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Duinpost

Nieuwsbrieven in een nieuw jasje! 
Zoals u kunt zien, is de nieuwsbrief in een nieuw jasje gestoken! Deze 
nieuwsbrief ontvangt u vanaf nu eens per twee maanden. Om u nog 
beter en sneller te kunnen informeren, ontvangt u maandelijks een 
apart activiteitenoverzicht. 
 
Nieuwsbrief voor vrijwilligers
Ook voor vrijwilligers is er nu een aparte nieuwsbrief: ‘Op de hoogte’. 
Deze nieuwsbrief verschijnt periodiek en de regie ervan ligt bij de 
coördinator vrijwilligers. Vraag er gerust naar als u belangstelling heeft.

In gesprek met zorgkantoren 
De komende periode gaan we weer druk aan de gang met de Zorgin-
koop 2018. Elk jaar moeten wij met verschillende Zorgkantoren afspra-
ken maken over de soorten zorg die wij bieden, zoals revalidatie en 
langdurig wonen met behandeling, maar ook over het aantal plaatsen 
en de hoeveelheid bezetting die we willen realiseren. Op basis van de 
afspraken die we maken krijgt een organisatie financiële middelen om 
de geïndiceerde zorg te kunnen organiseren. 

Dit jaar wordt het spannend of alle discussie in de politiek gaat leiden 
tot meer geld voor de verpleeghuizen. Want wanneer de tarieven van 
de zorgkantoren omhoog gaan, hebben wij meer ruimte voor extra 
handen op de werkvloer. Dat zou fantastisch zijn!

Extra zomeractiviteiten dankzij Vrienden Van
Dankzij de steun van Stichting Vrienden van  
Respect is er ook dit jaar geld beschikbaar  
gesteld voor extra zomeractiviteiten.

Graag wens ik u allen een goede zomerperiode toe.

Met vriendelijke groet, 
Theo Stoffels (Manager verpleeghuiszorg)

Van de locatiemanager 

Avondvierdaagse

Van 28 t/m 31 augustus organiseert  
de centrale AB samen met de  
vrijwilligers en de vertegenwoordigers 
van onze cliënten voor de 12e keer  
de Avondvierdaagse. Clienten, familie, 
mantelzorgers en contactpersonen 
zijn hiervoor van harte welkom.

Aanvangstijden
Elke avond starten we om 18.30 uur. 
Met uitzondering van de laatste 
avond. Dan starten we om 18.00 uur  
in verband met de aansluitende 
feestavond.

Bent u er dit jaar ook bij? 
Schrijf u dan in!
Het inschrijfformulier vindt u bij 
de receptie. U kunt het inschrijf-
formulier uiterlijk 24 juli inleveren  
bij de centrale AB.

Openingstijden bibliotheek 
De Bibliotheek is iedere vrijdag  
open van 10.00 tot 15.00 uur.   
Om de week liggen er ook boeken 
klaar op de grote tafel in de hal.  
U bent van harte welkom!

Op maandag 5 juni is ‘onze’ vrijwilliger meneer Van Erkel overleden na een kort 
ziektebed. Een paar dagen eerder werd hij met gezondheidsklachten opgenomen in 
het ziekenhuis. “Zijn meisjes”, zoals hij de collega’s van de activiteitenbegeleiding zelf 
noemde, zijn regelmatig bij hem op bezoek geweest. Meneer Van Erkel vond het 
reuze bijzonder dat hij bezoek ‘helemaal vanuit Den Haag’ ontving. Dat terwijl hij al 
28 jaar weer en wind trotseert om vanuit zijn huis in Santpoort voor de cliënten in 
Bosch en Duin te zorgen. Een paar minuten voordat meneer Van Erkel stierf, kon hij 
nog afscheid nemen van zijn meisjes. “Ik wil niet dood, ik wil liever naar Bosch en 
Duin”, waren een van zijn laatste woorden. 

Meneer Van Erkel heeft naar zijn dochter een wens uitgesproken. “Ik hoef geen 
bloemen, maar zet een collectebus neer voor de Stichting Vrienden Van Respect en 
laat de mensen die bloemen willen geven liever iets doneren voor onze cliënten.”

Wij wensen zijn naasten, de collega’s en andere vrijwilligers veel sterkte toe met dit 
grote verlies.  

Overlijdensbericht meneer Van Erkel 

Locatiemanagement
Manager verpleeghuiszorg: 
•  Theo Stoffels 

t.stoffels@respectzorggroep.nl
 
Afdelingshoofden:
•  Monique Broeksteeg 

m.broeksteeg@respectzorggroep.nl
•  Frances van Balen 

f.vanbalen@respectzorggroep.nl
•  Anita Rip 

A.rip@respectzorggroep.nl

Vertrouwenspersoon 
Piet Lock - T (070) 306 10 20

Contactgegevens
Locatie Bosch en Duin
Scheveningseweg 76
2517 KZ Den Haag
(070) 306 10 20

Het jaar 2017 is al een heel eind op streek. Toch brengen wij u graag  
nog op de hoogte van de nieuwe verdeling over de woningen van de 
geestelijk verzorgers in Bosch en Duin sinds 1 januari 2017.

Elke afdeling heeft een eigen geestelijk verzorger. Cliënten, familieleden 
en zorgmedewerkers kunnen bij deze geestelijk verzorger terecht voor 
een goed en vertrouwelijk gesprek, voor een klankbord bij het maken 
van keuzen en voor bezinnende bijeenkomsten of vieringen.

De verdeling op onze locatie is als volgt:
Rico Kremer:   Hospice Scheveningen, 

Seinpost, Distel, Stroming  
en Branding

Wessel Jenner:  Duin- en Zee woningen (PG), 
Golfslag, Binnenhaven, 
Buitenhaven,  Zeepaardje, 
Zandloper, Strand en Robben

Op verschillende afdelingen worden er regelmatig contact  -
momenten, gespreksgroepen en zelfs lunches met de geestelijk 
verzorger georganiseerd.

Wanneer u behoefte heeft aan een gesprek of wilt deelnemen  
aan een van de bijeenkomsten dan kunt u contact met ons 
opnemen via uw Evv-er of via r.kremer@respectzorggroep.nl 
of w.jenner@respectzorggroep.nl.

Terugblik op het paasontbijt
Wekelijks wordt er op donderdag gezamenlijk ontbeten in de Duinpan. Op donderdag  
13 april stond het ontbijt in het teken van Pasen. Eieren in overvloed, gezellig gedekte 
tafels met mooie gele servetten en ook dit keer werd het ontbijt druk bezocht!  
Gelukkig waren daar ook weer de vrijwilligers die voor dit ontbijt vroeg waren opgestaan 
om de activiteitenbegeleiding te ondersteunen bij deze zeer succesvolle activiteit!

Nieuwe verdeling van de geestelijk 
verzorgers over de woningen



Gezamenlijk Herdenken
Trots en Waardig; momenten om  
samen te delen. Samen met een  
aantal cliënten van de woningen 
Zandloper/Zeepaardje en Seinpost/
Distel zijn er bloemen neergelegd 
tijdens de Dodenherdenking op  
de Waalsdorpervlakte, donderdag  
4 mei 2017.

Paaslunch
Voor de woningen Zandloper/Zeepaardje 
werd op Tweede Paasdag een zeer 
gezellige paaslunch georganiseerd.  
De tafels waren voor deze gelegenheid 
natuurlijk extra feestelijk gedekt.  
De lunch die door onze eigen koks is 
bereid smaakte heerlijk. Onze cliënten  
en hun uitgenodigde familie waren zeer 
tevreden! 

Snertstukje
 
Soms loopt nu eenmaal alles in de soep. 
Je hoopt op kou, sneeuw en hagel, maar 
is het ineens zonnig en bijna 15 graden. 
Ja, dan is het geen weer meer voor erwten-
soep, maar als alle ingrediënten al in huis 
zijn gehaald, dan ga je er gewoon voor! 
 
Door de vriendelijke en behulpzame 
medewerkers van restaurant het 
Bosch-Uitje konden de cliënten van de 
woningen Binnenhaven en Buitenhaven 
een handje toesteken bij het koken van 
een lekkere winterse pan snert met 
varkensknietjes en rookworst. 
 
Op de woning de Buitenhaven werden 
kilo’s verse groente gesneden, die 
vervolgens in de grote soepketel  
verdwenen. Als dank voor de gastvrijheid 
in de keuken hebben we een pannetje 
snert achtergelaten, zodat de kok het de 
volgende dag aan de cliënten bij de lunch 
kon serveren. 
 
Toch jammer dat het ‘s nachts niet 
gevroren heeft, want volgens de overle-
vering is erwtensoep het lekkerst als deze 
een nachtje in de vrieskou heeft gestaan!

Cliëntenraad BD
De samenstelling van de cliëntenraad is 
gewijzigd. De functies van voorzitter en 
secretaris zijn toevertrouwd aan de heer 
Delsman en mevrouw Van Sprundel.
 
Met Theo Stoffels is besloten dat hij 
voortaan aan het begin van iedere 
vergadering even aanschuift om de 
communicatie te bevorderen en de 
lijnen kort te houden.
 

De cliëntenraad heeft  tijdens de vergadering van  
12 april 2017 het volgende besproken: 

 Het document Waardigheid en Trots
  De verzorging van cliënten (o.a. het beleid toilet momenten,  

incontinentiematerialen binnen Bosch en Duin).
  Het voedingsbudget (deze is met een Euro per dag naar  

beneden bijgesteld)
  Vragen zijn gesteld over het beheer van de vele camera’s in het 

gebouw. Het blijkt dat de beelden 14 dagen op de server wordt 
opgeslagen en bij calamiteiten teruggekeken kunnen worden 
door bevoegde medewerkers.

  De cliëntenraad heeft  zijn gedachten gevormd over de 
 voorgenomen samenwerking/fusie met Cardia.

 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Gerard Delsman of  
Nelleke van Sprundel via clientenraadBD@respectzorggroep.nl

27 april: Koningsdag
De cliënten van de woningen Seinpost/Distel hebben 
genoten van koningsdag. Met veel plezier willen zij op 
de foto om te laten ze zien hoe mooi zij opgedoft zijn.

Nieuwbouw De Windes: comfortabel  
wonen op een A-locatie in Scheveningen

Op de plek waar Deo Gratias stond, is men druk aan het bouwen.  
Het voormalige verzorgingshuis van Respect maakt plaats voor een 
nieuw woonzorgconcept: De Windes. Respect Zorggroep heeft aan 
Weboma de opdracht gegeven om De Windes te ontwikkelen.  
De Windes bestaat straks uit HaagWinde, een luxe woontoren  
met koopappartementen en ZeeWinde, een woonzorgtoren waar 
riante huurappartementen en PG-woningen worden ontwikkeld. 
HaagWinde en ZeeWinde worden met elkaar verbonden door een 
zogenaamde ‘plint’ met voorzieningen. 

In september 2016 is de bouw officieel van start gegaan. Respect wil 
met De Windes een toekomstbestendige woon- en leefomgeving 
realiseren waar mensen verzorgd én ontzorgd kunnen wonen op een 
A-locatie in Scheveningen. 

Exclusieve villa-appartementen in HaagWinde
In het acht woonlagen tellende HaagWinde komen 28 exclusieve 
villa-appartementen. Deze woontoren met koopappartementen is 
eigendom van Weboma. 

Verzorgd en ontzorgd wonen in ZeeWinde 
In deze woonzorgtoren worden 32 PG woningen gerealiseerd en 66 
hoogwaardige huurappartementen in de vrije sector voor iedereen 
met een (mogelijke) zorgbehoefte. 

Ruimte met voorzieningen als verbinding tussen de woontorens
De twee woontorens worden met elkaar verbonden door een ruimte 
met onder andere een Grand Café, fysiotherapie en wellness-faciliteiten. 

Oplevering najaar 2018
Het projectteam is momenteel druk met de verdere uitwerking. De 
verwachting is dat het gebouw in het najaar van 2018 wordt opgeleverd. 

Meer informatie op onze website of via het Servicebureau
Via de website www.dewindes.nl/zeewinde kunt u op de hoogte 
blijven van de ontwikkelingen rondom de bouw van De Windes. Indien 
u meer informatie wenst of u wilt zich aanmelden voor de wachtlijst, 
neem dan contact op met ons Servicebureau via (070) 306 91 70 of via 
servicebureau@respectzorggroep.nl. 

Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg
Op 13 januari jl. is het Kwaliteitskader Verpleeghuis-
zorg gepubliceerd door Zorginstituut Nederland. 
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat 
cliënten en naasten mogen verwachten van 
verpleeghuiszorg, uitgedrukt in diverse criteria. 
Uitgangspunt daarbij is dat het de cliënt is die 
bepaalt hoe zorgverleners en zorgorganisatie zo 
optimaal en liefdevol mogelijk kunnen bijdragen 
aan de kwaliteit van zijn of haar leven. Het is aan 
zorgverleners en organisatie om de zorg hierop af te 
stemmen, inzichtelijk te maken op welke wijze 
hieraan gewerkt wordt en blijvend te leren en te 
verbeteren.

Op basis van de criteria uit dit kwaliteitskader is in 
februari/maart een nulmeting uitgevoerd om een 
beeld te krijgen waar we nu staan t.a.v. de criteria 
die zijn gesteld. De nulmeting is besproken met de 
Centrale Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Raad 
van Toezicht. 

De criteria waar we nog niet aan voldoen pakken 
we met z’n allen in de komende periode op. Per 
criterium is een verantwoordelijke aangewezen die 
ervoor zorgt dat Respect aan het criterium gaat 
voldoen. Theo Stoffels is als manager Verpleeghuis-
zorg verantwoordelijk voor de totale implementatie 
van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Hij houdt 
overzicht over alle lopende acties, ondersteunt de  
verantwoordelijken en stuurt zo nodig bij.


