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De Verbinding  
Nieuwsbrief voor bewoners, hun familie, 
vrijwilligers en medewerkers van de 
locaties Davidshof en Wervershof. 
 

 

Een waarden-volle Verbinding  
Deze verbinding is in opzet en inhoud 

anders dan u van ons gewend bent.  

Voor het eerst in onze eeuwenoude 

geschiedenis organiseert het St. Pieters en 

Bloklands Gasthuis een ‘week van onze 

Waarden’ waarin we elke dag aandacht 

besteden aan één van onze kernwaarden.  

Dit augustusnummer staat dus helemaal in 

het teken van onze waarden en de week 

van onze Waarden.  

Ik hoop u te ontmoeten tijdens één van de 

activiteiten in de week van onze waarde 

van 21 tot en met 25 augustus.  

 

De redactie neemt een zomerpauze; u mag 

begin oktober de volgende Verbinding 

verwachten. 

Anneke van de Laar, namens de redactie  

 

Waar gaan we voor?   
De zomer is volop 

gaande. In het 

Gasthuis ervaren we 

dat ook, met de 

open groene tuin in 

Davidshof en in 

Wervershof, met de zon en met de  

warme lucht die ons toe waait.  

Bewoners zien mensen gaan en zij horen 

vakantieverhalen die mensen mee terug 

nemen. Dat is mooi.  

 

Tegelijkertijd is de zomerperiode een 

belangrijke en niet altijd eenvoudige 

periode om samen goed door te komen.                                 

Met een personeelsbezetting die krap is, 

met de warmte die misschien teveel van 

het goede is. De continuïteit van goede en 

veilige zorg, met de financiële middelen 

die ons beschikbaar gesteld worden, dat is 

elke maand een opgave maar zeker in de 

zomermaanden. Samen de zomer 

doorkomen en ‘door-dragen’.   

 

In dit bijzondere nummer van de 

Verbinding hebben we het over de 

kernwaarden van het Gasthuis.  

Wat is belangrijk, waar staan we voor, 

waar gaan we voor?  

Thuis, in onze eigen opvoeding vroeger, 

zijn ons manieren bijgebracht. Manieren 

om ons te gedragen, wat wel en niet 

hoort, wat wel en niet mag en kan.  

Dankzij de manieren die ons bijgebracht 

zijn, kunnen we ons gedragen en kunnen 

we met elkaar een samenleving 

opbouwen en samen een zinvolle 

positieve maatschappij tot stand brengen.  

Nu denk ik dat onder de manieren die we 

hebben meegekregen van thuis uit, 

diepere ‘waarden’ hebben gelegen. 

Waarden zoals ‘eerlijk zijn’,  of ‘open’, of 

‘respectvol’, of ‘niet stelen’, of ‘geven’.  

 

Waarden zijn diepere uitgangspunten, 

onze persoonlijke morele bakens, zij gaan 

over de grondhouding van waaruit je tot 

keuzes komt over gedrag. Waarden gaan 

niet over regels, plichten, moeten-van-

buitenaf.  
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Waarden gaan over dat wat van binnenuit, 

vanuit je hart en verstand, voor jou en mij 

belangrijk is. Omdat, als je luistert naar 

deze waarden van binnenuit, juist dàt het 

leven blijer, zinvoller, vrijer, betekenisvoller 

maakt. 

 

Ook de waarden  van het Gasthuis zijn 

geen regels of holle woorden; het zijn 

geen bestraffende vingertjes die zeggen 

wat wel en niet mag, wat wel en niet 

hoort. Waarden van het Gasthuis gaan 

over wat wij belangrijk vinden, wat ons 

intrinsiek motiveert en wat ons verbindt. 

Waarden van het Gasthuis geven een 

verbinding met vroeger, met al die 

eeuwen van wonen en zorgverlening 

vanuit het Gasthuis. Waarden geven ook 

een verbinding met elkaar. Waarden gaan 

over actieve intenties, die doordesemd 

mogen worden in spraak, houding, gedrag.  

 

Waarden zijn ook een referentiekader, 

deels normatief maar vooral richting 

gevend. Waarden ondersteunen ons om 

positief te zijn en bij te sturen in het 

belang van het wonen, de zorg en het 

welzijn van de bewoners en in het belang 

van jou zelf als werknemer en zeker ook 

als vrijwilliger. Een huis zonder waarden, 

waarden-loos, is arm. Een huis met 

waarden is rijk en warm.  

 

Stel dat je gevraagd wordt als 

medewerker, om je voor te stellen dat je 

85 of 90 jaar bent, en hoe je dan bejegend 

zou willen worden? Wat zou dan belangrijk 

voor je zijn? Of stel dat je gevraagd wordt 

als bewoner: “wat is het allerbelangrijkste 

waar ik steun in ervaar van de 

medewerkers bij het Gasthuis? Wat zou 

dan gezegd worden? 

 

Het is mooi dat in een proces van ruim een 

half jaar, meerdere mensen vanuit ons 

Gasthuis deze vragen elkaar gesteld 

hebben en tot een bundeling van vier 

kernwaarden zijn gekomen, vier korte 

duidelijke kernwaarden waar wij voor 

staan. Vier, met als simpele en belangrijke 

reden, dat wij die vier het belangrijkste 

vinden. Ter aansluiting op ons 

professioneel handelen. Ter verdieping van 

onze intrinsieke motivatie. En om ons 

samen in te ervaren. Deze vier 

kernwaarden worden in deze Verbinding 

toegelicht. 

 
Ik wens u leesplezier met deze bijzondere 

Verbinding. 

Bob Pluijter, bestuurder 



 

 

De Verbinding, jaargang 2 , nummer 8, augustus en september 2017 Pagina 3 van 8 

Een waarden-vol proces  
In de missie van het St. Pieters en 

Bloklands Gasthuis vindt u onze waarden 

terug: ‘Individuele zorg met de warmte 

van het Gasthuis’. Deze missie dragen we 

al een aantal jaren uit. De volgende zin is 

er in 2016 aan toegevoegd: ‘Door waarden 

en inhoud verbonden’. 

Mooie zinnen en mooie woorden. Wat  

zijn dan onze waarden, hoe komen die tot 

uiting? Delen we dezelfde waarden en 

komen die waarden ook tot uiting in ons 

gedrag, in ons beleid, in ons doen en 

laten?  

 

Via een kaartje 

hebben 

medewerkers in 

december 2016 

woorden 

gegeven aan 

datgene wat voor 

hen van waarde 

is. Ook in 

verschillende 

overlegvormen hebben medewerkers 

meegedacht in dit proces.  

 

Dit alles heeft geleid tot vier kernwaarden 

en de betekenis ervan: Warmte van het 

Gasthuis, Goede zorg, Verbinding en 

Leren.  

 

Het resultaat is een mooi Waardenschild 

geworden. Een handreiking waaraan we 

ons gedrag, ons doen en laten kunnen 

spiegelen en waarmee we ons 

verantwoorden. 

 

Het was een mooi en bijzonder proces om 

zo gezamenlijk onze waarden te 

(her)ontdekken en hier woorden aan te 

geven. Om samen stil te staan bij datgene 

wat ons verbindt, wat van waarde is en 

waar we gezamenlijk voor gaan.  

 

Met dank aan een ieder die hier een 

aandeel in heeft gehad.  

Marijn Voets, hoofd P&O 

Anneke van de Laar, beleidsmedewerker 

zorg en kwaliteit 

 

Programma Week van onze 

Waarden 

Bij al deze activiteiten zijn alle bewoners, 

hun naasten, medewerkers en vrijwilligers 

van harte welkom!  

 

Maandag 21 augustus 

Presentatie van het Waardenschild  

Locatie Davidshof: van 10.00 – 11.00 uur 

in het restaurant.    

Locatie Wervershof: van 15.00 – 16.00 uur 

in de Marktplaats.   

Dhr. Bob Pluijter opent de week van onze 

Waarden.   

Onder muzikale 

begeleiding, gezellig 

samenzijn en wat 

lekkers bij de 

koffie/thee wordt 

het Waardenschild 

gepresenteerd en 

aan u persoonlijk 

overhandigd.  
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Dinsdag 22 augustus  

Kernwaarde: Warmte van het Gasthuis  

 

Film ‘Het schelpenkettinkje’ met een korte 

inleiding van een van de makers  

dhr. G. Voogt.  

Locatie Wervershof: van 10.30 – 11.30 uur 

in de Marktplaats.  

Locatie Davidshof: van 14.30 – 15.30 uur 

in de Keientrekker.  

Het Schelpenkettinkje  

Speelfilm van de Eemfilmers uit 

Amersfoort, 2016    

Amersfoort 1907. 

Dirk, de 

hoofdpersoon, raakt 

door de drank aan 

lager wal. Door 

bemiddeling van een 

vroeger buurmeisje 

krijgt hij als gasteling 

een plaats in de 

Mannenzaal van het 

St. Pieters en Bloklands Gasthuis. Maar 

ook daar gaat niet alles op rolletjes, ook 

weer omdat hij niet van de drank af kan 

blijven.  

Wilt u weten hoe het Dirk verder vergaat, 

komt u dan vooral kijken!  

De film geeft een mooi beeld van het oude 

Amersfoort en van hoe het toeging in de 

Mannenzaal.  

Naast opnames in de mannenzaal, ziet u 

onder andere de Regentenkamer van het 

St. Pieters en Bloklands Gasthuis (locatie 

Davidshof), de Brouwerij De Drie Ringen, 

café Onder De Linden, de botterwerf in 

Spakenburg en het Hofje Armen De Poth.  

 

Gerard Voogt, een van de makers van 

deze film houdt voorafgaand aan de film 

een korte inleiding over het maken van 

Het Schelpenkettinkje. 

 

 

Woensdag 23 augustus  

Kernwaarde: Goede zorg   

 

Bezoek van een contactclown aan de 

bewoners van Kleinschalig wonen.  

Locatie Davidshof: tussen 10.30 – 12.00 

uur.  

Locatie Wervershof: tussen 14.30 – 16.00 

uur. 

 

 

mi-Makker Bakkie is een clown die het 

contact aangaat met mensen met 

dementie door aan te sluiten bij de 

belevingswereld van de ander.  
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Een combinatie van clowneske 

vaardigheden, fantasie en oprechte 

aandacht voor de ander. 

Zonder oordeel gaat zij het contact aan, 

stemt af op de ander en laat zo de ander 

voelen er voor hem of haar te zijn.  

Haar hele verschijning met de clownsneus, 

als kleinste maskertje, helpt haar bij de 

ander in beeld te komen. Dat levert 

ontroerende situaties op. Zo weet iemand 

zich soms weer even in taal uit te drukken 

of komt letterlijk en figuurlijk weer in 

beweging. 

 

Donderdag 24 augustus  

Kernwaarde: Leren  

 

Bij de receptie van locatie Davidshof en 

locatie Wervershof kunt een zakje met 

een waarde-compliment op halen. Dit 

compliment kunt u geven aan de persoon 

waarvan u vindt dat hij of zij dat verdient.  

De waarde-complimenten zijn gemaakt en 

uitgezocht door bewoners samen met de 

activiteitenbegeleiding. Kom er vooral één 

halen. Ze zijn prachtig geworden en 

verdienen het om aan iemand gegeven te 

worden! 

 

Vrijdag 25 augustus  

Kernwaarde: Verbinding  

 

Dhr. Bob Pluijter sluit de week van onze 

Waarden af met ondersteuning van het 

Piratenkoor Man-Over-Boord en met als 

uitsmijter: VIS van Jacob van Jan! 

Locatie Wervershof: van 10.30 – 11.30 uur 

in de Marktplaats. 

Locatie Davidshof: van 15.00 – 16.00 uur 

in het Atrium.  

Een muzikale reis  

 

Wind of juist geen wind, de Piraten 

van ManOverBoord meren hun schip af bij 

het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. 

Vanaf dat moment nemen zij het roer over 

en voeren ons muzikaal mee over Woelige 

Baren en Wereld Zeeën, naar verre 

Oorden. 

 

We sluiten de week van onze Waarden af 

met vis van Jacob van Jan. Jacob van Jan is 

één van de bekendste visrokers met een 

rijke historie. Overgrootvader Jacob, de 

zoon van Jan, is al rond 1900 begonnen 

met het roken van vis in Spakenburg.  

 

https://www.facebook.com/1512714062278059/photos/1758003147749148/
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Na begonnen te zijn met alleen het 

verkopen van gerookte haringen, kwam er 

al gauw een klein handeltje in groente bij. 

Zo konden de bewoners van Spakenburg 

zich voorzien in hun totale 

levensonderhoud. 

 

 

Waarden uit het verleden  

Amersfoort is in de 14
e

 eeuw uitgegroeid 

van een boerennederzetting tot een stad 

met een regionale functie. De markten 

trekken kooplieden en boeren aan uit de 

verre omtrek. Er is handel in vee en ossen. 

Er is bierproductie en textielhandel. Er is 

een bloeiperiode en dat zie je terug aan de 

wens tot uitbreiding van het grondgebied 

door aanleg van een nieuwe stadsmuur. 

Dat geeft nieuwe grondposities voor rijke 

burgers. De 14e eeuw is een eeuw met 

groei van bezit en vermogen bij 

welgestelden. Er is een toenemende 

invloedrijke bovenlaag van welgestelden. 

 

Tegelijkertijd is in Amersfoort een 

schrijnende armoede van een grote, 

groeiende groep werklozen, zieken, 

kreupelen, blinden, ouderen, mensen die 

zich niet kunnen onderhouden en mensen 

die onder het bestaansminimum leven.  

Er zijn veel daklozen en bedelaars. Verder 

wordt Amersfoort getroffen door een 

verwoestende brand in 1395, deze legt 

honderden huizen en tientallen 

brouwerijen in de as. Alsof dat niet genoeg 

is, teistert er een 5 jaar durende 

pestepidemie met veel slachtoffers (1397 

– 1402). In deze turbulente periode ligt in 

Amersfoort de bakermat voor sociale 

voorzieningen en voor liefdadigheid. 

 

Nood onder arme inwoners lenigen heeft 

zeker een pragmatische reden. De rijken 

hebben angst voor sociale onrust. Honger 

maakt opstandig en leidt tot oproer. Met 

armoede bestrijden hopen de bestuurders 

de rust in de stad te bewaren en daarmee 

de eigen posities en bezittingen te 

beschermen.  

Tevens zal sociale prestige een rol hebben 

gespeeld bij de bestuurders van zorg en 

welzijn van weleer, zij waren mensen die 

tot de rijke elite behoorden.  

 

De echte ontstaansreden van het Gasthuis 

gaat echter dieper. Zij heeft haar 

oorsprong in medemenselijkheid.   

De rijke burger weet zich door God 

gezegend en moet zich daarom als een 

goede rentmeester gedragen, zo is de 

basishouding. Dat wil zeggen, hij moet 

handelen volgens de zeven werken van 

barmhartigheid: de hongeren spijzen, de 

dorstigen laven, de naakten kleden,  
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de doden begraven, de reizigers 

herbergen, de zieken troosten en de 

gevangenen bezoeken.  

 

Medemenselijkheid, de aandacht voor de 

medemens, bieden van goede zorg en 

onderdak, warmte, dat zijn waarden die 

vanuit de 14e eeuw in het Gasthuis 

verankerd zijn, tot op vandaag. Laten we 

daar zuinig op zijn, met elkaar. 

Bob Pluijter, bestuurder  

 

Warmte van het Gasthuis  

 

Zomaar een week in juli 

Een jarige collega wordt verrast met een 

versierd kantoor en een verwenpakket. 

Medewerkers komen haar feliciteren en er 

wordt een kleine polonaise ingezet.  

Eén van onze bewoners is overleden. 

Medewerkers, vrijwilligers en bewoners 

staan in de hal om haar uitgeleide te doen. 

Een moment van stilte, bezinning en 

afscheid nemen. Voor een ieder op een 

eigen wijze. 

En zoals ikzelf heb mogen ervaren: 

oprechte aandacht en medeleven rondom 

het overlijden van een dierbare vriendin.  

 

Wij leven, vieren en rouwen mee.  

Anneke van de Laar  

Goede zorg  
 
Een aantal uitspraken van medewerkers:  
 

‘ Zo goed mogelijke zorg bieden met een 

sterk en fijn team. Tijd maken voor elkaar 

en de bewoners. Goed eten en drinken, 

huiselijke sfeer maken en kijken naar de 

behoeften van onze bewoners.’  

 

  

  

‘Er zijn voor de bewoners als zij mij nodig 

hebben.’ 

  

 

 

‘Ik vind het belangrijk om alle mensen het 

gevoel te geven dat zij heel bijzonder zijn.’  

 

 

  

‘Met elkaar zorgen voor een thuis voor de 

bewoners en familie en een fijne en veilige 

werkplek voor de medewerkers en 

vrijwilligers.’  

 

  

 

‘Voor mij is het maatwerk. Ieder cliënt 

heeft wat ander nodigt. Als hulp probeer 

ik zoveel mogelijk te ondersteunen.’ 

 

  

  

‘Dit werk met hart en ziel doen en de 

bewoners nog een fijne tijd en zeer goede 

jaren geven.’  
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Verbinding  

Vorige week mocht ik een ochtend 

meelopen met Kevin op locatie 

Wervershof. Ik wilde iets van de praktijk 

meemaken, waar wij in de Raad van 

Toezicht op beleidsmatig niveau, mee 

bezig zijn. Meedoen bij de tovertafel, 

praten met een bewoner, zien hoe 

afhankelijk de bewoners zijn, voelen hoe 

de medewerkers en vrijwilligers bezig zijn, 

horen hoe het is om op een van de huisjes 

te werken. Kortom, iets beleven van de 

wereld achter de beleidsplannen, 

begrotingen, regelgeving, cijfers, 

protocollen en zo meer.  

Het is duidelijk dat we elkaar nodig 

hebben. Eén verzorger op een huisje, dat 

betekent weinig ruimte voor persoonlijke 

aandacht. En alle ruimte om je werk op je 

eigen manier te doen. Vrijwilligers en 

familie zijn onontbeerlijk om te zorgen dat 

onze bewoners het goed hebben. Alleen 

samen kunnen we goede kwaliteit leveren.  

Waarden kun je niet opleggen, je moet ze 

leven. Ik ben lid geworden van de Raad 

van Toezicht, omdat ik een bijdrage wil 

leveren aan de kwaliteit van zorg voor 

kwetsbare mensen. En omdat ik wil leren 

en mezelf ontwikkelen. Na 25 jaar gewerkt 

te hebben als organisatieadviseur, ben ik 

op zoek gegaan naar meer zingeving. Ik 

ben een bedrijf gestart voor uitvaart-, 

rouw- en stervensbegeleiding: Alfine 

Uitvaarten. Want juist rond de dood wordt 

de kern van het leven zichtbaar. Dan gaat 

het om liefde, trots, spijt, angst en 

vertrouwen. Ik kan dan veel betekenen 

door nabij te zijn, oprechte aandacht te 

geven, respect en compassie te tonen, 

rust te brengen, overzicht te houden en 

liefdevolle zorg te geven. En dat kan ik niet 

alleen, maar dat doe ik juist samen met 

mijn collega’s en met de familie. Alleen 

dan kan ik precies dát bieden wat nodig is. 

Net als bij de zorg in het Gasthuis.  

 
Marion Kroezen, 
Vicevoorzitter Raad van Toezicht 
 

Leren  

10 Tips om jouw talent te ontwikkelen: 

 Vertrouw op jezelf 

 Stel je doelen 

 Gebruik je drijfveren als brandstof 

 Treed buiten je comfortzone 

 Wees positief 

 Leer van anderen  

 Investeer in je eigen ontwikkeling 

 Voeg waarde toe 

 Vergeet nooit te lachen  
 
 
En…..niet vergeten: alles wat aandacht 
krijgt, groeit! 

  

 


