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Altijd en overal, professionals met hart voor mensen!

Van Amusementskaravaan tot 
Deskundigheidshotel
Eind 2021 moeten alle verpleeghuizen aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg voldoen. Om verpleeghuizen 
te ondersteunen bij het werken aan kwaliteitsverbetering, kunnen de zorgkantoren in totaal voor maximaal 
€ 1,45 miljard aan kwaliteitsgelden toekennen aan de verpleeghuizen. ZONL heeft in 2020 daar waar het kon, 
ingezet op het vergroten van het welzijnsgevoel en welbevinden van haar bewoners door tal van activiteiten te 
organiseren. Hen een zinvolle dag bezorgen, daar ging het om.

Zo vertrekt vanaf 6 mei een Amu-
sementskaravaan langs de woon-
zorglocaties. Volledig coronaproof 
en met een keur aan bijzondere acts 
en lekkernijen. De karavaan is het 
resultaat van een korte maar hevige 
brainstormsessie van enthousiaste 
collega’s over het door corona flink 
stilgevallen activiteitenprogramma 
voor de bewoners. Het wordt nu een 
rondreis langs de woonzorglocaties in 
het werkgebied waarbij op elke plek 
een act plaatsvindt en een lekkernij 

wordt uitgedeeld. Zo kwamen op 
Bevrijdingsdag bij De Meenthehof in 
Steenwijk, Zonnewiede in Giethoorn 
en De Zaaier in Blokzijl clown Miepie 
en de Dancing Sunflowers die een 
dans op stelten uitvoerden. Fun-ver-
huur uit Vollenhove verzorgde tegelijk 
poffertjes voor de bewoners en 
medewerkers.

“We hebben voor het jaar 2020 een 
speciaal gereserveerd budget voor 
ontspannende activiteiten op de 

locaties,” vertelt project-ondersteu-
ner Lydia Cortenbach. “Maar door de 
coronacrisis hebben we dit nu op deze 
manier ingevuld. Het is anders dan 
eerst de bedoeling was maar voor 
onze bewoners heeft het ongetwijfeld 
dezelfde uitwerking.  Het is bedoeld 
als opkikker voor de bewoners in deze 
moeilijke periode,” licht projectleider 
Marian de Boer van de Zorggroep 
toe. “En we schakelen tegelijk zoveel 
mogelijk lokale ondernemers hiervoor 
in.” Later in het jaar verzorgen een 
operazangers en pianist onder de 
naam Minstreel een serie klassieke 
optredens in de open lucht. 
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Het kwaliteitsbudget wordt ook aan-
gewend om extra Welzijnsassistenten 
aan te nemen. In totaal zijn er nu 50 
fte actief die extra tijd doorbrengen 
met de bewoners op de vele locaties. 
Ook worden de werkzaamheden van 
de muziektherapeut uitgebreid naar 
alle woonzorgcentra van de Zorg-
groep en wordt in Pieter ten Napel 
een nieuwe medewerker geestelijke 
verzorging aangetrokken. 

Ook de medewerkers worden niet 
vergeten. Een zogenaamd Deskun-
digheidshotel vol workshops en 
presentaties moet de deskundigheid 
van alle 500 medewerkers binnen de 
waardeketen Wonen en zorg bevor-
deren in een heuse hotelomgeving. 
Thema’s als ‘Handen wassen en hygi-
ene’, ‘Agressie in de ouderenzorg’ en 
‘Muziek in je werk’ passeren de revue 
net als een boeiende presentatie van 
‘Tommie in de zorg.’ Corona zorgt 

voor een tijdelijke stop van de fysieke 
bijeenkomsten maar in 2021 wor-
den de sessies via livestream alsnog 
afgemaakt. 

Tenslotte worden op alle woon-

zorglocaties nog extra spelletjes en 
fietslabyrinten aangeschaft zodat ook 
de bewoners tijdens de lockdowns, 
avondklokken en beperkende maat-
regelen toch genoeg verstrooiing 
hebben.


