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Nieuwsbrief september 2022 

  

  

 

 

 
Beste cliënten, familie, vertegenwoordigers, vrijwilligers en medewerkers, 
  
Met deze nieuwsbrief houden we je maandelijks op de hoogte van 
ontwikkelingen binnen de Hartekamp Groep, delen we informatie en doen we 
verslag van activiteiten.  
  
Kijkend naar wat wél kan, en respectvol omgaan met wat niet kan. Wil je meer 
weten over een van de onderwerpen of wil je iets met ons delen? Mail dan naar 
communicatie@hartekampgroep.nl. 

bre ak  

Open (monumenten)dag 
 

 

We doen weer mee met de Open 
Monumentendag! Vanaf 11.00 uur is 
het fraaie landhuis op landgoed 
Hartekamp in Heemstede open voor 
publiek. 

Maar dit jaar is er meer! Lees meer 
 

  

bre ak  

mailto:communicatie@hartekampgroep.nl
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunicatieshop.hartekampgroep.nl%2Fpublic%2Fclickstore.aspx%3Fc%3D26097f1f-42bf-47ed-8333-b83862a6d6fc%26e%3D3e940d08-c93a-447d-83a8-b1f28d3f501c&data=05%7C01%7Ce.jansen1%40hartekampgroep.nl%7Cf2dcc577d37246fea48f08da8c3ffa12%7Cd23a18a41e2b419499fec27802e47e9a%7C0%7C0%7C637976503668411050%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=l%2FSsBkeSyHIPaNhC%2FUuYN%2B2XGPSi6uDYiis0k0nih0E%3D&reserved=0
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Personele krapte op enkele woningen 

In het nieuws is het je wellicht niet ontgaan en lees je voortdurend over tekorten 
aan personeel, wachtlijsten in ziekenhuizen, horecagelegenheden die beperkt 
open zijn en bussen en treinen die niet rijden. Ook de Hartekamp Groep heeft te 
maken met tekorten aan personeel. De vakantieperiode maakt de personele 
krapte op enkele woningen extra dringend. Op deze locaties lukt het op dit 
moment niet meer om alle openstaande diensten met uitzendkrachten en 
ZZP’ers gevuld te krijgen.  

Daarom heeft de raad van bestuur een oproep gedaan aan alle medewerkers 
om zo mogelijk te helpen tijdens de zomermaanden tot 1 oktober a.s. Aan 
zorgmedewerkers is gevraagd om eventueel extra uren te willen werken en aan 
medewerkers van kantoor is gevraagd om bijvoorbeeld te helpen met koken, 
spelletjes doen of wandelen met cliënten, bedden opmaken, de was doen of 
cliënten naar hun vrijetijdactiviteit te brengen.  
Op sommige woningen helpen de verwanten ook mee om het werk gedaan te 
krijgen. Daar zijn we heel blij mee! 

bre ak  

 

Nieuw lid raad van toezicht 

Per 1 september 2022 heeft de raad 
van toezicht van de Hartekamp 
Groep Willem Peter de Ridder 
benoemd als lid van de raad en 
tevens lid van de auditcommissie. 
Met zijn bedrijfseconomische 
achtergrond en jarenlange 
internationale ervaring in 
strategische en financiële  

 

  

vraagstukken brengt hij een financiële expertise mee waar wij heel blij mee zijn. 
De Ridder is daarnaast directeur van Futures Studies, een bureau dat 
organisaties ondersteunt bij het verkennen van de toekomst en het formuleren 
van een toekomstbestendige strategie, in het bijzonder met betrekking tot 
digitale transformatie en kunstmatige intelligentie. De Ridder volgt Marian de 
Vries op die per 1 september na twee periodes van vier jaar vertrok als 
toezichthouder.  

bre ak  
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Algemene huisregels Hartekamp Groep 

Na een lang en zorgvuldig traject zijn de algemene huisregels aangepast en 
deze hebben instemming gekregen van de Centrale Cliëntenraad en de 
Centrale Vertegenwoordigersraad. De huisregels gelden voor alle gebruikers 
van de locaties. Dit zijn de cliënten/bewoners, bezoekers en medewerkers. 

 
Naast de algemene huisregels zijn er mogelijk ook nog locatie specifieke 
huisregels. 
Klik hier om de algemene huisregels te bekijken. 

bre ak  

 

  

Afscheid geestelijk verzorger 
Annelies Buijs 

Na 16 jaar als geestelijk verzorger aan 
de Hartekamp Groep verbonden te 
zijn geweest, ga ik per 1 oktober 2022 
met vervroegd pensioen. Aan de ene 
kant voelt dat als een behoorlijk 
lange periode en aan de andere kant 
zijn die jaren zomaar ineens voorbij. 

 

De laatste maanden merkte ik dat ik aan het terugdenken was wat ik in die jaren 
heb gedaan en meegemaakt. 

  

In de maand september ga ik samen met collega Renee naar de verschillende 
locaties toe om daar met koffie, een gesprekje en wellicht een bekend liedje, 
afscheid te nemen.  
Op 11 september is er een laatste feestelijke (kerkelijke) viering samen met 
collega Renee om 11.00 uur op de Richard Holkade en datzelfde gebeurt op 18 
september om 10.30 uur in de aula van de Hartekamp aan de Herenweg waarbij 
iedereen welkom is. 

Lees meer 
  

bre ak  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunicatieshop.hartekampgroep.nl%2Fpublic%2Fclickstore.aspx%3Fc%3D82f424cb-5b86-4560-aaeb-082545d9af5c%26e%3D3e940d08-c93a-447d-83a8-b1f28d3f501c&data=05%7C01%7Ce.jansen1%40hartekampgroep.nl%7Cf2dcc577d37246fea48f08da8c3ffa12%7Cd23a18a41e2b419499fec27802e47e9a%7C0%7C0%7C637976503668411050%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AXchKj41vx3dhe1QXhEREIhayLEMmF1eI7EWFFMxWis%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunicatieshop.hartekampgroep.nl%2Fpublic%2Fclickstore.aspx%3Fc%3D3cb901a0-7d14-422d-b1fc-b4500c690165%26e%3D3e940d08-c93a-447d-83a8-b1f28d3f501c&data=05%7C01%7Ce.jansen1%40hartekampgroep.nl%7Cf2dcc577d37246fea48f08da8c3ffa12%7Cd23a18a41e2b419499fec27802e47e9a%7C0%7C0%7C637976503668411050%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gxS8KlDqjMGDN%2F0tXRbq%2FvUtXWHNL0SoruQkbuGOFAM%3D&reserved=0
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Nieuwe voorzitter cvr: Rineke van 
Woerden  

 

De afgelopen periode heb ik met 
bevlogen en gedegen 
vertegenwoordigers kennis gemaakt 
van de cvr en ccr. Ik ben opgegroeid 
met de zorg voor mijn broer met een 
ernstige meervoudige handicap. 
Begin 1960, mijn broer was 6 jaar, is 
hij gaan wonen bij Stichting 
Philadelphia op de Veluwe. Toen mijn 
ouders op hoge leeftijd waren, heb ik 
de zorg en vertegenwoordiging voor 
mijn broer overgenomen. 

 

  

Ik heb deelgenomen aan de cliëntenraad van Philadelphia. De verhuizing van 
mijn broer naar een woonlocatie van ’s Heeren Loo in Oegstgeest heb ik 
begeleid. Mijn broer is na besmetting met Corona in april 2020 overleden. 

Na 40 jaar  gewerkt te hebben in de gezondheidszorg  ben ik met pensioen. Tijd 
en ruimte om mij met betrokkenheid in te zetten als voorzitter voor de cliënten 
en hun vertegenwoordigers, samen met alle betrokkenen. 

bre ak  

Meedenken en meekiezen in de ccr 

Voor het geven van een advies of instemming krijgen de leden veel informatie, 
zo concreet mogelijk uiteraard. Over niet dagelijkse zaken worden we gevraagd 
binnen 6 weken een overwogen keuze te maken. Soms best ingewikkeld, maar 
wel heel interessant!  
En zo zitten de ccr leden elke vergadering met open geïnteresseerde geest om 
mee te denken en mee te kiezen. 
De afgelopen periode waren we bezig met de instemming van de algemene 
huisregels en het rookbeleid. Bij elk punt wordt aan de leden gevraagd wat de 
voordelen en de nadelen zijn. Zo groeit een mening die niet alleen over zichtzelf, 
maar over alle cliënten van de Hartekamp Groep gaat. Dat is 
medezeggenschap. 

bre ak  
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Een nieuwe duofiets! 
 

 

Dolblij zijn wij met onze nieuwe 
duofiets! De fiets is mogelijk gemaakt 
door Fonds Hartewensen.  
Doordat wij deze fiets hebben 
mogen ontvangen kunnen wij vaker 
met de cliënten bewegen. Voor veel 
van onze cliënten is de drempel om 
te bewegen vrij groot.  
De fiets maakt de drempel kleiner en 
zorgt bij veel van onze cliënten voor 
een grote glimlach. 

 

  

Sinds de fiets binnen is heeft deze geen moment stil gestaan. Wij maken hier 
elke dag met veel plezier gebruik van. 

Cliënt W: “Doordat wij deze fiets op dagbesteding hebben wil ik vaker bewegen” 
Cliënt H: "Ik ben zo blij dat ik op deze fiets mag” 

Bedankt namens ons allemaal! 
Dagbesteding Eekhoornlaan 41-51 

Heb jij ook een echte hartewens? Meld deze bij Fonds Hartewensen en wij gaan 
zorgen dat we hier fondsen voor werven. Wie weet wordt jouw droom ineens 
werkelijkheid!  

  
  

Contact 

hartekampgroep.nl | info@hartekampgroep.nl 
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