
“In de ochtend helpen ze me om op te staan. Ik ben 

vroeg wakker en om 07.00 uur komen ze en zetten 

ook ontbijt en medicijnen klaar. Rond de middag ko-

men ze langs zodat ik warm kan eten en daarna een 

dutje kan doen. Rond 14.30 uur helpen ze me weer 

met opstaan, aan het eind van de middag zetten ze 

brood en medicijnen voor me klaar en ’s avonds hel-

pen ze me om naar bed te gaan. Door al die zorg kan 

ik toch fijn in mijn eigen huis blijven wonen en dat 

is heel belangrijk. Ik heb indertijd gekozen voor HdS 

Zorg op aanraden van iemand. Ik heb al heel lang zorg 

van HdS Zorg. Ik weet dat ik kan veranderen als ik dat 

wil, maar ik blijf bij HdS Zorg want in de loop van de 

jaren bouw je echt een band op. Een aantal dagen 

per week ga ik ook naar de dagactivering Norschoten 

in Barneveld en dan helpen de HdS Zorg dames me 

om op tijd klaar te zijn, zodat ik met de bus mee kan.  

HdS Zorg is echt heel betrouwbaar en ze vinden het 

ook belangrijk dat ik aangeef hoe ik wil dat de zorg 

wordt verleend. “U bent de baas” zeggen ze dan. Ik 

wil helemaal geen baas zijn, maar het is wel fijn dat ze 

het belangrijk vinden om het op mijn manier te doen.”

“Je hebt echt 
een band”

Ruim 60 jaar geleden nam de Hervormde gemeente in Barneveld het initiatief tot het oprichten van de Hervormde 

Diaconale Stichting, tegenwoordig bekend onder de naam HdS. Kort na de oprichting haakte ook de Gereformeerde 

gemeente in Barneveld aan. Doel van deze Stichting was om binnen de gemeente Barneveld hulp te kunnen bieden 

aan mensen en gezinnen die dat nodig hadden. In die tijd stond de medische, maatschappelijke en gezinszorg nog 

echt in de kinderschoenen en was er nog geen zorg voor iedereen vanuit de AWBZ beschikbaar. 

HdS Zorg stelt zich voor

HdS Zorg is een christelijke organisatie voor zorg, 

waar deskundige medewerkers garant staan voor 

betrouwbaarheid en kwaliteit. In de gemeente 

Barneveld biedt HdS Zorg professionele thuiszorg 

in de vorm van verpleging en verzorging en 

huishoudelijke zorg. HdS Zorg vindt u in Barneveld, 

Voorthuizen, Terschuur, Zwartebroek, Garderen, Stroe, 

Kootwijk, Kootwijkerbroek en De Glind.

In dit magazine leest u waar HdS Zorg voor staat en 

stellen diverse medewerkers zich aan u voor.

Onze betrokkenheid bij de HdS is voor ons als 

Raad van Advies heel belangrijk. We hebben 

als Raad van Advies de belangrijke taak om 

de identiteit te bewaken en we werken daar 

ook heel actief aan. Het is niet zo dat we ons 

met de dagelijkse leiding bemoeien, daar heb-

ben we goede mensen voor benoemd, maar 

wel zijn we er voor elkaar op bijzondere mo-

menten en bij bijzondere gebeurtenissen. De 

identiteitsavonden bijvoorbeeld, of de kerstbij-

eenkomsten voor de medewerkers. Daar zijn 

we ook bij aanwezig en het is heel fijn om met 

elkaar die momenten van meditatie en gebed 

te hebben en te ervaren wat je persoonlijk ge-

loof kan toevoegen in de zorg.

“Identiteitsgebonden zorg voor Barneveld. 
Daar zijn we dankbaar voor.”

Daarnaast is de Raad van Advies ook gewoon 

heel concreet en praktisch bezig. Op het mo-

ment dat het duidelijk werd dat aanpassingen 

nodig waren, is het bestuur op zoek ge-

gaan naar een passende samenwerking. 

Die hebben we gevonden in de vorm van 

Icare. Icare heeft die Christelijke identiteit 

niet, maar we hebben wel veel begrip en 

respect ervaren en krijgen alle ruimte om 

onze eigen identiteit te blijven voeren. 

We zien ook dat in de afgelopen periode 

door deze samenwerking met Icare het 

mogelijk is geworden om de zorg nog 

verder professioneel te maken. Professi-

onele verpleging, zorg in de nachtelijke 

Aan het woord is de voorzitter van de Raad van Advies, de heer Jan Overeem 

uit Nijkerk. “Ik ben er trots op dat het is gelukt om voor Barneveld een zor-

gorganisatie te behouden, waarbij de Christelijke identiteit een herkenbare 

drijfveer is en wij als kerken betrokken kunnen blijven bij de zorg die aan 

mensen wordt verleend.

“Ik werk al 21 jaar bij HdS Zorg en heb in die tijd 

natuurlijk veel veranderingen meegemaakt. Iets dat 

in al die tijd overeind is gebleven, is de eigen identi-

teit van de HdS. Ik ben heel blij met de sfeer die leeft 

bij HdS Zorg. Je kunt hier jezelf zijn en onderling is 

er sprake van herkenning en begrip. Je hoeft niet je 

levensovertuiging te verdedigen. Dat wil niet zeggen 

dat we bij HdS Zorg allemaal hetzelfde zijn, dat is niet 

zo. Er zijn veel verschillende kerkelijke achtergronden 

bij ons vertegenwoordigd.”

Aan het woord is Eefje van Hell, teamleider Huishou-

delijke hulp.

“De identiteit van HdS Zorg kun je heel goed zien 

in de teambijeenkomsten die wij als huishoudelijke 

afdeling 4x per jaar organiseren. Dat is het moment 

dat we allemaal bij elkaar komen en we beginnen die 

bijeenkomsten altijd met een moment van bezinning. 

Elke keer wordt dit door een andere collega voorbe-

reid en zo kun je heel mooi die brede achterban van 

de HdS ook ervaren. De ene groep leest een stukje uit 

de Statenvertaling, de ander vertelt iets over hoe zij in 

het buitenland haar identiteit heeft ervaren. Een heel 

bijzonder moment was ook toen een collega een ge-

dicht voorlas. Het gedicht ging erover hoe iemand de 

zorg die zij krijgt ervaart. Kortom, dit zijn bijeenkom-

sten dat we elkaar iets kunnen meegeven.”

Eefje is ook deelnemer aan de identiteitscommis-

sie van de HdS Zorg, die de identiteitsavonden 

organiseert. “Het zijn heel inspirerende bijeen-

komsten. Iedereen die belangstelling heeft wordt 

uitgenodigd en ook onze eigen medewerkers en 

Raad van Advies zijn er zoveel mogelijk bij. Het is 

een hele mooie gelegenheid om een onderwerp 

dat in de zorg actueel is, vanuit je eigen identiteit 

heel concreet in te kunnen vullen.

Met de teambijeenkomsten en bezinningsavonden 

Alle klanten zijn welkom.

   “De identiteit herken je 
bijvoorbeeld in de teambijeenkomsten.”

houden we onze identiteit actueel en kunnen 

klanten erop rekenen dat onze medewerkers 

die identiteit ook uitdragen. Daarnaast kiezen 

klanten ook voor de zorg van de HdS, omdat 

we een echt Barneveldse organisatie zijn en 

betrouwbaar. Niet al onze klanten hebben zelf 

een christelijke achtergrond. Dat weten we 

soms ook niet eens, want daar vragen we niet 

naar als een klant zich meldt. Alle klanten zijn 

welkom bij HdS Zorg. “

Zo’n 5 x per dag komen de verzorgenden 

van HdS Zorg over de vloer bij mevrouw 

Van den Berg (82 jaar). 

Jantine: “Ik kom hier niet uit de buurt en kende 

daardoor HdS Zorg nog niet. Heel bewust was ik 

wel op zoek naar een baan in de thuiszorg. Vanwe-

ge mijn christelijke achtergrond kende ik twee men-

sen die zorg van HdS kregen. Die waren zo positief 

en enthousiast over HdS Zorg dat ik heel bewust 

ben gaan solliciteren. En daar heb ik geen spijt van! 

Het is heel fijn om bij een christelijke organisatie 

te werken. Je begrijpt elkaar beter en je hebt steun 

aan elkaar.” Evelien beaamt dat: “Ook voor mij is 

HdS Zorg een hele goede keuze. Het klikt heel goed. 

Doordat je samen het geloof deelt en dat van elkaar 

weet, kun je dingen makkelijker delen. Natuurlijk 

praten we niet de hele dag over het geloof, we zijn 

ook gewoon aan het werk. Het is meer het weten, 

gewoon een vanzelfsprekendheid.” 

Veel van de cliënten van Jantine en Evelien heb-

ben een christelijke achtergrond, maar lang niet 

allemaal. Toch kiest een groot deel van de klan-

ten bewust voor HdS Zorg vanwege de identiteit 

denken ze. Evelien: “Voor veel van mijn cliënten is 

de identiteit van HdS Zorg belangrijk. Dat we een 

breed christelijke organisatie zijn, geeft mensen 

Jantine Rijksen, wijkverpleegkundige Kootwijkerbroek

Eveline Westerink-Torsius, wijkverpleegkundige Barneveld.

een veilig gevoel. Natuurlijk kiezen er ook mensen 

voor ons, omdat bekenden zorg van ons krijgen en 

dat goed bevalt.” Jantine: “Bij een intake vraag 

ik wel vaak naar iemand geloofsovertuiging. Dat 

maakt dat ik beter weet in welke richting ik oplos-

singen kan zoeken voor mensen. Bijvoorbeeld als 

een cliënt van mij regelmatig naar het ziekenhuis 

moet en zelf geen vervoer kan regelen. Dan neem 

ik contact op met de kerk waar deze cliënt lid van 

is om te kijken of we samen met hen tot een op-

lossing kunnen komen door bijvoorbeeld vrijwilli-

gers van de kerk in te zetten.” 

De christelijke identiteit zit echt in HdS Zorg verwe-

ven vertellen Evelien en Jantine. Dat zie je op allerlei 

manieren terug. Zo wordt er tijdens teamuitjes ge-

zamenlijk begonnen en sommige teams beginnen 

de vergadering bijvoorbeeld met een meditatief 

moment. Een ander voorbeeld is het werkrooster op 

zondag. “Op zondag verlenen we vanzelfsprekend 

ook zorg,” vertelt Evelien. “Maar dan houden we er 

in het rooster wel rekening mee dat een medewer-

ker ten minste één keer per dag naar de kerk kan. 

Als iemand bijvoorbeeld een ochtendroute werkt, 

“Werken bij HdS Zorg     
           voelt als een warme deken.”

team Voorthuizen

uren en zorg bij dementerende mensen 

bijvoorbeeld, zijn nieuwe ontwikkelingen 

die je kunt starten met de steun van een 

grotere organisatie die achter je staat.

Ook de komende ontwikkelingen in de 

zorg houden ons bezig en we bereiden 

ons er ook op voor dat wij als kerken 

weer meer betrokken zouden kunnen 

worden. Dan gaat het niet over financiële 

middelen, maar meer over de verbinding 

die we samen met de medewerkers van 

de HdS kunnen leggen tussen mensen 

die iets voor een naaste willen beteke-

nen en mensen die een hulpvraag heb-

ben. Dat is echt invulling geven aan onze 

gezamenlijke Bijbelse opdracht van het 

liefdevol dienen van de naaste.
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Band met de kerken: Raad van Advies

De hoofdtaak van de Raad van Advies is het bewaken van de 

identiteit van de HdS. De raad bestaat uit 20 leden van de Hervorm-

de Gemeenten, Hersteld Hervormde Gemeenten, Gereformeerde 

Gemeenten en van de Nederlands Gereformeerde Kerk.

Op diverse beleidsterreinen is de Raad van Advies betrokken. Zo 

zijn zij deelnemer in de sollicitatiecommissie rondom de aanstelling 

van de eerst leidinggevende.

De Raad van Advies is ook deelnemer in de identiteitscommissie 

van HdS Zorg. Deze commissie organiseert jaarlijks een identiteits-

avond voor de medewerkers, de leden van de Raad van Advies en 

andere geïnteresseerden. Bij deze avonden worden de thema’s van-

uit de identiteit besproken, kennis en inzichten gedeeld en kunnen 

deelnemers elkaar helpen om de thema’s te verhelderen.

Tot 2009 was de band tussen de Barneveld-

se Kerken en de HdS heel hecht en direct. 

Maar toen de concurrentie in de zorg zijn 

intrede deed en ook andere zorgorganisa-

ties in Barneveld gingen starten, was het 

nodig om de organisatie aan te passen. Het 

was niet mogelijk om op dezelfde voet door 

te gaan, omdat daardoor de continuïteit 

van de zorgverlening in gevaar zou komen. 

HdS Zorg en HdS Hulpverlening werden 

gesplitst en met verschillende organisaties 

werden gesprekken tot samenwerking ge-

voerd. Uiteindelijk werd door de HdS Zorg 

de aansluiting gevonden bij Icare. Icare 

verzorgt de ondersteunende functies zoals 

administratie, ICT, personeelsadministratie 

en facilitaire zaken en geeft de HdS Zorg or-

ganisatie alle ruimte om de eigen identiteit 

te blijven voeren en ook de professionaliteit 

van de zorg verder te kunnen ontwikkelen.

De band met de Barneveldse kerken be-

staat via de Raad van Advies, waarin sinds 

enige tijd ook de Nederlandse Gerefor-

meerde kerken vertegenwoordigd is. In de 

Barneveldse kerken wordt ook gecollec-

teerd voor de HdS. Het Diaconaal fonds 

biedt als dat nodig is, de financiële moge-

lijkheid om mensen zorg te bieden. Soms 

vallen mensen tussen wal en schip en dan 

kan het Diaconaal fonds helpen.

HdS Zorg biedt verpleging en verzorging in 

de gemeente Barneveld: Barneveld, Voort-

huizen, Terschuur, Zwartebroek, Garderen, 

Stroe, Kootwijk, Kootwijkerbroek en De 

Glind.

HdS Zorg

Kapteijnstraat 25

Verpleging en verzorging 

T (0342) 40 56 03 

wijkverpleging@hdszorg.nl

Huishoudelijke hulp 

T (0342) 40 56 00 

(8.30-10.00 uur / 13.00-14.30 uur)

wmo@hdszorg.nl

plannen we diegene niet in voor de avondroute. Dat 

vinden onze medewerkers belangrijk. En daarnaast 

is het een soort ongeschreven regel dat je op zon-

dag in een rok werkt of dat je een witte uniform-

broek draagt.” Jantine vertelt dat het krijgen van 

zorg op zondag voor een aantal van haar cliënten 

ook anders is dan door de weeks. “Er zijn cliënten 

die wij in zorg hebben, die er prijs op stellen dat 

ze op zondag alleen de hoognodige zorg ontvan-

gen. Dat betekent soms dat iemand niet gedoucht 

wil worden of niet geschoren.” Ook Evelien heeft 

cliënten waarbij dit speelt. “Sommige cliënten vin-

den het niet prettig dat we op zondag steunkousen 

komen aantrekken. Vaak is er die dag wel familie 

of een buurvrouw die hierbij kan helpen. En soms 

is het zo dat een cliënt op zondag gewoon geen 

steunkousen draagt. De cliënt is hierin leidend, en 

wij denken mee.”

De gezichten
van
HdS Zorg



“Ik zocht een baan waarbij ik met mensen kon 

gaan werken. HdS Zorg is een bekende organi-

satie in Barneveld en mijn ouders hebben ook 

wel eens hulp gehad van HdS. Als eerste ben ik 

dan ook gaan kijken of ik hier terecht kon. De 

thuiszorg sprak me aan en gelukkig zochten ze 

op dat moment ook mensen.” De breed christe-

lijke identiteit van HdS zorg vindt Anita erg waar-

devol: “Ik vind het belangrijk om de liefde die 

ik van God krijg uit te dragen tijdens mijn werk. 

Dat is voor mij iedereen met respect behandelen, 

oog hebben voor de cliënt waar ik ben en naast 

iemand gaan staan. Dat zit hem in de manier 

waarop je aanwezig bent. De huishoudelijke ta-

ken doe ik met plezier, maar de gesprekken die 

ik heb vind ik het leukst.” De cliënten van HdS 

Zorg zijn van alle gezindten. Anita komt zowel bij 

religieuze mensen als bij mensen zonder geloofs-

overtuiging. “Een boel Barnevelders kiezen denk 

ik voor HdS Zorg, omdat het een betrouwbare 

en gevestigde organisatie is. Ik vind het belang-

rijk dat niemand bij HdS Zorg wordt uitgesloten. 

Zo kom ik ook bij Moslims over de vloer.” De 

christelijke identiteit zit in HdS Zorg verweven 

vertelt Anita. “Je merkt het aan kleine dingen 

en daar voel ik me heel prettig bij. Bijvoorbeeld 

tijdens de kerstlunch of vier keer per jaar tijdens 

de teamvergadering. Dan beginnen we met een 

moment van bezinning. Elke keer bereid een an-

dere collega iets voor, dat kan een gedicht zijn 

of een stukje uit de Bijbel. Voor mij is het heel 

waardevol te werken bij een organisatie die mijn 

levensovertuiging deelt en achter me staat. Dat 

heb ik bij HdS Zorg echt gevonden.” 

Als medewerker huishoudelijke hulp werkt Anita Adams ruim 4 jaar bij HdS Zorg. Na 
haar studie antropologie zocht Anita een baan in Barneveld of omgeving. 

“De christelijke achtergrond van HdS Zorg 

vind ik belangrijk. Van oudsher ben ik Her-

vormd opgegroeid en in de Hervormde kerk 

liggen ook de wortels van HdS Zorg. Toen ik 

zorg moest aanvragen, was het voor mij bijna 

vanzelfsprekend om voor HdS Zorg te kiezen. 

Daarbij speelt ook mee dat HdS Zorg echt een 

begrip is in Barneveld. Iedereen uit de omge-

ving hier kent HdS Zorg en ik hoor meer posi-

tieve dan negatieve verhalen.” 

Mevrouw Haanschoten hecht eraan dat het 

personeel van HdS Zorg een christelijke achter-

grond heeft. “Medewerkers houden rekening 

met je geloofsovertuiging. Sommige dingen 

hoef ik daardoor niet uit te leggen. Dat is voor 

“In 2011 kwam mijn man, die ik in-

middels al negen jaar verzorgde, in 

het ziekenhuis terecht. Na een paar 

dagen nam de verpleegster me even 

apart en vroeg “kunt u het eigenlijk 

wel aan, en wat zou u ervan denken 

om thuiszorg in te schakelen”. Dat 

kwam op het goede moment, want 

het was op dat moment echt heel 

zwaar voor me.” De heer Van Doetin-

chem heeft een zwakke gezondheid 

en lijdt ook aan dementie. Drie keer 

in de week komen de verzorgenden 

langs om te helpen bij het douchen 

en twee keer per week komt er ie-

mand van het PG team, voor indi-

viduele begeleiding. “Mijn man kan 

niet naar een groepsvorm van dag-

activering, omdat hij daar helemaal 

uitgeput vandaan komt. Het is dus 

echt geweldig dat we Marloes heb-

ben. Als ze komt gaan ze samen even 

naar buiten, of een spelletje doen en 

nu mijn man een paar keer naar de 

tandarts moest, kon Marloes met 

hem mee. Die middagen heb ik de 

gelegenheid om wat rust te nemen. 

Ik hoop de komende weken bijvoor-

beeld een paar keer te gaan sporten 

onder begeleiding, want ik wil graag 

goed voor mijn lichaam zorgen. HdS 

Zorg zorgt er ook voor dat er maar 

twee verzorgenden langs komen. 

Dat is voor mijn man belangrijk, dat 

brengt veel rust. En als, bijvoorbeeld 

door vakanties, er iemand anders 

moet komen, komt die altijd eerst 

even langs om kennis te maken, zo-

dat dat ook vertrouwd voelt.

Dat HdS Zorg een christelijke orga-

nisatie is, ervaar ik als heel fijn. Wij 

zijn zelf ook christelijk en als je het 

moeilijk hebt, kun je met de dames 

goed praten, want die begrijpen dat 

goed. Verder is het echt een geweldi-

ge organisatie. Ik heb een telefoon-

nummer gekregen dat ik 24 uur per 

dag kan bellen. Mijn kinderen ken-

nen dat nummer ook en de nummers 

van onze kinderen zijn ook bij HdS 

Zorg bekend. Het is echt vertrouwd 

en ze zijn er dus altijd voor je. Ik ben 

blij dat ik dit in de krant mag vertel-

len, want die dames verdienen echt 

een dikke pluim.” De heer Van Doe-

tinchem steekt de duim daarbij op.

“Ze zijn er    
      altijd 
       voor je”

“Ik zat op een keer in de kerk en daar was 

een oproep omdat men vrijwilligers zocht voor 

iemand die uit het ziekenhuis kwam en waar-

voor geen hulp beschikbaar was. Daar heb ik 

toen op gereageerd, want ik voelde dat toch 

een soort als “roeping”. Later, na die periode 

van vrijwilligerswerk ging ik op zoek naar meer 

uitdaging en toen heb ik gewoon HdS Zorg ge-

   “We zijn allemaal heel verschillend,   maar toch voelen we elkaar heel goed aan.”
beld. Ik had eigenlijk geen idee wat het werk in 

de thuiszorg inhield, maar vanaf de eerste dag 

voelde ik dat ik mijn bestemming had gevon-

den. Zorg geven aan mensen had ik al eerder 

gedaan, maar binnen het team van HdS Zorg 

had ik meteen het gevoel dat ik kon zijn wie 

ik was. Ik durf wel te zeggen dat iedereen die 

in de zorg werkzaam is, dat doet met gevoel 

en vanuit hun hart. Bij HdS Zorg is dat zeker 

ook zo. Het mooie is dat je vanuit je eigen ach-

tergrond ook aansluiting hebt bij klanten en 

collega’s met dezelfde drijfveer. Dat geeft echt 

een extra dimensie. Soms kun je vanuit je ge-

Jetty van Harten werkt sinds 2004 bij 

verpleging en verzorging van HdS Zorg 

en is momenteel een bekend gezicht in 

Kootwijkerbroek.

  “Ik ga voor de mensen 
en de dingen die je samen deelt.”

    “HdS Zorg kijkt niet waar je 
vandaan komt. Als er hulp nodig is, 
      komen ze bij je ongeacht wie je bent.”
Mevrouw Haanschoten is 49 jaar en krijgt al ruim 8 jaar huishoudelijke hulp van HdS 

Zorg. De keuze voor HdS Zorg is een bewuste. 

“Die extra zorg 
die we kunnen 
        bieden, 
die is heel 
       bijzonder.”

“Wat christelijke zorg precies inhoudt is moei-

lijk onder woorden te brengen. Het gaat erom 

wat de mensen die bij ons werken doen, wat ze 

voelen en wie ze zijn. Met iedereen die hier wil 

komen werken hebben we een gesprek over de 

drijfveer in hun leven en hoe het geloof in hun 

leven een rol speelt. De kracht van HdS Zorg zit 

in onze identiteit en sterke locale verankering 

met Barneveld. Onze mensen zijn die identiteit.

Dat HdS Zorg een nauwe band heeft met de 

Barneveldse kerken is heel belangrijk. Zeker 

in deze tijd dat de overheid meer van de so-

ciale verantwoordelijkheid van burgers gaat 

vragen, hebben wij de mogelijkheid om onze 

achterban in te kunnen schakelen. Zo hebben 

we voorbeelden van een tweetal verpleeg-

kundigen uit een van onze kerken, die zich als 

Sinds december 2013 is Ineke van Dijk verantwoordelijk voor de teams van Verpleging en Verzorging. 

loof ook mooie dingen met klanten delen, bij-

voorbeeld een mooie of bemoedigende tekst. 

Als je elkaar goed kent is dat soms gepast en 

fijn voor de klant. Wij als HdS Zorg collega’s 

zijn heel verschillend. We komen uit een heel 

grote verscheidenheid van kerken en ook onze 

leeftijden lopen ver uiteen. Toch voelen we dat 

we bij elkaar horen. Dat merk je bijvoorbeeld 

bij ons teamoverleg. Dat starten we altijd met 

een moment van bezinning. Om de beurt geven 

we daaraan invulling. Iedereen doet dat op een 

andere manier, maar op de inhoud kunnen we 

elkaar echt heel goed vinden en elkaar aanvul-

Ineke van Dijk heeft een aantal jaren 
op allerlei plekken in de wereld 

ontwikkelingswerk gedaan.

vrijwilliger hebben opgegeven om nachtzorg te 

bieden bij een klant thuis, zodat de mantelzorg 

een aantal nachten rust kon krijgen. Voor deze 

vorm van steun vanuit de kerkelijke gemeente 

ben ik heel dankbaar. 

Ook de zorg die kerken voor hun gemeen-

teleden hebben kan door HdS Zorg worden 

aangevuld, bijvoorbeeld als een mantelzorger 

plotseling wegvalt. De kerk is een netwerk 

dat ons kan inschakelen als dat nodig is. Onze 

identiteit en onze locale verbondenheid komen 

dan bij elkaar.

De medewerkers van HdS Zorg zijn door hun 

eigen achtergrond extra gevoelig voor signa-

len van klanten die over het geloof gaan en 

ze begrijpen waar vragen van klanten vandaan 

komen en kunnen dan ook soms extra zorg 

geven. Een mooi voorbeeld daarvan is dat een 

dementerende man die op zijn ziekbed met een 

verzorgende een psalm kan zingen. Ondanks 

de dementie kon hij dat nog en onze verzor-

gende kent dat dan ook. Dat is toch mooi….

Aan de andere kant heeft HdS Zorg ook een 

nauwe band met Icare, een organisatie waar 

HdS Zorg sinds enkele jaren, onderdeel van 

uitmaakt. “Door de aansluiting bij Icare zijn 

nieuwe vormen van zorg mogelijk geworden. 

We kunnen onze klanten hierdoor ook specia-

listische zorg bieden. Dat is een vorm van zorg 

waar HdS Zorg zelf te klein voor is. Door de 

samenwerking met Icare is die zorg wel voor 

onze klanten beschikbaar en kunnen klanten, 

welke zorg ze ook nodig hebben, klant blijven 

bij HdS Zorg. Onze verhuizing van het Wester-

veldhuis naar de locatie aan het Kapteijnstraat 

maakt die samenwerking nog makkelijker”.

mij heel fijn.” Daarnaast vind mevrouw 

het ook heel belangrijk dat HdS Zorg 

niemand uitsluit. “Er wordt niet geke-

ken naar wie je bent of bij welke kerk 

je hoort. Als iemand zorg nodig heeft, 

dan komen ze bij je. Iedereen is welkom 

en dat is waardevol. Ook vind ik het 

bijzonder om te zien dat er onder het 

personeel verschillende gezindten ver-

tegenwoordigd zijn. Dat maakt het uit-

wisselen van ervaringen interessant.”   

len. Het is best lastig om uit te leggen, het is 

gewoon het gevoel en niet goed in woorden 

te vatten. 

Dat HdS Zorg onderdeel is van de Icare organi-

satie ervaar ik zeker als een meerwaarde. Hier-

door kon ik mijn scholing verzorgende IG weer 

oppakken en we kunnen onze klanten nu heel 

complete zorg bieden. Nachtzorg, zorg bij men-

sen met dementie, en zorg op verpleegkundig 

niveau. Het werken bij HdS Zorg is dus ook uit-

dagend daardoor. Je kunt je vak van verzorgen-

de en verpleegkundige echt goed uitoefenen. 
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broek
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