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RINETTE VERTELT…

ZORGVANRINETTE-3

VOORWOORD

Mantelzorgers.

Wat zou de maatschappij zijn zonder mantelzorgers? 

Mensen die op geregelde momenten of soms dag in 
dag uit naasten verzorgen en daarmee de profes-
sionele zorg werk uit handen nemen. Echtgenoten 
die hun partner bijstaan, kinderen, schoonkinderen, 
buren.. Mantelzorg is overal.

Volgens offi ciële cijfers gaat het in ons land om vijf 
miljoen mensen die op deze manier de helpende 
handen uit de mouwen steken. Een ongeloofl ijk 
aantal. 

Maar broodnodig. Want hoe houden we anders 
de maatschappij draaiende houden met een sterk 
stijgend aantal ouderen dat langer thuis moet blijven 
wonen? Het mag duidelijk zijn dat dit een enorme 
wissel trekt op de zorgverlening in ons land.

Recent hadden we de Dag van de Mantelzorg. Onze 
koningin sprak zich in diezelfde week uit voor meer 
aandacht voor jongeren met problemen. Ik zou 
willen vragen: zullen we dit eveneens voor de oudere 
medemens uitroepen? Juist deze groep, de 
snelst groeiende van de bevolking, moet in 
the picture staan met een bevolkingsgroep 
van 2,5 miljoen ouder dan 65 jaar.

Ook een belangrijk cijfer: van al deze ou-
deren doet anderhalf miljoen belangrijk 
vrijwilligerswerk. In de zorg, in verpleeg- 
en ziekenhuizen, en op nog veel meer 
terreinen. Als zij stoppen, zal een en 
ander als een kaartenhuis instorten. 

Anders gezegd, wij kunnen niet zonder 
hen. Zonder mantelzorg zal ook thuiszorg 
niet kunnen realiseren wat zij graag wil en dat is 
met elkaar ervoor zorgen dat ouderen zolang als 
mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Alles hangt 
aan elkaar. 

Daarom wil ik mantelzorgers attenderen op de 
Cliëntenraad van Zorg voor Rinette. Omdat het be-
langrijk is dat ook zij een stem hebben. Omdat zij zo 
opkomen voor de zorg die we willen bieden. Omdat 
we hiermee onze naasten helpen. 

De aandacht van de Cliëntenraad reikt veel verder 
dan gedacht. We denken mee, kaarten onderwer-
pen aan, vragen aandacht. 
Daarom: mantelzorgers, kom erbij!

Belangstelling? Laat het weten via 06 21505748. 
Hopelijk kan ik u ervan overtuigen dat u nodig bent.

    Frans van den Bogaard
  Voorzitter Cliëntenraad
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Bijna vijftien jaar geleden plantte wijkverpleegkun-
dige Maureen van Kuijck het zaadje voor Zorg van 
Rinette. Anno 2022 staat er een mooie thuiszorgor-
ganisatie van naam die zich elke dag sterk maakt om 
de beste zorg aan haar cliënten te bieden. Dat doet 
zij met een team van enthousiaste medewerkers 
dat er de schouders onder zet. Maar de organisatie 
van zorg vraagt veel op dit moment. Steeds meer 
ouderen doen een beroep op de zorg. Er is krapte 
op de arbeidsmarkt wat maakt dat het elke dag weer 
schakelen is.

Om ook voor de toekomst een antwoord te hebben 
op al dit soort vraagstukken is het nodig om extern 
versterking te zoeken. Hoe? Door een samenwerking 
aan te gaan met een partij die eenzelfde doel na-
streeft, een even goede naam heeft en net zo stevig 
in zijn schoenen staat. Zo hebben Zorg van Rinette en 
Archipel Thuis elkaar gevonden. Op 1 oktober werden 
de handtekeningen gezet en is de verbinding officieel. 
Zorg van Rinette en Archipel Thuis werken sindsdien 

als zelfstandige entiteiten zij aan zij onder de vleugels 
van moederorganisatie Archipel. ,,Een mooi verbond,” 
zegt Femke de Jong, de nieuwe directeur-bestuurder 
van Zorg van Rinette. Sinds 2018 is zij ook directeur-
bestuurder van Archipel Thuis. Zij zal haar tijd tussen 
de twee verdelen.

VERNIEUWINGEN
Wat cliënten van Zorg van Rinette zullen gaan merken 
van het samengaan? ,,Vooral de absolute meerwaar-
de,” benadrukt Eppie Fokkema, voorzitter van de Raad 
van Bestuur van Archipel. ,,Samen kunnen we een 
betere vuist maken want als grotere partij heb je meer 
stem. Als wij de vernieuwingen willen bewerkstelligen 
die we graag willen, dan moet je die kracht hebben.”
Archipel Thuis, de zelfstandige thuiszorgorganisatie 
van Archipel, was net als Rinette al enige tijd bezig met 
het idee om aansluiting te zoeken bij een ‘vakgenoot’ 
met goede reputatie. Dat de keuze uiteindelijk viel op 
Zorg van Rinette is volgens Femke de Jong en Eppie 
Fokkema bijna een vanzelfsprekendheid. ,,Het werkge-

Zorg van Rinette en Archipel Thuis hebben de handen 
ineen geslagen. Met voor de toekomst maar één 

belangrijk gezamenlijk doel: de (thuis)zorg in de regio 
Eindhoven sterk houden.

EEN ONE-STOP-SHOP
IN ZORG

RINETTE EN ARCHIPEL THUIS KUNNEN 
SAMEN COMPLEET PAKKET BIEDEN
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OVERNAME

“HET WELKOM BIJ ZORG “HET WELKOM BIJ ZORG 
VAN RINETTE IS WARM.”VAN RINETTE IS WARM.”
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Adviseur aan huis
Twijfel je over welk hulpmiddel in jouw 
huidige woonsituatie past? Onze adviseur aan 
huis komt vrijblijvend bij jou langs voor een 
passend advies aan huis over bijvoorbeeld 
sta-opstoelen, scootmobielen of rolstoelen.

Wil je direct een afspraak maken 
met onze adviseur?
Dat kan telefonisch via 0900 – 288 77 66, 
online via vegro.nl/woonconsulent of in één 
van onze zorgwinkels.
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Vegro, altijd in de buurt
Wij helpen je graag van maandag t/m zaterdag 
in de Zorgwinkel op het Kastelenplein 168 in 
Eindhoven voor het lenen, huren en kopen van 
hulpmiddelen. Of vrijblijvend advies.

Webwinkel
Op vegro.nl/webwinkel vind je het complete 
aanbod aan hulpmiddelen die je nodig hebt op 
het gebied van mobiliteit, sport & revalidatie, 
slapen en nog veel meer. Alle producten uit het 
assortiment van Vegro zijn zeer betrouwbaar 
en bieden topkwaliteit, gebruiksgemak en 
duurzaamheid. Kies de hulpmiddelen die jij 
nodig hebt; dan zorgen wij ervoor dat je deze 
thuis snel ontvangt!

Openingstijden 
Maandag t/m vrijdag: 

09.00 – 17.30 uur
Zaterdag: 

10.00 – 16.00 uur
Telefoon: 

0900 – 288 77 66

Jouw zorgwinkel voor 
het lenen, huren en 
kopen van hulpmiddelen

Dé zorgwinkel 
op het 

Kastelenplein

bied kent overlappingen. Ook qua fi losofi e en gedach-
tegoed zijn er voldoende overeenkomsten. Vanaf nu 
gaan we vooral goed kennismaken met elkaar.”

COMPLEET PAKKET
Zorg van Rinette en Archipel Thuis zijn zeker ook 
aanvullend aan elkaar. De laatste biedt wijkverpleging 
en WLZ (Wet Langdurige Zorg). Een sterk punt van 
Rinette is juist haar grote WMO (Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning) tak, waaronder de huishoudelijke zorg 
en de individuele begeleiding. 
Femke de Jong: ,,Met bijna 350 medewerkers is Zorg 
van Rinette op dit terrein goed vertegenwoordigd. 
Samen kunnen we een grotere rol spelen voor onze 
cliënten in Eindhoven en regio omdat we nu een com-
pleet pakket kunnen bieden. Vanaf de eerste 
ondersteuning thuis, die vaak in de vorm is van huis-
houdelijke verzorging, tot welzijnsactiviteiten, maaltij-
den en verpleeghuiszorg als het echt niet meer gaat.”
Eppie Fokkema: ,,Dat betekent een enorme meer-
waarde voor de ouderen in de wijken waar we actief 

zijn. Met lange wachtlijsten voor het verpleeghuis 
komen er steeds meer ouderen bij die thuis hulp nodig 
hebben. In eerste instantie van de mensen om hen 
heen maar daarbij willen wij helpen. Wij zijn er als het 
nodig is. Het kan gaan om een stukje zorg, maar ook 
dagbesteding of misschien burenhulp. Dat we dan 
alles in huis hebben om ervoor te zorgen dat de juiste 
hulp komt, is een groot pluspunt. Zeker als slechts één 
adviseur zich buigt over de zorgvraag en de stappen 
neemt om een en ander in gang te zetten samen met 
de partners in de wijk. De cliënt hoeft dan niet meer 
zelf te shoppen zoals nu.”

De kersverse samenwerking zal in 2023 meer vorm 
gaan krijgen. De eerste gevoelens zijn volgens Femke 
de Jong zonder meer goed. ,,Het welkom bij Zorg 
van Rinette is warm. Er is in korte tijd al het vertrou-
wen gekomen dat we er met elkaar voor gaan. Er zijn 
verschillen in cultuur maar in de basis zijn de twee 
organisaties vergelijkbaar. We gaan samen werken 
aan de toekomst.”

V.l.n.r. Femke de Jong, Eppie Fokkema,
Yvonne Adriaansen, Ariena Smulders
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Met een almaar groter wordende vraag naar thuiszorg 
moeten zorgorganisaties stappen zetten. Voor Rinette 
Zorg is dat niet anders, benadrukken Marijke Kroon 
en Paul Gondrie. In 2020 gaven zij als Raad van 
Commissarissen al toestemming voor de overname 
van een deel van een andere zorgorganisatie. ,,Meer 
personeel om aan de toenemende vraag tegemoet 
te kunnen komen,” zeggen ze daarover. Nu is daar 
de volgende stap. Sinds 1 oktober is, na zorgvuldige 
voorbereiding, Zorg van Rinette samengegaan met 
Archipel Thuis. 
,,Binnen Zorg van Rinette is altijd de filosofie geweest 
om te vergroten middels zelfstandige groei. De 
afgelopen twee à drie jaar zijn we daarnaast ook gaan 
kijken naar andere mogelijkheden. Zorgorganisatie 
Archipel stond al een paar jaar in de belangstelling 
van Rinette en dat was wederzijds want voor Archipel 
betekent deze samenwerking bijvoorbeeld uitbreiding 
met een Wmo-poot, een van de sterke punten van 
onze organisatie. Rinette is bovendien een financieel 
gezonde organisatie. Sinds november 2021 is 
gekeken hoe een samengaan in het vat zou kunnen 
worden gegoten wat heeft geleid tot het zetten van de 
handtekening dit najaar,” zegt Paul Gondrie.

SNUFFELEN
De periode die nu is aangebroken, is er volgens de 

Commissarissen één van transitie. ,,Ofwel: snuffelen 
aan elkaar. De aandeelhouder is verwisseld, maar de 
werkzaamheden binnen de zorg gaan gewoon door. 
Cliënten van Rinette zullen nauwelijks verandering 
merken. Belangrijk is dat de zorg op minimaal 
hetzelfde niveau blijft maar liefst natuurlijk nog beter. 
Wat dat betreft houden we de ontwikkelingen in de 
gaten.”
De komende maanden zullen beide organisaties kijken 
hoe ze elkaar verder kunnen versterken. In andere 
woorden: zien hoe de pluspunten van de andere 
organisatie te integreren zijn in de eigen business. ,,De 
beste punten samenvoegen, betekent een win win-
situatie voor beiden.”
Marijke Kroon, voormalig verpleeghuisarts en arts 
indicatie en advies bij het CIZ: ,,Het grote voordeel is 
de schaalvergroting. We moeten ons realiseren dat 
Zorg van Rinette in de oude vorm te klein was om een 
goede speler in het veld te zijn. Om gesprekspartner 
te zijn voor gemeenten alsook zorgverzekeraars, is 
een bepaalde omvang nodig. En daadwerkelijk aan 
tafel komen, betekent kunnen onderhandelen over het 
beste voor je organisatie en het meeste eruit halen.”

KANSEN
,,We zien dat ook gemeenten liever met één sterke 
organisatie aan tafel gaan dan met vele kleinere. 

Commissarissen Marijke Kroon en Paul Gondrie zijn 
altijd bezig met de toekomst van Zorg van Rinette. 
In het afgelopen jaar begeleidden zij de organisatie 

naar het samengaan met Archipel Thuis. ,,Voor straks 
moet er een sterke club staan.”

‘RINETTE IS EEN 
GEZONDE ORGANISATIE’ 



RAAD VAN COMMISSARISSEN

Nu Zorg van Rinette en Archipel Thuis samen zijn, 
kunnen we veel beter uitonderhandelen wat betreft 
bijvoorbeeld vergoedingen. Daar valt winst te behalen. 
En meer geld betekent ook dat dit weer ten goede 
kan komen aan de uitvoering van de zorg en dus 
aan onze cliënten,” voegt voormalig wethouder en 
locoburgemeester Paul Gondrie toe.
Kostenbesparingen zullen nadrukkelijk worden 
onderzocht. ,,Ongetwijfeld zal hier en daar gesneden 
kunnen worden. Dat zal in het komende jaar worden 
onderzocht.” Prioriteit blijft het welzijn van de eigen 

organisatie en haar medewerkers, benadrukken de 
Commissarissen. In gesprekken met het Management 
Team en de medewerkers houden zij met alle 
ontwikkelingen de vinger aan de pols. 
,,Zij kunnen altijd op ons rekenen. Veranderingen 
zullen er, zoals bij elk samengaan, komen. Elke 
verandering brengt echter ook kansen met zich mee. 
Laten we ons daar op focussen. We hopen straks te 
horen dat iedereen de meerwaarde inziet van deze 
samenvoeging en dat mensen lekker in hun vel zitten.”



Na een paar hectische jaren waarin ze alles 
combineerde – werken, studeren, moeder worden – 
heeft ze in een paar maanden al haar draai gevonden 
bij Zorg van Rinette. ,,We hebben een leuk, klein en 
gezellig team, maar vooral mijn werk maakt me heel 
gelukkig,” zegt Timea.
In haar geboorteland Hongarije had ze vanaf haar 
14de gedroomd van een baan in de zorg, zoals ook 
veel familieleden hebben en hadden. ,,Ik was altijd 
al geïnteresseerd geweest in verpleegtechnische 
handelingen. Fascinerend vond ik ze. Maar bovenal 
houd ik ervan om mensen te helpen.” Ze haalde alle 
papieren tot niveau 4 in de verpleegkunde en vond haar 
droombaan in het ziekenhuis.

Toen ze dertien jaar geleden naar Nederland kwam, 
wilde Timea ook hier aan het werk in de zorg. Het 
Oost-Europese niveau 4-diploma bleek evenwel niet 
helemaal te voldoen aan de Nederlandse eisen. Ze 
volgde met succes een kort leertraject als aanvulling. 
In de afgelopen jaren werkte ze o.a. in de thuiszorg 
bij cliënten met zzp indicaties maar ze wilde meer. Ze 
besloot aan de Fontys Hogeschool te gaan voor de 
studie verpleegkunde niveau 5 en 6. 
,,Een studie van 2,5 jaar die ik niet zo lang geleden heb 
afgerond. Dat ik in die periode een kind heb gekregen 
en studie en werk moest combineren, maakte het niet 
makkelijk maar ik was ervan overtuigd dat het ging 

lukken. Waarom ik verder wilde studeren, is omdat ik 
leergierig ben. Ik heb nog wat plaats in mijn hersens, 
zeg ik altijd, haha. Dat betekent dat er ruimte is voor 
nieuwe kennis.”

Met een peuter in huis zocht Timea naar meer flexibiliteit 
in haar werkomgeving. ,,Thuiszorg leek me een goede 
balans te bieden tussen privé en werk.” Ze werd getipt 
eens bij Zorg van Rinette te kijken. ,,Ik had tot dan 
alleen bij een grote zorgorganisatie gewerkt. Ik vind de 
kleinschaligheid nu echt een groot voordeel.” 

In haar driedaagse werkweek start ze in principe twee 
dagen met het rijden van routes langs cliënten. ,,Ik 
ken nog niet iedereen maar de meesten al wel.” Als 
wijkverpleegkundige helpt ze onder andere met wassen 
en aankleden, dient ze medicatie toe en verzorgt ze 
wonden. 
,,Achter elke voordeur woont iemand anders met zijn of 
haar eigen behoefte aan zorg. En elke dag is anders. Je 
weet nooit wat je te wachten staat bij aankomst. Soms 
is snel handelen nodig als iemand ziek wordt. Hoe ga 
je het oplossen? Dat maakt ons werk uitdagend. Het 
allerleukst vind ik echter het contact met cliënten. In mijn 
thuisland is de thuiszorg zo anders geregeld en zeker 
niet voor iedereen bereikbaar. Bij Zorg van Rinette kan 
ik gelukkig veel mensen helpen.”

NIEUWE MEDEWERKER
TIMEA OLASZ

Sinds 15 september rijdt Timea Olasz als wijkverpleegkundige 
door Nuenen. Ze geniet van het contact met de cliënten.

ZORGVANRINETTE-10
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“IK VIND DE KLEINSCHALIGHEID “IK VIND DE KLEINSCHALIGHEID 
ECHT EEN GROOT VOORDEEL”.ECHT EEN GROOT VOORDEEL”.

NIEUWE MEDEWERKER



ZORGVANRINETTE-12



ZORGVANRINETTE-13ZORGVANRINETTE-13

MANTELZORG

Het CBS zegt: als iemand gemiddeld acht uur zorg 
per week biedt aan een naaste of bekende, wordt 
gesproken van mantelzorg. Daarbij maakt het niet uit 
of het gaat over dagelijkse zorg of wekelijks. Wie op 
geregelde basis familie in het verpleeghuis bezoekt 
of zaken regelt voor bijvoorbeeld een broer of zus 
die begeleidt woont, is een mantelzorger. Hulp kan 
bestaan uit praktische ondersteuning, opkomen 
voor iemands belangen, gezelschap houden en nog 
veel meer.

Al die mensen zijn onbetaald vrijwilliger. Maar ze zijn 
ook onbetaald voor de professionele zorg. Soms 
kunnen mantelzorgers in aanmerking komen voor een 
vergoeding. Het kan gaan om een betaling uit het PGB 
of om extra kinderbijslag. 
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
bepaalt dat gemeenten mantelzorgers moeten helpen. 
Hoe, dat vertelt de wet echter niet. Daarom kunnen 
de manier waarop en de uitvoering overal anders zijn. 
Bij het gemeentelijk WMO-loket, ook wel bekend als 
steunpunt of zorg- of welzijnsloket, weten ze van de 
hoed en de rand.

Hulp nodig? Schroom niet om aan te kloppen. Ga 
daarbij altijd naar het WMO-loket van de gemeente 
waar degene die hulp krijgt, staat ingeschreven.
Waarbij kunnen zij helpen? 

BIJVOORBEELD:
• Hulp in de huishouding – ondersteuning
• Vervangende zorg – wie zorgt er voor je naaste als je 
een dagje weg bent of op vakantie?
• Hulp bij regeltaken – een vrijwilliger van de gemeente 
of een mantelzorgmakelaar helpt bij het invullen van 
formulieren en/of aanvragen van een vergoeding
• Mantelzorgwaardering – alle gemeenten hebben 
geld om mantelzorgers een extraatje te geven

Belangrijkste boodschap: zorg ook goed voor jezelf. 
Want wie zichzelf voorbij loopt, kan ook niet goed voor 
een ander zorgen. En iedereen weet dat mantelzorg 
behoorlijk pittig kan zijn.
Veel gemeenten hebben tevens een mantelzorg-
steunpunt. Deze biedt hulp en advies en organiseert 
vaak bijeenkosten waar mantelzorgers elkaar kunnen 
ontmoeten. 
Op de site van BBrain (www.bbrain.eu) is tevens infor-
matie te vinden over mantelzorg.

EN TOT SLOT: 
de Cliëntenraad van Zorg voor Rinette is er ook 
om mantelzorgers te helpen en te adviseren bij het 
bewandelen van de juiste weg.

De term mantelzorgen is bekend maar waar komt deze eigenlijk 
vandaan? Iemand de mantel uitvegen ofwel boos zijn op een 
ander is een associatie, maar terecht? Misschien hadden we 

ooit voor een andere benaming moeten kiezen, het zij zo.
Veel belangrijker is de vraag: wanneer ben je er één? 

Boodschappen doen voor de buurman? Je ouders helpen bij het 
doen van de huishouding of elke dag je zieke partner verzorgen?

M A N T EL ZORGER, 
K L OP  A A N!

(Bronnen: Rijksoverheid, Mantelzorgelijk)
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In elk nummer van Rinette vertelt laten we een dag (of een week) uit de 
praktijk zien. Deze keer lopen we mee met Lianne Sanders, sinds 2019 Huis-
houdelijk Verzorgende in Eindhoven Woensel.



L I A NNE  S A NDERS
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EEN DAG OP PAD MET.. .

08.30 UUR
,,Mijn vierdaagse werkweek bestaat uit vier dagen 
van vier uur. In de praktijk is de verdeling natuurlijk 
ietsje anders omdat per cliënt exact staat aangegeven 
hoeveel tijd ik daar aan de slag ben. Ik heb bijvoor-
beeld één adres van 2 uur en 38 minuten. De ervaring 
helpt om het werk zo in te delen dat ik binnen dat 
tijdsbestek alles aan bod laat komen wat de lijst in de 
map vermeldt. Al mijn cliënten bevinden zich in de wijk 
Woensel, sommigen heel dicht bij elkaar. Dat maakt 
het makkelijk om alles op de fiets te doen.”

09.00 UUR
,,Mijn eerste cliënten van vandaag zijn een echtpaar 
dat op de 9de etage van een flatgebouw woont. Naar 
boven neem ik de lift, terug altijd de trap. De deur gaat 

al open. We maken even een praatje – Hoe gaat het 
met u? – en onderwijl ga ik in de keuken mijn spullen 
pakken. Ik ken de weg hier. Als eerste is vandaag de 
keuken aan de beurt om spic & span  te worden.” 

10.00 UUR
,,Na de keuken verhuis ik naar de woonkamer om 
deze schoon te gaan maken. Aansluitend pak ik het 
toilet en de badkamer aan. Mevrouw helpt graag een 
handje mee. Terwijl ik de kamer stofzuig, gaat zij rond 
met de stofdoek. Soms pakt ze andere klusjes aan, 
zoals de was wegstrijken. Zien werken doet werken, 
zeg ik weleens. Het is vaak het zetje om actief te wor-
den. Goed om te zien hoe we samen de boel aan kant 
weten te maken.”

,,Mijn achtergrond is administratie. Ongeveer mijn hele werkzame leven 
heb ik op kantoor doorgebracht. Tot ik een paar jaar geleden thuis kwam 

te zitten met klachten. Dat was het moment om te beseffen dat het anders 
moest. Daarom ging ik op zoek naar een baan die mij minder stress zou 

geven. Toen ik op een 50+-beurs op Zorg van Rinette stuitte, viel het 
kwartje. Na drie jaar als Huishoudelijk Verzorgende te hebben gewerkt, 

kan ik zeggen dat ik op mijn plek ben. Het fijne van mijn werk is dat je echt 
waardering krijgt voor wat je doet. Als ik hoor dat mensen hartstikke blij 

met mij zijn, ben ik meer dan tevreden. Mijn leeftijd is misschien voor een 
aantal van hen ook een pluspunt. Cliënten nemen me best snel mee in hun 

verhalen. Er is vertrouwen.”

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

voor medewerkers die al langer in 
dienst zijn maar ik wil het wel we-
ten. Ook omdat het werk lichame-
lijk best wat vergt en ik wil zien hoe 
je dit het beste kunt uitvoeren.”

13.30 UUR
,,Als ik meer dan twee uur op 
één adres ben, wil ik weleens een 
kopje koffie meedrinken. Sommige 
cliënten kijken echt uit naar onze 
komst. Niet iedereen heeft naasten 
in de buurt. Sommigen voelen zich 
alleen of eenzaam zelfs. Het klopt 

11.30 UUR
,,Het volgende adres is in een flat 
vlakbij. Er is een klein beetje paniek 
want mijn cliënte heeft per ongeluk 
kortsluiting in haar appartement 
veroorzaakt toen ze wat water 
knoeide. Ze zit met haar handen 
in het haar. Of ik raad weet met de 
situatie? Zeker. Ik heb de stop om-
gezet waarna alles het weer deed. 
Af en toe een beetje technisch zijn, 
is wel handig. Hoewel situaties 
als deze niet veel gebeuren al zit 
een ongelukje in een klein hoekje. 
De buurman die ze had gewaar-
schuwd, komt ook nog even kijken 
maar alles is weer onder controle. 
Ik ga beginnen met mijn werk.” 

12.00 UUR
,,Het fijne van ergens al langer 
over de vloer komen, is dat er een 
vertrouwensband bestaat. De 
gesprekken gaan verder dan over 
poetsen alleen. Dat maakt dat je 
geen nummer bent. Bij nieuwe 
cliënten is het altijd even wennen. 
Wat verwacht iemand van jou? Ik 
ben van nature een beetje geslo-
ten. Dan hoop ik maar dat mensen 
mij niet te stil vinden. Een kwestie 
van aftasten. Ook bij deze dame 
neem ik eerst de keuken onder 
handen.”

13.00 UUR
,,In principe werken wij bij iedereen 
op dezelfde manier. Eerst de kamer 
die het verst is van de voordeur en 
dan de rest. Of in een huis boven 
beginnen en beneden eindigen. 
Toen ik begon, heb ik met succes 
de opleiding Helpende gedaan. Zo-
doende weet je de poetstechnie-
ken, maar bijvoorbeeld ook welke 
materialen je niet mag gebruiken 
waaronder pure chloor. Pas heb ik 
mij verdiept in de online scholings-
module die Rinette heeft geïntrodu-
ceerd. Het is geen verplichte kost 

dat wij de oren en ogen van de 
organisatie zijn. Als het niet goed 
gaat met een cliënt zijn wij de eer-
sten die dat zien. Wanneer ik het 
gevoel heb dat meneer of mevrouw 
niet heeft gegeten, stel ik voor 
om samen een boterhammetje te 
smeren.”

13:45 uur
,,Het zit erop voor vandaag. Met 
een gevoel van voldoening fiets ik 
naar huis. Thuis ook nog even aan 
de gang? Vandaag maar niet…”



GOEDE VOEDING
Voor een gezond voedingspatroon is het vooral 
belangrijk om gevarieerd te eten. Hierdoor krijgt het 
lichaam alle benodigde voedingsstoffen binnen. Bij 
apetito valt naar hartenlust te variëren. Het assortiment 
bevat ruim 150 maaltijden, van traditionele Hollandse 
gerechten tot internationale specialiteiten.
“Onze koks werken met de meest verse ingrediënten 
en houden rekening met de richtlijnen van het 
Voedingscentrum,” vertelt Oscar Timman van apetito. 
“We hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze 
maaltijden. Daarom worden de maaltijden na het 
koken in zeer korte tijd ingevroren om de smaak en 
voedingsstoffen optimaal te behouden.”
Het assortiment houdt ook rekening met diverse 
diëten en voedingsgewoonten. Daarnaast biedt apetito 
gepureerde (brood)maaltijden en gemalen maaltijden uit 
het speciaal ontwikkelde winVitalis assortiment.

EEN PRAATJE MAKEN
De maaltijden worden op een vaste dag in de week gratis 
thuisbezorgd. “Wij werken met vaste servicechauffeurs, 
zodat er altijd een bekend gezicht voor de deur staat. Dat 
is wel zo prettig,” gaat Oscar verder. “Natuurlijk vragen 
ze altijd even hoe het gaat. Dat sociale contact is net zo 
belangrijk als de maaltijden zelf.”

Wilt u ook graag genieten van lekkere en verantwoorde 
maaltijden, maar bent u zelf (tijdelijk) niet in staat om te koken? 

Dan is de maaltijdservice van apetito een uitkomst. Zo staat er in 
een handomdraai een lekkere maaltijd op tafel.

APETITO MAALTIJDSERVICE
LEKKER THUIS BEZORGD

Maaltijdservice proberen?
Bestel ter kennismaking het proefpakket met 5 
maaltijden voor slechts € 19,95 (€ 3,99 per stuk) 

Bel 0800 0232975 of kijk op www.apetito.nl

*Cliënten van Zorg van Rinette krijgen 10% korting op 
elke vervolgbestelling.
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“DE LEERMODULES VAN ELOOMI“DE LEERMODULES VAN ELOOMI
MAKEN HET DE HUISHOUDELIJKMAKEN HET DE HUISHOUDELIJK
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ONLINE STEUNTJE 
IN DE RUG VOOR 
NIEUWE HVZ’ERS

SCHOLING 

Hoe maken we het nieuwe medewerkers makkelijk(er) 
om gauw hun draai te vinden? En hoe zorgen we 
ervoor dat iedereen de juiste schoonmaaktechnieken 
toepast zodat je overbelasting voorkomt? Rinette 
Zorg biedt nieuwe medewerker houvast via een online 
inwerkprogramma. 
,,Tot nu konden nieuwe medewerkers als Huishoude-
lijk Verzorgenden eigenlijk direct aan het werk. Een 
specifieke opleiding is niet vereist. Wij willen hen ech-
ter graag iets meer meegeven en ook ondersteuning 
bieden. We kunnen onze eigen modules ontwikkelen 
die helemaal toegespitst zijn op de persoon en zijn 
of haar taken,” zegt Elmar Brantjes, Manager Zorg & 
Kwaliteit.

Het online leerplatform Eloomi biedt Rinette Zorg de 
noodzakelijke handvatten om medewerker op toegan-
kelijke wijze allerlei vaardigheden te trainen. Op allerlei 
fronten zijn korte modules beschikbaar die je op je 
computer of mobiele telefoon kunt lezen en volgen. 
Maar Eloomi is ook heel handig als je de organisatie wilt 
leren kennen. ,,We merkten dat sommige nieuwe col-
lega’s het lastig vonden om hun weg te vinden binnen 
de organisatie want wie is wie? Na het volgen van ons 
kennismakingsprogramma is dat verleden tijd.”

Het leerplatform is op maat in te richten. En de modules 
worden door de Rinette Zorgacademie zelf gemaakt. 

Zo krijgt elke medewerker precies wat hij/zij nodig heeft.  
Er zijn modules over bijvoorbeeld werkafspraken, uitleg 
over professionaliteit, technieken voor het poetsen en 
over veiligheidsaspecten. ,,Hoe zorg je bijvoorbeeld 
voor je eigen veiligheid tijdens het werk, maar ook voor 
die van de cliënt? Net zo belangrijk zijn vaardigheden. 
Als je weet hoe je het een zeem uitwringt, zal je je pol-
sen minder belasten. Weten hoe je overbelasting kunt 
voorkomen, is heel belangrijk,” legt Elmar uit. Het biedt 
de organisatie ook de mogelijkheid om te zien waar 
medewerkers tegenaan lopen. ,,Dan kunnen we actie 
ondernemen en het oplossen.”

De modules binnen Eloomi maken het de Huishoudelijk 
Verzorgenden makkelijker. Maar leren is natuurlijk ook 
leuk. ,,Je hebt er iets mee te winnen voor jezelf. Nieuwe 
medewerkers moeten in de eerste maand het volledige 
programma doorlopen. Dat klinkt misschien heftig, 
maar elke module is kort en daarom snel te doen. Men-
sen die al langer werken voor Rinette gaan eveneens 
kennismaken met het online leerplatform.”
De reacties zijn volgens Elmar positief. ,,Een score van 
4,5 op vijf sterren is een mooi resultaat. Veel nieuwe col-
lega’s zien er dus de voordelen van. We zijn bezig met 
het ontwikkelen van instructievideo’s. Zodat leren nóg 
leuker wordt. We hopen dat het zo’n vlucht zal nemen 
dat we veel onderwerpen via Eloomi makkelijk onder de 
aandacht kunnen gaan brengen.” 

Aan de slag als Huishoudelijk Verzorgende? Met de online 
leermodules van Rinette Zorg vind je heel snel je weg binnen het 

werk en de organisatie. Gewoon online, op je telefoon of computer.



SAMENWONEN
In plaats van heen en weer reizen naar ouders zou je 
kunnen denken aan samenwonen. Onder hetzelfde 
dak of misschien in een mantelzorgwoning in de tuin. 
Wel zo praktisch met minder reistijd en kosten. Ook het 
ondersteunen wordt zo een stuk makkelijker. Er zijn wel 
wat punten om aan te denken. Het kan bijvoorbeeld 
gevolgen hebben voor uitkeringen en toeslagen. Ook is 
het handig om uit te zoeken of er nadelige gevolgen zijn 
voor medehuurder zijn.

Mantelzorg reikt vaak ver. Maar moet je alles zelf willen doen en 
zo ja is er dan wellicht ondersteuning mogelijk? En misschien 
is het wel handig om op één adres te gaan wonen met elkaar. 

Check deze tips.

TIPS OM MANTELZORG 
(LANGER) VOL TE HOUDEN

FINANCIËLE ONDERSTEUNING
We denken er niet vaak over na maar ook mantelzorgen 
kost geld. Soms gaat het om reiskosten want ook dat 
dagelijks pendelen is natuurlijk niet gratis. Zeker niet 
als er ook nog wat in de parkeermeter moet. Sommige 
gemeenten hebben een potje voor mantelzorgers. 
Check ook uw aanvullende verzekering als u die 
heeft. En als de zorg professionele vormen aanneemt, 
informeer dan naar de mogelijkheden voor een 
persoonsgebonden budget (PGB).
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OP ADEM KOMEN
Kunnen uitblazen nu en dan is ontzettend belangrijk. 
Even een nacht doorslapen, een middagje winkelen of 
als het kan een vakantie: de accu wordt er weer mee 
opgeladen. Er zijn ook mogelijkheden om samen op 
vakantie te gaan. 
Vrijwilligers of professionals kunnen tijdelijk de zorg 
overnemen. Dat kan in het eigen huis maar ook met een 
verblijf in een zorghotel of logeerhuis. Er zijn meerdere 
organisaties die gespecialiseerd zijn in respijtzorg.

NAAST EEN BAAN
Wie mantelzorg combineert met een baan heeft heel wat te 
verstouwen. Weet dat er verlofregelingen bestaan waarvan 
je het recht hebt om deze aan te vragen. Calamiteitenverlof 
biedt een oplossing bij plotselinge ziekte bijvoorbeeld. 
Maar er bestaat ook zoiets als kortdurend zorgverlof en 
zelfs langdurend zorgverlof waarbij je in een jaar maximaal 
zes keer het aantal uren dat je per week werkt mag vrij 
nemen. Minder inkomen is misschien weer te vergoeden 
via toeslagen van de Belastingdienst.
Of er misschien afwijkende voorwaarden voor verlof 
in de cao staan, moet bekend zijn bij de afdeling 
Personeelszaken van het bedrijf.

WAARDERING
Mantelzorgwaardering wordt 
het compliment genoemd dat 
gemeentes uitreiken aan mensen 
die hun naasten ondersteunen. Ze 
hebben een budget waarmee ze 
dit mogen uitreiken. Elke gemeente 
bepaalt zelf in welke vorm ze 
dit doen. Vaak gaat het om een 
geldbedrag, kortingsbonnen of een 
gezamenlijke bijeenkomst. 
Kijk op de website 
van de gemeente 
– woonplaats van 
degene die de zorg 
ontvangt – hoe je je 
kunt aanmelden.

KANGOEROEWONING
Bij elkaar wonen maar toch apart? Check de 
mogelijkheden voor een kangoeroewoning. 
Dit is een combinatie van twee zelfstandige 
eenheden onder hetzelfde dak, dus ieder zijn 
eigen voordeur. Wellicht is het mogelijk om een 
bestaande woning te splitsen. 
Is nieuwbouw een optie? Of anders huren?

Veel informatie over deze onderwerpen 
is te vinden op www.mantelzorg.nl
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NCARE ZORGT VOOR
VEREENVOUDIGING IN 

MEDICATIEVERSTREKKING

Veel cliënten gebruiken medicijnen. Dagelijks en/
of incidenteel zoals een zalf. Medewerkers van 
Rinette controleren de medicatie, zorgen dat de 
medicatie wordt gegeven en sluiten dat af met ‘een 
paraaf’ op de aftekenlijst. Zo ging het lange tijd 
maar ook op dit vlak zijn er nieuwe ontwikkelingen, 
zeggen wijkverpleegkundige Yvonne Deckers en 
wijkverpleegkundige in opleiding Lisa van Kerkoerle. Dat 
is nCare. 
,,Een extra controlemogelijkheid die voor meer 
medicatieveiligheid zorgt. Deze sluit nog beter het 
maken van eventuele foutjes uit. De app geeft exact aan 
wat er  op dat moment moet gebeuren.”

Yvonne, die twee jaar geleden als wijkverpleegkundige 
in dienst kwam, werkte eerder al met het systeem 
en kent de pluspunten ervan. Ze is blij dat Rinette 
Zorg sinds 1 december  werkt met nCare. ,,Minder 
handelingen hoeven doen, wil zeggen dat er meer 
tijd is voor andere dingen. We staan voor een enorm 
vraagstuk in de zorg. Over enkele jaren hebben we 

driemaal zoveel 80-plussers als nu. En niet heel veel 
meer handen om het werk te doen., waarschijnlijk zelfs 
minder.”

,,Met nCare zijn we niet alleen af van papieren 
aftekenlijsten, we kunnen hiermee tevens heel handig 
medicatie bestellen zonder dat we de apotheek hoeven 
te bellen,” zeggen Lisa en Yvonne. Een tijdbesparing 
aan beide kanten dus. Efficiënter samenwerken, neemt 
veel administratief werk weg zoals het bijhouden en 
archiveren van medicatielijsten. ,,Elke online lijst is 
actueel.”

Als zeer betrokken wijkverpleegkundigen in team 
Best willen ze het beste voor hun cliënten en voor hun 
teams. Nieuwe ontwikkelingen worden op de voet 
gevolgd en waar mogelijk geïntroduceerd. ,,In 2021 is 
Rinette gestart met ONS, nCare is de volgende grote 
verandering. Ook met elkaar zijn we altijd bezig om te 
kijken hoe iets beter kan.

Zorg van Rinette heeft nCare geïntroduceerd. Met dit systeem 
hebben de zorgverleners digitaal controle op medicatie-uitgifte. 

,,De papieren aftekenlijsten zijn passé.”
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MEDICATIE APP

‘DE PAPIEREN AFTEKEN-‘DE PAPIEREN AFTEKEN-
LIJSTEN ZIJN PASSLIJSTEN ZIJN PASSÉÉ.’.’



Als planners met een eigen team regelden Angela 
en Hanneke tot voor kort de levering van zorg vanaf 
kantoor. In hun nieuwe rol van regiocoördinator 
is er meer armslag. Waar voorheen collega’s 
intakegesprekken, evaluaties en huisbezoeken voor 
hun rekening namen, gaan zij nu zelf op pad. ,,Het is 
heel fijn om het hele pakket te kunnen doen,” zeggen 
ze.

Hanneke heeft in de stad Eindhoven 328 cliënten 
onder haar hoede en bijna dertig op de wachtlijst. 
Haar team bestaat uit 46 medewerkers. Angela draagt 
in Helmond zorg voor het welzijn van 259 cliënten met 
32 medewerkers in haar team. Door regelmatig de 
wijk in te gaan, leren zij niet alleen cliënten persoonlijk 
kennen, maar is het ook makkelijker om medewerkers 
te ondersteunen. 
Angela, die voor zij Regio Coördinator werd al intakes 
deed: ,,Even kijken hoe het gaat, dat kan nu. Ik kan 
gewoon even op de bel drukken bij een cliënt en 
vragen of alles naar wens verloopt.” Ook Hanneke 
spreekt van een toevoeging voor het werk. ,,Doordat 
je de cliënten wat meer kent alsook de situaties maakt 
het makkelijker om te communiceren. Andersom 
weten zij ook met wie ze te maken hebben bij Zorg 

van Rinette. Dat geldt evenzeer voor het contact met 
medewerkers.”

SIGNALEN
Gespitst zijn op het welzijn van het team is essentieel, 
vinden ze beiden. ,,Onze medewerkers zijn ontzettend 
belangrijk voor ons. Zij zijn meer dan het poppetje 
dat komt schoonmaken. Niet iedereen heeft er weet 
van hoe zwaar huishoudelijk werk is soms. Het eerste 
wat cliënten aan onze Huishoudelijk Verzorgenden 
overdragen, zijn de zwaardere taken. Dat kan ooit een 
wissel gaan trekken op het eigen lichaam. Die signalen 
wil ik opvangen. Daarom sta ik klaar voor mijn team en 
ben ik een luisterend oor. Je doet het niet alleen, we 
doen het samen als team,” stelt Angela.
In hun rol van regiocoördinator vangen ze ook andere 
signalen op. ,,Ik kan op onderzoek gaan als ik hoor 
dat iemand al een aantal keren zorg heeft geweigerd 
bijvoorbeeld. Waarom is dat? Door zelf polshoogte te 
gaan nemen, weet ik wat er speelt in mijn wijk,” aldus 
Hanneke die in 2020 bij Rinette kwam. 

JUISTE MATCH
Voor een soepel draaiend team is het belang van een 
juiste match bovendien niet te onderschatten. Door 

‘EEN LUISTEREND OOR
IN DE WIJK’

Als twee van de zeven regiocoördinatoren zorgen Angela Hoebers 
en Hanneke Gerrits voor een goed reilen en zeilen binnen hun 

wijken. ,,Op deze nieuwe positie kunnen we echt de wijk in 
en cliënten opzoeken.”
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REGIOCOÖRDINATOREN

“EVEN KIJKEN HOE HET GAAT “EVEN KIJKEN HOE HET GAAT 
MET DE CLIËNT, DAT KAN NU”.MET DE CLIËNT, DAT KAN NU”.



cliënten en medewerkers te kennen, zal ‘een goed 
huwelijk’ eerder te sluiten zijn. ,,Ik zit er gelukkig niet 
vaak naast,” lacht Angela, die op haar fiets op dinsdag 
en woensdag haar rondes maakt door Helmond. Dat 
ze ook nog twee dagen per week bij cliëntenservice 
werkt, maakt dat ze de regio en de benodigde zorg 
goed weet in te schatten. 

Hanneke, met al haar ervaring als Verzorgende IG, 
probeert wekelijks drie rondes te rijden in de stad. 
,,Mijn hart ligt bij de thuiszorg. Dat we huisbezoeken 
afleggen en ons gezicht kunnen laten zien, zorgt er 
absoluut voor dat we ons werk goed kunnen doen. 
Daar varen cliënten en medewerkers alleen maar wel bij.”

REGIOCOÖRDINATOREN



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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DANKBAARWERK

ALLEEN, MAAR WEL MET EEN TEAM

FLEXIBEL 
WERKEN

AFWISSELEND
WERK

THUISZORG ISDE TOEKOMST

WERKEN IN DE
WIJKVERPLEGING?

Rinette Zorg

06-40 57 68 54

rinettezorg

www.werkenbijrinette.nl


