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Cliënten van ’s Heeren Loo vormen 
vanaf 1 september 2020 de extra 
handen in woonzorgcentrum 
Wittesteijn in Emmeloord. Ze 
zullen de bewoners vooral gaan 
bijstaan in hun welzijn door nét 
dat beetje extra aandacht en 
ondersteuning te bieden. “We 
zijn eigenlijk gewoon naar binnen 
gelopen om te informeren,” vertelt 
begeleidster Maja Koerhuis van 
’s Heeren Loo. “Een groepje wilde 
graag dagbesteding in de zorg 
doen. En voordat we het wisten 
konden ze hier aan de slag!” Maja Koerhuis instrueert enkele nieuwe collega’s

Medewerkers ’s Heeren Loo aan de 
slag in ‘warm bad’ Wittesteijn

Met uiterste zorgvuldigheid schenkt 
Pascale in het restaurant een kopje 
koffie uit de kan voor één van de 
bewoners. Zorggroep Oude en Nieuwe 
Land is bij haar wel bekend. “Ik krijg 
al een tijdje begeleiding bij ’s Heeren 
Loo. Mijn begeleider zei dat hier in 
Wittesteijn een nieuwe groep ging 
beginnen. Dat leek me wel wat. Ik 
help graag andere mensen. In Hof 
van Smeden ben ik al vrijwilliger op 
woensdag en vrijdag. Dus ik krijg het 
nu druk.” Ze lacht, hoewel zo’n eerste 
dag wel wat spannend is. 

Versterking
Samen met Sultan en Marina behoort 

Pascale tot de voorhoede van een 
lichting cliënten met een beperking 
die in Wittesteijn aan de slag gaat. 
Vanwege de coronaregels worden 
ze per trio ingewerkt. De samenwer-
king kreeg snel vorm, mede dankzij 
de enthousiaste reactie van team-
manager Sandra van der Veen van 
Wittesteijn: “De zorg wordt zwaarder 
en medewerkers in de zorg worden 
steeds schaarser. Dus hoe mooi is het 
dat we op deze manier versterking 
krijgen?” Inmiddels voelt het werk 
en de omgang in Wittesteijn voor de 
cliëntmedewerkers van ’s Heeren Loo 
als een warm bad.

Win-win
Maja vult aan: “Bij ’s Heeren Loo bie-
den we al dagbesteding in de catering 
maar we wilden graag ook actief zijn 
in de zorg en welzijn. Afgesproken is 
nu we dat van half tien tot ’s morgens 
tot vier uur ’s middags meer aandacht 
geven aan de bewoners. We doen 
een afwasje, maken een praatje, doen 
een spelletje of helpen met het eten. 
Daarnaast kijken we ook of we de 
zorgmedewerkers kunnen ontlasten 
zodat zij meer tijd hebben voor de 
échte zorg. Dus bijvoorbeeld het bed- 
en badlinnen verspreiden. Zo ontstaat 
een win-win situatie.” Sandra vult 
haar aan: “Rond etenstijd moet de 
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zorg nu wel tien keer op en neer om 
bewoners naar beneden te brengen. 
Dat kunnen de nieuwe collega’s nu 
prachtig doen. Op deze manier blijft er 
voor de verpleegkundigen en verzor-
genden meer tijd over voor de zorg 
zelf.

Corona
Nadat de medewerkers van ’s Hee-
ren Loo in september enthousiast 
beginnen, breekt op 5 oktober corona 
uit in Wittesteijn. Voor vrijwilligers én 
de nieuwe medewerkers stopt het 
avontuur tot nader order. In januari 
wordt heel voorzichtig weer begonnen 
met twee mensen. Ze starten in de 
ondersteuning bij o.a. het linnengoed 

en begin april worden de taken met 
wat meer menselijk contact langzaam 
uitgebreid. Sandra van der Veen: “Het 
voelt alsof we weer opnieuw moe-
ten beginnen. De hele corona heeft 
impact op hen gehad maar ook op 
ons. We moeten weer wennen aan 
elkaar. We zijn heel blij dat ze er zijn 
maar de taken moeten weer even 
goed worden afgestemd. Even leren 
om werk uit handen te geven. En de 
nieuwe krachten van ’s Heeren Loo 
moeten na vier maanden weer ‘in het 
systeem’ komen.” Dat herkent Inez 
de Vries, persoonlijk activiteitenbe-
geleidster van ’s Heeren Loo wel: “De 
medewerkers hadden het enorm naar 
hun zin en ze kijken er echt naar uit 

Teammanager Sandra van der Veen van Wittesteijn met haar nieuwe samenwerkings partners

om straks weer wat meer te mogen. 
Het begon voorzichtig met het legen 
van de waskarren en opvouwen van 
linnengoed maar nu mogen we ook 
de gangen wissen en vensterbanken 
afnemen. Ze kijken er helemaal naar 
uit om weer koffie te mogen schenken 
bij de mensen op de kamers.” 
In de nazomer van 2021 wordt het 
eerste jaar van de nieuwe arbeids-
krachten geëvalueerd. Het is als proef 
begonnen op vleugel West maar als 
alles goed gaat kan de inzet van ’s 
Heeren Loo-personeel ook op andere 
afdelingen van Wittesteijn worden 
uitgebreid. 


