het welbevinden van onze cliënten. Dáár 
staan we voor. We vinden het belangrijk dat we ons als 
organisatie blijven verbeteren. Ervaringen van cliënten, 
mantelzorgers en naasten zijn voor ons daarom van 
groot belang. We horen het graag als mensen tevreden 
zijn, maar ook wanneer iemand een klacht of suggestie 
heeft om zo onze zorg- en dienstverlening te kunnen 
verbeteren. Het kan zijn dat dit al besproken is of 
dat ze dit liever met iemand anders bespreken. Dan 
kunnen ze terecht bij Ingrid de Vreede en Laura van 
Haren, onze klachtenfunctionarissen.

Laura: ‘Iedereen kan in principe voor alles bij ons 
terecht wanneer u ergens niet tevreden over bent. 
Het fijnst is het natuurlijk wanneer u dit samen oplost 
daar waar de onvrede ontstaat, maar als dat niet lukt 
kunt u met alles bij ons terecht. Soms zijn dat hele 
praktische of facilitaire zaken wat op locatie door 
welke omstandigheden dan ook nog niet is opgepakt. 
Soms betreft het zaken in de communicatie, zoals 
de relatie tussen de zorgverlener en een cliënt en/
of naaste en die zijn ingewikkelder en complexer. In 
deze situatie gaan we het gesprek aan om met elkaar 
te kijken wat de mogelijkheden zijn om het contact 
onderling weer te herstellen.’

We zijn er voor u
‘Precies,’ vult Ingrid aan. ‘Iedere klacht is anders. Dat 
verschilt per situatie. Er wordt vaak vergeten dat er 
een verhaal achter een klacht zit, het verhaal van de 
cliënt of naasten. Iemand maakt zich zorgen en uit dat 
dan. Dan is het mooi dat wij als klachtenfunctionaris 
de relatie kunnen verbeteren en voor opheldering 
kunnen zorgen. Het is altijd prettig als de eerste 
contactpersoon daarbij ook aanwezig kan zijn, zeker 
wanneer een cliënt niet meer in staat is om het 
goed te vertellen. Door goed te luisteren kunnen 
we erachter komen waar het echt over gaat en hoe 
deze onvrede weg genomen kan worden. Iedereen 
wil immers gehoord worden. Daar doen we ons 
best voor. Ga hier ook van jezelf uit. Wanneer jij 
ergens ontevreden over bent, ben je ook blij met de 

Ingrid de Vreede

Laura van Haren
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NLdoet 2022 weer
zeer geslaagd 
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Op 11 en 12 maart vond 
NLdoet weer plaats: de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland. 
Ook locaties van Pieter van 
Foreest namen hieraan deel en 
organiseerden leuke en nuttige 
activiteiten!

Vrijwilligers met groene 
vingers in Delft
De tuinen van Stefanna en Die 
Buytenweye zijn weer helemaal 
voorjaarsklaar gemaakt. De 
vrijwilligers met groene vingers zijn 
enthousiast aan de slag gegaan om 
samen met de bewoners de tuinen 
weer helemaal schoon te maken en 
op te fleuren met mooie bloemen. 
Ook in De Bieslandhof waren 
vrijwilligers met groene vingers 
aanwezig. Hier zijn de balkons en 
terrassen weer opgefleurd met 
violen.

Lekker buiten in Pijnacker-
Nootdorp
In Weidevogelhof is er ’s morgens 
met een aantal bewoners 
lekker koffie gedronken met 
appelgebak. In de middag gingen 
andere bewoners naar het 
Pannenkoekenhuis. Het was een 
feestje! Voor elke bewoner was er 
een begeleider en er zijn gezellige 
gesprekken ontstaan. Een-op-
een aandacht doet de bewoners 
goed. Het weer zat mee dus er is 
ook nog een lekkere wandeling 
gemaakt.  Bij Zorgboerderij 
Buitengewoon 3 zijn de tuin en het 
terras weer schoongemaakt, zodat 
de cliënten weer heerlijk buiten 
kunnen zitten en van het zonnetje 
kunnen genieten.

Heerlijke hapjes in het 
Westland
In De Hooge Tuinen is er een 
high tea georganiseerd voor de 
bewoners. De vrijwilligers hebben 
samen met het personeel thee 
ingeschonken en veel gezelligheid 
gecreëerd. Ook voor de bewoners 
in De Opmaat is er een fijn, 
sfeervol en gezellig moment 
georganiseerd. Vrijwilligers hebben 
samen met het personeel een 
heerlijke picknick verzorgd. 
Bij Ontmoetingscentrum Naaldwijk 
is de entree weer helemaal 
opgeknapt, de ramen zijn gezeemd, 
de straat geveegd en er zijn 
mooie potten gevuld met nieuwe 

planten. Er is hard gewerkt door 
de bezoekers en de vrijwilligers die 
kwamen helpen. 

Gezelligheid in Midden-
Delfland
Ontmoetingscentrum Singelhof is 
weer helemaal gezellig gemaakt. 
Er zijn plantjes in de tuin geplant, 
binnen in het ontmoetingscentrum 
zijn veel planten in de potten gezet 
en bij de entree staat een mooie 
etagère om de mensen welkom 
te heten. Met de bezoekers en 
vrijwilligers is hard gewerkt om het 
gezellig te maken en dat is goed 
gelukt! 

Wij willen alle vrijwilligers namens alle cliënten en collega’s 
van Pieter van Foreest bedanken voor de geweldige inzet! 
Dankzij jullie kijken we terug op geslaagde dagen!

Wilt u samen met de leden 
van de Cliëntenraad Thuis 
het verschil maken?
De Cliëntenraad Thuis werkt hard aan haar 
zichtbaarheid. Immers: wij vertegenwoordigen 
u, de cliënten, en kunnen dat alleen maar goed 
doen als we weten wat er bij u leeft.  Wij 
nodigen u dan ook van harte uit om algemene 
vragen, opmerkingen of dringende zaken met ons 
te delen via mailadres  
clientenraad-thuis@pietervanforeest.nl.
 
Wilt u met ons het verschil maken?
Tevens zijn wij op zoek naar nieuwe leden om 
samen met ons en de thuiswonende cliënten en 
hun naasten het verschil te kunnen maken. Wij 
denken mee met de organisatie en adviseren 
over een breed scala aan onderwerpen om de 
belangen van cliënten, familieleden, naasten en 
bezoekers te behartigen. 
Wilt u samen met ons het verschil maken? Dan 
verwelkomen wij u graag. Onze huidige leden 
komen uit de verschillende regio’s waar Pieter 
van Foreest zorg biedt met uitzondering van de 
regio Pijnacker-Nootdorp. We willen in eerste 
instantie inwoners uit deze regio vragen om zich 
kandidaat te stellen.

Werk dat boeit
Deelname aan de Cliëntenraad Thuis vraagt 
enthousiasme, tijd en motivatie. U bent 
gemiddeld één dagdeel per week actief voor de 
cliëntenraad. In verband met de overlegstructuur 
wordt hier een bepaalde flexibiliteit verwacht. 
De cliëntenraad vergadert minimaal zes 
keer per jaar en heeft daarnaast ten minste 
twee keer per jaar overleg met de Centrale 
Cliëntenraad. Daarnaast staan bezoeken aan de 
ontmoetingscentra, scholingsprogramma’s en 
informatiebijeenkomsten op het programma.

Wat bieden we?
Een prettige (werk)omgeving in een organisatie 
die u ondersteunt en inspireert. Met uw 
enthousiasme en inbreng heeft u invloed op het 
beleid van Pieter van Foreest en krijgt u, naast 
een gepaste onkostenvergoeding, de mogelijkheid 
om nieuwe kennis en contacten op te doen.

Interesse 
Herkent u zich in het functieprofiel? Dan 
ontvangen wij  graag uw motivatiebrief en C.V. 
via het e-mailadres  
clientenraad-thuis@pietervanforeest.nl. 

Samen blijven bouwen
Om de belangen van onze cliënten goed te kunnen behartigen, komen 
we graag in contact met de cliënten en/of mantelzorgers die thuiszorg 
van Pieter van Foreest ontvangen. Kwaliteit van leven maken we immers 
samen. Wilt u het gesprek met ons aangaan? Vul dan de bijgevoegde losse 
kaart in en geeft deze aan de medewerker die bij u thuis komt. Alvast 
hartelijk dank.
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Ontmoetingscentrum  
Pijnacker heeft nieuwe  
multifunctionele ruimte 
Wie een bezoek brengt aan Ontmoetingscentrum 
Pijnacker kan sinds kort genieten van een nieuwe 
mooie multifunctionele ruimte.
Collega’s van Ontmoetingscentrum Pijnacker hebben 
eerder gekeken naar de mogelijkheden waar de 
bezoekers allerlei activiteiten kunnen ondernemen. 
Het idee ontstond toen om een multifunctionele 
ruimte te creëren waar ze zichzelf kunnen uitdagen 
om in beweging te komen.

Door collega’s en vrijwilligers werden er allerlei 
acties bedacht en een crowdfunding opgestart. 
Er is veel tijd en energie ingestoken en het resultaat 
is er naar. Door de vele donaties hebben ze de 
multifunctionele ruimte kunnen realiseren. 
Bezoekers kunnen hier kiezen uit meerdere 
activiteiten, zoals biljarten of fietsen met behulp van 
een fietslabyrint.  Wanneer deze activiteiten worden 
ondernomen kunnen andere bezoekers genieten in 
een uitnodigend hoekje met lekkere fauteuils waarbij 
vaak vele gesprekken ontstaan. Kortom een prachtige 
en gezellige ruimte met een mooie aankleding. 

De bezoekers genieten volop.

Bedankt
Wij dragen Stichting Vrienden van Weidevogelhof, 
stichting Rotary Club Pijnacker-Nootdorp en iedereen 
die een bijdrage hieraan heeft geleverd een warm hart 
toe. Samen hebben we dit mogelijk gemaakt.

Van een van onze lezers kregen wij onderstaande gedicht doorgestuurd met bijgevoegde uitleg: 
“Omdat in Weidevogelhof de torens namen dragen van weidevogels, stuur ik u hierbij het gedicht
“De paardenbloem” omdat deze bloem van grote betekenis is voor de ons bekende weidevogels.”

Zij is echt een meisje van de straat,
want waarheen je pad of weg ook gaat,

in de lente zie je haar overal staan,
in weide, tuin, park, straat en laan.

Fier gestoeld op haar ranke steel,
krachtig, parmantig, prachtig geel,

de paardenbloem, bij iedereen bekend,
is dé voorbode van een vroege lent’.

Een wonder is haar wollige zaadpluis,
vol zaadjes is het des tuinders’ kruis.
Maar zó vernuftig is het uitgedacht,

in haar eenvoud zit haar grote kracht.

Zij is zo stralend en oogt zo puur,
vertegenwoordigt de ware natuur.

Vroeger zagen weiden geel van deze bloemen,
hoorde en zag je daar vele insecten zoemen.

Daardoor hadden weidevogels volop te eten.
het is dit feit dat wij niet mogen vergeten.

Nu verhongeren de vogels rondom de weiden,
door voedseltekort moeten zij hierdoor lijden.

De wulp, de kievit, de kwartel en de patrijs,
hun aantal slinkt, voor ons een klaar bewijs,

dat wij de paardenbloem weer moeten gaan eren,
haar vooral niet uit onze tuin moeten weren. 

Paardenbloemen zijn zo nuttig en geen onkruid,
laat hen dus staan en trek haar niet meer uit.
Zo uitbundig bloeien ze langs al onze wegen,

zijn brengen mens en dier geluk en grote zegen.

C.M. van Rossum-Nieboer,
Pijnacker, 2022.

Geluk en zegen

Eten in De Opmaat 
In De Opmaat is sinds 2020 een mooie moestuin, 
die wordt onderhouden door geweldige 
vrijwilligers. Met veel enthousiasme zijn zij elke 
week in de moestuin aan het werk. Bewoners 
worden betrokken bij het proces en er zijn 
wandelpaden aangelegd, zodat de bewoners door 
de moestuin kunnen wandelen.

In de moestuin worden allerlei soorten groenten 
verbouwd die na het oogsten door de kok 
gebruikt worden om heerlijke maaltijden op tafel 
te zetten. Samen met de eitjes die gelegd worden 
door de eigen kippen zorgt dit ervoor dat er 
met regelmaat lekkere verse producten op tafel 

staan. Omdat dit erg goed bevalt bij de bewoners 
wil De Opmaat steeds meer groenten gaan 
verbouwen en gebruiken.
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Dit wordt niet zomaar
een tuintje 
Caroline Aalbrecht, begeleider welbevinden in De 
Hooge Tuinen, kreeg door de nasleep van Corona tijd 
en ruimte in haar agenda voor een prachtig project. 
Zij mocht aan de slag met het vernieuwen van de tuin 
van de locatie. Vol enthousiasme ging ze aan de slag 
als een echte projectleider. Zo bekeek ze alle facetten 
van haar opdracht. Ze ging bijvoorbeeld in gesprek 
met collega’s die onderzoek hadden gedaan naar het 
effect van tuinen op ouderen met dementie. “Dit 
wordt dus niet zomaar een tuintje,” aldus Caroline.

Achtergrond
Caroline is bij Pieter van Foreest komen werken 
als zorgassistent. Maaltijden uitdelen, helpen met 
eten, koffie schenken en een praatje maken; het 
paste perfect bij de thuissituatie van Caroline op 
dat moment. Toch had ze altijd al de ambitie om 
activiteiten te gaan begeleiden. Toen er een vacature 
vrij kwam voor de functie van activiteitenbegeleider, 
heeft ze de kans dan ook met beide handen aangepakt 
en is ze gelukkig ook direct aangenomen.

Nu is Caroline projectleider van de tuin, weer een 
nieuwe uitdaging. Die nieuwe rol vindt ze af en toe 
wel lastig. Ze heeft hier namelijk niet voor geleerd: 
“Het plannen, betrokkenen meenemen, sponsoren 
zoeken en vrijwilligers aansturen is een flinke klus.’’ 

‘’We kijken altijd waar de behoeften 
van onze bewoners liggen en blijven 

hier ook over in gesprek met 
elkaar.”

Onderzoek 
Caroline vervolgt: ‘‘We kijken altijd waar de behoeften 
van onze bewoners liggen en blijven hier ook over 
in gesprek met elkaar. Er is onderzoek gedaan naar 
het effect van een groene tuin, oftewel een tuin met 
veel gras en verschillende bloemen, op mensen met 
dementie. Daarnaast is er ook onderzoek gedaan naar 
het effect van een groene tuin bij een verpleeghuis. 
Uit de onderzoeken is naar voren gekomen dat een 
groene tuin helend kan werken, niet alleen voor 
bewoners, maar ook voor onze collega’s.’’ 

Zo thuis als mogelijk
“Wij willen dat de bewoners van De Hooge Tuinen 
zich zo thuis als mogelijk voelen. Dit betekent dus 
ook dat wij een tuin willen creëren voor al onze 
bewoners waar ze zelf veilig en vrij rond kunnen 
lopen, net zoals in huis. De wens om naar buiten te 
gaan is erg groot. Zo thuis als mogelijk en zelf de 
regie kunnen voeren, daar staan wij voor!,” vertelt 
Caroline. 

 “Wij willen dat de bewoners
van De Hooge Tuinen zich zo

thuis als mogelijk voelen. 
Dit betekent dus ook dat wij een 
tuin willen creëren voor al onze 

bewoners waar ze zelf veilig
en vrij rond kunnen lopen, net zoals 

in huis.”

Projectplannen
Momenteel zijn er twee projectplannen. Caroline: 
“Er zijn ideeën om iets van beweegmogelijkheden 

aan de tuin toe te voegen. Als hier een besluit over 
is genomen, kan er een definitieve tekening komen. 
Daarna komt er een technische tekening. De tuin 
gaat zoveel bieden, maar vooral veiligheid. Geen 
doodlopende paadjes, geen hekken met punten die 
onveilig zijn en er komen vooral dingen in de tuin 
waar bewoners van kunnen genieten.’’

Bewoners en familie worden meegenomen in 
de reis naar de tuin toe
Het proces naar de tuin toe is ook iets waar 
bewoners en familie in worden meegenomen. Het 
vernieuwen van de tuin wordt samen opgepakt. 
Caroline: ‘‘Het is de bedoeling dat bewoners de tuin 
echt kunnen beleven, dat zij mee kunnen helpen in het 
onderhoud en dat zij de tuin in kunnen richten, zodat 
er herkenning optreedt. Voor de bewoners is het 
een grote verandering, want er verandert veel als de 
tuin klaar is en er moeten een hoop werkzaamheden 
plaatsvinden. De familie wordt dan ook meegenomen 
in de plannen. Bewoners vertellen mij over dingen 
waar zij mooie herinneringen aan hebben. Ik was 
ontroerd door een bewoner, Henk genaamd. Hij 
vertelde over de steiger waar hij vroeger altijd viste 
en een andere bewoonster Miep die genoot van het 
uitzicht op haar vogelbadje. Hier zouden we dan ook 
graag iets mee doen.” 

Sponsoren, fondsen en vrijwilligers
De Stichting Vrienden van De Kreek, Sonnevanck en 
De Hooge Tuinen heeft zich garant gesteld voor een 
groot bedrag. Caroline: ‘‘We zoeken nog fondsen, 
vrijwilligers voor de aanleg en voor het onderhoud 
van de tuin en bedrijven die iets voor ons kunnen 
betekenen in de vorm van zitgelegenheid, een huisje, 
hekwerk en een nieuwe haag voor om het gebouw 
heen. De Hooge Tuinen ligt midden in het Westland. 
Er wonen dus veel Westlanders dichtbij onze locatie. 
We denken én hopen dat er veel Westlanders zijn 
die het project omarmen. Hun eigen familie komt 
hier misschien ooit wel te wonen. Ook zouden we 
het prachtig vinden als we bijvoorbeeld Henk kunnen 
verblijden met een steiger. Hij wil zo graag hengelen 
aan ons water. De hengels hebben we al gedoneerd 
gekregen.’’

Ook meehelpen?
Ben of ken jij iemand die een steentje wil bijdragen 
aan het vernieuwen van de tuin van De Hooge 
Tuinen? Neem dan contact op met Caroline via
beleeftuin.hoo@pietervanforeest.nl
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Feestelijke lancering
De Babbelbal in De Bieslandhof 
Onlangs is De Babbelbal feestelijk gelanceerd in De 
Bieslandhof. De Babbelbal is een initiatief bedacht 
door verzorgende Lucia Schrader in samenwerking 
met o.a. Ipse Bruggen De Boei, vrienden, familie en 
collega’s. De Babbelbal kan gebruikt worden voor 
een beweegactiviteit, maar de bal heeft ook een 

snoezelfunctie 
doordat er allerlei 
verschillende 
stoffen zijn 
gebruikt om de 
bal te maken. In 
de bal bevinden 
zich kaartjes 
met vragen of 
herkenbare 

afbeeldingen. Zo kan er tijdens een beweegactiviteit op 
een laagdrempelige manier een leuk gesprek ontstaan. 
Het idee is ontstaan vanuit een schoolopdracht van 
Lucia, zij zocht een manier om op een laagdrempelige 
wijze een gesprek aan te gaan met cliënten. 

Boven Verwachting 
Lucia heeft een mooi bedrag gekregen van het Klein 
Breteler Fonds om De Babbelbal te realiseren. Zij had 
zich namelijk ingeschreven voor de Boven Verwachting 
Prijs en heeft de tweede prijs gewonnen. De Babbelbal 
is gemaakt in samenwerking met Ipse De Boei te 
Vlaardingen. Zij waren natuurlijk ook aanwezig bij 
dit feestelijke moment! Het is de bedoeling dat het 
komende jaar De Babbelbal verspreid wordt over de 
verschillende locaties van Pieter van Foreest. 

Een mooie en veilige  
tuin voor Triangel 
De afgelopen maanden is er hard gewerkt op het 
plein voor bij de entree van Triangel. De wens 
was om deze om te toveren tot een gezellige en 
veilige tuin. Zo is Hoveniersbedrijf Spots in maart 
gestart om dit te realiseren. Op 12 mei is de tuin 
officieel geopend door een bewoner van Triangel 
en medewerkers van Univé Het Groene Hart. 
Het resultaat van de tuin is prachtig geworden en 
ziet er heel uitnodigend uit. Het is nu een mooie 
en veilige omgeving waar de bewoners gezellig 
kunnen vertoeven, kletsen op een bankje of een 
kort wandelingetje kunnen maken. Vanaf nu kunnen 
de bewoners maar ook familieleden medewerkers, 
vrijwilligers en buurtbewoners genieten van een 
veilige tuin.

Samen mogelijk gemaakt
De tuin is mogelijk gemaakt door de inzet 
van velen, zonder hen was deze tuin geen 
werkelijkheid geworden. Het team van Triangel 
heeft eerder voor de Boven Verwachting Prijs 
het ontwerp van en de uitvoering voor de tuin 

ingediend. Begin januari 2021 kwamen ze als 
winnaar uit de bus en ontvingen ze van het 
Klein Bretelerfonds een mooi geldbedrag voor 
de realisatie van de tuin. Daarnaast heeft het 
Univé Buurtfonds eveneens een mooi bedrag 
beschikbaar gesteld, evenals De Vrienden van 
Triangel. We willen iedereen bedanken voor hun 
bijdrage. We zijn enorm blij dat we samen de tuin 
hebben kunnen realiseren.

Succesvolle bijeenkomst 
Cliëntenraad 
Maandag 9 mei jl. heeft er 
een bijeenkomst voor alle 
cliëntenraadsleden en managers 
plaatsgevonden. Sinds lange 
tijd kon dit evenement weer 
live plaatsvinden in De Kiem in 
’s-Gravenzande.
 
Na het welkom door Han 
Middelplaats, voorzitter Centrale 
Cliëntenraad, en Gert-Jan 
Waterink, lid Raad van Bestuur 
van Pieter van Foreest, werden de 
aanwezigen meegenomen in een 
gevarieerd programma. Zo kwam 
onder andere de vastgoedstrategie 
en Langer & Weer Thuis aan 
de orde. In subgroepjes gingen 
de deelnemers aansluitend met 
elkaar in gesprek over een aantal 
stellingen, zoals ‘leg je het lot in 
handen van anderen door het 
niet nemen van je eigen regie?’ 
Door met elkaar van gedachten 

te wisselen is er veel informatie 
gegeven en ook veel suggesties wat 
zeker verder wordt meegenomen.
 
Proeverij
Eerder heeft de projectgroep 
eten & drinken een uitgebreid 
selectietraject doorlopen. 
Middels een aanbesteding is 
deze gegund aan TotalVers en 
Jumbo als leverancier. Fons van 
Hoek, kwartiermaker Facilitair 
Management en deel uitmakend 

van de projectgroep, gaf een kijkje 
in de keuken over het proces. 
Aansluitend vond er een proeverij 
plaats van diverse gerechtjes van 
TotalVers. Iedereen genoot van de 
proeverij en vooral om weer met 
elkaar in gesprek te gaan en van 
gedachten te kunnen wisselen.
 
We kijken terug op een geslaagde 
en succesvolle bijeenkomst en 
willen iedereen bedanken voor 
zijn/haar bijdrage.

Dinsdag 3 mei tot en met vrijdag 6 
mei was het één groot feest in de 
prachtige tuin van De Kreek. Het 
weer zat ontzettend mee, zodat 
er elke dag genoten kon worden 
van de gezellige kraampjes, leuke 
spelletjes, lekkere ijsjes, poffertjes 
enz. Ook de informatiekraam met 
de VR-brillen was een groot succes. 

Mooie opbrengst
Deze week werd natuurlijk 
niet alleen voor de gezelligheid 
georganiseerd, maar ook om 
zoveel mogelijk geld op te halen 
voor Stichting Vrienden van De 
Kreek. Zij maken mogelijk dat er 

mooie dingen voor de bewoners gedaan kunnen worden. De opbrengst 
van alle verkoop in de hal vanaf najaar 2021 en deze Week van De Kreek 
is maar liefst: € 11.800,-. 

Bedankt sponsoren!
Heel graag bedanken 
we alle sponsoren, 
bezoekers, vrijwilligers 
en iedereen die 
z’n steentje heeft 
bijgedragen voor deze 
fantastische opbrengst 
en natuurlijk de 
gezelligheid!

Terugblik Week van De Kreek 
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Blijf op de hoogte!
Heeft u een compliment of suggestie,

laat hem achter op onze website. 

We zouden een waardering op
www.zorgkaartnederland.nl op prijs stellen. 

Heeft u een zorgvraag?

015 515 5000

Los de kruiswoordpuzzel op en zet de 
juiste letters in de oplossingenbalk. 

Prijs:
De winnaar ontvangt een VVV Irischeque. Dit is 
de populairste cadeaubon van Nederland. De VVV 
Irischeque is onbeperkt geldig bij 23.000
acceptanten, waaronder bijna 100 landelijke 
winkelketens, (attractie)parken,
restaurants, musea en meer.  

 

Puzzel mee en win! 

Oplossing:
Breng na het invullen van de puzzel de 
corresponderende letters over naar het diagram 
hieronder. Dat is de oplossing.

De uitkomst van de puzzel in de vorige editie was:

MANTELZORGER

De winnaar heeft inmiddels bericht gekregen. 

Stuur de oplossing vóór 15 juli        
naar Pieter van Foreest t.a.v. Redactie Pieters Nieuws
Postbus 118, 2600 AC Delft of mail de oplossing naar 
pietersnieuws@pietervanforeest.nl.
Meld daarbij uw naam, adres en telefoonnummer.

 

 


