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Voorwoord
Leren? Dat doe je toch in de schoolbanken met een docent voor de klas? Dat was eeuwenlang dé manier om kennis over te dragen. Alleen begon je pas écht te leren als je
de schoolbanken had verlaten en in de praktijk aan de slag ging. Dus waarom het leren
en de praktijk niet samen laten smelten? Dat doen we met Samen Leren in de Wijk.
Door de studenten zorg en welzijn hun theorielessen te laten volgen in de dagelijkse praktijk
blijft de stof niet alleen langer hangen, maar wordt het leren ook interessanter en leuker. Dat
helpt om mensen voor een opleiding en een baan in de zorg te laten kiezen. Mensen die we
keihard nodig hebben.
Het verplaatsen van het leslokaal naar de werklocatie heeft nog een voordeel. De werklocaties zijn over het algemeen woonzorgcentra, waar bij het personeel, de vrijwilligers, de
bewoners en hun familieleden enorm veel kennis aanwezig is. Kennis die overgedragen kan
worden op de Collega’s In Opleiding. Denk aan de bewoner die 40 jaar Engelse les heeft
gegeven en nu studenten helpt die moeite met deze taal hebben.
Samen Leren in de Wijk biedt ook anderen de gelegenheid om te leren. We zullen steeds
meer onze partner, familielid, buurman of buurvrouw moeten helpen. En dan is het wel handig dat je weet hoe je dat moet doen. Iedereen is welkom om bij de lessen op de werklocaties
aan te schuiven. Die zogenoemde werkplaatsen worden daardoor ontmoetingsplekken voor
iedereen die kennis wil ophalen of delen.
Met Samen Leren in de Wijk wordt leren weer leuk én voor iedereen. Want uitgeleerd, dat
raak je nooit!
H.J. (Henk) van Tilborg
Voorzitter van De Kruisvereniging Noord-Brabant

nieuwe logo
Samen Leren in de Wijk

Samen leren helpt iedereen verder
De zorg staat voor een immense opgave. Door de vergrijzing stijgt de behoefte aan zorg, maar daalt de belangstelling om in de zorg te werken door de ontgroening. Het roer moet dus écht om. Daar zijn vriend en vijand het
inmiddels over eens. Maar hoe?
De Kruisvereniging Noord-Brabant vindt dat de veranderingen van onderaf moeten plaatsvinden. Vanuit de mensen met
de zorgbehoevenden als uitgangspunt. Daarom is het bestuur ook zo begaan met dit onderwerp en stond het aan de
basis van de terugkeer van de wijkzuster én van Samen Leren in de Wijk.
Sinds het schooljaar 2017/2018 is Samen Leren in de Wijk een alternatieve manier waarop studenten zorg en welzijn
hun diploma halen. Het grootste verschil is dat zij niet langer hun theorie krijgen in een leslokaal, maar in de dagelijkse
praktijk. De docenten komen naar de studenten op hun werklocatie. In deze zogenoemde werkplaatsen vinden veelvuldig
trainingen en bijeenkomsten plaats.
Met Samen Leren in de Wijk wil de kruisvereniging niet alleen de opleiding tot verzorgende aantrekkelijker maken, maar
ook de verbinding leggen met zorgcollega’s, vrijwilligers, mantelzorgers, cliënten en alle andere inwoners van de wijk.
Iedereen is van harte welkom om bij de trainingen en bijeenkomsten aan te sluiten. Dat kan zijn om informatie op te halen,
maar ook om te brengen. De wijkzuster is ook hierbij de spin in het web.
Door deze aanpak worden de werkplaatsen ontmoetingsplekken voor iedereen die kennis wil opdoen of wil delen. In een
gezellige huiskamersfeer worden nieuwtjes, wetenswaardigheden en ervaringsverhalen uitgewisseld. Zo helpt samen
leren iedereen verder.

Achter de schermen
De bestuurders van De Kruisvereniging Noord-Brabant
staan regelmatig op de voorgrond. Achter de schermen
wordt eveneens keihard gewerkt. Tijd om deze krachten
voor te stellen.

Het secretariaat

Op het secretariaat werken drie dames sinds vele jaren samen als een goed geoliede machine. Jeanne van Minderhout
is al 19 jaar als administratief medewerkster aan de kruisvereniging verbonden. Zij begon op het voormalig kantoor aan
de Van Gilzelaan in Roosendaal. In 2003 werd het huidig
onderkomen aan de Albertdonk in Roosendaal betrokken en
kwam Lilian de Ruyter de administratie versterken. Tegelijk
liep Farida Ouahssain bij de kruisvereniging stage. Sinds
1 januari 2014 is Farida fulltime in dienst. Zij coördineert
tegenwoordig het secretariaat, ondersteunt het bestuur en is
secretaris van de Raad van Toezicht.
Lilian en Jeanne werken beiden parttime. Het secretariaat
verstuurt mailings en brieven en beantwoordt de telefoontjes. Jeanne houdt zich bezig met de uitleen van hulpmiddelen. Lilian is verantwoordelijk voor de ledenadministratie en
behandelt alle post en een groot deel van de binnenkomende
mails.

De wijkzustertelefoon

De ruim zeventig wijkzusters en -broeders van de Coöperatie Wijkzuster werken in het gebied van
Tholen tot en met Oisterwijk. Elke regio heeft een eigen telefoonnummer voor de wijkzuster- of broeder. Al
deze telefoontjes komen binnen op één centrale plaats. Daar zitten zeven dames gereed om antwoord te
geven op vragen of om door te verbinden met de juiste wijkzuster. De wijkzustertelefoon wordt bediend door
Ingrid Nieuwstad, Mirjam van der Maden, Jolanda van Praat, Rosanne Stehouwer, Anita Kielman, Esther de Hoon en
Maud Mink. Zij bedienen de wijkzustertelefoon tijdens werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
De wijkzustertelefoon is onafhankelijk en werkt samen met de aangesloten zorgorganisaties De Algemene Thuiszorg
(DAT) Surplus, de Wever en TWB Thuiszorg met aandacht. Maandelijks komen er zo’n 240 telefoontjes binnen.
Wijkzustertelefoon per gemeente
Bergen op Zoom en Woensdrecht: 0164-260617 - Steenbergen: 0167-528569
Roosendaal, Halderberge en Rucphen: 0165-546613 - Moerdijk: 0168-371827
Breda, Etten-Leur en Zundert: 076-5205635 - Oosterhout en Drimmelen: 0162-426843 - Tilburg: 013-4550602

De wijkzuster
Steun van politici

Drie Brabantse PvdA-politici brachten op 11 maart een bezoek aan woonzorgcentrum Fendertshof in Fijnaart om zich
te laten bijpraten over de wijkzuster en Samen Leren in de
Wijk. Na afloop staken zij hun enthousiasme over beide projecten niet onder stoelen en banken. Kamerlid John Kerstens
wierp zich zelfs op als ambassadeur van de wijkzuster in Den
Haag. Maar ook het Brabants statenlid Martijn de Kort en de
Brabantse gedeputeerde Erik van Merriënboer waren zeer
onder de indruk van wat zij zagen en hoorden.
John Kerstens maakt zich grote zorgen over de zorg. “Mensen moeten zorg dichtbij kunnen krijgen als dat nodig is. Dat
uitgangspunt komt steeds meer onder druk te staan. Ik vind
het model zoals dat hier wordt gebruikt – met de wijkzuster
die als een spin in het web samen met de huisarts en andere
partners zorg dichtbij brengt – een voorbeeld dat je in heel
Nederland zou moeten volgen. Wat ik hier gezien heb, ga
ik minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport voor zijn neus houden. Nu is de tijd rijp om dit WestBrabantse model naar de rest van Nederland te brengen.”
Het kamerlid ziet ook kansen door Samen Leren in de Wijk.
“In de zorg zijn in een paar jaar tijd 125.000 extra mensen
nodig. Hier wordt lesgegeven op een manier die aansluit bij
wat studenten in de zorg willen. Dus ook dat neem ik graag
mee terug naar Den Haag.”

Tekort aan zorgpersoneel speelt in heel
Europa
De toenemende vergrijzing en het grote tekort aan zorgpersoneel is niet alleen een probleem in Nederland. Heel Europa is op zoek naar een oplossing. Negen Europese regio’s
hebben de handen ineengeslagen om dit probleem te tackelen. In het programma ITHACA (InnovaTion in Health And
Care of All) leren ze van elkaar om zo voor de eigen regio
een innovatiestrategie en -beleid te ontwikkelen.

Eén van de deelnemende regio’s is Noord-Brabant. Een
delegatie ging op werkbezoek in Frankrijk. Eén van de
vier delegatieleden was wijkzuster Nenne Veldhuizen uit
Tilburg. In Limoges bezocht zij onder andere een ziekenhuis
en enkele innovatieve bedrijven die technieken ontwikkelen
om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. “We waren in
een modelwoning waar bijvoorbeeld een verkliksysteem was
aangebracht om te zien of de koelkast wel of niet geopend
was. Zo kon de familie van een beginnend dementerende
ouder zien of hij/zij wel ontbeten had. Ook zagen we een
virtuele psycholoog waar mensen thuis mee kunnen praten.
Tijdens een werkbezoek aan het ziekenhuis werd met een
virtual realitybril een angstprobleem aangepakt. Dit was zo
realistisch. Je bevond je echt in de ruimte met spinnen, maar
het hielp je ook om van je hoogtevrees af te komen.”
In Frankrijk zijn initiatieven om de vereenzaming van ouderen
tegen te gaan door kamers in een ouderencomplex te verhuren aan studenten. In Frankrijk kennen ze dan weer geen

betaalde omscholingsopleiding om mensen uit het bedrijfsleven te laten switchen naar een baan in de gezondheidszorg. Ook het wijkgericht werken is daar onbekend.” Nenne vond het vooral erg enerverend om te zien dat in zoveel
landen en door zoveel mensen over hetzelfde probleem
wordt nagedacht. “Het heeft mij veel energie en enthousiasme gegeven om in mijn dagelijks werk ook meer te kijken of
ik iemand kan ondersteunen door innovaties toe te passen
en niet direct zorg in te zetten.”

Dé wijkzuster benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau
Ruim negen maanden na haar afscheid stond wijkzuster
Els Meeuwisse dinsdag 1 oktober voor een zaal met oudcollega’s over haar carrière te praten. De werkwijze van
veertig jaar geleden was voor veel toehoorders een openbaring. De grootste verrassing was echter voor Els. Na afloop
van haar lezing stapte een groot aantal bekenden de aula
van De Zeven Schakels in Zevenbergen binnen. Eén van
hen was burgemeester Jac Klijs, die de verbouwereerde Els
een koninklijke onderscheiding uitreikte. De Heijningse werd
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Op 2 januari 1979 ging Els in Fijnaart, Heijningen en
Willemstad aan de slag als de nieuwe katholieke wijkzuster. Van alle veertig daaropvolgende jaren bewaarde zij de
agenda’s. Vooral de administratie is in die periode enorm
gegroeid. In 1990 verdween de wijkzuster en ging Els als
wijkverpleegkundige verder met het verzorgen van

patiënten. Door uitbreiding van haar werkgebied, de administratie en de afstand tot de patiënten nam Els in 2010 het aanbod om een van de eerste wijkzusters nieuwe stijl te worden met beide handen aan. Zij vervulde daarbij een pioniersrol
en werd een rolmodel voor de omslag van de wijkzorg. Momenteel zijn er meer dan zeventig wijkzusters en -broeders die
volgens het Keurmerk Kruiswerk werken.

Samen Leren in de Wijk
Samen leren van én met elkaar

Met het schooljaar 2017/2018 is ook een bijzondere nieuwe
manier van opleiden van studenten zorg en welzijn gestart.
Bij Samen Leren in de Wijk wordt gestudeerd in de dagelijkse
praktijk. Niet in een schoolgebouw, maar op de werkvloer.
Docenten komen naar de studenten toe. In plaats van hun
kennis over hen uit te storten, stellen zij als een coach de
vragen van de studenten centraal. Bij het beantwoorden van
deze vragen worden experts, medestudenten, cliënten, mantelzorgers en de praktijk betrokken.
Aanleiding voor Samen Leren in de Wijk is de gigantische
opgave waarvoor we met z’n allen staan, veroorzaakt door
de vergrijzing en de ontgroening. Om aan alle zorgvragen
te voldoen, zou over twintig jaar een op de vier mensen in
de zorg moeten werken. Dat is niet te realiseren. Zorg kan
niet alleen door professionals gedaan worden. Daarvoor zijn
er simpelweg te weinig. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat iedereen prettig oud wordt. Dat is de basis waaruit
Samen Leren in de Wijk is ontstaan.
Studenten zorg en welzijn krijgen naast praktijk- ook
theorieles op de werkvloer. Ze worden Collega’s In Opleiding
(CIO’s) genoemd. Die naam past hen beter. Op de werk-

vloer leren zij alles. Theorie en praktijk gaan letterlijk hand in
hand. De CIO’s hebben zelf de regie. Zij hebben een vraag
en gaan daarmee zelf aan de slag, gecoacht door de docent.
Theorie wordt behandeld in zogenoemde werkplaatsen, op
de werkplek. Daarvan zijn er momenteel tweeëndertig. Naast
het aanleren van vaardigheden, wordt daar aan de hand van
thema’s de lesstof behandeld. Naast CIO’s en docenten zijn
ook collega’s, mantelzorgers, vrijwilligers, cliënten en andere
belangstellenden welkom.
Bij Samen Leren in de Wijk leert iedereen van elkaar. “Dat
is bittere noodzaak”, stelt voorzitter Henk van Tilborg van
De Kruisvereniging Noord-Brabant. “We zullen steeds meer
onze partner, familielid, buurman of buurvrouw moeten
helpen. Dan is het wel handig dat je weet hoe je dat moet
doen. Dat organiseren we met Samen Leren in de Wijk. Heel
simpel, door de deuren van de woonzorgcentra open te zetten en iedereen uit te nodigen. Niet alleen om iets te halen,
maar ook om te brengen.”
Samen Leren in de Wijk blijkt een succesformule. In 2017
ging de opleiding van start met 42 studenten. Eind 2019 was
dat aantal gegroeid naar ruim 270 Collega’s In Opleiding. In
de loop van 2019 kon opleidingsinstituut STOC de eerste
tientallen erkende diploma’s uitreiken.

De eerste geslaagden

Groot feest maandagavond 15 april in woonzorgcentrum De
Zeven Schakels in Zevenbergen. De eerste vijf Collega’s In
Opleiding (CIO) van Samen Leren in de Wijk ontvingen hun
diploma. Cees Peters, Regine Dillisse, Patty Heijnen, Carina
Verdaasdonk en Bep Swinkels werden onder andere gefeliciteerd door Liesje, de nieuwe mascotte van de wijkzuster.
In de nieuwe opleiding krijgen studenten zorg en welzijn
naast hun praktijklessen ook de theorie op de werkvloer.
Omdat zij niet langer naar een schoolgebouw gaan, worden
de studenten Collega’s in Opleiding genoemd. De CIO’s
werken in een van de zeven zorglocaties van TWB, DAT en
Surplus. In samenwerking met opleidingsinstituut STOC
leren zij het vak in de praktijk en ontvangen zij aan het eind
van hun opleiding een erkend diploma.
Een van de eerste geslaagden is Bep Swinkels. Jarenlang
bekleedde zij een ondersteunende functie in de zorg, maar
wilde weer terug naar het bed. “In de tussentijd waren vaardigheden en eisen veranderd. Om bij te kunnen blijven vond
ik dat ik deze opleiding moest doen”, legt Bep uit. Zij vond het
fantastisch dat zowel de praktijk- als de theorielessen op de
werkvloer worden gegeven. “Het leren aan het bed is enorm
verrijkend. Hetgeen je leert zie je meteen terug in de praktijk. De theorie en de praktijk sluiten zo naadloos op elkaar
aan en dat is mooi. Deze vorm van leren heeft de toekomst.
Van de acht uur dat je in een schoolbank zit, zit je zes uur te
suffen. Als je op deze manier leert ben je altijd alert en altijd
bezig met dat onderdeel dat jou interesseert en motiveert.”

Op 4 juli ontvingen negen medewerkers van TWB Thuiszorg
met aandacht hun diploma op het hoofdkantoor in Roosendaal. José de Bruijn, Heleen Nieuwkerk, Ada Spinder, Carla
Wensvee, Alice van Lammeren, Annemarie Oliehoek, Elice
Loomans, Pamela Jansen en Monique Burcksen rondden
hun opleiding met succes af.
Op de Surplus-locatie Elisabeth in Breda namen woensdag 25 september Faith Ufoma, Glenda Stehman, Iris de
Visser, Jeanet Verhaard, Anita Aarts en Veronique Balcaen hun
diploma in ontvangst.

Promofilm van Stèrk.Brabant

Stèrk.Brabant is een project waarmee de provincie
Noord-Brabant initiatieven met elkaar verbindt. De provincie
bood De Kruisvereniging Noord-Brabant de mogelijkheid om
een promofilm op te nemen over Samen Leren in de Wijk.
De filmopnamen vonden plaats in buurtcentrum De Linde
in Etten-Leur. Coördinator Joke Voermans en enkele Collega’s In Opleiding (CIO) brachten de kracht van Samen Leren
in de Wijk naar voren. “Doordat we steeds ouder worden,
neemt de zorgvraag toe. Helaas betekent die vergrijzing dat
we in de toekomst niet voldoende mensen hebben om aan
die zorgvraag te voldoen. Daarom hebben wij nagedacht
over een andere manier van opleiden. De mensen die zorg
verlenen moeten toch kennis van zaken hebben. Dat is de
aanleiding voor Samen Leren in de Wijk. Wij willen daarmee
de krachten die er in een gemeenschap zijn aan kennis,
ervaringen en kunde bundelen. We willen dat mensen elkaar
kunnen vinden en leren van elkaar. Dat is een hele andere

manier van onderwijs. Onderwijs was altijd: de professional weet het. Maar nu wordt de vrijwilliger, de mantelzorger, de
inwoner met zijn kennis, ervaringen en kunde net zo belangrijk”, legt Joke in het filmpje uit.
De CIO’s hebben zelf de regie in hun leerproces. Ze komen iets tegen in de praktijk waar ze meer van willen weten en
gaan op zoek naar de kennis. CIO Carina Hoogendoorn wilde meer te weten komen over Parkinson. “Daarvan had ik te
weinig kennis, vond ik zelf. Daarom ben ik op zoek gegaan naar informatie in de werkplaatsen. Ook ben ik lid geworden
van de Parkinson Vereniging. Daardoor weet ik nu beter om te gaan met mensen met Parkinson”, vertelt ze. “Dit maakt
de opleiding zo leuk. Je komt dingen tegen in de praktijk en zoekt uit wat je nodig hebt. Niet wat school aanbiedt, maar
wat jij nodig hebt.” “Alles wat ik leer, kan ik direct toetsen in de praktijk”, vult CIO Lucy de Keijzer aan.
CIO Simone Bos kreeg zelfs hulp van een cliënt: “Tijdens mijn stage kwam ik op een afdeling waar een meneer woont die
veertig jaar Engels heeft gegeven. Laat ik daar nu juist moeite mee hebben. Toen ik dat vertelde, bood meneer meteen
aan om mij daarbij te helpen.”

Ellis van Boxtel van Stérk.Brabant is enthousiast over Samen
Leren in de Wijk: “Ik vind dat deze leervorm in heel Nederland
verder uitgerold moet worden. Dat meer organisaties deze vorm
van onderwijs en werken in gaan voeren. Met het promofilmpje
hopen we dat te bereiken.” Joke is ervan overtuigd dat Samen
Leren in de Wijk op meerdere plaatsen kan werken. “Het is geschikt voor meerdere sectoren dan alleen zorg en welzijn. Ons
motto blijft: Doen is de beste manier van denken.”

Themamiddag over kanker en medicatie

In januari vond in theater De Schuur in Zevenbergen een
themamiddag plaats over de relatie tussen de behandeling van
kanker en overige medicatie. De bijeenkomst was opgezet door
Collega’s In Opleiding van Surplus samen met Kruisvereniging
Zevenbergen/Langeweg.
Koen Hussaarts, arts-onderzoeker van het Erasmus MC, was
uitgenodigd om een presentatie te geven, Hij legde uit wat
kanker is en besprak de drie meest voorkomende soorten en
welke vormen het best behandelbaar zijn. Hussaarts liet ook
zien wat eten en drinken kunnen doen met de werking van
medicatie voor kanker. Cola bevordert bijvoorbeeld de opname van het medicijn, maar sommige kruiden werken juist
averechts. Ook kunnen medicijnen elkaar tegenwerken. De
CIO’s en de kruisvereniging kijken terug op een mooie en
interessante themamiddag.

Opleiding tot kraamverzorgende nieuw bij Samen Leren in de Wijk

De opleidingen bij Samen Leren in de Wijk waren tot nu toe vooral gericht op de ouderenzorg. Sinds juni kunnen ook
mbo-studenten kraamzorg hun diploma halen via deze nieuwe aanpak. Brussel Boersma (28) en Loïs van den Bosch
(24) zijn twee van de vijf eerste CIO’s bij Kraamcentrum DAT.
Brussel werkte als personal trainer in een sportschool, maar dat gaf haar geen voldoening. De kraamzorg wel. De aanpak van Samen Leren in de Wijk spreekt haar zeer aan. “Je hebt zelf de regie in handen. Bij andere opleidingen moet je
een hele dag per week naar school. Hier krijgen we drie uur theorie op de werkplaats. Daarnaast leren we in de praktijk”,
legt Brussel uit. “We leren heel veel van elkaar”, vult Loïs aan. “Elke dinsdagavond bespreken we onze situatie, hoe
we het aangepakt hebben en hoe een ander het gedaan zou hebben. Bovendien is het maatwerk. Er wordt naar ons
gekeken en niet alleen naar de richtlijnen. Dat is wel zo fijn.”

Voorbeeld van radicale vernieuwing
zorgonderwijs
Samen Leren in de Wijk is een van de vier voorbeelden
van onderwijsvernieuwing die zijn opgenomen in de publicatie ‘Radicale vernieuwing zorgonderwijs’. Dit rapport werd
woensdag 11 september overhandigd aan minister Hugo de
Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bewindsman ontving de publicatie tijdens zijn bezoek aan woonzorgcentrum Topaz Munnekeweij in Noordwijkerhout.

De voorbeelden in het rapport laten zien dat vernieuwing
van het onderwijs niet alleen mogelijk is, maar dat er al
mooie resultaten geboekt worden. Door de vernieuwing willen meer mensen in de zorg werken en zijn de studenten,
docenten, collega’s, vrijwilligers, mantelzorgers en cliënten
enthousiast. Het bijzondere aan Samen Leren in de Wijk is
dat ook de zorgvragers, mantelzorgers en vrijwilligers bij de
opleiding worden betrokken. “Samen leren we van elkaar”,
gaf Surplus-directeur Anton van Mansum de minister mee.
“Deze aanpak leidt tot meer instroom, minder uitstroom en
tot lievere zorgprofessionals.”

Op stage in Gambia

De Collega’s in Opleiding (CIO) van Samen Leren in de Wijk
lopen tijdens hun studie twee externe stages: één in het
ziekenhuis en één op een werkplek naar keuze. Dat is vrijwel
altijd in Nederland. Zo niet bij Larissa Dekkers (20) uit Breda,
Femke Tempelaars (21) uit Klundert en Marissa Niec (39) uit
Moerdijk. Zij vertrokken op 29 oktober naar Gambia om in
een kleine kliniek te werken.
De CIO’s werken alle drie bij Surplus en volgen een opleiding
tot verpleegkundige. Femke en Marissa zijn bekende gezichten bij Fendertshof in Fijnaart en Larissa werkt bij Vredenbergh in Breda. Zij heeft het Afrikaanse balletje aan het rollen
gebracht. “Ik ben al vijf keer in Gambia geweest en verliefd
geworden op het land. Het leek me dan ook fantastisch om
juist daar stage te lopen. Ik volg echter een BBL-opleiding
(beroepsbegeleidende leerweg, red.). Daarbij is het niet gebruikelijk dat je een buitenlandse stage volgt.” Van instituut
STOC, dat de opleidingen voor Samen Leren in de Wijk
verzorgt, en Surplus kreeg ze toch de mogelijkheid.
Marissa en Femke hadden ook wel oren naar een buitenlandse stage en sloten zich bij Larissa aan. Het drietal
vertrok op 29 oktober naar de uiterste westpunt van
Afrika. Na drie weken keerden Marissa en Femke huiswaarts.
Larissa bleef nog twee weken langer. Ze werkten mee in
Kubuneh Health Center, een kleine lokale kliniek.

Inspiratie voor zorginnovatie ZonMw

Het aantal bewonderaars van de opleiding Samen Leren
in de Wijk groeit. Donderdag 19 september waren vier afgevaardigden van ZonMw naar Zevenbergen afgereisd om
uitleg te krijgen over deze nieuwe manier van opleiden in
de zorg. Zij gingen geïnspireerd naar huis en beloofden dat
onderwijsvernieuwing een prominente plaats krijgt in het
nieuwe beleidsplan van ZonMw
ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert vernieuwingen in de zorg. Voorzitter Jeroen Geurts noemde na
afloop van het bezoek Samen Leren in de Wijk hét voorbeeld
van een nieuwe manier van denken. “Laten we in gesprek
blijven over hoe we deze leerwijze in de toekomst verder
kunnen ontwikkelen”, zei Geurts uitnodigend. Die handreiking werd enthousiast aanvaard. Op hun beurt kregen de
voorzitter, directeur Henk Smid en twee andere medewerkers van ZonMw een plantje en een gieter, zodat zij Samen
Leren in de Wijk kunnen laten groeien. Smid ontving een
gouden gieter, omdat hij per 1 januari 2020 afscheid neemt
als directeur van ZonMw.

Stress bij CIO’s als afstudeeropdracht

Prestatiedruk veroorzaakt veel stress. Zo ook bij de studenten van Samen Leren in de Wijk, de zogenoemde Collega’s
In Opleiding (CIO’s). Voor haar afstudeerscriptie onderzocht
Femke Hagens (24) uit Oud Gastel stress bij de CIO’s en
ontwikkelde zij een Krachtenboek met opdrachten om het
omgaan met stress te trainen.
Femke studeerde Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
aan de Avans Hogeschool in Breda. Zij ontdekte dat CIO’s
aan het begin van hun opleiding wel over voldoende veerkracht beschikken om met stress om te gaan, maar dat het
ze niet lukt om die vitaliteit te behouden. “Ik heb onderzocht
hoe zij weer terug kunnen veren op het moment dat ze stress
of een tegenslag hebben, om op die manier zich weer in
balans te voelen”, aldus Femke.
De Gastelse liet 35 CIO’s anoniem een enquête invullen en
interviewde coaches. “Daaruit blijkt dat iedereen in andere
situaties stress krijgt. Daarom is er ook niet één recept voor
het verminderen van stress. Je moet voor jezelf inzicht krijgen
in wat jou helpt. Belangrijk is om allereerst te herkennen wat
er niet goed gaat én stil te staan bij dat het vervelend is en
vervolgens loslaten. Daarna is het zaak te bekrachtigen wat
wél goed gaat en te onderzoeken waar je naar toe wil. Door
je bezig te houden met dit zogeheten toenaderingsdoel ontwikkel je je ook al.” Femke heeft een Krachtenboek ontwikkeld met opdrachten die de CIO’s helpen om de veerkracht
te vinden en uit de stress te komen. “Net als bij spieren kun
je het omgaan met stress trainen. In mijn Krachtenboek geef
ik daarvoor de handvatten.”

Vinger aan de pols bij Samen Leren in de
Wijk
De Coöperatie Wijkzuster, waar De Kruisvereniging
Noord-Brabant deel van uitmaakt, is de initiatiefnemer van
Samen Leren in de Wijk. Zij wil uiteraard weten of de doelstellingen van de nieuwe leermethode ook in de praktijk
worden gehaald. Dat wordt onderzocht door een opgeleid
team dat bestaat uit leden van de kruisvereniging én – heel
bijzonder – de CIO’s zelf. Deze auditoren hebben tot nu toe
op twee momenten nulmetingen verricht in de vorm van
observaties en gesprekken in verschillende leergemeenschappen.

De auditoren constateren dat het goed gaat met de ontwikkeling van Samen Leren in de Wijk. “Het leerproces verloopt
steeds meer volgens de principes zoals we die vooraf hebben opgesteld”, vertelt Antonet Adolfs die de auditoren begeleidt. “In het begin bracht de docent vooral zijn kennis over
op de CIO’s; eenrichtingsverkeer dus. Nu wordt echt kennis
uitgewisseld en zie je het principe van leren door, van en met
elkaar in de praktijk meer terug. De afronding van een lesmoment kan nog beter. De coach of expert moet aan de
CIO’s vragen wat zij hebben opgehaald. Daarin kan het
leerproces nog verbeterd worden.”
De auditoren hebben ook zelf nog werk te verzetten. “We
gaan meer leergemeenschappen bezoeken en kijken of dit
de meest geschikte auditvorm is”, meldt Antonet. “Een volgende stap is om ook voor leergemeenschappen een Kruiskeurmerk te ontwikkelen, zoals die nu voor zorginstellingen
met wijkzusters geldt.”

Samen Leren in de Wijk verbindt jong en oud

Samen Leren in de Wijk is continu in ontwikkeling. De Kruisvereniging Noord-Brabant is nauw betrokken bij het groeiproces. Het
bestuur denkt actief mee met de zorginstellingen, instituut STOC
en de Collega’s In Opleiding (CIO) over de toekomst van deze
bijzondere onderwijsvorm.
In de eerste fase lag de focus vooral op de opleiding zelf, op de
CIO’s. “In de volgende fase hebben we de overige medewerkers bij het leerproces betrokken, de Collega’s In Ontwikkeling”,
vertelt voorzitter Henk van Tilborg van De Kruisvereniging NoordBrabant. “Nu is de derde fase aangebroken: het betrekken van alle
inwoners in de wijk. Daar hebben we bewust mee gewacht totdat
de opleiding goed stond. Dat is nu het geval.”
De CIO’s volgen de theorielessen op hun werklocatie, in zogenoemde werkplaatsen. Dat zijn er momenteel tweeëndertig. Zij
krijgen de vaardigheden aangeleerd, maar ook wordt de lesstof
aan de hand van thema’s behandeld. Deze bijeenkomsten zijn niet
alleen bestemd voor de Collega’s In Opleiding en Ontwikkeling.
Iedereen is van harte uitgenodigd om aan te schuiven en mee te
denken. In de nabije toekomst worden de inwoners van de wijk
nog nadrukkelijker bij deze bijeenkomsten betrokken. “Zodoende
worden de werkplaatsen ontmoetingsplekken voor iedereen die
kennis wil ophalen of delen”, legt Henk uit.

Een overzicht van de bijeenkomsten staat op www.samenlerenindewijk.nl/planning
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Plaatselijke kruisverenigingen
Kruisvereniging Fijnaart & Heijningen
Het bestuur van Kruisvereniging Fijnaart & Heijningen is in 2019 vijf keer bijeengeweest. De belangrijkste onderwerpen dit jaar waren: ledenwerving, zwemproject in Fijnaart, project tegen eenzaamheid, agendapunten RKV Algemene
Ledenvergaderingen, inbreng van de wijkzuster, thema-avonden, de gezondheidsmarkt, het praktijkgestuurd leren en
de status van het Wit-Gele Kruisgebouw. Bij elke vergadering waren de wijkzusters Linsy Remijn en Ena van den Berge
aanwezig. Het bestuur gaat met de suggesties en vragen die door de wijkzusters worden gesteld aan de slag om hen te
steunen in hun werkzaamheden.
In 2019 is het zwemproject in samenwerking met zwembad De Oester voortgezet. Leden van de kruisvereniging kunnen
het hele jaar zwemmen voor 1 euro per week. Er nemen 40 zwemmers deel aan het project.
In 2019 werden twee thema-avonden gehouden:
Op 3 april hebben medewerkers van de Rolstoelcentrale in woonzorgcentrum Fendertshof controles uitgevoerd aan
loophulpmiddelen van leden van de kruisvereniging. De ochtend was een groot succes en de activiteit zal vaker worden
herhaald.
Op 17 april was orthomoleculair therapeut en voedingscoach Nettie Bom van De EetLijn uitgenodigd om te vertellen over
gezonde voeding en een gezonde leefstijl.
Zaterdag 26 oktober vond de gezondheidsmarkt plaats. De toegang was gratis voor iedereen. Leden van de kruisvereniging konden gebruikmaken van een gratis scorekaart voor de gezondheidstesten die door verschillende kraamhouders
werden uitgevoerd. Niet-leden betaalden hiervoor 5 euro.

De kruisvereniging neemt deel aan Present in Vriendschap Fijnaart. Deze organisatie zet zich in om de eenzaamheid te
bestrijden in Fijnaart en Heijningen door het inzetten van vrijwilligers die regelmatig eenzamen bezoeken in de vorm van
een maatjesproject.
Het aantal leden in Fijnaart, Heijningen en Oudemolen was in 2019: 847. In 2018 telde de vereniging 890 leden.
Ook in 2020 zet Kruisvereniging Fijnaart & Heijningen zich in voor het werven van nieuwe leden door het organiseren van nieuwe activiteiten. Het zwemproject wordt voortgezet. Verder worden in het voor- en najaar weer
thema-avonden gehouden.

Kruisvereniging Hoeven
Eenzaamheid bestrijden, welzijn bevorderen en samenwerken waren in 2019 drie belangrijke pijlers van Kruisvereniging Hoeven. Met diverse projecten werd hier invulling aan gegeven.
Het bestuur van Kruisvereniging Hoeven is in 2018 in samenwerking met KBO Hoeven gestart met het project
Eenzaamheid/Welzijn. In het eerste jaar werden huisbezoeken afgelegd aan inwoners boven 75 jaar. Aan de hand van
een enquête werden tijdens het gesprek vragen gesteld en geprobeerd het welzijn te bevorderen. In 2019 is het project
ruimer opgezet en werden (oudere) personen in Hoeven bezocht die alleen zijn.
Na enkele gesprekken zijn de volgende afspraken gemaakt, waardoor het welzijn van deze personen bevorderd kan
worden:
- De wijkzuster mag langskomen voor eventuele thuishulp, aanschaf alarmering, aanschaf rollator, doorsturen naar de
huisarts, het spreekuur van de fysio of naar de podoloog;
- Men gaat deelnemen aan breimiddag, kaartmiddag, bridgen, schilderles en/of filmavond;
- Men gaat deelnemen aan de gezamenlijke maaltijden.
Kruisvereniging Hoeven is in 2019 ook gestart met het project Dames Aan Tafel. Eén keer per maand wordt een
dinertje voorbereid voor alleenstaande dames. Deze vrouwen zijn geselecteerd naar aanleiding van een huisbezoek.
Het diner begint rond 17.00 uur in ontmoetingscentrum Het Punt en wordt rond 19.00 uur afgesloten met een kopje koffie
of thee. Het doel van de avond is om samen te zijn, samen te praten, samen elkaar te moeten en leren kennen en om
nieuwe contacten te leggen. De dames hebben inmiddels ook al enkele malen samen koffie gedronken in de nieuwe
koffiecorner bij de plaatselijke bakker.
Op 18, 19, 20 en 21 juni 2019 werd in Hoeven vier dagen gewandeld tijdens de Avondvierdaagse. Op de tweede avond
ontvingen alle deelnemers van Kruisvereniging Hoeven een gezonde appel.
Op 11 juli 2019 hield Kruisvereniging Hoeven in samenwerking met Van Boxtel hoorwinkels uit Oudenbosch een gehoormiddag. Leden van de kruisvereniging konden gratis een gehoortest laten afnemen. Deze middag werd goed bezocht.

Kruisvereniging Hoeven subsidieerde Bewegen Voor Ouderen dat door KBO Hoeven is georganiseerd. Kruisvereniging
Hoeven subsidieerde ook voor haar leden samen met RKV en KBO Hoeven het zwemmen voor ouderen op woensdag
van 11.00 tot 12.00 uur in zwembad de Baarlebossche in Oudenbosch.

Kruisvereniging Klundert
Het verslagjaar van 2019 stond in het teken van ‘samen
leren’. Samen leren kan op vele wijzen uitgevoerd worden.
Kruisvereniging Klundert heeft op verschillende manieren
aan dit thema deelgenomen.
Ongeveer honderd personen namen deel aan een herhalingsles reanimatie met gebruik van AED. Dat is heel belangrijk in
verband met de openbare AED’s die in Klundert aanwezig zijn.
Als niemand deze apparaten kan bedienen en kan reanimeren,
dan gaat het effect van de AED’s verloren.
Kruisvereniging Klundert gaf ook een voorlichtingsavond over
wat te doen bij kleine ongevallen in huis en dan met name bij
kinderen. Deze avond is heel goed bezocht.
De jaarlijkse ledenvergadering stond eveneens in het teken van
samen leren. Samen met een diëtiste werd gekeken wat nou
gezonde voeding precies is. Tot verbazing van alle aanwezigen
viel ook hierover veel te leren. Zo werd het samen een gezellige
en waardevolle middag.

Kruisvereniging Oudenbosch
Het bestuur van Kruisvereniging Oudenbosch heeft het jaar 2019 gebruikt om te leren waar nog meer behoefte
aan is onder de leden en bewoners van Oudenbosch. De vereniging heeft al een breed scala aan activiteiten voor
jong en oud die worden ondersteund. Denk aan knuffelzwemmen, bewegen voor ouderen, zwemmen, reanimatiecursussen en Nordic Walking.
In de gesprekken met verschillende partijen in Oudenbosch, waaronder een van de wethouders, kwam telkens naar
voren dat er behoefte was aan ondersteuning voor zwangeren. Voor de controles kunnen de aanstaande moeders terecht
bij de verloskundige in Oudenbosch, maar voor het volgen van een zwangerschapscursus helaas niet. Toen de praktijk
in Oudenbosch het plan opvatte om te starten met centering pregnancy, heeft Kruisvereniging Oudenbosch dan ook haar
financiële steun aangeboden. Daar kan Oudenbosch in 2020 de vruchten van plukken.
Tijdens de jaarvergadering in april is de leden de mogelijkheid geboden om te leren van Margo Emmen van het Huis van
Morgen. Zij gaf informatie over gezond ouder worden met behulp van hulpmiddelen en tips.
Kruisvereniging Oudenbosch heeft de aanschaf van de multitouch-tafel in de bibliotheek mogelijk gemaakt door een
financiële bijdrage. De meerwaarde voor de leden van de kruisvereniging is onder andere de aanwezigheid van het
HerinnerMenu. Het HerinnerMenu bevat onderwerpen die gericht zijn op ‘vroeger’. Er zitten afbeeldingen in uit de jaren
vijftig tot en met zeventig, zoals foto’s en kijkplaten. Het doel is om hierover in gesprek te raken. Alles draait om communicatie. Het HerinnerMenu biedt de mogelijkheid om samen met een dementerende op een eenvoudige wijze in gesprek
te gaan. Hierdoor kan deze persoon blijven participeren binnen de samenleving.
Het bestuur van Kruisvereniging Oudenbosch is constant op zoek naar nieuwe ideeën waarmee het de gezondheid van de leden en inwoners van Oudenbosch kan ondersteunen. Met ideeën en tips kunt u terecht op de jaarvergadering of bij het secretariaat.

Kruisvereniging Roosendaal
Kruisvereniging Roosendaal heeft het verbinden van zorg en welzijn voor haar leden als speerpunt. Het is nodig
om in dit doorlopend dynamisch proces bij de les te blijven en de activiteiten kritisch onder de loep te nemen. In
2019 is gestart met het inventariseren van lopende zaken die getoetst worden aan de actualiteit.
Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 liepen de contacten met de gemeenteraad via de toenmalige wethouder
over de begeleiding van de wijkzusters. De verkiezingen hebben dit proces enigszins op een laag pitje gezet. Met de
nieuwe wethouder, mevrouw I. Raaijmakers, zijn rond de jaarwisseling de contacten opnieuw aangehaald en verstevigd.
De kruisvereniging zet in op verdere intensivering van de contacten. Dit krijgt een vervolg in 2020.
De wijkzusters in Roosendaal worden door Kruisvereniging Roosendaal zo goed mogelijk begeleid. Dit moet vraaggestuurd verlopen. Het bestuur van Kruisvereniging Roosendaal vraagt op gezette tijden wat de wijkzusters nodig hebben
om zo soepel mogelijk te kunnen blijven functioneren. In 2019 heeft dit geresulteerd in het inschakelen van professionele
ondersteuning uit de marketinghoek. De zichtbaarheid van de wijkzuster in relatie tot haar identiteit werd als onderliggend
en belemmerend knelpunt ervaren. Vanuit de burger of het lid moet duidelijk zijn wie de wijkzuster is en hoe zij snel is te
vinden. Dit najaar is dat tijdens een werkbijeenkomst met het bureau en de bestuursleden van Kruisvereniging Roosendaal aangepakt door de wijkzusters zelf. Daaruit is een aantal conclusies getrokken waarmee men verder kan. In 2020
volgt tijdens een nieuwe bijeenkomst een verdere borging van de afspraken die hieruit voortkomen. Dit resulteert onder
andere in een veel opvallender presentatiemodel.
Het zwemproject wordt in 2019 voortgezet. Hiermee wordt nog steeds een waardevol doel gediend. Kruisvereniging
Roosendaal huurt 40 weken per jaar gedurende twee uur per week het wedstrijdbad van De Stok. De leden zwemmen
tegen een gereduceerd tarief. De begroting voorziet in een continuering hiervan in 2020.
In het project ‘Samen Leren in de Wijk’ van De Kruisvereniging Noord-Brabant is in intensieve samenwerking met zorgpartners in de regio de opleiding tot verzorgende en verpleegkundige letterlijk naar de praktijk gehaald. Naast zorgprofessionals en docenten spelen ook ervaringsdeskundige burgers in de opleidingslocaties een rol. De verwachting is dat deze
opleidingsstructuur verder kan worden uitgerold. Het bestuur van Kruisvereniging Roosendaal is daarom eind dit jaar de
discussie gestart of het hierin kan participeren en zo ja, op welke wijze. Dit moet in 2020 zijn beslag krijgen.

De wijkzusters van gemeente Roosendaal.

Kruisvereniging Zevenbergen/Langeweg
Op 15 juli dit jaar is penningmeester Leo van Wijngaarden van Kruisvereniging Zevenbergen/Langeweg plotseling overleden. Leo was ruim 40 jaar bestuurslid van de afdeling. Het bestuur gaat zijn 40-jarige kennis over het
wel en wee van de kruisvereniging node missen.
Het thema ‘Samen leren’ is herkenbaar binnen het denken en doen van de lokale kruisvereniging. Niet alleen doordat een van de bestuursleden optreedt als auditor voor certificering van zorgorganisaties voor de uitvoering van het
wijkzuster-zorgconcept. Ook het overleg met de wijkzusters biedt inzicht en kennis over de (on)mogelijkheden in de
dagelijkse praktijk. Een praktische invulling hiervan is dat de inhoud van de hulpmiddelenkoffer is herzien en beter
aansluit bij de behoeften van cliënten.
Het bestuur is enthousiast over Samen Leren in de Wijk, dat in 2019 meer body heeft gekregen. Het doel is om een
bredere instroom van nieuwe, professionele zorgmedewerkers te kunnen opleiden. Zorginstellingen zijn uitvoerder van
zorgwetgeving zoals WLZ, Wmo en de Zorgverzekeringswet en maken zich sterk om deze nieuwe scholingsmethodiek eigen te maken. Kruisvereniging Zevenbergen/Langeweg heeft studenten van Surplus in 2019 gesteund bij het
effectueren van een praktijkgerichte opdracht met de themamiddag ‘Wat doet medicatie bij senioren met kanker, waarbij
ook gekeken wordt naar de wisselwerking met ander medicijngebruik’. Het zeer slechte weer verhinderde een goede
opkomst niet. Afgesproken is dat de kruisvereniging in 2020 wederom haar steun gaat verlenen.
De jaarlijkse algemene ledenvergadering is op 15 april 2019 opgeluisterd met een doorlopende fotocollage van de drie
boottochten door de Brabantse en Dordtse Biesbosch in verband met het 40-jarig jubileum in 2018. Herkenning en
goede herinneringen waren de toonzetting. Na de reguliere vergadering presenteerde Surplus-diëtiste Karina van Zoelen
het thema ‘Goed gevoed ouder worden’. Zij onderstreepte niet slechts het belang van passende vocht en voeding, maar
ook het vermijden van ondervoeding, wat meer voorkomt dan gewenst.
Onderling contact is een levensbehoefte, maar niet voor iedereen de dagelijkse werkelijkheid. Elkaar samen beter leren
kennen was op 19 oktober de insteek voor een ‘burenborrel’ in zorgcentrum De Westhoek. Het bestuur trad samen met
de wijkzuster en enkele zorgmedewerkers/vrijwilligers op als gastheer. Het werd een gezellige middag met een fijne sfeer
en gezellige muziek. Het contact groeide onder het genot van een hapje en een drankje.

Het bestuur hoopt dat mensen elkaar voortaan (nog) beter kunnen vinden als er hulp nodig is en de ‘burenborrel’ is voor
herhaling vatbaar.
Het zwemproject voor chronisch zieke leden is al jaren een succesnummer. Wekelijks zwemmen gemiddeld 35 leden
anderhalf uur lang. Iedereen heeft de mogelijkheid om de eerste 30 minuten deel te nemen aan een zwemtraining onder
supervisie van een professional.
Het bestuur voert jaarlijks overleg met de wijkzusters en indien gewenst tussendoor op wederzijds verzoek met leden van
het dagelijks bestuur. Wijkzusters en het bestuur vinden het regelmatig overleg belangrijk voor eventuele afstemming,
signalering, toelichting en hun aanwezigheid.
Lenie Jansen heeft haar aftreden als secretaris van Kruisvereniging Zevenbergen/Langeweg in de algemene ledenvergadering van 15 april tijdelijk geannuleerd in verband met het overlijden van Leo van Wijngaarden. Zij heeft haar taak weer
tijdelijk opgepakt. Wies van Minderhout heeft de taak van penningmeester op zich genomen.
Het gratis lenen van loophulpmiddelen is een van de redenen om lid te blijven c.q. te worden van de kruisvereniging.
De locatie StelComfort vervalt. Vanaf mei is uitleen in Zevenbergen alleen nog mogelijk bij woonzorgcentrum De Zeven
Schakels.
Het algemeen bestuur van De Kruisvereniging Noord-Brabant opperde in 2018/2019 de optie om wijkzusters in dienst te
nemen. Belangrijkste reden is de onafhankelijkheid van wijkzusters waarborgen en dientengevolge is een grote toename
van het ledenbestand mogelijk. Het bestuur van Kruisvereniging Zevenbergen/Langeweg staat zeer sceptisch tegenover dit idee en heeft schriftelijk haar grote zorgen hierover geuit bij het algemeen bestuur. Uit gesprekken met externe
participanten blijkt dat de zorgen gedeeld worden.

Kruisvereniging Etten-Leur/Zundert
Het aantal wijkzusters is weer op volle sterkte aanwezig. In elke wijk van Etten-Leur en Zundert neemt de wijkzuster actief deel aan het wijkteam. De inzet van deze wijkzusters krijgt grote waardering van de wijkbewoners.
Men ziet in de praktijk dat de inzet van de wijkzusters gericht is op het langer uit de zorg houden van de mensen
en het behouden van de eigen regie door het ondersteunen van de zelfredzaamheid. Het Keurmerk Wijkzuster
omvat de controle van neutraliteit en objectiviteit en toetst ook vooral de inhoud.
In Etten-Leur is de wijkzuster gegroeid in haar rol als de spil tussen de huisarts en het wijkteam. De relatie tussen de
huisarts en het wijkteam was tot voor kort erg kwetsbaar. De huisarts was enigszins argwanend richting het wijkteam en
vroeg de wijkzuster om discretie met betrekking tot privacygevoelige gegevens. In de afgelopen periode vond een kanteling plaats. Er komen nu vanuit de huisarts steeds meer signalen richting het wijkteam. De gemeente Etten-Leur heeft
in 2019 gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het wijkteam, waardoor het nog beter en zichtbaarder wordt neergezet
en mogelijk nog meer vertrouwen uitstraalt naar de huisarts en naar de burgers.
In de gemeente Zundert werken alle professionals in de wijken met korte lijnen. Zij kennen elkaar en weten elkaar te
vinden. De wijkzuster voert overleg met de huisartsen in Zundert en Rijsbergen, structureel of indien nodig direct via telefoon of mail. Met de huisartsen in Zundert is een palliatief overleg (PATZ). Eens in de zes weken is er een MASS-overleg
(Maatschappelijke Steunsystemen). De wijkzusters zijn betrokken bij het overleg binnen het sociale domein.
In 2019 is er drie keer overleg geweest tussen het bestuur van Kruisvereniging Etten-Leur/Zundert en de wijkzusters om
samen de vinger aan de pols te houden en te leren van de ervaringen. Daarin is gesproken om samen te werken aan de
problemen die zich in Etten-Leur en Zundert voordoen en hoe we elkaar kunnen ondersteunen om maximaal rendement
te halen uit beider inspanningen.
De kruisvereniging heeft deelgenomen aan de inspiratietafel dementievriendelijke gemeente. De creatieve werkplaats
voor mensen met geheugenklachten is daaruit voortgekomen. Daarnaast worden presentaties verzorgd rondom dementie en de Wereld Alzheimerdag en allerlei activiteiten georganiseerd om de kennis en taboes rondom dementie bespreekbaar te maken. Dit naast cursussen over dementie voor naaste familieleden en mantelzorgers.

Communicatie is een belangrijk instrument om de inwoners van Etten-Leur en Zundert gebruik te leren maken van de
wijkzuster. In de Bode staat wekelijks het contactnummer en regelmatig worden in de Bode artikelen geplaatst over de
ervaringen van een hulpvrager met de wijkzuster. In het Lindeblad van KBO Etten staan ook regelmatig artikelen over het
waarom mensen tijdig contact moeten opnemen met de wijkzuster. In 2019 heeft de kruisvereniging gewerkt aan een flyer
die in Etten-Leur en Zundert wordt verspreid om de bekendheid in de wijk met de eigen wijkzuster te vergroten.
In 2019 is in de Nobelaer een Gezondheidsbeurs gehouden. Natuurlijk waren de wijkzusters daarbij aanwezig, evenals
vele organisaties die iets voor de gezondheid van de mensen kunnen betekenen. De wijkzusters presenteerden zich en
hebben uitleg gegeven aan heel veel bezoekers.
2019 was ook het jaar dat in De Linde Etten-Leur ruimte is geboden aan het project Samen Leren in de Wijk. Tijdens
circa 36 lessen werd met studenten gesproken over onderwerpen die te maken hebben met zorg, vergrijzing enz. Daarna
werd het lesmateriaal overlegd met de aanwezige bezoekers van De Linde. Het mooie hiervan is dat het bij elkaar over
de schutting kijken ertoe leidt dat cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals automatisch met de studenten
mee leren. Samen vormen ze een lerende gemeenschap. De eerste resultaten zijn hoopgevend en hebben al geleid tot
doorstroming van studenten naar de zorgwereld.

Kruisvereniging Nieuw-Vossemeer
Kruisvereniging Nieuw-Vossemeer zet zich niet alleen in voor de eigen leden, maar ondersteunt ook andere
doelen. Zo ontvangt Stichting Ontspanning voor Ouderen ’t Vosje een financiële bijdrage voor het organiseren
van ontspanningsmiddagen voor ouderen Tijdens deze middagen worden onder andere kaarten gemaakt, bingo
gespeeld en vindt de jaarlijkse kerstviering plaats.
Daarnaast ondersteunt Kruisvereniging Nieuw-Vossemeer de plaatselijke Zonnebloem met een financiële bijdrage, In
2018 ontving de plaatselijke voetbalvereniging twee nieuwe verbandkoffers. Daarnaast regelt de kruisvereniging de uitleen en vervanging van diverse hulpmiddelen, zoals rolstoel, krukken, babyweegschaal etc.

Kruisvereniging Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat
De afgelopen jaren is over Samen Leren in de Wijk veel geschreven in het KruisVenster en verteld op de
algemene vergadering van de regio. Maar wat weten of zien wij als lokaal bestuur daarvan in onze gemeente
Bergen op Zoom? Om eerlijk te zijn: niets.
Nu is het toeval dat de bestuursleden Angelien van Dongen en Ingrid Beijersbergen van Henegouwen auditoren zijn van
de kruisvereniging. Zij kregen de gelegenheid een blik in de keuken te werpen door afgelopen december 0-metingen te
verrichten in de werkplaatsen van de zorgorganisaties die deelnemen aan Samen Leren in de wijk.
Dat was heel interessant. Het bestuur hoorde veel mooie resultaten die ook al in het KruisVenster stonden vermeld. Er
zijn al verschillende CIO’s (Collega’s In Opleiding) die hun diploma op zak hebben. Enkelen zijn al verder gaan studeren
voor een hoger niveau. De opleiding kan namelijk op verschillende niveaus gevolgd worden (2, 3 en 4).
In de gemeente Bergen op Zoom zijn CIO’s alleen werkzaam in de thuiszorg. Het werken in de thuiszorg als CIO is toch
anders dan werken in een verpleeghuis.
Bergen op Zoom heeft ook een leergemeenschap in een gebouw van TWB Thuiszorg met aandacht. Dit gebouw is
minder toegankelijk dan in andere leergemeenschappen voor de gewone burger/mantelzorger.
Ingrid mocht de 0-meting verrichten in Fijnaart. Daar is de leergemeenschap in een woonzorgcentrum. De werkplaats
bevindt zich vlakbij de ingang van het gebouw. Iedereen die belangstelling heeft voor het onderwerp dat die dag
besproken wordt kan aanschuiven aan een grote tafel. In Bergen op Zoom moet men aanbellen. Bovendien is de ruimte
moeilijk te vinden in het gebouw. Dit is jammer en nog een verbeterpunt. De CIO’s die de werkplaats bezoeken vinden de
ruimte wel fijn vanwege de rust, wat weer belangrijk is omdat men dan niet snel is afgeleid tijdens de les. Dat is weer het
geval in enkele andere werkplaatsen in de regio.
In Bergen op Zoom is geen skills-lab. De CIO’s moeten daarvoor naar Roosendaal of Zevenbergen.
Het bestuur heeft enorme waardering voor de mannen en vrouwen die dit avontuur zijn aangegaan, want er wordt veel
zelfdiscipline van de CIO’s gevraagd. Zij moeten veel zelf uitzoeken en ontdekken.
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