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i' If rtjc "'amier" is zip-Ita erwl"gande/coordiflerend b geleidel' sinds 

de st rf "': rgboe derii de HAyert. N negen jaar ervilring in ver-

-,.I'iIi'mlte 1/fHl,leaghfliz6n kip.~t 19 in augustus 2006 oxpliGilit voor dit 
- \r,inllr.halig WtlrltBIl. Dai hel op ear. steenworp aistand van haar huis 
i;, ·'''''''!·iil ill ()t ui ngellied, is mooi meegenomen! 

Eigenlijk wilde Martje het ziekenhuis 

in. Met haar MDGO-diploma Verple

ging had dat ook gekund. Maar de 

stage in verpleeghuis de Weegbree 

beviel zo goed dat ze in dat werk 

verder wilde. 'Je bent meer betrokken 

bij de bewoners, in het ziekenhuis 

zijn de contacten veel vluchtiger.' Oat 

is ook de hoofdreden voor haar over

stap naar de Hagert. 'Het leek me 

prettig in een kleine woongroep te 

werken. En dat is 200% uitgekomen, 

Je eigen inbreng is veel groter. Je 

bent flexibeler en kunt meer tijd vrij 

maken.om er voor de bewoners en 

hun familie te zijn, hen beter leren 

kennen en zo gemakkelijker inspelen 

ap hun behoeften en wensen.' 

-<' "pRldml i'iehen erzofgende 

'Met mijn vijl collega-verzorgenden 

en de kookassistente zorg ik ervoor 

dat onze zes pg-bewoners zoveel 

mogelijk kunnen leven zoals ze ge

wend waren, in harmonie met elkaar. 

Oat het groene huis op de Hagert 

hun thuis wordt. waar ze verantwoor

delijkheden hebben die ze aankunnen 

en gezien worden als volwaardig 

burger, We doen veel met hen sa

men: de kippen voeren en eieren 

rapen, groente van het land hal en, 

in het weekend koken, 's avonds een 

spelletje doen 01 nog even buiten
/, 

zitten ap het erf. Ook begeleiden we 

de vrijwilligers en onze verstandelijk 

beperkte buren. Zij helpen ons met 

allerlei dingen, Met de was bijvoor

beeld. maar ze brengen oak de krant 

en de post. En ze vocwzien ons onder 

andere van heerlijke zelfgemaakte 

pudding.' 

Tallenpa ket coordin91ernl 
begeleider 
Naast ziekenverzorgende is 

coordinerend begeleider. 'lie 

seer eens per drie maande, roe! .,... 
kameroverleg met rnij'1 collegaver

zorgenden, ben her 3anspre6 

voor onze loca e-no-..ag~. ~ ll"1?

blemen in de _fOSP re5-O(~~:l3l.: 

benvraagoaa 'DOl' ro~~·s 

ligers, be..o"ooers en ht!n e;T1E~~'JfJU 

in de gaten at de aigesoctA:m, 

ook inderdaad nd ..YO£dt. et~. 

Oak onde hoo1 ik /let CQntact met 

de vijf andere COOfl;fn€rend bege!€!i

ders van de Hage:t: 

Betrokkenheid 
'De betrokke 00 .~er-

kers bij de b-e'...~ en 

is groot. Het ko vcmf 

- terugkomen. 

~tti""'rtlei::9Elk.YOOt" begeleid ing 

biEE=1"">,;h:::i02'l.l:"tgf wor het maken 

vuurwerk af te 

:s;''l..IJIZlIi ....\!!J1~J!!_ als boewoners Kamen 

O'i''51fl~iSI'. Oaarmee valt een ge

ock zijn socia Ie amge

......... <-,., ....d31 heeft flinke impact 

eine gemeenschap. We 

'rebbef\d' tJ vier keer meegemaakt, 

maar hebb~n er in het team en met 

de bewoners goed over kunnen 

praten. Dan kun je het wei weer los

laten.' Het is werker> op een andere 

manier, met e vaouft de bewoners. 

Precies Via artie will :::) 


