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Thuispost

Voorjaar; kom maar gauw 
Terwijl ik dit schrijf, vriest het nog steeds en 
waait er een koude wind uit het noordoosten. 
Maar hoe dan ook, het is lente, ik hoor om me 
heen dat de meeste mensen daar veel zin in 
hebben. Als eerste geldt dat natuurlijk voor 
collega’s uit de wijkverpleging die door sneeuw, 
wind en kou naar de cliënten gaan om zorg te 
verlenen. Een verademing als je het werk weer 
kan doen terwijl je tussendoor buiten de warmte 
van de zon op je huid voelt.
 
Kwaliteit van zorg
Op 23 mei 2018 beoordeelt een extern bureau 
(Perspekt) hoe Respect de zorg in de wijk 
verleent. Zijn er eventuele verbeterpunten, dan 
moeten die worden opgelost. Daarnaast komt 
binnenkort het landelijk kwaliteitskader 
wijkverpleging uit. In dat kader staan richtlijnen 
hoe we in Nederland de wijkverpleging inhoud 
geven. Belangrijk thema is onder andere 
‘persoonsgerichte zorg’. Dat betekent dat de zorg 
zoveel mogelijk op individuele maat wordt 
afgestemd. Hiermee zijn we al bezig. Vandaar dat 
cliënten zo nu en dan een telefoontje krijgen van 
de medewerker van het Servicebureau met de 
vraag of de zorg naar wens is. Alles bij elkaar 

opgeteld blijkt dat 63% van de cliënten tevreden 
is over de zorg en 28% is zelfs zeer tevreden over 
de zorg van onze medewerkers. Aandachtspunt 
is en blijft vaste medewerkers die op dezelfde 
tijd komen. Dit is helaas niet altijd mogelijk, wel 
doen we er alles aan om de planning op orde te 
houden. Het Servicebureau belt wekelijks 
cliënten die hiervoor instemming verlenen, om 
de tevredenheid te toetsen, eventuele vragen te 
beantwoorden en knelpunten op te lossen.

Hartelijk dank voor uw 
medewerking, wij waarderen 
uw mening zeer!merkingen en vragen, uw 
mening waarderen wij zeer!

Zelf kunt u ons natuurlijk ook bellen met uw 
vragen en opmerkingen. 
Ons Servicebureau staat 
u graag te woord!
 
Ik wens u een heel
goede tijd.
 
Hartelijke groeten,
Irma de Jong, manager 
Thuiszorg

Van de manager thuiszorg 

Kent u mensen die graag in de zorg willen werken? Onze secretaresse van de personeelsafdeling geeft 
graag meer informatie. Cora Knoester is bereikbaar via telefoonnummer 070-3069130.

Vragen? Heeft u vragen, opmerkingen of een tip? Dan kunt u contact op nemen met het Servicebureau 
via 070-3069170 of via servicebureau@respectzorggroep.nl 
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Even voorstellen en een groet 

Corine Visser, bemiddelaar Zorg & Wonen
Mijn naam is Corine Visser en vanaf 1 maart ben ik werkzaam op het 
Servicebureau van Respect als bemiddelaar Zorg & Wonen. U kunt bij 
mij -en bij mijn collega’s Annemiek en Dini- terecht voor informatie 
en/of bemiddeling voor kort verblijf (logeerkamer, kortdurend verblijf 
eerstelijns verblijf) of een permanente opname. Respect heeft zowel 
woonplekken voor mensen met somatische lichamelijke aandoeningen 
als voor mensen met een vorm van dementie. Naast opnames helpen 
wij bij het aanvragen van een indicatie bij het CIZ of indicaties bij de 
gemeente in het kader van de WMO. We houden ook
intensief contact met cliënten op de wachtlijst. 

Laura Romijn, medewerker Servicebureau
Mijn naam is Laura Romijn. In de afgelopen 10 jaar werkte ik bij Respect als 
locatiesecretaresse. Ik heb op alle locaties van Respect met veel plezier mijn 
werk verricht en sinds 1 december 2017 ben ik overgestapt naar een nieuwe 
functie, servicemedewerker op het Servicebureau van Respect. Bij het 
Servicebureau kunt u terecht voor al uw vragen die betrekking hebben op 
zorg, wonen, thuiszorg en onze dienstverlening! Neem gerust contact met 
ons op, wij helpen u graag! 

Willem Witvliet, afdelingshoofd zorg in 
Het Uiterjoon / Hoofd Thuiszorg
Sinds 1 januari 2018 ben ik, naast afdelingshoofd van Het Uiterjoon voor 
4 teams, ook hoofd van het Thuiszorgteam Scheveningen Dorp in 
Scheveningen. Met veel enthousiasme zet ik mij in om samen met de 
medewerkers van het team goede zorg te bieden aan onze cliënten in 
de wijk. Ik zie de combinatie van mijn functie als een uitdaging en een 
afwisseling in mijn werk en ik heb er erg veel zin in.

Een groet
Zoals u waarschijnlijk weet heeft Gerard van Zweden, voormalig hoofd 
Thuiszorg, onze organisatie verlaten. Vanaf deze plaats laten wij weten 
dat het hem goed gaat en hij u hartelijk laat groeten.

Bert Scheijgrond woont in één van de locaties van 
Respect en heeft een poos geleden kennisgemaakt 
met de wijkverpleging. Bert, zoals ik hem mag 

noemen, vertelt over 
zijn ervaringen met 
Respect en over zijn 
veelzijdige leven. 

Licht en jong 
Bert opent de deur 
snel en gaat me direct 
voor in zijn lichte en 
artistiek ogende 
appartement vol 
kunstwerken en met 
een prachtig uitzicht 
over het centrum van 
Scheveningen. Als 
Bert naar beneden 
kijkt, heeft hij zicht 
op het oude pand 
waar hij vroeger met 
zijn familie heeft 

gewoond. Met zijn vlotte verschijning en 
inspirerende verhalen heeft hij een jonge 
uitstraling. Maar schijn bedriegt, want Bert vertelt 
dat hij bijna 68 jaar is en zelfs al 4 jaar in dit 
seniorencomplex woont. Aanvankelijk was Bert de 
jongste bewoner maar -zo zegt hij- dat feit zal 
inmiddels wel achterhaald zijn.

Ervaringen met Respect 
Naast het feit dat hij al 4 jaar in één van de locaties 
van Respect woont, heeft Bert ervaringen met Het 
Uiterjoon en Bosch en Duin, aangezien zijn moeder 
daar verbleef. 

“Toen we merkten dat moeder veel dingen begon 
te vergeten en haar regie op het eigen leven 
afnam, bespraken we de mogelijkheid om naar Het 
Uiterjoon te gaan. Aanvankelijk leek het moeder 
niks, maar na verloop van tijd stemde ze toch in en 
kreeg ze een kamer op de 4e etage. Toen de 
geheugenklachten toenamen, verhuisde moeder 
naar afdeling Het Anker. Uiteraard kwam ze daar 
Scheveningse bekenden tegen, ze had het daar 
goed naar haar zin. Helaas viel moeder en brak 
daarbij haar heup. Na een ziekenhuisopname 
verhuisde moeder naar Bosch en Duin. Ik ben altijd 
zeer tevreden geweest over 

hoe moeder verpleegd werd. Op 98-jarige leeftijd 
overleed ze in Bosch en Duin. Vader is 94 
geworden. Oud worden zie ik niet zo zeer als 
perspectief, wel hebben we één zekerheid in het 
leven! Zelf ben ik vorig jaar ziek geweest en had ik 
een poosje dagelijks bezoek van de wijkverpleging 
van Respect, als gevolg van een nare ziekte. Ik ben 
erg tevreden over de wijkverpleging, de 
medewerkers zijn vriendelijk en deskundig. 
Inmiddels ben ik weer helemaal zelfredzaam en 
heb ik de wijkverpleging van Respect niet nodig. 
Behalve u die hier nu bent, zie ik de dames van 
Respect alleen nog in de gang bij de toegang, nu 
ik weer gezond ben.”

Brede interesse 
Bert heeft veel interesses, zoals schilderen en 
tekenen, muziek en hij leest graag en veel. Daarbij 
is Bert sportief en gebruikt hij zijn racefiets nog 
altijd. Dat is hem met de paplepel ingegoten, 
aangezien ze thuis een fietsenzaak hadden. “Mijn 
vader was eigenlijk nooit ziek, één keer heeft hij 
een dag op bed gelegen vanwege angina, de 
winkel moest immers open blijven. Vroeger 
bezocht ik de HBS, ik zat in één van de laatste 
klassen die zaterdags nog les hadden. De vrije 
woensdagmiddag zat er niet in.”

Bert vermaakt zich nog altijd erg goed, heeft 
televisie echt niet nodig om zijn tijd door te 
komen. “Als maritiem fotograaf en journalist ben ik 
tot november 2009 actief geweest voor diverse 
vaktijdschriften, tijdens de recessie ben ik pas 
gestopt.” Vrijwilligerswerk deed Bert ook, o.a. in de 
stadsboerderij en daarvoor op de reddingsboot en 
in Kommunika, maar hij wil nu zijn tijd zelf invullen. 
Dat doet hij met tekenen en schilderen, muziek en 
lezen. Op vrijdagavond tekent hij naar model in het 
Koorenhuis. Hij is lid van Kunst op Scheveningen 
en onderhoudt de website van deze Scheveningse 
kunstenaarsvereniging. Zijn appartement hangt 
vol schilderijen, tekeningen en aquarellen. Mensen, 
dieren, stillevens en landschappen vormen zijn 
belangrijkste bronnen van inspiratie. 

Bert, hartelijk bedankt voor 
het leuke interview!

Met vriendelijke groeten,
Irma de Jong 

Stadsdeeljournaal Scheveningen

Stichting Stadsdeeljournaal Scheveningen maakt filmpjes en wijktelevisie over stadsdeel 
Scheveningen. Het journaal geeft informatie over actualiteiten en activiteiten in Scheveningen.

www.stadsdeeljournaalscheveningen.nl

De wijktelevisie is voor en door bewoners. Wilt u een onderwerp onder de aandacht brengen, geef het 
aan ons door via info@stadsdeeljournaalscheveningen.nl en/of volg ons op Facebook!

Kijk op de wijk, een interview
Portret van een Scheveningse kunstenaar
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PREZO keurmerk

PREZO is een werk- en denkmodel dat onze 
medewerkers en de organisatie helpt om u als 
cliënt verantwoord en veilig te verzorgen, met 
aandacht voor uw wensen, mogelijkheden en 
beperkingen. 

Zoals u wellicht weet, heeft Respect 
Zorggroep al gedurende een aantal jaren het 
Gouden PREZO Keurmerk. Dit keurmerk wordt 
toegekend als een organisatie aantoont dat 
cliënten tevreden zijn over de zorg en diensten 
die zij ontvangen, er continu wordt gewerkt 
aan verbetering van deze zorg- en 
dienstverlening, er verantwoorde zorg wordt 
geleverd en de organisatie verantwoord 
onderneemt. 

Periodiek wordt door Stichting Perspekt getoetst 
of wij nog voldoen aan de eisen. 
Voor onze Thuiszorg en Deeltijdbehandeling vindt 
deze audit plaats op 23 mei 2018. Wij vragen een 
afvaardiging van het cliëntenpanel en 
medewerkers van Respect Thuiszorg om 
medewerking. Aan de hand van de bevindingen 
uit gesprekken en het inzien van dossiers en 
documenten worden punten toegekend. Daarbij 
wordt onder andere gekeken naar hoe de 
organisatie zichzelf steeds verbetert. Respect 
Thuiszorg streeft er natuurlijk naar het Gouden 
PREZO keurmerk te behouden! Het is ook mogelijk 
dat het auditteam een zilveren registratieadvies 
afgeeft of dat het auditteam aangeeft dat een 
heraudit nodig is. 

Wij houden u van het resultaat van de audit 
uiteraard op de hoogte.

Kortingen met uw Respectpas
 
 Boekhandel Scheveningen:   25% korting op wenskaarten en 

kantoorartikelen
 Knoester Optiek:  10% korting op brillenglazen
 Mathot Medische speciaalzaak: steunzolen van € 169,00 voor € 145,00
 Zarautz:  Gratis kopje koffie bij diner
 Pedicure Geesje Dijkstra:  € 22,50 voor een gehele voetbehandeling

In ZeeWinde realiseert Respect Zorggroep 66 
huurappartementen in de vrije sector en 32 
woningen voor mensen die langdurige zorg 
behoeven. Het nieuwbouwcomplex aan de Nieuwe 
Parklaan krijgt meer en meer vorm. Het hoogste 
punt is bereikt en nu volgt het sluiten van de 
buitenschil. Gestart is met de plaatsing van de 
raamkozijnen en de oplevering aan het einde van 
dit jaar lijkt nog steeds te gaan lukken!

Diverse voorzieningen en diensten onder één 
dak in ‘De Windes’
ZeeWinde, van Respect Zorggroep, staat in 
verbinding met HaagWinde, waar Weboma 
luxe koopappartementen realiseert. 
In De Windes, de verbinding tussen beide 
gebouwen, komen voorzieningen op het gebied 
van zorg, wellness en horeca (bijv. een Grand Café). 
Zowel bewoners van ZeeWinde en HaagWinde als 
wijkbewoners zijn straks welkom in De Windes. 

Kapsalon Flairline
Connie Lulofs en 
Ineke Bronwasser 
tekenden onlangs 
het contract voor de 
kapsalon. 
Zij zijn met hun 
kapsalon Flairline nu 
nog gevestigd in de 
Gentsestraat, maar 
zullen straks hun 
diensten in De 
Windes aanbieden. 

Expertise- en Behandelcentrum
Annie van Antwerpen heeft als manager van 
Respect Zorggroep het contract getekend voor het 
te openen Expertise- en Behandelcentrum oftewel 
de praktijk voor o.a. fysiotherapie, ergotherapie en 
ouderengeneeskunde.

Wonen in een appartement in ZeeWinde?
Heeft u belangstelling voor een mooi tweekamerappartement in 
ZeeWinde of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op 
met onze woonconsulent :
Natasha Aaldijk, via 06-16535402 of zeewinde@respectzorggroep.nl 

Zeker Thuis abonnees krijgen met hun Respectpas 10% korting 
op maaltijden in onze Restaurants. 

• Bosch en Duin    Scheveningseweg 76   elk weekend geopend vanaf 17.00 uur
• Quintus     Nectarinestraat 11    elke donderdag en vrijdag geopend 
• Het Uiterjoon     Vissershavenstraat 277  alle dagen van 11.30-13.30 uur

Voor alle locaties geldt: even vooraf reserveren voor de dagschotel!

Mantelzorgers doen fantastisch werk. Zij 
verzorgen een naaste die zonder hun zorg 
niet thuis kan blijven wonen. Het gaat om zorg 
die in de meeste gevallen eerder zwaarder dan 
makkelijker wordt.

Adempauze
Met zo’n zware taak is het logisch dat mantel-
zorgers er af en toe even tussenuit moeten 
kunnen om de accu op te laden. Dat kan!

Handen in Huis
Handen in Huis regelt vraag en aanbod tussen 
mantelzorgers en vrijwilligers. Tijdens zo’n 
vervanging verblijft de vrijwilliger bij de hulp-
vrager in huis en neemt alle mantelzorgtaken 

over, zodat de dagelijkse regelmaat niet wordt 
verstoord. Alle geplande zorg, zoals thuiszorg of 
dagopvang, gaat tijdens de vervanging ook 
gewoon door.

Onkostenvergoeding
De vrijwillige mantelzorgvervangers krijgen een 
onkostenvergoeding voor hun werk. 
Voorwaarden voor dit vrijwilligerswerk zijn 
affiniteit met de zorg en een minimum leeftijd 
van 18 jaar. Wilt u meer weten over 
ondersteuning door een vrijwilliger? Of heeft u 
belangstelling voor dit vrijwilligerswerk? Neem 
geheel vrijblijvend contact op met ‘Handen in 
Huis’ op 030-6590970 of bezoek de website 
www.handeninhuis.nl

Vrijwilligers van 
Stichting  Handen in Huis 
helpen mantelzorgers aan 
adempauze!

Digitaal lezen
Maandelijks worden alle 
nieuwsbrieven en activitei-
tenoverzichten geplaatst op 
onze website: 
www.respectzorggroep.nl

U kunt de exemplaren van alle 
locaties terugvinden. 

Wij wensen u 
veel leesplezier!

ZeeWinde: het nieuwbouwcompex 
aan de Nieuwe Parklaan
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Heeft u weleens een diëtist, logopedist, fysiotherapeut of een andere behandelaar nodig? 
Cliënten die niet bij ons wonen, kunnen tegenwoordig ook gebruik maken van onze 
behandeldiensten. Dat kan op één van onze woonzorglocaties en indien nodig, kunnen 
we in sommige gevallen ook bij u thuis komen.

Onze behandeldiensten
U kunt bij ons terecht voor verschillende behandelingen. In het overzicht hiernaast ziet u 
alle behandeldiensten die wij bieden.

Voor de meeste behandeldiensten heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. 
Voor meer informatie hierover, kunt u overleggen met de behandelaar of ons Servicebureau. 

Meer weten?
Wilt u meer weten over onze behandeldienst of wilt u meer informatie over het 
doorverwijzen naar onze behandelaren? U kunt dan contact opnemen met ons 
Servicebureau via onderstaande gegevens. Het Servicebureau is bereikbaar van maandag 
tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:30 uur. 

Tel. Servicebureau: 070-3069170      E-mail: servicebureau@respectzorggroep.nl 

De behandeldienst van Respect: 
ook voor cliënten die thuis wonen

Helpt cliënten die door lichamelijke en/of 
cognitieve problemen niet meer alle dagelijkse 
handelingen kunnen uitvoeren zoals zij willen.

Ergotherapie:

Diëtetiek:

Logopedie:

Fysiotherapie:

Specialist Ouderengeneeskunde:

Psychologie:

Maatschappelijk werk:

De afdeling psychologie van Respect Zorggroep 
diagnosticeert en behandelt mensen met 
(vermoedelijke) psychische problemen.

Begeleidt de cliënt en eventueel diens mantel-
zorger bij problemen op sociaal, emotioneel, 
praktisch of financieel gebied die samenhangen 
met ziekte, handicap of het ouder worden.

De specialisten Ouderengeneeskunde van 
Respect Zorggroep zijn gespecialiseerd in de 
zorg voor ouderen met complexe problematiek 
in de thuissituatie.

Dag Datum Tijd Activiteit

Maandag 14 mei 19.30 uur Optreden Concordia

Dinsdag 29 mei 19.30 uur Optreden Vrouwenkoor 
De Heksenketel

Woensdag 27 juni 19.30 uur Optreden Eerste Hoekse 
Accordeonvereniging

De afdeling diëtetiek van Respect Zorggroep 
voorkomt, vermindert of verhelpt met 
problemen die met voeding samenhangen.

De afdeling logopedie van Respect Zorggroep 
biedt behandeling, praktische oplossingen en 
adviezen voor mensen met problemen bij het 
slikken, eten en drinken en problemen met 
spraak, taal en stem.

Fysiotherapie bij Respect Zorggroep staat voor 
deskundigheid op het gebied van bewegen bij 
ouderen en mensen met chronische 
aandoeningen.

Activiteiten in Het Uiterjoon, komt u ook?

Alle dinsdagen:
Computerlessen voor beginners,
van 13.00 tot 14.30 uur 

Alle woensdagen:
Computerlessen voor gevorderden, 
13.00 tot 14.30 uur

Aanmelden:
Voor informatie en/of aanmelden voor 
de computerlessen kunt u bellen met:

Willem vd Berg 06-49770124
John Kamphuis 06-15614303
Leo van Dongen  06-53818448 
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Thuiszorgmanagement 
Manager Thuiszorg
•  Irma de Jong

i.dejong@respectzorggroep.nl
Hoofden Thuiszorg
•  Catharina Adema

c.adema@respectzorggroep.nl
• Willem Witvliet
  w.witvliet@respectzorggroep.nl

Contactgegevens
Respect Bosch en Duin
Scheveningseweg 76,
2517 KZ Den Haag
T (070) 306 10 20
 
Vertrouwenspersoon
Piet Lock - T (070) 306 10 20

Onze Thuiszorgteams
Respect heeft thuiszorgteams 
voor de volgende wijken:
• Benoordenhout/Archipel
• Belgisch Park
• Duindorp
• Renbaankwartier
• Scheveningen Dorp

Contactpersonen cliëntenpanel
•  Benoordenhout/Archipel

vacature
•  Belgisch Park

Dhr. P. Wesseling - T (06) 5134 9206
•  Duindorp

Dhr. R.H. Smits - T (06) 36498160
•  Renbaankwartier

Dhr. A. Spaans - T (070) 354 49 76
•  Scheveningen Dorp

Mw. C. de Jong - T (070) 338 91 35
Mw. N. den Dulk - T (070) 355 62 07

Dhr. Knoester participeert vanuit de CCR

Servicebureau Respect
Heeft u vragen over zorg, wonen of 
welzijn? Als abonnee kunt u gebruik 
maken van diensten van het Service-
bureau. Onze medewerkers kunnen u 
niet alleen informeren, maar u ook 
doorverwijzen en, als dat nodig is, 
bemiddelen. 

Bereikbaarheid van het Servicebureau:
Maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 17.00 uur via (070) 306 91 70 
en via email: 
servicebureau@respectzorggroep.nl

Zorgkaart Nederland: 
uw mening stellen wij op prijs!

Met u als cliënt van Respect zijn wij heel blij. Uit honderden 
persoonlijke telefoongesprekken is gebleken dat de 
tevredenheid onder cliënten groot is.

Wij waarderen uw mening enorm en deze helpt ons om onze 
zorg aan u nog meer te verbeteren! Wij zouden het zeer op 
prijs stellen als u uw waardering wilt uitspreken via de website 
genaamd Zorgkaart Nederland, dit kan in een paar stappen.

Heeft u geen computer of vindt u het moeilijk om dit in te 
vullen? Dan kunt u misschien  hulp vragen aan een vriend of 
familielid, maar u kunt ook bellen naar het Servicebureau van 
Respect, wij zullen dan proberen om u via de telefoon te 
begeleiden.

Hieronder vindt u een makkelijke beschrijving die u kan 
helpen bij het geven van uw waardering op Zorgkaart 
Nederland.

Hoe kunt u Respect Zorggroep waarderen 
via www.zorgkaartnederland.nl?

Stap voor stap: 

 Selecteer de juiste Respect-locatie 
op www.zorgkaartnederland.nl

  Typ in de zoekbalk op de website: ‘Respect’ 
en druk op oranje knop: ‘zoeken’.

  Kies uit de lijst wat u wilt waarderen 
(Algemeen, een locatie of de Thuiszorg).

  Klik op de oranje knop: ‘waarderen’.

Geef uw waardering
  Geef uw waarderingscijfers door te klikken 

op de balk en beantwoord de vragen.
  Vul uw naam en e-mailadres in 

(deze worden niet getoond op de website).
  Druk op de oranje knop: ‘Verstuur uw waardering’.

Bevestig uw waardering
  U ontvangt hierna een laatste e-mail 

om uw waardering te bevestigen.
  Daarna wordt uw waardering anoniem geplaatst 

op de website.
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