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VOORWOORDINHOUD

Wat is er veel gaande. Corona houdt Nederland en 

de wereld in zijn ban. We hebben er allemaal mee te 

maken. Misschien zelf, dan wel in de familie of in een 

andere nabijheid. Daarom staan we op scherp, zoals 

u in dit derde nummer van Rinette vertelt kunt lezen. 

Rinette Zorg en haar medewerkers doen hun uiterste 

best om voor iedereen een veilige situatie te creëren. 

Dat lukt ook, zodat zij de zorg aan hun cliënten kunnen 

blijven aanbieden op het niveau dat zij gewend zijn. 

Die persoonlijke zorg staat al ruim 12,5 jaar centraal bij 

Rinette. Zoals u kunt lezen in het artikel over opricht-

ster Maureen van Kuijck die destijds de moed had om 

een eigen organisatie te beginnen. Nu staat Ri-

nette Zorg als een huis. In dit nummer vertellen 

de zorgcöordinatoren en wijkverpleegkundi-

gen over hun werk. Ook de Syrische Saleh 

vertelt over zijn baan bij Rinette Zorg, net 

als Fauzia die werk en een interne oplei-

ding combineert. 

Lees ook over het belang van man-

telzorgers. Wat zouden we zijn 

zonder hen? Gelukkig is er steeds 

meer ondersteuning beschik-

baar, zodat zij hun naaste of buur 

kunnen blijven bijstaan. Klop 

vooral aan om te horen wat er 

mogelijk is. En laat ons ook we-

ten waar u tegenaan loopt. Con-

tact is onontbeerlijk om dingen op 

de rails te zetten. 

Ik wens u veel leesplezier.

Frans van den Bogaard

Voorzitter Cliëntenraad
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CORONACORONA

Nog dagelijks is corona nieuws. Rinette Zorg 

volgt de ontwikkelingen op de voet en doet er al-

les aan om voor zowel cliënten als medewerkers 

een veilige omgeving te creëren. “Corona heeft 

onze continue aandacht. Stel zorg dus niet uit, 

zeker niet als deze noodzakelijk is.”

Ineens was daar dit voorjaar COVID-19. We hadden 

al even gehoord over die onbekende virusziekte die 

aan de andere kant van de wereld in China het land 

op zijn kop zette. Niemand had verwacht dat corona 

zo snel en in deze hevigheid Europa zou bereiken. 

Vanuit Italië en Oostenrijk kwamen alarmerende be-

richten. In maart bereikte de pandemie ons land.

Nederland viel stil en kreeg te maken met een regen 

van maatregelen die de overheid afkondigde om de 

aanval het hoofd te kunnen bieden. Winkels, hore-

ca, musea, theaters en andere instellingen sloten 

verplicht of wegens gebrek aan publiek hun deuren. 

Scholen stuurden hun leerlingen naar huis. Ouders 

ontpopten zich tot thuisleerkrachten, als mogelijk 

werd er voortaan vanuit huis gewerkt. Ook verzor-

gings- en verpleeghuizen moesten hun deuren ge-

sloten houden, hoe moeilijk dat ook was voor de 

bewoners die alleen nog vanachter glas naar bezoek 

konden wuiven. Dit alles in de hoop dat een verdere 

verspreiding van corona de kop zou kunnen worden 

ingedrukt. 

INFORMATIE PER BRIEF

De medewerkers van Rinette Zorg 

bleven in deze moeilijke maanden 

zoveel als mogelijk de norma-

le zorg leveren aan hun cliënten. 

Alle zeilen werden bijgezet om 

mensen ook in deze onwerkelijke 

maanden bij te kunnen staan op 

de manier die zij gewend waren. 

Wanneer nodig, werden zij per 

brief geïnformeerd door Rinette 

Zorg.

Directeur Eelco Kraan: “We heb-

ben er bewust voor gekozen om 

dit alleen te doen als het echt 

noodzakelijk was. Via alle media 

komt immers al heel veel nieuws 

over corona de huiskamer binnen. 

VEILIGE ZORG, 
HET KAN IN CORONATIJD

Natuurlijk willen we onze cliënten 

wel laten weten welke maatrege-

len we nemen om ervoor te zor-

gen dat zowel zij als onze mede-

werkers geen extra gevaar lopen. 

We doen ons uiterste best om de 

controle te houden en doen er al-

les aan om de zorg voort te zet-

ten. Corona heeft onze continue 

aandacht.”

VEILIGHEID VOOROP

Rinette Zorg volgt stringent de 

richtlijnen van het RIVM. “Dat be-

tekent ook dat we voortdurend 

een vertaalslag proberen te ma-

ken naar de werkvloer. Wat be-

tekent het bijvoorbeeld voor de 

medewerkers die bij de mensen 

thuiskomen om hen te wassen 

en aan te kleden? We nemen alle 

benodigde maatregelen ter voor-

koming van infecties of het over-

dragen van infecties, want ieder-

een moet zich veilig voelen. Tegen 

al onze cliënten willen we daarom 

zeggen: stel zorg niet uit, zeker 

niet als deze noodzakelijk is, want 

het is niet nodig om dat te doen,” 

voegt manager Ariena Smulders 

daaraan toe.

Tekorten aan beschermingsmid-

delen zoals in de eerste periode, 

zijn er ook niet, benadrukt mana-

ger Elmar Brantjes. “We hebben 

onze voorraad op peil en we ver-

wachten dat de aanvoer niet meer 

zo gaat stokken als in het begin. 

Corona blijft een zorg, maar ge-

lukkig kunnen we ons werk op 

een veilige manier doen.”

Van links naar rechts: Mijke van Nunen, Wim Raaijmakers,  
Eelco Kraan, Elmar Brantjes en Ariena Smulders
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VOORWOORDINTERVIEW

Als jongen van 19 ontvluchtte Saleh Ashram het 

oorlogsgeweld in zijn thuisland Syrië. Hij vond 

een veilig heenkomen in Nederland en is heel blij 

nu met zijn baan en opleiding bij Rinette Zorg. 

Vijf jaar geleden verliet Saleh zijn ouderlijk huis in 

Aleppo, de eeuwenoude stad waar de bevolking al 

geruime tijd zwaar leed onder het oorlogsgeweld 

tussen regeringsleger en rebellen. Blijven beteken-

de de dienstplicht voor de jonge student, en mis-

schien wel de dood. Zijn eenzame vlucht bracht 

hem via Turkije en Griekenland uiteindelijk naar het 

veilige Nederland. Het land waarvan hij wist dat er 

vriendelijke en open mensen woonden waarvan de 

meesten ook nog eens Engels spraken. Hij vond er 

steun bij vrienden die al eerder in Nederland een 

warme deken hadden gevonden, en ging zich in zijn 

nieuwe thuisstad Eindhoven al snel focussen op zijn 

toekomst.

STUDEREN

“In Syrië studeerde ik rechten aan de universiteit. 

Het was mijn droom om rechter te worden. Die heb 

ik hier moeten laten varen, want de taal is daarvoor 

jammer genoeg een te groot struikelblok,” vertelt Sa-

leh. Hij besloot tot een mbo-studie financiële admi-

nistratie. Een zoektocht naar een stageplek bracht 

hem bij Rinette Zorg, en dat klikte direct. “Eigenlijk 

was er geen passende stageplek beschikbaar, maar 

het management bedacht een creatieve oplossing. 

Tien weken lang mocht ik gedurende twee dagen 

ervaring komen opdoen bij de afdeling planning en 

de andere twee dagen aanschuiven bij de adminis-

tratie. Ik was er heel blij mee.”

Officieel zouden hun wegen na deze periode schei-

den, maar de stage voelde wederzijds naar meer. 

Saleh: “Ik kreeg een mooi aanbod van Rinette: een 

baan op de financiële administratie in combinatie 

met een opleiding op kosten van de organisatie. 

Daar kon ik echt geen nee tegen zeggen. Geweldig. 

Behalve dat Rinette veel voor mij heeft gedaan, wat 

ik enorm waardeer, is het ook een thuis geworden. Ik 

heb ontzettend lieve en leuke collega’s die altijd be-

reid zijn om mij te helpen. Rinette Zorg is zoveel meer 

dan een werkplek geworden, het voelt als familie.”

Ooit hoopt hij zijn echte familie weer in de armen te 

kunnen sluiten. Zijn ouders, zus (21) en broertje (13) 

wonen nog altijd in het verscheurde Aleppo. “Het 

gaat gelukkig goed met hen. De situatie in de stad is 

iets verbeterd en wie weet is het over een paar jaar 

mogelijk om elkaar te zien. Ofwel in Syrië, ofwel in 

een ander land. Maar eerst ga ik me focussen op 

mijn studie en mijn toekomst in dit mooie land.”

‘IK VOEL ‘IK VOEL 
ME HIER THUIS’ME HIER THUIS’

INTERVIEWINTERVIEW

S A LEH  ASHR A M
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MANTELZORGVOEDING

Op vijf plekken op aarde wor-

den mensen veel ouder dan ge-

middeld, ontdekte schrijver Dan 

Beuttner. Hij bestudeerde het eet-

patroon van de oudste mensen 

ter wereld in de zogeheten ‘Blue 

Zone’. Dat zijn Okinawa (Japan), 

Ikaria (Griekenland), Ogliastra 

(Sardinië), Loma Linda (Californië) 

en op het schiereiland Nicoya in 

Costa Rica. Hamvraag is natuur-

lijk: heeft dat misschien met hun 

voeding te maken?

OKINAWA

Bruine rijst, shiitake, bittere meloen, tofu, knoflook en groene thee.

IKARIA

Aardappels, peulvruchten, feta, geitenmelk, citroen, fruit,  

honing en kleine hoeveelheden vis.

OGLIASTRA 

Platbrood, zuurdesembrood, gerst, geitenmelk, schapenkaas, 

tuinbonen, kikkererwten, amandelen, tomaten, venkel en wijn.

LOMA

Zalm, tofu, avocado, havermout, bonen, noten,  

volkorenbrood en sojamelk. 

NICOYA, COSTA RICA

Rijst, mais, pompoen, papaya, yams, eieren, bonen en bananen.

Conclusie: de gemeenschappelij-

ke deler is de hoeveelheid vis en 

het gebrek aan vlees. Mensen 

in de Blue Zone eten gemiddeld 

slechts vijfmaal per maand vlees 

en dan kleine porties. Plantaardi-

ge voedingsmiddelen zijn favoriet. 

Verder wordt alcohol met mate 

genuttigd.

DIT IS WAT DE   
OUDSTE MENSEN TER WERELD ETEN

WAT IS NEDERLAND 
ZONDER MANTELZORG?

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Zij zijn vaak een dagelijkse 

steun en toeverlaat. Zoals Audrey Beekers die haar grootmoeder Mieke 

Wittendorp bijstaat en mevrouw Gijsbers die haar man verzorgt. 

Samen met Rinette zorgen zij ervoor dat het thuis op rolletjes blijft lopen.
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MANTELZORGMANTELZORG

‘RINETTE REGELT HET GOED’

“Toen mijn man vorig jaar na een verblijf in het zie-

kenhuis weer thuiskwam in ons appartement in Nue-

nen, bleek het nodig om thuiszorg in te schakelen. 

We zijn 85 en 86 en de jaren gaan tellen. Mijn man 

heeft onder meer moeite met zijn motoriek en met 

het vasthouden van zijn balans. 

Bij de eerste organisaties die ik belde, kregen we nul 

op het rekest. Er was geen plek. Toen kregen we de 

tip om Rinette Zorg te benaderen. Daar zijn we nu 

heel blij mee. Wij zijn zeer tevreden over de dagelijkse 

zorg die de medewerkers ons bieden. Elke ochtend 

wordt mijn man gewassen en aangekleed en toen hij 

na een val vanwege een vervelende wond even extra 

zorg nodig had, was ook dat snel geregeld. 

Op deze leeftijd gaat natuurlijk alles een beetje ach-

teruit. Toch hoop ik de zorg overdag en ’s avonds 

nog heel lang zelf te kunnen volhouden. Wat ik kan, 

dat doe ik. Misschien meer dan ik eigenlijk zou moe-

ten. Gelukkig kan ik elke twee weken vertrouwen op 

onze huishoudelijke hulp die al heel lang bij ons is 

en zijn we erg blij met de thuiszorg. Mijn man wordt 

goed verzorgd en ziet er na het wassen en aankle-

den altijd keurig uit. De medewerkers zijn bovendien 

heel vriendelijk en behulpzaam. Zoals Rinette Zorg 

het voor ons heeft geregeld, is heel goed.”

‘IK VOEL ME HEEL ERG ONDERSTEUND’

“Twaalf jaar geleden heb ik mijn moeder op haar 

sterfbed beloofd de zorg voor oma over te nemen 

omdat haar beide dochters er niet meer zijn. Geen 

zware opgave, want oma is de liefste persoon op 

aarde. Ze is inmiddels 89 jaar en woont nog altijd 

in het huis in Eindhoven dat ze zestig jaar geleden 

betrok. Helaas is ze slecht ter been en gaat haar 

geheugen haar steeds meer parten spelen. Na een 

ziekenhuisopname bleek ook haar trek verdwenen, 

zodat ze er niet altijd erg in heeft wanneer het eten-

stijd is. 

Vier keer per dag komt er nu een medewerker van 

Rinette Zorg langs bij haar. ’s Morgens helpen ze bij 

het wassen en aankleden en zetten ze het ontbijt 

klaar, ’s middags komen ze voor de lunch en haar 

medicijnen en ’s avonds weer om de maaltijd op ta-

fel te zetten en later om haar om te kleden voor de 

nacht. 

Daarmee voel ik mij echt ondersteund. Ook kan ik zo 

voldoende aandacht houden voor mijn eigen werk in 

de thuiszorg. Als ik nu bij oma langs ga ‘s middags, 

heb ik tijd om andere dingen te regelen, zoals haar 

administratie en de tuin. Onderwijl drinken we samen 

een kopje koffie en bereid ik haar avondmaaltijd voor 

zodat deze zo de magnetron in kan. Ook schrijf ik 

een afsprakenlijstje zodat ze kan zien wat er voor de 

volgende dag op de planning staat. 

Ik vind het erg prettig dat de lijntjes met Rinette Zorg 

kort zijn. Er is een goed contact. Dat ik toegang heb 

tot het cliëntendossier maakt dat ik op de hoogte 

ben van haar wel en wee. Het liefst zie ik oma nog 

heel lang in haar vertrouwde omgeving blijven wo-

nen. Samen met Rinette Zorg doen we ons best om 

dat mogelijk te maken.”

‘Ook extra zorg 
was zo geregeld’

‘De liefste persoon 
op aarde’
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MANTELZORG

‘MANTELZORGERS KUNNEN 

AANKLOPPEN VOOR HULP’

Nederland telt meer dan één 

miljoen mantelzorgers. Allemaal 

mensen die met veel liefde en 

toewijding de zorg voor een part-

ner, familielid, vriend of buren op 

zich hebben genomen. Zij zorgen 

voor gezelschap en bieden vaak 

praktische hulp, maar het gebeurt 

ook dat zij nog veel meer op hun 

schouders nemen. Het geeft aan 

hoe belangrijk mantelzorg is.

In Nederland is bepaald dat zorg 

en ondersteuning in eerste instan-

tie door informele zorgverleners 

wordt verleend. Formele zorg, die 

wordt gegeven door professionals 

als thuiszorg en wijkverpleging, 

is aanvullend. Die rollen groeien 

vaak steeds meer naar elkaar toe. 

Een goede samenwerking is van 

essentieel belang. 

WANNEER BEN JE NU PRECIES EEN 

MANTELZORGER? 

Het CBS (Centraal Bureau voor de 

Statistiek) zegt dit: ‘wie gemiddeld 

acht uur of meer per week zorgt 

voor een persoon die langdurig 

ziek of gehandicapt is, of om een 

andere reden hulp nodig heeft, is 

mantelzorger’. 

In principe is het werk onbetaald, 

maar veel gemeenten hebben 

mogelijkheden om mantelzorgers 

te ondersteunen. Denk aan be-

taling vanuit het PGB (Persoons-

gebonden budget) of via extra 

kinderbijslag. In welke vorm en 

mate bepalen de gemeenten zelf. 

Daardoor kan de ondersteuning 

per woonplaats anders zijn. 

Het gemeentelijk WMO-loket, 

ook wel steunpunt of zorgloket 

geheten, kan u vertellen welke 

mogelijkheden er zijn. Denk aan 

ondersteuning in het huishouden, 

vervangende zorg tijdens vakan-

tie, hulp bij regeltaken of waarde-

ring in de vorm van een extraatje

Kortom, schroom niet om aan te 

kloppen als u denkt hulp nodig te 

hebben. U kunt dit doen bij het 

WMO-loket in de woonplaats van 

degene die u verzorgt. Bij vragen 

kunt u ook altijd terecht bij de Cli-

entenraad van Rinette Zorg. Zij 

kan u adviseren bij het bewande-

len van de juiste weg.

VAN DE CLIENTENRAADVAN DE CLIENTENRAAD

ZORGHART

“Tijdens het zorgmoment van een terminale bewoner was 

ik me ervan bewust dat mijn zorgende handen wel eens de 

laatste aanraking zouden kunnen zijn in plaats van een  

partner of naaste familie. Daarom schonk ik eenieder,  

het klinkt misschien weeïg, een welgemeende, warme blik, 

hierbij even de hand vastpakkend of een aai over de arm of 

het gezicht. Zo hebben we in korte tijd vele keren afscheid 

moeten nemen op een manier die zo niet de onze was. 

En…weer door.”

Ik wilde dit even met jullie delen, omdat ik weet dat bij 

Rinette Zorg medewerkers ook zo’n ‘zorghart’ hebben en 

namens alle cliënten en leden van de Cliëntenraad wil ik 

jullie daarvoor heel erg bedanken.  

Als het einde komt en als ik dan

 bang ben mag ik dan bij jou………….. 

Frans van den Bogaard

MEDEWERKER BIJ DE AKKERS SCHRIJFT:MEDEWERKER BIJ DE AKKERS SCHRIJFT:

CAT H A RIEN 
BAS T I A A NS ,
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VOORWOORDINHOUD
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Cliënten van Zorg van Rinette krijgen 
10% korting op alle vervolgbestellingen.

Wij wensen u alvast smakelijk eten!

Runderlapje in jus 
met bloemkool en

aardappelpuree

Nasi goreng 
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Macaronischotel
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Thuis uit eten!Thuis uit eten! Ook 
natriumarm 
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informeer naar de 

mogelijkheden!

Wij wensen u alvast smakelijk eten!Wij wensen u alvast smakelijk eten!

zodat u altijd een vertrouwd gezicht aan uw deur heeft!

Wij wensen u alvast smakelijk eten!Wij wensen u alvast smakelijk eten!
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¤ 3,99 

per 
maaltijd!
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12,5 JAAR RINETTE12,5 JAAR RINETTE

Rinette Zorg vierde in stilte 

haar 12,5-jarig bestaan. Een 

mooi moment om even stil te 

staan bij hoe het destijds alle-

maal begon. Er was eens een 

vrouw die meende dat de thuis-

zorg anders moest…

Zorg zoals deze bedoeld is en ge-

geven vanuit liefde, warmte en res-

pect. Dat had wijkverpleegkundige 

Maureen van Kuijck in gedachten 

toen zij bijna vijftien jaar geleden 

aan haar keukentafel in Best het 

fundament schetste voor haar 

eigen thuiszorgorganisatie. Een-

tje waarin de mens centraal zou 

staan en waar geen ruimte was 

voor dwingende bureaucratie. Zij 

koos voor de naam Rinette, als 

een groots eerbetoon aan haar 

grootmoeder in Suriname. Deze 

sterke dame was voor haar altijd 

een lichtend voorbeeld en stond 

model voor een cultuur waarin 

familiewaarden als eerbied en res-

pect als vanzelfsprekend worden 

omarmd.

“Het was Maureen een doorn in het oog dat in Ne-

derland de menselijke toets uit de zorg aan het ver-

dwijnen was als gevolg van nieuwe regelgeving. Rond 

2005 ging de financiering van de thuiszorg op de 

schop. De nieuwe stopwatchzorg met verplichte re-

gistratie van elke vijf minuten geboden zorg, was vol-

gens Maureen een slechte ontwikkeling. Productiviteit 

en efficiency werden leidende, de aandacht voor de 

mens juist minder,” vertelt Wim Raaijmakers, die sinds 

enkele maanden deel uitmaakt van het management-

team van Rinette Zorg.

PIONIERSJAREN

Vanuit haar diepgewortelde passie voor de zorg be-

gon de toen 40-jarige Maureen aan een nieuw thuis-

zorgavontuur. Met de haar bekende kordaatheid en 

vergezeld van haar lijfmotto ‘Iedereen is rijk, want 

belang-rijk’. Wat ze altijd voor ogen had, was het 

antwoord op de vraag ‘Hoe zou mijn grootmoeder 

verzorgd willen worden en hoe maak ik dat mogelijk?’

Het aantrekken van medewerkers bleek geen pro-

bleem. Wim: “Meer mensen waren de zakelijke sfeer 

die zijn intrede had gedaan in de zorg, beu. Ze stapten 

heel graag over naar Rinette. Binnen de kortste keren 

stonden 120 mensen op de loonlijst voor verzorging, 

verpleging en huishoudelijk werk bij cliënten thuis.” 

Dat haar echtgenoot op het gebied van administra-

tie zijn steentje kon bijdragen, maakte de start nog 

eenvoudiger. 

Tijdens de eerste pioniersjaren stroomden de aanvra-

gen binnen. Het was aanpoten, maar de medewer-

kers waren vol enthousiasme. Mede dankzij Maureen 

zelf die niet te beroerd was om tijdens de lunch even 

een paar eieren voor je te bakken. Als het nodig was, 

zette ze echter in het werk ook de puntjes streng op 

de i. 

LEVENSWERK

Rinette groeide gestaag verder en werd een bekende 

naam in de regio. Maureen zelf heeft niet lang mo-

gen genieten van het succes. Ze werd ernstig ziek en 

overleed in 2010. Wat ze achterliet, was haar levens-

werk, een thuiszorgorganisatie die had laten zien de 

mens centraal te plaatsen. Nog altijd werken er me-

dewerkers van het eerste uur bij Rinette Zorg. Zij zijn 

de vaandeldragers die de ideeën van Maureen over 

naastenliefde hooghouden. En overbrengen op nieu-

we collega’s. Dat maakt dat haar zorggeest nog altijd 

over Rinette waakt.

Als organisatiecoach is Wim, die eerder als verpleeg-

kundige werkte, bezig om de diepgewortelde waar-

des van Rinette Zorg opnieuw te benoemen. “Onze 

organisatie is gefundeerd op de inborst van een ster-

ke vrouw die de durf en de flair had om de boel om 

te gooien. Achter Rinette Zorg schuilt daarom een bij-

zonder ontstaansverhaal. De passie van toen willen 

we blijven verbinden met de ambities van nu. Rinette 

zal altijd de thuiszorgorganisatie zijn die eerbied, aan-

dacht en liefde hoog in het vaandel houdt. Precies 

zoals Maureen wilde.”

‘OPRICHTSTER MAUREEN  
STELDE DE MENS CENTRAAL’
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VOORWOORDCLIËNTENRAAD

Als voorzitter van de Cliëntenraad van Rinette ben 

ik – Frans van den Bogaard (81) – sinds enkele jaren 

zeer betrokken bij de zorg voor onder meer oude-

ren en gehandicapten. Ook eerder al, vanaf de jaren 

tachtig, had zorg mijn grote aandacht. Ik wil maar 

zeggen: deze zit diepgeworteld in mijn hart. Net als 

in dat van de overige leden van de raad. Samen pro-

beren wij zo goed als mogelijk onze functie binnen 

Rinette Zorg in te vullen.

Waarmee hebben we zoal te maken? Onder andere 

met de vele regels die voor de zorg zijn opgesteld, en 

met instanties die voor iedereen het pad uitstippelen. 

Dat wrikt nogal eens, omdat wensen en beleid niet 

of niet goed genoeg op elkaar aansluiten. Wat dat 

betreft houden we ons hart vast voor de toekomst. 

Zorgaanbod en zorgvraag lijken steeds verder van 

elkaar af te liggen.

Het kan bijna niet anders dan dat mantelzorgers een 

steeds belangrijker taak gaan krijgen in de onder-

steuning van mensen die zorg nodig hebben. Dat 

betekent dat van hen een bepaalde deskundigheid 

wordt gevraagd en dat zij vertrouwd moeten raken 

met het gebruik van bijvoorbeeld elektronische hulp-

middelen. Simpelweg omdat deze belangrijk zijn als 

de zorg onder druk staat en daardoor steeds meer 

op het bordje van de mantelzorger belandt.

Bijna vier van de vijf mantelzorgers voelen zich geluk-

kig nog kundig genoeg om de gevraagde of beno-

digde hulp te geven. Maar bijna één op de vijf geeft 

wel aan benodigde kennis te missen. Met name 

personen die mensen met dementie of  psychische 

problemen bijstaan of een terminaal zieke, ervaren 

de zorg als een (te) hoge belasting. Bijna één op de 

tien zegt zich niet deskundig te voelen.  

Toch is er wel ondersteuning mogelijk. Niet iedereen 

is echter op de hoogte van de mogelijkheden. Daarin 

zouden wij samen met het management van Rinette 

Zorg een rol kunnen spelen. Als Cliëntenraad mogen 

wij vanuit het oogpunt van privacy u niet rechtstreeks 

benaderen. We willen echter wel graag weten waar 

u tegenaan loopt en waarbij u hulp zou kunnen ge-

bruiken. Laat ons het weten, zodat we hiermee aan 

de slag kunnen.

Voor nog meer slagkracht is de Cliëntenraad op 

zoek naar uitbreiding. Cliënten, familieleden en man-

telzorgers kunnen zich aansluiten als lid. De raad 

vergadert gemiddeld zesmaal per jaar. Wij regelen, 

als nodig, het vervoer. Onthoud: uw waardevolle in-

breng is essentieel voor een goed functioneren van 

de Cliëntenraad.

CLIËNTEN,    LAAT U HOREN!

ICT-deskundige Noud Wilders 

uit Nuenen bedacht een slimme 

methode als geheugensteun-

tje voor  zijn 91-jarige vader, zo 

was te lezen in het Eindhovens 

Dagblad. Hij plaatste in diens 

woonkamer een beeldscherm 

waarnaar hij vanaf afstand met 

zijn mobiele telefoon berichten 

kan sturen. Elk bericht begint 

vertrouwd met de mededeling 

‘Dag pa…’ en meldt vervolgens 

kort een herinnering, zoals het 

moment van medicijnen inne-

men, het programma van de 

thuiszorg, verjaardagen en het 

weerbericht. Het effect is groots, 

zo melden beiden in het ED. Va-

der is rustiger, neemt trouw zijn 

medicijnen in en heeft minder 

zorg nodig. Zijn zoon kan boven-

dien als nodig een noodoproep 

sturen naar het scherm, zoals 

‘BEL ME’. Zo is er goed contact 

en kan iedereen met een gerust 

hart ’s avonds naar bed.

GEHEUGEN 
OP AFSTAND

Voor informatie of aanmelden, 

kunt u bellen naar Rinette Zorg 

– 085 0667006 – of contact

opnemen met de voorzitter op 

telefoonnummer 06 21505748.
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IN MEMORIAM

Ook in deze bizarre periode gaat de tijd heel 

snel voorbij. Het coronavirus heeft een gat ge-

slagen in het aantal leden van de cliëntenraad. 

Op 30 maart 2020 overleed Huub van Gerwen. 

Na zijn besmetting is hij eerst in Eindhoven en 

later in een ziekenhuis in Delft opgenomen en 

na 12 dagen overleden. Het is alweer even 

geleden, maar graag wil ik nog even de aan-

dacht vragen voor deze unieke man. Ondanks 

zijn visuele probleem was hij een zeer actief 

persoon, die op vele gebieden zijn ervaring en 

kennis van bepaalde zaken met ons heeft ge-

deeld. Gedurende vele jaren, waarschijnlijk al 

vanaf 2006, is hij lid geweest van de Cliënten-

raad van Rinette Zorg en heeft hij ook enige tijd 

het secretariaat verzorgd. Met soms heel veel 

nadruk was hij een echte vertegenwoordiger 

van onze cliënten. We missen hem.

Bovenstaand het gedachteniskaartje, zoals dat 

na de crematie is uitgereikt.

Frans van den Bogaard, voorzitter Cliëntenraad

HUUB 
VAN GERWEN

Deel uw ervaringDeel uw ervaring
met de zorgmet de zorg
en help zo anderen en help zo anderen 
met kiezen.met kiezen.  
Ga naar ZorgkaartNederland.nl

De grootste ervaringssite in de zorg.
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VOORWOORDINHOUD

DANKBAAR 

De medewerkers van Rinette Zorg zijn dankbaar dat 

zij hun werk bij u thuis mogen komen doen. Ze zijn 

te gast in uw persoonlijke domein. Misschien ervaart 

u dit als een ‘kwetsbare’ en vertrouwelijke intimiteit. 

Zeker als u nog maar kortgeleden afhankelijk bent 

geworden van persoonlijke verzorging of verpleging, 

vindt u het belangrijk dat u een deskundige, professi-

onele medewerker toelaat tot uw leefwereld.

Meestal verloopt een kennismaking met de hulpver-

lener en het opbouwen van contact als vanzelf. De 

wederzijdse verwachtingen worden waargemaakt, 

er is een goed op u afgestemd zorgplan en er groeit 

vertrouwen. Rinette Zorg stimuleert haar medewer-

kers om dit wederzijdse vertrouwen te koesteren. 

We vragen hen om regelmatig bij u te toetsen of alles 

naar wens en verwachting verloopt. Toch kunnen er 

altijd dingen misgaan.

GEEF UW MENING OVER RINETTE ZORG!

Hoe waardeert u onze hulpverlening? Uw mening 

is voor Rinette belangrijk. Ook als dat een kritische 

noot betekent waarbij u aangeeft wat beter zou kun-

nen. Ook dat horen we heel graag. Het helpt ons om 

verbeteringen door te voeren. Denk aan de planning 

of het tijdstip waarop u hulp krijgt, of het belang van 

een vaste en vertrouwde medewerker. En heel be-

langrijk: krijgt u de aandacht die u nodig heeft? Heeft 

u vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverle-

ners en voelt u zich op uw gemak? Dus heeft u een 

klacht, vertel het ons gerust. Bent u tevreden? Vertel 

het aan anderen. 

U HEEFT ONS NODIG, MAAR U KUNT 

OOK ÓNS HELPEN!

Dat doet u door een kijkje te ne-

men op de website www.zorg-

kaartnederland.nl en de waarde-

ring te geven over onze zorg zoals 

u die ervaart. Deze beoordeling 

is anoniem. Wanneer er slechts 

een klein aantal waarderingen is 

gegeven, heeft een erg hoge of 

erg lage waardering relatief veel 

invloed op het gemiddelde. Hoe 

groter het aantal cliënten dat mee-

doet, hoe realistischer het beeld 

van onze organisatie zal zijn. 

Tot slot kent u deze uitspraak 

waarschijnlijk wel: ‘Vertrouwen 

komt te voet maar het gaat te 

paard.’ Rinette Zorg heeft tot 

doel om waarde en betekenis 

toe te voegen aan de levens van 

mensen. Dat is een heel mooi en 

dankbaar streven waarvoor Ri-

nette elke dag opnieuw haar best 

wil doen. 

VERTEL EENS. 
WAT VINDT U EIGENLIJK 

VAN ONS? 

Wie in Nederland op zoek is naar zorg, kan op internet aanbieders 

met elkaar vergelijken. Zorgkaart Nederland is hiervoor een goed 

hulpmiddel omdat u op deze website alle zorgaanbieders in uw 

directe omgeving kunt vinden. Ze staan in alfabetische volgorde 

en er is een keuzehulp zodat u de zorgverlener vindt die bij uw 

aandoening past. Deze keuzehulp is ontwikkeld door Patiëntenfe-

deratie Nederland en patiëntenorganisaties. Wat u ook ziet, is het 

rapportcijfer dat cliënten de zorgaanbieders geven. Evenals het 

aantal cliënten dat de moeite heeft genomen om een waardering 

te schrijven. Hierover later meer. 

‘Vertrouwen komt te voet 
maar het gaat te paard.’



ZORGVANRINETTE-24 ZORGVANRINETTE-25

INHOUD

‘HOE ZOU IK HET 
ZELF WILLEN?’

WIJKVERPLEEGKUNDIGEN

Simone Roos en Will Jorissen maken deel uit van 

het gedreven team wijkverpleegkundigen van Ri-

nette Zorg. Collega Elena van der Loop is nog in 

opleiding. “Met zijn allen zijn we heel veelzijdig.”

Het mooie van hun werk? Daarover kan Simone kort 

zijn: “Het contact met cliënten en het telkens weer vin-

den van oplossingen die hen het beste bieden. Dat 

kan omdat we met zijn allen heel veelzijdig zijn.” 

Will roemt de kleinschaligheid van Rinette Zorg die 

maakt dat de medewerkers met zijn allen er de schou-

ders onder zetten. Na enige jaren van ICT maakte hij 

in 2013 zijn comeback in de zorg waar hij in 1981 was 

begonnen. Nu koos hij voor een baan in de thuiszorg 

bij Rinette en is hij verantwoordelijk voor cliënten die 

recht hebben op zorg van uit de WLZ (Wet Langdu-

rige Zorg): “Rinette is een kleine enthousiaste organi-

satie die hard bezig is om 

te groeien. Het is leuk om 

een schakel in dat proces 

te zijn. Een grote pre vind 

ik ook de gemoedelijkheid 

die er heerst en de ser-

vicebereidheid.” 

FAMILIESFEER

Als wijkverpleegkundige regelen Will en Simone sa-

men met hun drie collega’s de gehele organisatie 

rondom de zorg voor cliënten. Simone: “Als je thuis 

woont, wil je de beste zorg zodat je zolang mogelijk 

in je vertrouwde omgeving kunt blijven. Steeds vaker 

vraagt dit om een creatieve oplossing omdat de zorg 

onderhevig is aan steeds strengere regels die landelijk 

bepaald worden. Ook blijven mensen langer thuis wo-

nen. Het is soms een uitdaging om met minder uren 

toch het beste voor iemand te kunnen organiseren. 

Dat maakt ons werk heel dankbaar.”

Het is zeker geen toeval dat zij bij Rinette Zorg is be-

land. De familiesfeer die ze hier voelde, was een van 

de redenen om de overstap te maken. Zij hield zich 

bezig met het stellen van indicaties, maar combineert 

deze inmiddels met zorg in de wijk. Zo is nu een ver-

trouwde verschijning in Nuenen.

TE GAST

Ook Elena heeft haar plek gevonden in de wijkver-

pleging. Hoewel nog in opleiding  en bezig met haar 

stage heeft ze al heel goed voor ogen dat hier haar 

toekomst ligt: “Je bent te gast bij iemand thuis en dat 

voelt speciaal. Een eer noem ik het zelfs. Ik heb ont-

dekt dat ik een echt ‘zorg’ mens ben en dat ik het 

fijn vind om te zorgen voor cliënten met dementie. Als 

mijn zorg maakt dat iemand zich beter en blij voelt en 

daardoor een betere kwaliteit van leven heeft, dan is 

mijn missie geslaagd.”

Ze maakt graag contact met de mensen. Belangrijk, 

zegt ze, zeker nu corona het leven van velen over-

hoopgooit. ,,Het heeft gezorgd voor eenzaamheid. Ik 

hoor wel dat deze perio-

de herinneringen aan de 

oorlogstijd ophaalt.” 

HOE KAN HET NOG BETER? 

Waar moeten extra punt-

jes op de i? Het verho-

gen van de zorgkwaliteit 

is een continue proces, 

zeggen de wijkverpleegkundigen. Zij houden in de 

wijk de oren gespitst – Verloopt alles nog naar wens? 

– en zoeken zo nodig de samenwerking met andere 

collega’s. Hoe zou ik zelf zorg willen krijgen?, is een 

vraag die de medewerkers zelfs met hoofdletters 

schrijven. 

“Wat we heel belangrijk vinden, is dat cliënten weten 

dat zij gehoord worden en dat er oprechte interesse 

is. Rinette is een organisatie die zich graag wil ont-

wikkelen en daarom vinden we het fijn te horen wat 

cliënten op hun hart hebben. Niet voor niets zeggen 

we: opmerkingen en klachten zijn cadeautjes om din-

gen te kunnen verbeteren. Je kunt niet iets fout doen, 

je kunt dingen wel op een andere manier gaan doen,” 

aldus Will.

ELENA

SIMONEWILL
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15%
korting

15%
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Al ruim 35 jaar is Vegro het Expertisecentrum voor hulpmiddelen. Bij ons ben je aan het juiste adres voor 
het lenen, huren en kopen van hulpmiddelen.

Goede hulpmiddelen maken het leven een stuk aangenamer. Denk bijvoorbeeld aan een rollator waarmee je 
weer door de stad kan wandelen of de scootmobiel om naar de verjaardagen van kinderen of kleinkinderen 
te gaan. Vegro heeft een uitgebreid assortiment hulpmiddelen op het gebied van mobiliteit, bewegen, langer 
thuis wonen, gezondheid, revalideren en zwangerschap. Wij staan altijd voor jou klaar met onze expertise 
over hulpmiddelen en helpen jou bij iedere zorgvraag. Bij ons kun je rekenen op persoonlijke aandacht voor 
jou.

Gratis via zorgverzekeraar
Wist je dat het mogelijk is om meerdere hulpmiddelen kosteloos te lenen? Vraag je bij ons een 
leenhulpmiddel aan, dan regelen wij de afhandeling met de verzekeraar. Dat scheelt jou veel tijd en moeite!

Waar vind je ons?
 Vegro Eindhoven - Kastelenplein 168

VegroVo� deel

Vegro Expertisecentrum 

Hulpmiddelen

Welkom
bij Vegro

10%
korting

10%
korting

10%

korting
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Let’s Go Indoor rollator

Voor wie binnenshuis wat meer ondersteuning en veiligheid nodig 
heeft, is de Let’s Go Indoor rollator ideaal! Deze binnenrollator is zelfs 
te gebruiken in de meest kleine ruimtes zoals de badkamer en het toilet 
Ervaar het nu!

Good Grips knoophaak

Deze knopenhaak maakt het vastmaken van knopen een stuk 
makkelijker en is daardoor een handig hulpmiddel voor mensen 
met een verminderde handfunctie of beperkte fi jne motoriek. De 
knopenhaak heeft een zacht, schokabsorberend handvat dat prettig 
vasthoudt.

Beurer Personenweegschaal digitaal

& analoog GS58

Deze personenweegschaal is uniek: de weegschaal laat het gemeten 
gewicht analoog én digitaal zien. Daarnaast kies je zelf voor de 
meeteenheid; kilogram of pond. Met de herinneringsfunctie vergelijkt de 
weegschaal jouw gemeten gewicht met de voorlaatste meting. Handig toch?

Sta-opstoel

Voor mensen die veel zitten is comfort 
belangrijk. Zo blijf je zo lang mogelijk 
zelfstandig en kun je langer thuis blijven 
wonen. Van 12 oktober t/m 1 november 
ontvang je 15% korting op de hele collectie 
sta-opstoelen, online en in de winkel.

Speel mee met de puzzel op pagina 16
en maak kans op de Tunturi Cardio 
fi t M35 minibike t.w.v. 81,99.en win!Speel meeSpeel mee

10%
korting
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INHOUD OPLEIDING

In elk nummer van Rinette vertelt laten we een dag uit de praktijk zien. 
Deze keer lopen we mee met Fauzia Akbar (41), huishoudelijk medewerkster 
en Helpende Zorg en Welzijn in opleiding. 

EEN DAG OP PAD MET...EEN DAG OP PAD MET...

FAUZI A  A K B A R “Tijdens mijn stage voor de opleiding Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 

met specialisatie kraamzorg was ik voortdurend verkouden. Een test wees uit dat 

een allergie voor hondenharen de boosdoener was. Heel lastig, want veel jonge 

gezinnen hebben huisdieren. Ouderenzorg bleek een mooi alternatief. Bij Rinette 

kon ik begin dit jaar aan de slag als huishoudelijke hulp. Daarnaast volg ik nu de 

opleiding Helpende Zorg en Welzijn. Ik heb mijn plekje gevonden.”

07.00 UUR
“Met vijf kinderen van 16, 15, 12, 

10 en 5 jaar oud is het altijd een 

drukke boel in de ochtend. De 

dag begint met het smeren van 

een stapel broodjes om mee te 

nemen naar school. Soms doen 

de oudste twee zonen het zelf. 

Daarna is het zorgen dat iedereen 

op tijd klaar is om naar school te 

gaan.”

08.00 UUR
“Tijd om de kinderen weg te 

brengen. Vanuit mijn woonplaats 

Helmond is het daarna een half 

uur rijden naar mijn cliënten in de 

regio Heeze-Leende. Ik heb een 

auto van Rinette Zorg tot mijn be-

schikking wat heel fijn is, want mijn 

eigen oude wagen is niet meer te 

vertrouwen voor die afstanden.”

08.45 UUR
“Ik arriveer bij mijn eerste adres. 

Gemiddeld bezoek ik drie cliën-

ten op een dag. Maar mijn uren 

zijn wisselend. Soms 20 uur per 

week, soms 30. Tijdens de eer-

ste coronamaanden waren dit er 

nog veel meer. Sinds kort werk ik 

ook op zaterdagochtend. Zo kan 

ik wennen voor de tijd dat ik als 

Helpende weekenddiensten ga 

draaien. Tijdens mijn opleiding ga 

ik alvast stage lopen.”

09.00 UUR
“Ik start mijn werk bij een hele lieve 

dame van 91 jaar. De dag begint 

bij haar altijd met een praatje. Ze 

vertelde dat ze was gevallen op 

het toilet, maar gelukkig zonder al 

te vervelende gevolgen. Op mijn 

takenlijst zie ik welke werkzaam-

heden moeten worden gedaan. In 

twee uur tijd neem ik de koelkast 

onder handen, ga ik stofzuigen, 

de slaapkamer stoffen, het bed 

opmaken, de was vouwen en 

neem ik de keukenkasten en de 

tafeltjes buiten af. Deze mevrouw 

geeft het zelf aan als zij iets extra 

wil. Vandaag betekent dat een 

doek over alle lichtknoppen in 

huis. Tussendoor drinken we ge-

zellig een kop koffie met elkaar.”
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11.15 UUR
“Voor het huishoudelijk werk bij 

de tweede cliënt, eveneens een 

oudere dame, heb ik volgens 

planning anderhalf uur. Zij houdt 

van gezelligheid en vindt het dus 

fijn om mensen om zich heen te 

hebben. Ik ook, maar ik houd in 

de gaten dat al het werk van de 

lijst af komt. Deze keer zijn de ra-

men toe aan een zeembeurt en 

stort ik mij op de slaapkamer. Ik 

vind het werk leuk, maar stiekem 

kan ik niet wachten tot ik mag be-

ginnen als Helpende en de men-

sen op een andere manier kan 

bijstaan. Nog een paar maanden 

wachten.”

13.00 UUR
“Mijn laatste adres in Heeze. Deze 

vriendelijke mevrouw heeft altijd 

kraakhelder wat haar wensen 

zijn. Bij binnenkomst krijg ik mijn 

lijstje. Zo kan ik achter elkaar door 

met stofzuigen, dweilen en het 

schoonmaken van badkamer en 

toilet. Voor vandaag staan er geen 

extra’s op het programma.

Of mijn hoofddoek geen vragen 

opwerpt, hoor ik soms. Sommi-

ge cliënten moeten even wen-

nen, maar dat is het dan. Wel zijn 

ze vaak nieuwsgiering naar mijn 

haardos eronder. Dan laat ik de 

foto op mijn telefoon zien.”
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14.30 UUR
“Ik vertrek naar het kantoor van 

Rinette Zorg in Eindhoven voor 

overleg met opleidingscoördina-

tor Hanneke de Bresser. Met haar 

neem ik mijn opdrachten en ver-

slagen door. Hoewel ik er tegen 

aanhik om deze te maken – ook 

’s avonds is het nog een bezige 

boel thuis – blijkt het achteraf vaak 

sneller klaar dan gedacht. Waar-

schijnlijk omdat ik mij goed voel 

in de ouderenzorg. Ik merk dat 

dit mij ligt. Beginnen in de huis-

houdelijke ondersteuning heeft 

ook voordelen. Deze extra erva-

ring biedt straks een voorsprong. 

Naast theorie worden we onder-

worpen aan een praktijkobser-

OPLEIDINGSCOÖRDINATOR 
HANNEKE DE BRESSER:

“Helpende Zorg en Welzijn is een verkorte mbo-opleiding, niveau 2. Alle 

studenten beginnen in de huishoudelijke verzorging. Dat is meer dan 

schoonmaken, zeggen wij. Je leert immers omgaan met cliënten plus een 

juiste beroepshouding wat de overstap naar Helpende vergemakkelijkt. 

De opleiding valt onder de beroeps-begeleide leerweg waarbij je 

een dag per twee weken naar school gaat. Rinette biedt 

de verkorte opleiding van een jaar aan omdat we zien 

dat deze goed past bij de volwassenen die zich 

hiervoor aanmelden. Dat Rinette hen tijdens de 

opleiding een normaal salaris aanbiedt, ervaren 

zij als erg fijn.”

vatie. Daar heb ik wel de bibber 

voor, ook al is dat volgens Hanne-

ke niet nodig.”

16.00 UUR
“De oudste kinderen zijn inmid-

dels op eigen houtje naar huis ge-

gaan, de jongste twee verblijven 

op de opvang. Op weg naar huis 

haal ik hen op. Als het laat wordt, 

vraag ik een van de oudsten om 

dit te doen. Een hele organisa-

tie elke dag met werk en studie, 

maar gelukkig loopt het goed. Ik 

ben van plan om het niet bij deze 

opleiding te laten. Bij Rinette Zorg 

kan ik altijd verder studeren. Die 

doorgroeikansen wil ik graag vol-

op pakken.”

GEDRAGSREGELS

Rinette Zorg telt gelukkig veel tevreden cliënten, merken we dagelijks. 

Zij willen hun blijdschap over de goede en professionele zorg die zij 

krijgen heel graag tonen. Soms gaat het om een mooi compliment, 

wat een opsteker is voor iedereen die zich sterk maakt om onze cli-

enten de beste zorg te bieden. Regelmatig krijgen onze medewerkers 

ook presentjes aangeboden of zelfs wat geld in hun hand gestopt.

Hoe lief bedoeld ook, de gedragsregels die wij als Rinette Zorg met 

zijn allen omarmen, laten het accepteren van cadeaus – groot én 

klein – niet toe. Deze gedragsregels zijn een leidraad voor alle mede-

werkers en vertellen wat wij allemaal mogen en moeten, maar ook 

niet mogen. Ze zijn gebaseerd op een aantal wetten en verdragen, 

waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet Cliën-

tenzorg, de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Nationale Beroeps-

code van Verpleegkundigen en Verzorgenden.

Het betekent dat onze medewerkers de presentjes die u hen zo graag 

wilt geven, niet kunnen aannemen. In de gedragsregels van Rinet-

te Zorg staat het namelijk zo omschreven: ‘We 

nemen geen persoonlijke giften en/of geschen-

ken aan van cliënten’. Zoals een andere be-

langrijke regel aangeeft: ‘We doen wat we 

beloven en komen gemaakte afspraken 

na’. Ook daaraan houden wij ons.

Dus hoe oprecht uw waardering 

voor ons werk ook is, regels zijn 

regels. De gedragsregels laten 

wat dat betreft aan duidelijkheid 

niets te wensen over. 

Net als aan anderen vertellen hoe 

tevreden u bent over Rinette Zorg. 

Dat laatste is misschien nog wel 

het mooiste cadeau wat u ons 

kunt geven.

EEN PRESENTJE GEVEN,  
MAG DAT EIGENLIJK?

Maar uw waardering 
uitspreken en een lief compliment 

uitdelen als u blij wordt van 
onze zorg, mag natuurlijk altijd.
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Als zorgcoördinatoren zijn Ire-

ne van den Heuvel, Kylie van 

Gerwen en Joke de Visser het 

eerste aanspreekpunt voor 

nieuwe cliënten. “We gaan al-

tijd op zoek naar de best mo-

gelijke oplossing voor de zorg-

vraag.”

In hun Rinette Zorg auto zijn Irene, 

Kylie en Joke ieder in hun eigen 

regio een vertrouwde verschijning. 

Waar Irene cliënten bezoekt in 

Eindhoven en Cranendonck, daar 

is Kylie te vinden in Helmond, Nue-

nen, Geldrop en Mierlo. Joke heeft 

onder meer Heeze, De Kempen, 

Veldhoven en Valkenswaard onder 

haar hoede. 

Ze leggen huisbezoeken af bij 

nieuwe cliënten die een indicatie 

hebben gekregen voor huishoudelijke hulp. Daar-

naast zijn ze actief als begeleider binnen Rinette Zorg 

en hebben ze wekelijks contact met de mensen die 

onder hun hoede vallen. ,,Inderdaad een drukke 

baan, maar ook een geweldige,” lachen ze. 

Kylie en Irene zijn ruim vijf jaar geleden afgestudeerd 

in de Sociaalpedagogische Hulpverlening aan de Ho-

geschool van Eindhoven. Het diploma op zak bleek 

echter geen garantie voor het snel vinden van een 

passende baan. Waarom dan niet beginnen in een 

tak waarin altijd werk is en zo een eerste ervaring op-

doen? Zo zetten ze onafhankelijk van elkaar de eerste 

stappen in de zorg als huishoudelijk medewerkster bij 

Rinette.

Al snel maakten de twee de stap naar begeleider en 

sinds 2019 zijn ze ook werkzaam als zorgcoördinator. 

Daarmee zijn ze een belangrijke spil binnen de orga-

nisatie als schakel tussen cliënten en medewerkers. 

“Het voordeel van onze eerste ervaring is dat we we-

ten waarover we het hebben en daarom goed kunnen 

inschatten wat cliënten nodig hebben.”

‘WIJ GAAN VOOR DE 
BESTE MATCH’

KYLIE

IRENE&
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ZORGPLAN

Het vinden van ‘de match’ is iets waarin ze veel energie 

stoppen. ,,Omdat het belangrijk is dat er een goede 

klik is. Dat geldt zowel in de huishoudelijke als de an-

dere zorg die Rinette biedt. Iedere medewerker heeft 

zijn eigen kracht en specialisatie. Als je die juist kunt 

inzetten, heeft iedereen daar baat bij. Ja, we sparren 

heel wat af om te komen tot de ideale oplossing.”

Elke nieuwe huishoudelijke zorgvraag komt als eerste 

terecht bij het team van de vier zorgcoördinatoren. 

Kylie, Irene en hun twee collega’s regelen een inta-

kegesprek en bekijken hoe zij tegemoet kunnen ko-

men aan de wensen van de cliënt. Als het niet meer 

mogelijk is om het huishouden helemaal zelf te doen, 

kan vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Onder-

steuning) een vergoeding worden uitgekeerd. “Tijdens 

het huisbezoek kunnen we samen met de cliënt een 

inschatting maken en een zorgplan opstellen.”

KLEINSCHALIG

Rinette timmert inmiddels aan de 

weg als thuiszorgorganisatie, mer-

ken ze. Kylie: “We krijgen veel fijne 

reacties. Rinette wordt ervaren als 

warm en persoonlijk. Ook onze 

flexibiliteit wordt vaak genoemd als 

positief punt. Ik denk echt dat laag-

drempeligheid onze kracht is. We 

zijn er bovendien voor een brede 

doelgroep wat het makkelijk maakt 

om bij Rinette Zorg aan te kloppen.”  

Ook Irene merkt dat de kleinscha-

ligheid en korte lijnen binnen de 

organisatie worden gewaardeerd: 

“We zijn geen wat men noemt 

zorgfabriek en dat vinden cliënten 

fijn. Ook onze manager legt regel-

matig huisbezoeken af. Een warm 

hart voor onze cliënten, dat is wat 

Rinette kenmerkt.”

‘Warm hart voor 
onze cliënten’

Rinette Zorg merkt dat het voor cliënten 

niet altijd gemakkelijk is om te zien op wel-

ke zorg zij recht hebben en bij welk loket 

ze de gewenste zorg kunnen aanvragen. 

Mantelzorgers zitten veelal met dezelfde 

vragen. 

WIE FINANCIERT 
WELKE ZORG?

Om deze reden heeft Rinette Zorg een 

gratis advieslijn - 085-0432240 - geo-

pend. Elke donderdag tussen 10 en 15 

uur zitten onze zorgcoördinatoren klaar 

om uw vragen te beantwoorden, bijvoor-

beeld over de financiering van zorg.

SPECIAAL TELEFOONNUMMER VOOR ZORGADVIES: 085-0432240.

Er zijn drie vormen van financiering:

1. Zorg betaald door  

de gemeente (WMO)

2. Zorg betaald door  

de zorgverzekeraar (ZvW)

3. Zorg betaald door  

de centrale overheid (WLZ)

Elke financiering stelt eisen aan de 

geleverde zorg. Rinette Zorg kan u helpen 

om te bepalen welke zorg u nodig heeft en 

bij wie u deze moet aanvragen. In Neder-

land wordt veel betaald uit de algemene 

middelen, maar niet alles. In diverse geval-

len moet u een zorg zelf betalen als u deze 

bij een zorgverlener wilt onderbrengen. Of 

de zorg moet verricht worden door een 

mantelzorger. 

Rinette Zorg kan u met 

raad en daad bijstaan.

JOKE
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RINETTE ZORG
Baltesakker 17
5625 TC Eindhoven
085-0667006
info@rinettezorg.nl 

• • • • • • • • • • • • • • •

WMO LOKET ASTEN
Centrum de Beiaard
Pastoor de Kleijnhof 21
5721 CR Asten
0493-671234
guido@asten.nl

WMO LOKET BEST
Bestwijzer
Zonnewende 173
5683 AB Best
0499-770100
info@bestwijzer.nl

WMO LOKET CRANENDONCK
Capucijnerplein 1
6021 CA Budel
0495-431222

WMO LOKET EINDHOVEN
Wijeindhoven
Torenallee 20
5617 BC Eindhoven
040-2388998
info@wijeindhoven.nl

WMO LOKET GELDROP-MIERLO
Hofstraat 4
5664 HT Geldrop
14040
loketzorg@geldrop-mierlo.nl

WMO LOKET HEEZE-LEENDE
Jan Deckerstraat 2
5591 HS Heeze
040-2241455
sociaalteam@heeze-leende.nl
WMO LOKET HELMOND
Zandstraat 94
5705 AZ Helmond
14092 (optie 2)
zorgpoort@helmond.nl

WMO LOKET NUENEN CMD
Berg 22c
Nuenen
040-2831675
cmd@nuenen.nl

WMO LOKET SON EN BREUGEL
Europalaan 2
5691 EB Son en Breugel
0499-491470
cmd@sonenbreugel.nl

WMO LOKET VALKENSWAARD
De Hofnar 15
5550 GA Valkenswaard
040-2083444
zorgloket@valkenswaard.nl

WMO LOKET VELDHOVEN
Meiveld 1
5501 KA Veldhoven
040-2584455
gemeente@veldhoven.nl

WMO LOKET WAALRE
Laan van Diepenvoorde 32
5582 LA Waalre
040-2282500
wmo@waalre.nl

• • • • • • • • • • • • • • •

ALZHEIMER NEDERLAND
Telefoon: 0800-5088
info@alzheimer-nederland.nl

KBO-BRABANT
Albert Luthulilaan 10
5231 HV ’s-Hertogenbosch
073-644 40 66
info@kbo-brabant.nl 

MEZZO VOOR 
MANTELZORGERS
Regulierenring 6
3981 LB Bunnik
030-659 22 22
www.mezzo.nl

PATIENTENFEDERATIE
Orteliuslaan 871
3528 BE Utrecht
Tel: 030-2970303
info@patientenfederatie.nl
Zorgnummer: 0900-2356780
STICHTING ZELFHULP
Netwerk Zuidoost-Brabant
Pastoriestraat 147
5612 EK Eindhoven
Telefoon 040-2118328
eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl
www.zelfhulpnetwerk.nl/contact/

• • • • • • • • • • • • • • •

BELANGRIJKE SITES:
www.zorgkaartnederland.nl
www.rinettezorg.nl
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Stuur de oplossing van de puzzel naar rinettevertelt@rinettezorg.nl  

of per post aan Baltesakker 17 5625 TC Eindhoven.  

De winnaar wordt in het volgende nummer bekend gemaakt en ontvangt een leuke verrassing.
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HORIZONTAAL
1. armoedig 7. Europeaan 14. boze geest 15. vaarroute 

17. United States 19. afgemeten portie 21. christelijk feest 

22. te koop 23. doopvader 25. uithangbord 26. reageerbuis 

28. voormalig Perzië 31. in je eentje 32. blauwwit metaal 

33. kleingeestig 36. gestremde melk 37. echtgenote 

39. gesloten 40. loofboom 41. verlegenheid 42. in je eentje 

44. uiteinde v.e. schip 46. slangvormige vis 47. niet wild  

49. hijstoestel 52. niet veel 56. afgegraven veen  

58. vrouwtjesschaap 59. een weinig 60. rustteken  

62. een zeker iemand 63. deel van Frankrijk  

64. inhoudsmaat 65. strook textiel 67. graansoort  

68. strijdmacht 70. boender 72. haardijzer 73. pers. vnw.  

74. snedig 76. slingerplant 78. rondhout 79. zuurdeeg  

80. staat in Amerika 82. springbron 83. binnenkort

VERTICAAL
2. compact disc 3. huidige tijd 4. liefdesgod

5. sporenplantje 6. erg leuk 8. berggeel 9. cachot

10. riemsluiting 11. dierentuin in Amsterdam 12. spil 

13. planeet 16. wijnmaand 18. rij 20. treiteren

21. volksvermaak 22. kweken 24. kleine onderbroek

27. Europees land 29. huidziekte 30. proefwerk 34. rund

35. plat hoofddeksel 38. carnavalsgroet 41. leemte

43. stuk hout 45. voorzetsel 48. zeker 49. nare vrouw

50. handvat 51. grens 52. verkoopruimte

53. plechtige gelofte 54. gerief 55 gymnastiekoefening

57. alleen in zijn soort 61. kinderdoek 66. contra

67. hemelbrood 69. overschot 70. Chinees voedsel

71. gebarenspel 72. spoorstaaf 75. boerenbezit

77. deel v.e. korenhalm 79. muzieknoot 81. plus

PUZZEL MEE
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Verpleging
Verzorging

WIJ ZOEKEN JOU!

VOOR MEER INFORMATIE 
BEL 085-0667006 OF MELD JE AAN VIA: 

INFO@RINETTEZORG.NL
WWW.RINETTEZORG.NL  RINETTEZORG

zo dichtbij kan zorg zijnzo dichtbij kan zorg zijn

www.rinettezorg.nl

Studeer jij Verpleegkunde of Verzorgende IG? 
Dan zoeken wij jou!

mBO

Begeleiding

Wat bieden wij:                             
·  Een bijbaan waarin je jouw passie voor thuiszorg kunt ontwikkelen.
· Persoonlijke begeleiding bij het je eigen maken van jouw vak.
· Een veilige en inspirerende leeromgeving met leuke collega’s en cliënten.
·  Een prima uurloon (€ 11,75 – 12,40 per uur + onregelmatigheidstoeslag +  
reiskostenvergoeding).

HBO


