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 Waarom wordt het project Thuis in Guisveld eigenlijk alleen in Guisveld gehouden?

De directie van Evean heeft Guisveld gekozen als voorbeeldlocatie. Alle plannen die we hier bedenken en uitrollen, worden straks ook doorgevoerd in alle andere huizen van Evean. De keuze voor Guisveld  lag voor de hand: met het project Vitaliteit hebben  we al eerder laten zien hoe flexibel en creatief we zijn.  En hoe we met elkaar in staat zijn verbeteringen  door te voeren. Evean-breed staat het project bekend als ‘Thuis bij Evean’.

 Waar gaat het project precies over?
Binnen Evean zijn we goed in het volgen van richtlijnen en procedures. Niet voor niets staat  de kwaliteit van onze zorg hoog aangeschreven. Tegelijkertijd zorgen die regels er ook voor dat er eigenlijk maar weinig ruimte is voor wat bewoners  zelf willen. En daarmee schieten we eigenlijk ons doel voorbij. Het project Thuis in Guisveld moet van ons huis een prettige leefomgeving, een ‘thuis’, maken.

 Hoe gaan we van ons huis nog  meer een thuis maken?

Dat is eenvoudig: met elkaar, met een flinke dosis creati-viteit én met een luisterend oor. We willen onze bewoners niet alleen meer een omgeving bieden waar ze verzorgd worden. Vanaf nu bieden we hen een huis waar ze zich thuis voelen. Niemand verlaat tenslotte vrijwillig zijn of haar eigen omgeving, zijn vertrouwde huis. Met het project Thuis in Guisveld gaan we meer ruimte geven aan de wensen en behoeften van onze bewoners.

“Samen van 
een huis naar 
 een thuis”

           in Guisveld

Alles wat je moet weten over hetproject Thuis in Guisveld
Was jij ook bij de feestelijke bijeenkomst eerder dit jaar?  Het feest beneden in de hal vormde de aftrap voor het project waarmee we van ons huis meer een thuis maken voor onze bewoners. Nu de werktitel ‘Van ons mag u meer verwachten’ is vervangen door de officiële projectnaam ‘Thuis in Guisveld’ en nu de werkgroepen aan de slag zijn, is het tijd om je bij te praten. Dat doen we aan de hand van de meest gestelde vragen.
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“ Alle voorbereidingen 
voor soepele overgang 
naar Evean Werkt ”
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Volgens Marjoleine staat de cliënt in de nieuwe  

werkwijze nog steeds centraal. “Maar de wijkver-

pleegkundige werkt nu nog nauwer samen met de 

huisartsen en de maatschappelijk werkers in de wijk. 

Waar we vroeger alles vanuit zorgperspectief  

bekeken, daar zoeken we nu veel meer het contact 

met ons netwerk.”

“Om een voorbeeld te geven: komt de verpleegkun-

dige nu bij iemand voor wondzorg en merkt zij dat 

er financiële problemen zijn of eenzaamheid een rol 

speelt, dan kan ze meteen de juiste zorg-welzijns-

partners inschakelen. Niet dat we die mensen vroeger 

aan hun lot overlieten, maar de wijkverpleegkundige 

hoeft nu niet alles meer zelf op te lossen.”

Sociaal netwerk
“Prettige van de gemeente Amsterdam is dat ze ons 

als zorgprofessionals de ruimte geeft om ons werk te 

doen. Als de wijkverpleegkundige vindt dat dagbeste-

ding nodig is, dan kan zij dat regelen. Neemt niet weg 

dat ook Amsterdam met budgetten te maken heeft. 

De noodzaak staat voorop. Wat je zelf of in je sociale 

netwerk kunt regelen, moet je ook zelf regelen.”

“Wel maak ik me wel eens zorgen over dat sociale 

netwerk. Kijk, als iemand geen brood meer in huis 

heeft, dan mag de professional dat niet meer regelen. 

Nu moeten buren, familie, kennissen dat doen. 

Maar hoe groot is dat netwerk in een wijk met 

40.000 bewoners? Wat als je ruzie hebt met je  

familie of je kinderen ver weg wonen?” Als alter-

natief noemt Marjoleine een poule met zorgvrij-

willigers zoals in Amsterdam Oost. “Dat soort  

initiatieven zullen op meer plekken moeten ont-

staan, want de maatschappij zit sociaal anders in 

elkaar dan dertig jaar geleden.” 

Ontwikkeljaar
Met de afronding van het project Zorgstartwijken 

zit het werk er wat Marjoleine betreft nog niet op. 

“2015 is een ontwikkeljaar waarin er nog zoveel  

verandert. In de dagbesteding, in de thuisbegelei-

ding, in de wijkverpleging en in de financierings-

stromen. Daar moeten we met z’n allen – interne en 

externe professionals – de schouders onder zetten.”

 Verder lezen? Het volledige artikel vind je  

 op intranet onder ‘Ik & Evean’

MARJOLEINE KOOPMAN OVER PROJECT ZORGSTARTWIJKEN AMSTERDAM

“Zorg- en welzijns-
partners weten elkaar 
nu beter te vinden”

Half januari worden groepen medewerkers in bijeenkomsten bij-

gepraat over Evean Werkt. Hét bedrijf waarin we een deel van  

onze extramurale activiteiten onderbrengen. Dit doen we omdat  

de vergoeding voor Persoonlijke Verzorging van de AWBZ naar de  

Zorgverzekeringswet gaat en we kansen zien om dit binnen Evean 

goed neer te zetten. Karin Nijboer is operationeel manager van  

Evean Werkt.

Om voorbereid te zijn op haar nieuwe zorgtaken, begon de gemeente  

Amsterdam in 2013 een proef met vijf ‘zorgstartwijken’. Bij twee van deze 

proeftuinen was Evean betrokken. Sinds januari van dit jaar wordt er in alle 

22 wijken gewerkt volgens de nieuwe manier van samenwerken, waarbij wijk-

verpleegkundige, huisarts en maatschappelijk werker samen verantwoordelijk 

zijn voor de cliënt. Evean-accountmanager Marjoleine Koopman is positief 

over de samenwerking tussen de professionals, “maar we zijn er nog niet. 

2015 is wat dat betreft echt een ontwikkeljaar.”

Hoe heet jouw rayon eigenlijk?
Tegelijkertijd met het samenvoegen van de drie regio’s tot één Evean is er een nieuwe rayonindeling  

ingevoerd. Waarschijnlijk weet je precies in welk rayon je werkt, maar hoe heten die rayons eigenlijk?

Doordat er eerder nog geen nieuwe benaming beschikbaar was, en het ‘beestje een naam moet hebben’, zijn er tijdelijke namen ontstaan.  

Logisch natuurlijk, maar het bood geen duidelijkheid. ‘Rayon Groen’ of ‘Rayon Midden-Oost’ zegt tenslotte niets over de gebieden die bij  

het rayon horen. Vanaf 1 januari 2015 komen daarom de eerder bedachte rayonnamen te vervallen en werken we met deze nieuwe en  

officiële rayonnamen:

VOLLEDIGE NAAM AFKORTING RAYONMANAGER

Rayon Zaanstad Zuid Rayon Z.Z. T. Schonewille

Rayon Zaanstad Midden & Purmerend Rayon Z.M.P M. Minderhoud

Rayon Amsterdam-Noord, Landsmeer & Oostzaan Rayon A.N.L.O. E. Dupon

Rayon Amsterdam Zuidoost, Oost, Noord, Waterland & Volendam Rayon A.Z.O.N.W.V. J. Withaar

Rayon Noord-Holland Noord, Assendelft, Krommenie & Westzaan Rayon N.H.N.A.K.W. M. Zondervan

Rayon Zaanstad West, Koog a/d Zaan & Zaandijk Rayon Z.W.K.Z J. van Loenen

De afkortingen worden alleen gebruikt in administratieve systemen, zoals Decision, Exact, Caress, Beaufort etc. 

Hoe gebruik je de nieuwe rayonnaam?
We zijn zoals gezegd; nu één Evean, zo presenteren we ons en zo heten we ook: Evean. Om die reden verdwijnen de vroegere regionamen  

(Evean Zorg Amsterdam, Regio Noord-Holland Noord, Evean Thuiszorg, etc.) van onder meer de enveloppen en briefsjablonen. Ze worden  

ook niet vervangen door rayonnamen. Op deze manier moeten de vroegere benamingen uiteindelijk stap voor stap uit het dagelijks taalgebruik 

verdwijnen. Die nieuwe rayonnamen gaan we niet veel gebruiken. Ze dienen alleen ter verduidelijking van bijvoorbeeld je functie, zodat de lezer 

van jouw mail ziet met welk werkgebied hij/zij te maken heeft. 

Verder lezen? Kijk op intranet onder ‘Ik & Evean’ voor een juist gebruik van de rayonnamen en voor het instellen van je  

e-mailhandtekening volgens de Evean-huisstijl.

ZORG & INNOVATIE 

Informele zorg door vrienden, 
buren en vrijwilligers
Dat er veel verandert in de zorg, is voor niemand een verrassing. 

Eén van die veranderingen is de intensievere samenwerking  

tussen zorgprofessionals en mantelzorgers, vrienden, buren  

en vrijwilligers. De verbinding tussen formele en informele zorg 

zal de komende jaren sterker worden. Hierdoor krijgen zorg-

professionals onder andere meer inzicht in hun cliënten en  

blijven de kosten beheersbaar. 

 Vragen om hulp
Hoewel dit heel mooi klinkt, is informele zorg niet voor iedereen 

vanzelfsprekend. Mensen van wie de familie ver weg woont, die 

geen kinderen hebben of van wie de vrienden ook hulpbehoevend 

zijn, hebben een klein sociaal vangnet. Voor deze mensen is het 

prettig te weten dat ook buren en vrijwilligers graag een handje 

helpen. Maar hulp vragen is niet voor iedereen even makkelijk.  

De meeste mensen vinden dat zelfs heel moeilijk. Dat is niet zo gek, 

want iedereen wil zo lang mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen. 

 Wat kun jij doen?
Informeer bij je cliënt of deze via familie en vrienden een beroep kan 

doen op informele zorg. Heeft je cliënt een klein sociaal vangnet, 

wijs hem/haar dan op initiatieven zoals BUUV. Dit is een sociale 

buurtmarktplaats in Zaanstad en Amsterdam voor hulpvragers en 

aanbieders, kosteloos en zonder verplichtingen. Geen BUUV in de 

gemeente? Via maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven of 

een vrijwilligerscentrale is er vast wel iets te regelen voor jouw cliënt.

Je was rayonmanager in Noord-Holland 

Noord. Nu ben je operationeel manager 

van Evean Werkt.

“Ja, door de transitie en de nieuwe indeling 

werd ik boventallig. Ik gaf direct aan open 

te staan voor een andere functie binnen 

Evean. Vervolgens kwam deze uitdaging 

op mijn pad. In deze functie kan ik mijn 

kennis en betrokkenheid in de thuiszorg 

volop benutten.”

Waar ben je nu druk mee bezig achter 

de schermen van Evean Werkt?

“We willen dat de nieuwe organisatie 

straks helemaal klaarstaat om de mede-

werkers die overgaan, te ontvangen. Dat 

betekent dat er eerst heel zorgvuldig is 

gekeken welke medewerkers overgaan 

vanuit verschillende Evean-onderdelen. 

We moeten zeker weten dat we de juiste 

medewerkers benaderen en informeren.” 

“We kijken goed naar de verdeling tussen 

Evean Werkt en Evean in taken en verant-

woordelijkheden. Uiteraard zorgen we  

ervoor dat alles straks goed draait. Onze 

cliëntenzorg moet doorgaan en iedereen 

moet het salaris op tijd ontvangen.  

Allemaal werk achter de schermen, maar 

van groot belang. Verder is er veel contact 

met het POE over de adviesaanvragen, 

maar ook over hoe we alle betrokkenen 

goed informeren.” 

Wat vertellen jullie tijdens de mede-

werkersbijeenkomsten?

“We leggen uit waarom de keuze is ge-

maakt om een apart bedrijf, als onderdeel 

van Evean, in te richten. En wat het voor 

de medewerkers betekent die overgaan. 

We vertellen hoe het nieuwe bedrijf eruit 

ziet, wat zij daar in de praktijk van merken, 

maar zeker ook wat er hetzelfde blijft en 

welke nieuwe kansen dit biedt. 

Wat gaan onze cliënten merken van 

Evean Werkt?

“Zo min mogelijk. We blijven gewoon met 

de wijkteams zorg aan hen leveren. Evean 

Werkt is voornamelijk een interne verande-

ring die geen directe invloed heeft op de 

zorgverlening. We vinden het belangrijk 

om onze cliënten daar niet mee te belasten. 

Er gebeurt al zo veel wat onrust veroorzaakt, 

bijvoorbeeld met de nieuwe indicaties.” 

Evean Werkt is een werktitel. Wanneer  

is de definitieve naam bekend?

“Op dit moment wordt vanuit de merkstrate-

gie nagedacht over een passende naam.” 

Bij het schrijven van dit artikel moesten 

de medewerkers bijeenkomsten nog 

plaatsvinden. Alle ins en outs weten?  

Lees het volledige verslag op intranet  

onder ‘Ik & Evean’.

Een nieuw begin
We staan aan het begin van een nieuw jaar met vele 

veranderingen en uitdagingen. Ook dit jaar willen we 

je met de krant Ik&Evean op de hoogte houden van alle 

achtergronden en nieuwsfeiten die op ons afkomen. 

In deze krant lees je onder meer over de Zorgstart-

wijken in Amsterdam, het Medewerkerportaal, de 

nieuwe rayonbenamingen en over Evean Werkt.  

Wil je zelf een keer iets vertellen over je werk en wat 

alle veranderingen voor jou betekenen? Laat het ons 

weten via an@evean.nl.
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 Care

Wie helpt 
mijn vader 

met wassen en 
aankleden?

Ik wil 
graag thuis 

verder 
herstellen. 
Kan dat?

Langer zelfstandig wonen? Evean is altijd in de buurt om u te helpen.

Heeft u ook een vraag? Bel Evean: 0900 98 97 (€ 0,10 per minuut)

Welke zorgvraag u ook heeft, Evean heeft alles in huis om u zo lang mogelijk in uw eigen vertrouwde omgeving te laten wonen. De wijkverpleegkundige bij  

u in de buurt vertelt u graag wat we allemaal voor u kunnen betekenen.

Mijn 
vrouw is vaker 

in de war. 
Wat kan ik 

doen?



“Levensreddend kaartje  

nu op zakformaat”

uwzorg
Informatief magazine van het Zaans Medisch Centrum
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OVER HET  

NIEUwE ZMC

Compact,  

efficiënt en mooi

WWW.ZAANSMEDISCHCENTRUM.NL

VERPLEEGKUNDIGE LAURENS 

wINT ‘BESTE IDEE ZMC’

Pijncentrum 
nu ook in 
Saendelft

Bevalcentrum Parteanz 

Bevallen onder begeleiding van je  

eigen verloskundige in een huiselijke, 

comfortabele kamer – mét de veiligheid 

van het ziekenhuis en mét de één- 

op-één-zorg van een kraamverzorgen-

de. Dát is bevallen in het nieuwe 

Bevalcentrum Parteanz. Nieuwsgierig?

Ontmoet onze zorgprofessionals  

tijdens de open dag. Zij kunnen je alles 

vertellen over de verschillende mogelijk-

heden van het nieuwe Bevalcentrum.

Gratis voorlichtinG

Tijdens de open dag geven professio-

nals, waaronder een verloskundige  

en een gynaecoloog, voorlichting over 

verschillende onderwerpen die voor 

zwangere vrouwen en hun partner 

interessant en nuttig zijn. Uiteraard  

is er alle gelegenheid om vragen te 

stellen. De voorlichtingsbijeenkomsten 

duren een half uur en gaan over de 

volgende onderwerpen:

• baarhoudingen

• advies over borstvoeding

• pijnmedicatie

• bevallen in Bevalcentrum Parteanz

informatiemarkt

Diverse organisaties die je voor, tijdens 

en na je zwangerschap nodig kunt 

hebben, presenteren zich op de 

informatiemarkt. Kraamzorgorganisatie 

de Kraamvogel geeft onder meer tips  

en trucs voor de kraamtijd. Hoe doe  

je bijvoorbeeld je pasgeboren baby in 

bad? Je kunt kennismaken met 

verschillende verloskundigenpraktijken. 

En dat is nog niet alles. Ook voor 

aanstaande broertjes of zusjes is er iets 

leuks te doen op de informatiemarkt.

KijK voor meer informatie op  

www.bevalcentrumparteanz.nl

Kom ook een beschuitje eten!

oPen huis

•	 zaterdag	28	september	2013

•	 van	11	tot	14	uur

•	 polikliniek	gynaecologie,		

Koningin	Julianaplein	58,	Zaandam

Word je binnenkort moeder of vader? Kom dan naar de open dag van Bevalcentrum 

Parteanz. Op zaterdag 28 september – van 11 tot 14 uur – staan onze deuren  

wagenwijd voor je open en smeren we graag een beschuit met muisjes voor je! 
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Het nieuwe Zaans Medisch Centrum
Waarom een nieuw ziekenhuis?

Voor de zorg die we in de toekomst willen bieden, voldoet het huidige gebouw eigenlijk niet meer. Sommige  

delen zijn verouderd en nieuwbouw is daarom noodzakelijk. Het ziekenhuis bestaat bovendien uit allerlei  

gebouwen en dat maakt de logistiek ingewikkeld. Verbouwen is geen optie. Dit zou namelijk heel kostbaar zijn.

Een compleet nieuw ziekenhuisgebouw maakt het mogelijk om ook een Zorgboulevard te bouwen. In de  

Zorgboulevard kunnen patiënten terecht voor producten en diensten op het gebied van gezondheid en zorg,  

in combinatie met ontspanning en winkels. In dit gebouw komt ook het Zorghotel voor patiënten die nog niet  

uitbehandeld zijn. Het Zorghotel wordt verzorgd door zorgorganisatie Evean. In een nieuw gebouw kunnen  

we diensten aanbieden die in de huidige situatie niet mogelijk zijn. 

Unieke samenwerking

Het ZMC bouwt het ziekenhuis in alliantie met BAM Utiliteitsbouw en Vitaal ZorgVast, een dochteronderneming  

van BAM Utiliteitsbouw. Samen ontwerpen, realiseren, beheren en onderhouden wij het nieuwe ziekenhuis.  

Nog niet eerder werden samenwerkende partijen zo vroeg betrokken. De krachten zijn gebundeld voor  

de ontwikkeling, de bouw en het onderhoud voor 25 jaar. Samen met onze partners Gemeente Zaanstad,  

de Rabobank Zaanstreek, BNG Bank en de verzekeraar Achmea gaat het ZMC de uitdaging aan. 

Het Zaans Medisch Centrum | Postbus 210 | 1500 EE Zaandam | herontwikkeling@zaansmc.nl | Zie ook www.zaansmedischcentrum.nl

Virtueel rondkijken in het nieuwe ZMC?

Scan deze Qr-code met uw smartphone of tablet en bekijk het  

filmpje. Geen smartphone of tablet? u vindt het filmpje ook op  

www.zaansmedischcentrum.nl/nieuwbouw.
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Er is een werkgever in de zorg die naar je luistert. Naar je wensen, naar je 
toekomstplannen, naar je initiatieven. Die weet wat groeien en vernieuwen 
inhoudt, omdat de organisatie zelf ook in ontwikkeling is. Die je geen 
gespreid bedje biedt, maar juist ruimte om te leren… Het Zaans Medisch 
Centrum ís die werkgever. Een ondernemend ziekenhuis met een gastvrij 
hart voor de patiënt en een open oor voor de medewerkers. Bij ons werken? 
We horen graag van je.

www.werkenbijhetzmc.nl

Het Zaans Medisch Centrum luistert

 DIALYSEVERPLEEGKUNDIGE I.O.  m/v 
AFDELING DIALYSE 

 STAFMEDEWERKER BEDRIJFSVOERING 
APOTHEEK  m/v 
ZIEKENHUISAPOTHEEK

 VERPLEEGKUNDIGE UROLOGIE – 
ORTHOPEDIE  m/v 
AFDELING UROLOGIE – ORTHOPEDIE

 (DIRECTIE) SECRETARESSE  
LID RAAD VAN BESTUUR  m/v 
RAAD VAN BESTUUR 

Acquisitie stellen we niet op prijs.

Wij zoeken uitgeslapen

ANESTHESIEMEDEWERKERS m/v
die dicht bij huis willen werken

www.anesthesie in het zmc.nl

5

7

3

2

4 1

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

hoofd-
entree

straat

patio

patio

zorg-
boulevard

Gastvrij, vernieuwend en betrouwbaar

c. DiaGnostiek 
Centraal gelegen
Bij veel patiënten moet onderzoek worden 
gedaan. Onderzoeksafdelingen zoals de 
laboratoria en de röntgenafdeling liggen 
centraal in het gebouw, zodat deze goed 
bereikbaar zijn voor alle patiënten en  
medewerkers. 

oriëntatie
Makkelijk de weg kunnen vinden en je 
goed kunnen oriënteren is belangrijk 
wanneer je een ziekenhuis bezoekt.  
Om dit te bereiken is er gekozen voor  
een centrale binnenkomst. Vanuit hier 
ontsluit een helder en bijzonder vorm
gegeven ‘straat’ het hele ziekenhuis.  
Alle poliklinieken en thematische centra 
bevinden zich aan deze straat, met aan 
beide uiteinden een patio.   

d. PoliklinisCH 
Heldere route, prettig wachten 
Alle bezoeken aan de poliklinieken en 
thematische centra worden georgani
seerd rondom de centrale straat op de 
begane grond en de eerste verdieping. 
Door deze indeling is het ziekenhuis erg 
overzichtelijk. De straat is niet alleen 
praktisch, maar is ook mooi vormge
geven zodat patiënten prettig wachten.

Healing environment 
In het nieuwe gebouw is er veel aandacht 
voor een healing environment. Het ontwerp 
en de inrichting van het gebouw dragen 
bij aan een snelle genezing. Dit wordt  
bereikt met bijvoorbeeld het kleurgebruik 
en de inrichting. Ook met simpele zaken, 
zoals de mogelijkheid om een raam op 
de kamer te openen. Er komen balkons, 
daktuinen en twee grote patio’s, en dag
licht staat in het ontwerp centraal.

in het nieuwe Zaans Medisch Centrum 
staat de mens centraal. Patiënt, jong 
of oud, bezoeker, verpleegkundige  
en arts, het gebouw is voor hen.  
Het ziekenhuis is zo ontworpen dat  
patiënten zo snel mogelijk herstellen 
en medewerkers optimaal kunnen  
werken in een prettige omgeving.  
Het wordt een gastvrij, vernieuwend 
en betrouwbaar ziekenhuis.

Waardenstromen
De patiënt is het uitgangspunt in het  
ontwerp. We hebben rekening gehouden 
met de routes die patiënten lopen. Is er 
sprake van een acute situatie of komt  
de patiënt voor een geplande afspraak 
naar de polikliniek? Voor de patiënt heeft 
elke situatie een totaal andere betekenis.  
Het gebouw is op deze verschillende  
situaties ingericht. 

In het nieuwe ziekenhuis onderscheiden 
we vijf situaties of basisprocessen. Deze 
noemen we waardenstromen.

e. klinisCH 
thuis voelen
Patiënten en hun familie die één of meer 
nachten in het ziekenhuis verblijven,  
moeten zich thuis voelen in het zieken
huis. De helft van alle kamers zijn  
eenpersoons en familie kan zelfs blijven 
slapen. Op de afdeling komt een lounge 
waar men kan eten, ook samen met de 
familie. Alle kamers hebben uitzicht, of  
dit nu op de binnentuin, het balkon of het 
park is.

lean 
Het Zaans Medisch Centrum is ontworpen 
volgens het lean principe. Allerlei vormen 
van verspilling worden zoveel mogelijk 
vermeden. Zo wordt het nieuwe gebouw 
energiezuinig, maar verspilling zit echter 
in veel meer aspecten. Denk aan het ver
spillen van tijd doordat de loopafstanden 
lang zijn. 

a. aCUUt  
snelheid, korte lijnen, helderheid
Is er sprake van een acute situatie? Dan 
komt men binnen via het Acuut Centrum. 
De patiënt kan vanuit hier snel naar de 
operatiekamers.

b. eleCtief 
aangename omgeving,  
goede ontvangst
Komt een patiënt voor een niet acute  
behandeling? Deze kan vaak van tevoren 
worden ingepland. Neem een dagopname: 
de patiënt meldt zich in de ochtend, komt 
vervolgens bij van de ingreep in het zieken
huis en gaat later op de dag weer naar huis.

a. ACUUt
(voor alle acute zorg)

c. DIAGNOStIEK

d. POlIKlINISCH 
begane grond en 1e verdieping

e. KlINISCH
3e en 4e verdieping

(verpleegafdelingen)

b. ElECtIEf
(voor geplande zorg)
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hoofdentree

‘de straat’

glazen bezoekersliften
milieuplein  laden/lossen
Spoedeisende Hulp / ambulance
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Overzicht

groene patio’s

bijzondere vormgeving

veel daglicht

wachten in privacy

thematische centra zijn  
makkelijk te herkennen

de materialen hebben  
warme tinten

duidelijke oriëntatie,  
makkelijk je weg vinden
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Kwaliteit in ‘de straat’

*Planning onder voorbehoud
financiering nieuwbouw rond

Start bouw  
parkeergarage 

Voorlopig ontwerp gereed:  
hoe komen de afdelingen  
eruit te zien?

Verplaatsen Huisartsenpost  
en Apotheek

Officiële 
opening

Architect 
bekend: 
Mecanoo

Sloop  
zusterflat

Start bouw:  
de eerste paal!

Definitief ontwerp gereed
Parkeergarage gereed Start inrichting

Oefenen in  
het nieuwe  
ziekenhuis

Patiënten en 
medewerkers 
verhuizen! Sloop oude ziekenhuis

Start bouw Zorgboulevard

Hoogste punt

Structuur ontwerp gereed:  
waar komt welke afdeling?
Bestemmingsplan ligt ter visie  voor bewoners

2012 2013 2014 2015 2016 2017

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

stappen in het bouwproces...
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www.gemini-ziekenhuis.nl

De helden  
van Den Helder
Carla, fysiotherapeut,  

heeft naast haar dagelijks werk een  

revalidatieprogramma voor patiënten  

met hartfalen opgezet. Nu leren mensen  

waarvan de hartfunctie stap voor stap  

achteruitgaat, hoe ze het maximale  

uit hun conditie halen.

De helden 
van Den Helder
Emile, anesthesiemedewerker, startte in 1997 als 

leerling-verpleegkundige, maar merkte al snel  

dat hij verder wilde. Het Gemini Ziekenhuis bood 

hem de kans om een opleiding tot anesthesie-

medewerker te volgen. Die kans greep hij met 

beide handen aan. Nu is Emile de steun en  

toeverlaat voor patiënten die de ok binnenkomen.

Zoals Emile zijn er nog 949 helden in ons ziekenhuis. Mensen die graag meer van hun werk maken,  

die geen genoegen nemen met routine. Het Gemini biedt ze de ruimte. En kán dat ook: als middelgroot 

ziekenhuis is onze organisatie overzichtelijk en toegankelijk genoeg om persoonlijke initiatieven naar 

waarde te kunnen schatten. Het prettige Helderse woonklimaat werkt daarbij alleen maar stimulerend: 

met de ontspanning van zon, zee en strand bij de hand ontstaan de meest verfrissende ideeën. Ook  

wonen in de rustige Kop van Noord-Holland en werken in een collegiale sfeer? Ook deel uitmaken van 

een organisatie met oog voor kwaliteit – we zijn NIAZ geaccrediteerd – en ruimte voor jouw ideeën? 

Wegens uitbreiding van de werkzaamheden binnen het operatiekamercomplex zoeken we nieuwe  

‘helden van Den Helder’.

De afDeling Ons operatiekamercomplex telt vijf operatiekamers, een verkoeverkamer en een poli-

klinische operatiekamer. Het is een dynamische en goed geoutilleerde afdeling waar operaties worden 

uitgevoerd voor vrijwel alle specialismen, met uitzondering van cardio-, neuro-, thorax- en plastische  

chirurgie. Om de kwaliteit van de zorg voor de operatiepatiënten te garanderen, zijn er binnen het  

team voortdurend ontwikkelingen gaande om deze te optimaliseren.

De functie Als operatieassistent of anesthesiemedewerker assisteer je de specialist tijdens de peri-opera-

tieve zorg. De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats op het ok-complex. Iedere operatiekamer 

heeft een eigen voorbereidingskamer voor de anesthesie. Voor deze functies geldt dat je dagdiensten 

werkt van 7.30 – 17.00 uur. Daarnaast heb je bereikbaarheidsdienst van 17.00 – 7.30 uur; je krijgt dan een 

mobiele telefoon van het ziekenhuis. Als anesthesiemedewerker participeer je in het reanimatieteam. 

De zorg voor, en behandeling van, de patiënt staat op een kwalitatief hoog niveau. 

De eisen Wij zoeken kandidaten die beschikken over het diploma operatieassistent c.q. anesthesiemede-

werker en bij voorkeur enige jaren ervaring. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers enthousiast, 

flexibel, gemotiveerd en stressbestendig zijn. Je bent communicatief en sociaal vaardig en vindt het  

prettig om zowel zelfstandig als in teamverband te werken. 

De arbeiDsvoorwaarDen Het salaris is conform FWG functiegroep 55 van de CAO Ziekenhuizen en is 

mede afhankelijk van kennis en/of ervaring.

De brief Geïnteresseerd? Stuur je schriftelijke sollicitatie (met vacaturenummer 2008.071) binnen veertien 

dagen aan het Gemini Ziekenhuis, t.a.v. Marco van Tongeren, afdeling Personeel en Organisatie,  

Postbus 750, 1780 AT Den Helder of per e-mail nieuwehelden@gemini-ziekenhuis.nl. Eerst meer weten?  

Bel met René van Kempen, hoofd OK/POK of Emiel Wever, hoofd Anesthesie/Verkoeverkamer, telefoon 

0223 – 69 69 69.  

Meer inforMatie over onze instelling op www.gemini-ziekenhuis.nl. Kijk voor wonen en werken in Den 

Helder op www.denhelderonline.nl  

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

oPeratieassistent (m/v) 36 uur *

anestHesieMeDewerKer (m/v) 36 uur*

* (een parttime dienstverband hoort tot de mogelijkheden)



zaterdag 11 maart
meer informatie op www.mca.nl

kom kijken

10.30 uur tot 15.30 uur

open dag MCA

medisch centrum alkmaar, Wilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaar

Meer weten over werken en leren in het ziekenhuis? 

Kom naar de markt voor beroepsopleidingen! 

MCA2602 poster A3 open dag.indd   1

14-02-2006   14:12:15

Kim: “Op de verpleeg- en dagbehandeling Oncologie staat de behandeling en verpleging van patiënten 

met kanker centraal. Tevens worden er patiënten met hematologische aandoeningen behandeld. De 

geboden behandelingen zijn divers en steeds in ontwikkeling. Patiënten worden behandeld met chemo-, 

radio-, immuno- en hormoontherapie of een combinatie hiervan. Aandacht en zorg voor de begeleiding 

van de patiënt en zijn naasten zijn hierbij essentieel. Het team kenmerkt zich door enthousiasme en 

betrokkenheid. Naast alle voorkomende verpleegkundige werkzaamheden – zowel in de kliniek als op 

de dagbehandeling – zorg je in je functie ook voor de begeleiding van (leerling-)verpleegkundigen en 

cursisten van de vervolgopleiding oncologie. Je stelt je op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de 

oncologie, levert een actieve bijdrage aan een patiëntgerichte zorg en bent verantwoordelijk voor de 

coördinatie en continuïteit van de totale zorg voor de patiënt.” Wij vragen: diploma HBO-V of 

verpleegkundige kwalificatieniveau 4. Ook heb je je oncologiespecialisatie afgerond (of je bent bereid 

deze opleiding te volgen). Je hebt ervaring met het verplegen van oncologiepatiënten, beschikt over 

doorzettingsvermogen, bent enthousiast en hebt een flexibele instelling. Wij bieden: allereerst een bruto 

salariëring van maximaal € 2.388,- per maand op fulltime basis (aanloopschaal conform FWG 50, 

afhankelijk van leeftijd en ervaring). Na het behalen van je diploma blijf je gedurende twee jaar in de 

aanloopschaal. Na twee jaar word je horizontaal overgeplaatst naar de functionele schaal conform FWG 

50 (maximaal € 3.052,- bruto per maand op fulltime basis). Solliciteren? Stuur je sollicitatiebrief binnen 

veertien dagen naar Medisch Centrum Alkmaar, t.a.v. afdeling P&O-servicecentrum 190 (o.v.v. 

vacaturenummer 08.196) of mail naar vacature@mca.nl. Eerst meer weten? Bel met Gertie Reinders, 

afdelingsmanager, tel. 072 – 548 28 93, of Mira Jong, teamleider zorg, tel. 072 – 548 27 93. Wij sturen 

geen ontvangstbevestiging. Je wordt zo spoedig mogelijk na sluitingsdatum nader geïnformeerd.

Het MCA is een van de 23 samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen. 

mca, postbus 501, 1800 am alkmaar, www.mca.nl

verpleegkundige specialistische zorg (m/v) 32 – 36 uur
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Starlet wenst u een onbezorgde vakantie 
Gaat u op vakantie? Starlet ziet graag dat u volop kunt genieten van al het moois dat uw bestemming  
te bieden heeft. Daarom zetten we hier de belangrijkste vakantietips op een rij. 

5 slimme tips voor uw vakantie
1. Vergeet uw doseerkaart en uw vakantiebrief niet!
2. Neem voldoende medicatie mee: liefst twee keer zoveel. Zo zit u nooit om medicatie verlegen als  

u langer moet blijven, bijvoorbeeld door ziekte of staking. Goed om te weten: in het buitenland kennen  
ze acenocoumarol en fenprocoumon vaak niet. Is deze medicatie niet voorhanden, dan wordt u ‘omgezet’  
naar een middel dat wel verkrijgbaar is, met alle extra controles van dien.

3. Met het vliegtuig? Verdeel uw medicatie over hand- en ruimbagage. Mocht uw koffer tijdelijk zoekraken, 
dan zit u niet zonder medicatie. Bent u zelfmeter? Doe uw Coaguchek, strips en douaneverklaring in de  
handbagage. In het ruim is de temperatuur te laag.

4.	Beweeg	regelmatig	en	drink	water	bij	een	lange	bus-,	trein-	of	vliegreis. Drink ook voldoende water  
bij warm weer op uw reisbestemming. Uitdroging kan uw INR verhogen.

5.	Probeer	gevarieerd	te	eten,	ook	op	vakantie.

INR laten controleren of niet?
Als het veilig kan, proberen we u vaak ‘over de vakantie heen te doseren’. Zo hoeft u tijdens uw vakantie niet  
op zoek naar een plek om uw INR te laten controleren.

Wanneer moet u uw INR wél laten controleren?
• Als de trombosedienst dat aangeeft. De medewerkers vragen dit niet voor niets! 
• Als u langer dan zes weken op vakantie gaat. De maximale wegzendtermijn (als u niet zelf uw INR meet) 

is namelijk zes weken. 
• Als u in een geheel ander klimaat verblijft. Uw INR kan gaan stijgen of dalen. Daarom willen we vaak  

midden in uw vakantie uw INR weten.
• Als u ziek bent. Onder ziekte verstaan we: langer dan drie dagen koorts en/of diarree en/of overgeven.
• Als u antibiotica gebruikt.

Waar kunt u uw INR laten controleren op vakantie?
U kunt terecht bij ziekenhuizen en laboratoria, soms ook bij een huisarts. Gaat u naar het buitenland?  
Dan vindt u de adressen op: www.fnt.nl > patiënten > adressen buitenland. Heeft u een nieuw adres voor 
INR-controle? Help de FNT (Federatie Nederlandse Trombosediensten) en geef het door.

Wat te doen na de INR-controle?
Vraag de uitslag van de INR (ook wel PT-INR) op en geef de uitslag dezelfde dag telefonisch of per e-mail  
door aan de trombosedienst. U ontvangt van ons een nieuwe dosering.
• trombosedienst Alkmaar: tel. 085 – 773 14 50, starlet.trombosedienst@mca.nl
• trombosedienst Den Helder: tel. 0223 – 69 62 33, trombosedienst@gemini-ziekenhuis.nl

Heeft	u	nog	vragen?	Bel	uw	trombosedienst	of	kijk	op	starlet-dc.nl	>	patiënten	>	trombosedienst.

Starlet wenst u een onbezorgde vakantie Gaat u op vakantie? Starlet ziet graag dat u volop kunt genieten van al het moois dat uw bestemming  
te bieden heeft. Daarom zetten we hier de belangrijkste vakantietips op een rij. 5 slimme tips voor uw vakantie1. Vergeet uw doseerkaart en uw vakantiebrief niet!2. Neem voldoende medicatie mee: liefst twee keer zoveel. Zo zit u nooit om medicatie verlegen als  

u langer moet blijven, bijvoorbeeld door ziekte of staking. Goed om te weten: in het buitenland kennen  
ze acenocoumarol en fenprocoumon vaak niet. Is deze medicatie niet voorhanden, dan wordt u ‘omgezet’  
naar een middel dat wel verkrijgbaar is, met alle extra controles van dien.3. Met het vliegtuig? Verdeel uw medicatie over hand- en ruimbagage. Mocht uw koffer tijdelijk zoekraken, 
dan zit u niet zonder medicatie. Bent u zelfmeter? Doe uw Coaguchek, strips en douaneverklaring in de  
handbagage. In het ruim is de temperatuur te laag.4.	Beweeg	regelmatig	en	drink	water	bij	een	lange	bus-,	trein-	of	vliegreis. Drink ook voldoende water  
bij warm weer op uw reisbestemming. Uitdroging kan uw INR verhogen.5.	Probeer	gevarieerd	te	eten,	ook	op	vakantie.

INR laten controleren of niet?Als het veilig kan, proberen we u vaak ‘over de vakantie heen te doseren’. Zo hoeft u tijdens uw vakantie niet  
op zoek naar een plek om uw INR te laten controleren.
Wanneer moet u uw INR wél laten controleren?• Als de trombosedienst dat aangeeft. De medewerkers vragen dit niet voor niets! 
• Als u langer dan zes weken op vakantie gaat. De maximale wegzendtermijn (als u niet zelf uw INR meet) 

is namelijk zes weken. • Als u in een geheel ander klimaat verblijft. Uw INR kan gaan stijgen of dalen. Daarom willen we vaak  
midden in uw vakantie uw INR weten.• Als u ziek bent. Onder ziekte verstaan we: langer dan drie dagen koorts en/of diarree en/of overgeven.

• Als u antibiotica gebruikt.

Waar kunt u uw INR laten controleren op vakantie?U kunt terecht bij ziekenhuizen en laboratoria, soms ook bij een huisarts. Gaat u naar het buitenland?  
Dan vindt u de adressen op: www.fnt.nl > patiënten > adressen buitenland. Heeft u een nieuw adres voor 
INR-controle? Help de FNT (Federatie Nederlandse Trombosediensten) en geef het door.Wat te doen na de INR-controle?Vraag de uitslag van de INR (ook wel PT-INR) op en geef de uitslag dezelfde dag telefonisch of per e-mail  

door aan de trombosedienst. U ontvangt van ons een nieuwe dosering.• trombosedienst Alkmaar: tel. 085 – 773 14 50, starlet.trombosedienst@mca.nl
• trombosedienst Den Helder: tel. 0223 – 69 62 33, trombosedienst@gemini-ziekenhuis.nlHeeft	u	nog	vragen?	Bel	uw	trombosedienst	of	kijk	op	starlet-dc.nl	>	patiënten	>	trombosedienst.

Vragen over bepalingen,  
uitslagen, interpretaties en 
referentiewaarden, thuisprikken 
en priklocaties?

“
”

Bel Starlet DC:
072 - 548 21 14
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Bezuinigen en toch de kwaliteit in de organisatie verhogen: dat vraagt enige 
creativiteit en inventiviteit. Bibliotheek Noordwest Veluwe loste dit op door in zee  
te gaan met Konica Minolta Partner Wuestman en het aantal multifunctionals in  
de vestigingen terug te brengen, zónder in te leveren op efficiency of gemak. 
Directeur Jan Hoogenberg: “We kozen voor deze lokale partij vanwege de korte 
lijnen en natuurlijk voor het uitstekende Konica Minolta-aanbod.”

bibliotHeek 
nooRdWest veluWe 
KAN LEZEN EN 
SCHRIjVEN MET 
WUESTMAN

Naast de hoofdvestiging in Harderwijk heeft Bibliotheek Noordwest Veluwe ook  
vestigingen in Elspeet, Ermelo, Nunspeet en Putten. Samen draaien de bibliotheken zo’n 
250.000 prints per jaar. Jan Hoogenberg, directeur: “Het gaat vooral om formulieren, 
documenten en brieven, maar ook om kleine kleurenposters en brochures. Eigenlijk  
alle soorten documenten die je in een middelgrote organisatie tegenkomt.”

“We zijn op multifunctionals van Konica Minolta uitgekomen, omdat Wuestman tijdens 
de laatste fase van de contractonderhandelingen met onze vorige leverancier aanschoof. 
Wuestman kwam met een uitstekend aanbod en presenteerde dat ook op een goede  
en prettige manier. Voorheen werkten we met verschillende typen multifunctionals in de 
vestigingen, maar omdat personeel regelmatig rouleert, moesten we steeds opnieuw 
bedieningsinstructies verzorgen. Dat kost onnodige tijd en energie. Bovendien gaven 
die systemen regelmatig problemen en waren ze nogal storingsgevoelig. Van de acht 
multifunctionals in totaal zijn we in de nieuwe opzet teruggegaan naar zes, waarmee  
we al flink besparen.”

Meedenken op alle fronten

“Andere bezuinigingen en inkomsten willen we realiseren door de eerste etage in het 
hoofdkantoor in Harderwijk te verhuren aan derden. Ook daarin denkt Wuestman mee. 
Want dat is beslist een van de opmerkelijke punten van het bedrijf: ze denken écht mee 
op alle fronten, ook als het misschien niet direct binnen hun werkveld valt. Met zo’n 
partner kun je prima samenwerken en dat is precies wat er gebeurt, want ze leveren nu 
ook de audioinstallaties voor onze vestigingen, het meubilair en de kantoorsupplies.”

“Vanaf het moment dat de nieuwe multifunctionals zijn geplaatst, hebben we eigenlijk 
alleen maar positieve ervaringen opgedaan. De bediening wijst zich vanzelf, de kwaliteit 
en kleuren zijn geweldig en de ondersteuning en service zijn perfect geregeld: we 
hebben er simpelweg geen omkijken naar. Makkelijk toch?”

 Partnership: gebundelde kracht en kennis
Konica Minolta, leverancier van totaaloplossingen voor de optimalisatie van 
informatie- en documentstromen werkt nauw samen met een andere specialist 
in totaaloplossingen, Wuestman in Harderwijk. Wuestman, gespecialiseerd 
in projectinrichting, audiovisuele oplossingen, document solutions en office 
supplies, hielp Bibliotheek Noordwest Veluwe het aantal multifunctionals terug 
te brengen. En dat zonder op efficiency en gebruiksgemak te bezuinigen.

j
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Jan Verboom, verantwoordelijk binnen Wuestman voor de afdeling Document 
Solutions: “Moderne multifunctionals zijn circuspaarden en werkpaarden tegelijk: 
ze moeten alle kunstjes kennen en mogen nooit verzaken. Toen we vorig jaar aan 
tafel schoven bij bibliotheek Noordwest Veluwe en de formulering van de opdracht 
hoorden, dachten we voor de oplossing direct aan Konica Minolta. Die keus beviel 
de bieb zo goed dat we ondertussen op vier terreinen zaken met hen doen.”

bibliotHeek 
nooRdWest veluWe 
KAN LEZEN EN 
SCHRIjVEN MET 
WUESTMAN

Bibliotheek Noordwest Veluwe heeft naast de hoofdvestiging in Harderwijk nog vier 
dochters in de omliggende dorpen en steden. In alle vestigingen samen stonden acht 
multifunctionals opgesteld die langzamerhand aan vervanging toe waren. Maar zoals 
veel organisaties, moest ook de bibliotheek de broekriem aanhalen: in het kader van 
bezuinigingen moesten de acht oude systemen plaatsmaken voor maximaal zes nieuwe. 

Jan Verboom: “Bibliotheek Noordwest Veluwe was al in gesprek met de eigen leverancier 
en vrijwel akkoord: het boek was al bijna gesloten, maar we mochten, als lokale partij, 
op de valreep toch aanschuiven. De oplossing die we met Konica Minolta konden bieden, 
bleek zonder meer de beste. We konden de gewenste bezuinigingen realiseren door zes 
identieke bizhubs te plaatsen, waardoor alle medewerkers op dezelfde wijze werken en 
de beheerskosten aanzienlijk lager uitvallen. De zes multifunctionals zijn medio dit jaar 
geleverd en de reacties zijn unaniem positief: iedereen vindt de systemen eenvoudig om 
mee te werken en daarnaast is de productiesnelheid en kwaliteit geweldig.”

Bibliotheek Noordwest Veluwe is tevreden met de oplossing en dat heeft voor Wuestman 
een prima kruisbestuiving opgeleverd: “Ook op onze andere complementaire services 
– de businessunits projectinrichting, audiovisuele oplossingen en office supplies – doen 
we inmiddels zaken met de bieb. Van het een komt het ander: als je maar goede 
oplossingen en producten levert.”

iedeReen vindt de sYsteMen eenvoudig 
oM Mee te WeRken en daaRnaast is de
PRODUCTIESNELHEID EN KWALITEIT GEWELDIG

D
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Dat de elektrische BMW wat langer op zich liet wachten, is 
volgens Oberink niet vreemd: “Als premiummerk hebben we 
een naam hoog te houden. De verwachtingen van onze klanten 
zijn altijd hoog. Waar veel merken kiezen voor een elektrische 
variant op een bestaand model, daar heeft BMW de elektri-
sche auto – en de groene productieprocessen eromheen – 
vanaf de eerste pennenstreek opnieuw ontwikkeld.” 

Belangrijk wapenfeit van de i3 vormt volgens Oberink  
de toepassing van het superlichte materiaal carbonfiber: 
“Waar de meeste elektrische auto’s zo’n 300 kilo zwaarder 
zijn, daar blijft de i3 met zijn gewicht onder de 1250 kilo. 
Dat vertaalt zich ook in rijeigenschappen: de i3 is snel en 
wendbaar, passend bij het BMW-gevoel. Bovendien komt 
het lage gewicht de actieradius van de auto ten goede.”

Verkoopkanaal naar keuze

Volgens Oberink is het BMW er alles aan gelegen om met 
het BMW i-concept zo nauw mogelijk aan de sluiten op de 
wensen van de consument. “Dat begint al met het verkoop-
kanaal. Was voorheen de dealer je enige aanspreekpunt, 
bij BMW i bepaal je zelf waar je je producten en diensten 
koopt. Zo is het mogelijk om je auto online te configureren, 
bij de BMW i-agent een offerte aan te vragen, de financial 
lease te regelen bij ons Customer Interaction Center, om 
vervolgens de uiteindelijke aanschaf weer bij de agent te 
doen. Persoonlijker kan het niet.” 

Of de dealers blij zijn mij met de nieuwe ingeslagen weg? 
“Voor BMW i hebben we een select aantal dealers aange-
wezen die als agent fungeren. Normaal gesproken koopt 
de dealer de auto’s voor eigen rekening, maar in het agen-
tenmodel faciliteert BMW alle middelen.” 

GAAT VERDER DAN ALLEEN HET PRODUCT

BMW i maakt rijden duurzamer én persoonlijker

Tijdens een wereldwijd online-event werd eind juli de volledig elektrische BMW i3 gepresenteerd. Met dit eerste 

model van het nieuwe submerk BMW i slaat autofabrikant BMW de weg van duurzame en individuele mobiliteit in. 

Erick Oberink, directeur sales channel development bij BMW Nederland in Rijswijk: “We tillen niet alleen het duur-

zame rijden naar een hoger niveau, vanuit het BMW i-concept kunnen we ook beter inspelen op de persoonlijke 

wensen en mobiliteitsbehoefte van de consument.”

Erick Oberink, directeur sales channel development BMW Nederland

DE CONSUMENT STAAT BIJ 
ONS OP NUMMER ÉÉN 

Oberink voegt toe dat alle dealers uit het BMW-netwerk 
zich terdege bewust zijn van nieuwe ontwikkelingen zoals 
de online verkoop. “Gebruikte auto’s worden nu al op grote 
schaal online aan de man gebracht. Inmiddels zijn ook de 
eerste initiatieven voor nieuwe auto’s zichtbaar, bijvoorbeeld 
via de ANWB of nieuweautokopen.nl. Met pilots bekijken 
we hoe we dat voor BMW het beste kunnen vormgeven. 
De consument staat bij ons op nummer één. En wil die zijn 
auto via andere kanalen kopen, dan spelen we daar graag 
op in, maar dan wel op zo’n manier dat er voor de dealers 
en voor BMW een win-winsituatie ontstaat. De dealers 
spelen tenslotte een belangrijke rol in de klantbeleving. 
Dankzij hun focus op dienstverlening maken ze de slogan 
‘BMW maakt rijden geweldig’ elke dag weer waar.”
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LiftAssist
Complete control over
   your lift management

S OL U T I O N S

 Eurlicon BV

Gedempt Hamerkanaal 35

1021 KL Amsterdam

Tel. 020 494 27 40 

 Fax 020 494 26 77 

info@eurlicon.nl

Meer grip op liftonderhoud.
Met een onafhankelijk liftadvies van Eurlicon.

Er zijn maar weinig VvE’s die alle kennis over liftonderhoud in huis hebben. Hoe 

beoordeelt u of u de onderhoudskwaliteit krijgt waarvoor u betaalt? Is de voor-

gestelde onderdeelvervanging of liftrenovatie wel noodzakelijk? En is de prijs 

marktconform? Vraag het de onafhankelijke liftadviseurs van Eurlicon. Zij wijzen u 

de weg naar het optimale liftonderhoudsplan. Niet zelden zorgt dat voor besparingen 

tot wel 30%. Ook toe aan een optimalisatie- en besparingsadvies? Bel meteen 

Eurlicon op (020) 494 27 40 en ervaar hoe uw VvE de kosten voor liftonderhoud 

kan reduceren.

www.eurlicon.nl

Dat we zoveel 
konden besparen 
op liftonderhoud!

Sluit u nu aan bij VvE-Liftsupport

Het beste liftonderhoud tegen de beste prijs

4

3

2

1

U heeft volledig inzicht in de naleving van onderhoudsafspraken

Eurlicon controleert doorlopend of de onderhoudsfirma de gemaakte afspraken nakomt. 

Ook kunt u zelf via het Liftcollectief-webportal bekijken wat de stand van zaken is.

U heeft altijd een liftdeskundige bij de hand

Met VvE-Liftsupport staat uw VvE er nooit alleen voor. U kunt altijd bij Eurlicon terecht 

met uw vragen over uw lift(en), de regelgeving of het onderhoud. Is de renovatie die 

uw onderhoudsfirma voorstelt, wel nodig? Is de storing goed verholpen? Hoe staat 

het met de kwaliteit van het onderhoud? Eurlicon is er voor u, zowel online als op 

afroep. We beschikken bijvoorbeeld over liftdeskundigen door heel Nederland.

Wilt u zich aansluiten bij VvE-Liftsupport? Of wilt u eerst meer informatie?

Kijk op www.vve-liftsupport.nl. Of bel Eurlicon: 020 – 494 27 40.

Er zijn maar weinig VvE’s die alle kennis in huis hebben als het gaat om liftonderhoud. 

Veel VvE-besturen vertrouwen dan ook blind op de deskundigheid van hun onder-

houdsfirma. Maar krijgt u in zo’n situatie wel de onderhoudskwaliteit waarvoor u 

betaalt? En is de prijs wel marktconform? Door u aan te sluiten bij VvE-Liftsupport 

van Eurlicon kunt u deze vragen altijd met ja beantwoorden. 

Met VvE-Liftsupport brengt Eurlicon de belangen van uw VvE en die van andere 

VvE’s bij elkaar. Dat biedt ons gezamenlijke slagkracht. Eurlicon voert de onderhan-

delingen met verschillende onderhoudspartijen, helpt bij de inkoop en staat u bij in 

alles wat met uw lift(en) te maken heeft. Daarbij houdt u altijd de regie in handen:  

u bepaalt uiteindelijk zelf met welke firma u in zee gaat. Wij zijn alleen uw adviseur.

Het VvE-Liftsupport-onderhoudscontract is helemaal toegesneden op uw VvE

Niet de voorwaarden van de onderhoudsfirma maar de behoeften en wensen van de 

VvE zijn maatgevend bij het opstellen van ons onderhoudscontract. In de overeen-

komst staan enkel en alleen afspraken die uitvoerbaar en meetbaar zijn. Zo kan niets 

meer onduidelijk blijven.

U betaalt altijd een eerlijke prijs

Omdat u met meerdere eigenaren hetzelfde product  inkoopt, krijgt u altijd de juiste prijs. 

Als onafhankelijke partij heeft Eurlicon uiteraard geen voorkeur voor een onderhouds-

firma. U bepaalt zelf met wie u zaken doet. Wij communiceren vanuit onze kennis altijd op 

een gelijkwaardig niveau met de onderhoudsfirma van uw keuze.

De voordelen van Eurlicon’s VvE-Liftsupport
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As the leading international expert centre in safety, Liftinstituut points out the 
path in the jungle of laws, knowledge and safeguards. Based on many years of 
experience in product certifi cation, we certify lifts, escalators and moving walks 
worldwide, and offer guidance. In this bulletin you will fi nd four of our latest 
certifi cation projects.  Would you like more information? Call our account manager 
Dennis Lindeboom on (+31) 65 20 84 107.

Also your partner in EPC and PESSRAL certifi cations

ANSI Accredited Program
PRODUCT CERTIFICATION 

#0842

Your certifi cation 
partner for 
North America 
and Europe

Accredited by 
RvA and registered 
as Notifi ed Body 
in Brussels www.liftinstituut.com

“At Interlift 2013, we presented our new MRM lift systems 
that are in line with EN 81-21. The development of these 
compact lifts, with their high installation fl exibility, 
was driven by the growing demand for lift systems for 
buildings with limited pit depth and shaft overhead height. 
The systems were tested and certifi ed in partnership with 
Liftinstituut. The entire process was completed within three 
months. Liftinstituut’s guidance certainly contributed to 
the rapid certifi cation.”

Mr. Walter Rohregger
Chief Executive Offi cer of Wittur Holding

Wittur MRM lifts: when space is limited
Liftinstituut stands for guidance and certification

NEWS 1|2014
Special projects & client testimonials

HOE HOORT HET
IN DE LIFT?

LIFTETIQUETTE 
met Anouk van 

Eekelen

AANGEBODEN DOOR HET LIFTINSTITUUT

20

LiftAcademy®

WORKSHOPS>CURSUSSEN>ARBOTRAININGEN>

Veilig glasbewassen: 
BEDRIJFSECONOMISCHE EN VEILIGHEIDSASPECTEN ROND VEILIG SCHOONMAAKONDERHOUD

Cursusduur:
1 dag

Groepsgrootte:
min. 4 personen  
max. 8 personen

Investering:
open cursus  
€ 604,- per persoon

in-company cursus:  
vraag een vrijblijvende  
offerte aan

AANMELDEN?

>  Ga naar www.liftacademy.nl

>  Of bel 020 - 435 06 06

Bekijk de algemene voorwaarden op pagina 35.

Doelgroep
     werkvoorbereiders  

bij woningcorporaties

     technisch managers bij 
professionele vastgoed-
beheerders

     facility managers in grote 
openbare gebouwen

     beheersorganisaties voor VvE’s

Inhoud
 algemene inleiding 

     uitleg wet- en regelgeving

     keuzes in onderhoudsniveau

     uitleg risico-inventarisatie  
en -evaluatie (RI&E)

     veilige oplossingen

  keuzes uit bedrijfs-
economische overwegingen

     gezamenlijk uitwerken van 
voorbeelden

Een nieuwe opleiding voor werkvoorbereiders, technisch managers, facility managers en beheersorganisaties. 
In het verlengde van het veilig inrichten van daken is een opleiding rond het schoonmaakonderhoud aan de 
buitenzijde van gebouwen ontwikkeld. De cursus ‘Veilig glasbewassen’ behandelt tal van onderwerpen waaraan 
u moet denken, maar waarbij u wellicht niet altijd stilstaat. 

Met de opleiding helpt de LiftAcademy u de reiniging van de buitengevels efficiënt vorm te geven. Daarbij 
kijken we naar de risico’s, het gewenste onderhoudsniveau en de wettelijke verplichtingen – alles via een 
plan van aanpak. We behandelen een groot aantal mogelijke oplossingen om veilig te kunnen glazenwassen 
en schoonmaken. U zult zien dat u bedrijfseconomisch interessante keuzes kunt maken, waarmee u ook 
doelmatig aan uw wettelijke en contractverplichtingen voldoet. 

Cursussen

Trainingen
Arbotrainingen

Cursussen

Workshops

LiftAcademy®
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hét opleidingscentrum van het Liftinstituut

VEILIG DE ROLTRAP OP

Click to view online

https://youtu.be/syfMzNT09Eg
http://huisstijlweb.nu/bladeren/vidomes/VID1087/


VERDER KIJKEN, VERDER KOMEN MET DE ONDERSTEUNING EN KENNIS VAN SICK.

Detecteren, positioneren, identificeren? Voor de beste oplossingen moet je soms verder kijken, weten we bij SICK. Vanuit onze brede kennis en wereldwijde 
ervaring helpen we u alle mogelijk heden te overzien en bieden we u ondersteuning op elke gewenste locatie. In ons Test & Training Centrum kunt u nu zelfs 
uw applicaties testen zonder uw processen stil te leggen. Maak kennis met de wereld van SICK en ontdek hoe we u graag verder helpen. www.sick.nl

Sensor Intelligence.

THIS IS
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FOCUS OP  FOTOCELLENMet handige keuzehulp voor  
lichtbron en reflector 
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ZELFBEDiENiNg VOOR KOEiEN BOUMaTiC ROBOTiCS VEROVERT DE wERELD

MET ‘SiCK-BLaUwE’ MELKROBOT

PagiNa 4

AFBRAMEN & SLIJPEN Saint-gobain abrasives beveiligt 
slijpschijfproductie met SiCK

PagiNa 8

MEGASTOFZUIGERS Druksensoren SiCK schitteren in 
innovatie van Hencon

PagiNa 24

R E L A T I E M A G A Z I N E  v A N  S I c k  B . v .
2 _ 2 0 1 3

FEITEN  
OVER VISIONIs een camera altijd  de beste oplossing? PAGINA 16

HOE WILT U  
UW BIEFSTUK?MPS EN SICK VERHOGEN EFFICIENCY EN  TRACEABILITY BIJ VLEESVERWERKER GOEDEGEBUUR

PAGINA 22

MARKTLEIDER 
Brabants ATD Machinery levert  sigarenproductiemachines wereldwijd
 

PAGINA 4

GRIP OP DE ZAAK 
Nieuwe buffertafel Polyketting gooit internationaal hoge ogen
 

PAGINA 12

R E L A T I E M A G A Z I N E  V A N  S I C K  B . V . 1 _ 2 0 1 4

WAT & HOE  

NIVEAUMETING 
Hoe kiest u de meetmethode  

voor uw toepassing? PAGINA 14

HET SUCCES VAN  

DE ACHTERKANT 
NEDPACK EN SICK AUTOMATISEREN VERPAKKINGS

PROCES ROLLEN RELEASELINER BIJ LOPAREX

PAGINA 24

HOGESNELHEIDCHIPS 

Joloda verkort laadproces  

PepsiCo met half uur 

 
PAGINA 4

VISION EN VERDER

Juiste identificatieoplossing  

begint met kostenbatenanalyse  

 
PAGINA 42

R E L A T I E M A G A Z I N E  V A N  S I C K  B . V . 2 _ 2 0 1 4

Click to view online

http://huisstijlweb.nu/bladeren/SICK_Insight_2_2014/
http://huisstijlweb.nu/bladeren/SICK_Insight_2_2014/
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Synergy

Elkaar helpen, 
maakt je sterker

Synergy

Samen komen we
verder dan alleen

we are all connected,  
it makes us stronger
help each other

Synergy
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magazineInfoRmatIe en InSPIRatIe VooR huuRDeRSVan VIDomeS

DecemBeR 2012 nR. 4

Crisis vraagt om creativiteit

Bewoners maken feestvan Burendag

SCHRIJF U  
IN vooR de NIeUWSBRIeF

en win een  VVV Cadeaubon
 pag. 3

Bezorgers bedankt!Digitale nieuwsbrief vervangt Vidomes Magazine  

magazine
INfoRmAtIe eN INSpIRAtIe 

VooR huuRdeRS

VAN VIdomeS

AuGuStuS 2012 NR. 3

Het dak eraf
in Rijswijk

Hoe gaat  
Vidomes om  

met de crisis?

WOON

BELEVINGs

ONDERZOEK 

Geef uw mening 

pag. 3
Gilleshof aan de jeu de boules

Bewonerscommissie wint prijs 

magazine
InfOrMatIE En InSpIratIE 

VOOr huurDErS

Van VIDOMES

fEbruarI 2012 nr. 1

Profijt van speel-

ruimte binnen 

Europa-regel

De Dijken 10

viert opening 

dijkhuisje

Smakelijk overleg

Hof van Heden vergadert en geniet 600 huur

woningen

te koop? 

Zie pag. 14

Abonneer u nu op 
Vidomes’ digitale nieuwsbrief  
voor huurders

Zo meldt u zich aan:  Ga naar www.vidomes.nl/nieuwsbrieven
  Of vul de antwoordkaart op de achterzijde in

Blijf op de  hoogte van  alle belangrijke  Vidomes-  informatie

DE DIGITALE NIEUWSBRIEF
 Minimaal 3x per jaar in uw mailbox  Alle informatie die voor u als huurder belangrijk is  Altijd actueel
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InFORMAtIe OVeR:

toestemming voor  

uw klus

advies bij uw klus

vergoedingen als  

u verhuist

Zelf klussen 
aan uw  
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InFORMAtIe OVeR:

huur betalen

inwonen, mede

huurderschap en  

deelopzegging

klachten melden

huur opzeggen 

contact met Vidomes

Welkom bij 
Vidomes
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InFORMAtIe OVeR:

Onderhoud

Reparaties

Service abonnement

Onderhoud 
aan uw 
woning
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InFORMAtIe OVeR:

Koopgarant: voordelig  

en veilig een woning 

kopen

“Wij willen  
kopen. Is dat 
haalbaar?”

 

Informatiemarkt 

woensdag 
30 oktober 

van 17.00 
tot 19.00 uur

De Gilden, Leidschendam  
een appartement voor het leven
Bent u of uw partner rolstoelgebonden? En zoekt u een nieuwe,  

passende woning? Vidomes bouwt zestien zeer ruime, geheel  

rolstoeldoorgankelijke driekamerappartementen in nieuwbouwproject 

De Gilden in Leidschendam. De eerste acht van zestien sociale  

huurappartementen worden naar verwachting in december 2013  

opgeleverd.  

Nieuwsgierig? 

Bezoek de informatiemarkt op woensdag 30 oktober van 17.00 tot  

19.00 uur in verenigingsgebouw De Binnenhof aan de Damhouderstraat 

2A in Leidschendam. Vidomes organiseert deze markt samen met de 

gemeente Leidschendam-Voorburg, en de zorgorganisaties Levin, 

Florence en WZH. Behalve over het project, de woningen en de verhuur 

krijgt u er ook alle informatie over WMO-zaken en zorg.

Nieuwbouwproject
in Leidschendam

Direct meer weten?
Kijk op www.vidomes.nl of

bel het KlantContactCentrum 

van Vidomes: 088 – 845 66 00 

(ma-vr 8-17 uur). w w w . v i d o m e s . n l

Meer weten? www.vidomes.nl/tekoop

Zoek je een aantrekkelijke maar betaalbare woning? 

Woningcorporatie Vidomes verkoopt verschillende 

huurwoningen. Er kan meer dan je denkt.

Check alle 
koopwoningen op 
www.vidomes.nl

 Je eigen huis?

Vidomes verkoopt!

Veilig en zeker kopen 

met Koopgarant

Nu te koop voor € 122.500,-

Met koopgarant vanaf € 91.875,- (k.k.)

www.vidomes.nl/tekoop

Click to view online

http://huisstijlweb.nu/bladeren/vidomes/VID1087/
http://huisstijlweb.nu/bladeren/vidomes/VID1087/
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Huurappartement in hartje Apeldoorn?
Ontdek de Stadhouder

www.hurenindestadhouder.nl

Op vrijdag 5 juli bent u van harte welkom in De Stadhouder aan de Disselhof 2 
in Apeldoorn. Kom de modelwoning bezichtigen en laat u rondleiden door de 
ruime en comfortabele drie kamerappartementen die per direct beschikbaar zijn. 
Liever rondkijken op een ander moment? Bel (026) 355 04 00.

OPEN DAG

vrijdag 5 juli 

van 10.00 tot 11.30 uur 

D e  k e u z e v r i j h e i D  v a n  h u r e n  a a n  D e  v e c h t

“Luxe wonen gaat voor mij
verder dan de woning alleen.”

aan de VechtHuren
200 luxe huurappartementen in Op Buuren, Maarssen

Markthal Rotterdam
19 plattegronden

www.hureninmarkthal.nl
De Amazones  |  ‘s-Hertogenbosch  |  Waar de stad tot rust komt 1

2

Wonen in het park
waar de stad tot rust komt

OVERZICHT EN PLATTEGRONDEN

NIEUW VREDENBERGH
A P P A R T E M E N T E N

HubertusStaete

• Woonoppervlakte van 97 tot 127 m2

• Zeer complete Siematic keuken met inbouwapparatuur

• Luxe badkamer met douche, bad en dubbele wastafel

• Ruim terras op zuidwesten

• Parkeerplaats in ondergelegen garage

• Prognose oplevering januari 2010

• Huurprijs vanaf  € 1965,- per maand, inclusief  parkeerplaats en servicekosten

Informatie: www.hureninHubertusStaete.nl

Vesteda Woongalerie Haaglanden, 070-3131800

Met gratis  
interieur-
advies*

* Vraag naar de voorwaarden

Vorstelijk wonen in Benoordenhout
24 exclusieve huurappartementen in HubertusStaete OpBuurenappartementen Cruydenborgh

Wonen aan het water in Stadshart Almere? 
Luxe huurappartementen

Side by Side, Koetsierbaan, Almere

Kijk op www.woneninsidebyside.nl of op www.vesteda.com  
  voor ons volledige woningaanbod of bel (020) 524 69 99

Fantastisch uitzicht per direct te huur!
- drie-en vierkamerappartementen
- ruime loggia’s
- speelse plattegrond
- luxe afwerking
- complete keuken en badkamer
- fitness voor bewoners

Te huur  vanaf € 846,- per maand exclusief € 50,- 
voor de parkeerplaats en € 115,- servicekosten

Nu diverse appartementen per direct te huur!  
Bel voor een afspraak 020-524 69 99. 

 *  Vraag de makelaar naar  
de voorwaarden.

Open DAG: 
zaterdag 

30 november
 11.00 tot 13.00 uur

Ontvangst:
Koetsierbaan 147

HUURACTIe:  
2 maanden gratis huren!*

De Leyster
www.wonenindeleyster.nl

Huren met vrij uitzicht?
Ruime nieuwbouw appartementen nu te huur

- Luxe en compleet afgewerkte appartementen

- 96 tot 128 m2 woonoppervlak

- Vrij uitzicht over de stad

- Keuken met inbouw apparatuur 

- Eigen parkeerplaats in ondergrondse garage

- Parken, winkels en openbaar vervoer op loopafstand

BEL VOOR INFORMATIE:

070 - 31 31 800

Click to view online

http://huisstijlweb.nu/bladeren/amazones/
http://huisstijlweb.nu/bladeren/amazones/
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“Zij wilde  
oma nog één 
tekening  
meegeven.”
Monique Pronk, Uitvaartleider

www.ijmonduitvaart.nl     tel. 0800-0375

Vertrouwd dichtbij.

“Ze wilde 
nog één keer
voor haar
vader spelen.”
Sylvette Kwee, Uitvaartleider 

www.ijmonduitvaart.nl     tel. 0800-0375

Vertrouwd dichtbij.

De Associatie bouwt een nieuw
uitvaartcentrum in Alkmaar

www.associatieuitvaart.nl   tel. 0800-0375

Open
juni
2013

www.associatieuitvaart.nl    tel. 0800-0375

Een nieuw uitvaartcentrum 
voor een persoonlijk afscheid
Jeanis Kool en Nicole Poel, Uitvaartleiders

Vertrouwd dichtbij.

Nieuw aan de
Edisonweg 15  

in Alkmaar

De uitvaart – goed om bij stil te staan
Niemand staat graag stil bij het afscheid van het leven. Maar als het zover is, wilt u wel de zekerheid dat de uitvaart tot in de puntjes is verzorgd. Vertrouw daarom op Associatie Uitvaartverzorging. Wij organiseren de uitvaart volgens uw wensen en zorgen ervoor dat het laatste afscheid een 
waardige en respectvolle afsluiting van het leven is.

Onze werkwijze: persoonlijk en betrokken
Bij Associatie Uitvaartverzorging staan we voor een persoon-
lijke aanpak. Dat merkt u zodra een van onze uitvaartleiders 
bij u komt. Vanuit hun betrokkenheid en jarenlange ervaring 
hebben onze mensen een antwoord op al uw vragen. Samen 
met u nemen ze de tijd om een mooi afscheid vorm te geven, 
waarbij de wensen van u en de overledene centraal staan.  
De prettige zekerheid dat alles goed geregeld is, brengt bij 
nabestaanden al snel een gevoel van rust.  

Uitvaartcentra vertrouwd dichtbij
Met uitvaartcentra in Zaandam, Wormerveer en Purmerend 
kan het afscheid altijd dicht bij huis plaatsvinden. In deze 
uitvaartcentra beschikt Associatie Uitvaartverzorging over 
een waaksuite: een ruimte waar u als nabestaande dag  
en nacht terecht kunt met een eigen sleutel. Hier, in een 
vriendelijke en huiselijke omgeving, kunt u afscheid 
nemen op die momenten dat u daar behoefte aan heeft.

Ook voor nazorg
Bij Associatie Uitvaartverzorging begeleiden we niet alleen 
de uitvaart, we bieden tevens nazorg. Onze nazorg-
medewerkster wijst u graag de weg in alle administratieve 
aangelegenheden die na de uitvaart op u af komen. Daarbij 
kan het bijvoorbeeld gaan om het opzeggen of wijzigen van 
pensioenen, uitkeringen, bankrekeningen, verzekeringen 
en abonnementen. Ook kan zij ervoor zorg dragen dat 
over lijden s  polissen worden uitgekeerd. Voor velen is de 
nazorg medewerkster een luisterend oor. Indien gewenst, 
kan zij u verwijzen naar personen en instanties die 
gespecialiseerd zijn in hulp bij rouwverwerking.

Betrouwbare uitvaartorganisatie  
zonder winstoogmerk
Associatie Uitvaartverzorging maakt deel uit van de 
Uitvaartvereniging Noordhollandse Coöperatie. Met ruim 
dertigduizend leden zijn we uitgegroeid tot een van de 
grote coöperatieve uitvaartverenigingen in Nederland. 
Toch zijn we in onze manier van werken klein gebleven: 
we zijn betrokken en nemen de tijd voor u. Omdat onze 
vereniging geen winstoogmerk kent, verzorgen we de uitvaart 
– geheel volgens uw wensen – tegen een eerlijke prijs. 

Keurmerk Uitvaartzorg: bewijs van kwaliteit
Associatie Uitvaartverzorging beschikt over het Keurmerk 
Uitvaartzorg. Onze garantie en uw zekerheid dat wij aan 
de zware kwaliteitseisen van de gezamenlijke branche-
organisaties voldoen. Kiest u voor onze uitvaartorganisatie, 
dan weet u dat u altijd met ervaren en goed opgeleide 
medewerkers te maken heeft. 

Uitvaartverzekering of depositofonds? 
Associatie Uitvaartverzorging biedt zelf geen uitvaart-
verzekeringen, maar brengt u graag in contact met ervaren 
adviseurs. Bent u op een leeftijd dat verzekeren niet meer 
mogelijk is, dan vormt ons depositofonds een aantrekkelijk 
alternatief. U stort of spaart een bedrag voor uw uitvaart 
en ontvangt daarover een rente die veelal hoger is dan  
op een spaarrekening. Neemt u voor een vrijblijvend en 
persoonlijk advies gerust contact met ons op.

Meer informatie of advies?  
We zijn er voor u
Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Wilt u de 
mogelijkheden bespreken van een uitvaart die aansluit  
bij uw persoonlijke wensen? De mensen van Associatie 
Uitvaartverzorging komen graag bij u thuis voor een 
informatieve kennismaking. Langskomen bij een van  
onze uitvaartcentra kan natuurlijk ook. Bel 0800 - 0375 
voor een – uiteraard kosteloze – afspraak. 

Ons basispakket bestaat uit:
• organiseren van de begrafenis of crematie

• bespreken van de uitvaart door een uitvaartleider
• realiseren van de besproken wensen en het voorbereiden 

van de uitvaartplechtigheid
• begeleiden van de uitvaartplechtigheid

• overbrengen van de overledene van het overlijdensadres 
naar het adres van opbaring (binnen ons rayon)

• (aanvullend) verzorgen van de overledene
• gebruik van één van onze uitvaartcentra
• bij gebruik van één van onze uitvaartcentra:  

condoleancebezoeken
• 50 rouwcirculaires met postzegels en PostNL-verzendset
• gebruik van een zilvergrijze rouwauto
• bij een begrafenis: vier dragers
• leveren van een condoleanceregister
• verzorgen van de overlijdenspapieren
• aangifte bij de burgerlijke stand
• leveren van de akte van overlijden
• bezoek van onze nazorgconsulent (na de uitvaart)
 
Op basis van het bovenstaande is er ook een 
pakket voor:
• een uitvaart met een opbaring in het eigen woonhuis
• een uitvaart met een voorafgaande kerkdienst
• een begrafenis met acht dragers
• een combinatie van bovenstaande situaties

Altijd bereikbaar via 0800 – 0375 
De mensen van Associatie Uitvaartverzorging zijn  
altijd vertrouwd dichtbij. Via het gratis telefoonnummer 
0800 – 0375 zijn we 24 uur per dag bereikbaar.
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Alstublieft! Een lidmaatschap  
met vele voordelen
Graag biedt Associatie Uitvaartverzorging u een gratis lidmaatschap aan. 
Door u bij ons aan te sluiten, heeft u recht op vele voordelen: u krijgt 
korting op de uitvaartkosten, ontvangt ons periodieke informatiemagazine 
en kunt uw uitvaartwensen vastleggen en beheren via onze site. 
Ook heeft u als lid toegang tot onze ‘Zorg voor Leden’, een scala aan  
extra diensten waarvan u tegen gereduceerd tarief gebruik kunt maken. 
Denk aan ondersteuning bij nalatenschap, testament, belastingen, 
boedelafwikkeling en ritueelbegeleiding.

Vertrouwd dichtbij

www.associatieuitvaart.nl  tel. 0800- 0375

U
itvaartvereniging N

oordhollandse Coöperatie 

Antw
oordnum

m
er 350

1520 VB W
ORM

ERVEER

Een postzegel 

is niet nodig

Tarieven 2015

Basistarieven

Crematie voor leden 
€  2.990

Crematie voor niet-leden 
€  3.130

Begrafenis voor leden 
€  3.200

Begrafenis voor niet-leden 
€ 3.340

Kosten crematoria

Heerhugowaard 
± €  1.238

Schagen 
± €  1.355

Purmerend 
± €  1.479

Westerveld (Driehuis) 
± €  1.360

Kosten algemeen graf (gem. begraafplaats)

Purmerend 
± €  927

Heerhugowaard 
± €  1.198

Alkmaar 
± €  732

Heiloo 
± €  1.343

Castricum 
± €  835

Meer informatie? Bel gratis 0800-0375

Of kijk op www.associatieuitvaart.nl

Purmerend
Purmerweg 31

1441 RA Purmerend

 
Telefoon: 0800-0375

Openingstijden: op werkdagen  

van 13.30 - 17.00 uur

Castricum
Kramersweg 1 (Onderlangs)

1901 NP Castricum

 
Telefoon: 0251 - 25 20 94

Openingstijden: op afspraak

Heiloo
Westerweg 263

1852 AG Heiloo

 
Telefoon: 072 - 520 47 00

Openingstijden: op afspraak

Alkmaar
Edisonweg 15

1821 BN Alkmaar

 
Telefoon: 072 - 520 47 00

Openingstijden: op afspraak

1

Vertrouwd 
dichtbij

D A G B OE Kvan mijn afscheid

Wat zeg je om een ander te troosten? De ervaring leert dat veel 
mensen geen antwoord hebben op deze vraag. Daarom nodigt 
Associatie Uitvaartverzorging u graag uit voor de speciale thema-
bijeenkomst ‘Troost’ op dinsdag 28 oktober, van 10 tot 12 uur. 

Als deskundige in de begeleiding bij rouw en verlies houdt 
Dorine Dokter van buroTROOST die ochtend een korte lezing, 
waarna er alle gelegenheid is om vragen te stellen, ervaringen 
te delen en te discussiëren.

Wilt u de bijeenkomst bijwonen? De toegang is gratis. Met één 
telefoontje naar 075 – 647 87 47 laat u ons weten dat u erbij bent. 
Wilt u meer informatie? Ook dan kunt u dit nummer bellen, maar u 
kunt ook kijken op onze website.

www.associatieuitvaart.nl  tel. 075 - 647 87 47

Vertrouwd dichtbij

28 oktober
van 10 - 12 uur

Uitvaartcentrum 
Zaandam

Jan van Scorelstraat 9 
Zaandam

Uitnodiging 
bijeenkomst Troost



 Lekker eten-, drinken- en uitgaansgids 2009

Horecagids

Smakelijk eten en drinken op Texel

Compleet met leuke wetenswaardigheden

 B2C

Welkom in het Texelse voorjaar. Twintig minuten varen  
en u kunt genieten van zon, zee en ruimte. Van een heerlijke 
wandeling op het strand. Van een fietstocht langs de  

bollenvelden en de lammetjes in de wei. Of van zomaar 
een middagje zonnebaden bij een strandpaviljoen.  
Nergens is de lucht zo prikkelend fris.

Texel brengt 
de lente dichterbij

Kijk op
www.texel.net

en win!

Dicht bij huis helemaal opladen? 
Kijk op www.texel.net en maak kans op een heerlijke midweek op Texel.

Tagesausflug Insel Texel

Dagje Texel

Speciaal dagarrangementSpezialangebot zum Kennenlernen

Aan de slag, eropuitTexel betekent wandelen en fietsen. U vindt er een groot 

aantal bewegwijzerde wandelroutes, vaak door de prachtig-

ste natuur. Ook fietsend kunt u het eiland goed verkennen. 

Er liggen prachtige fietsroutes, een aanrader is bijvoorbeeld 

het fietspad aan de zeezijde van de Waddendijk. Houdt u 

van wat meer spektakel? Het strand is dé plek om te vliege-

ren, wind- en kitesurfen, strandzeilen.Zeven dorpjes, volop gezelligheid
U gaat voor gezelligheid? Voor winkelen en uitgaan, flaneren 

en een restaurantje pakken? Dat treft, Texel herbergt zeven 

sfeervolle dorpjes. Het grootste is Den Burg, bijna een stadje. 

Een echte badplaats is De Koog, terwijl het kleinste dorp 

De Waal juist een weldadige rust uitstraalt. Een echt haven-

dorpje is Oudeschild. Ronduit schilderachtig zijn Oosterend 

en Den Hoorn. En slaat u op weg naar de vuurtoren vooral De 

Cocksdorp niet over, met haar vele winkeltjes en restaurants. 
Hinaus in die Natur!Texel – das bedeutet Wandern und Radfahren. Sie finden dort 

zahlreiche markierte Wanderwege mitten durch die schönste 

Natur. Auch mit dem Rad lohnt es sich, die Insel zu entdecken. 

Ein Geheimtipp: der Radweg an der Meeresseit des Watten-

deichs. Sie mögens gerne abenteurlich? Der Strand ist ideal 

zum Drachenfliegen, Surfen oder Strandsegeln.
Sieben Dörfer voll Gemütlichkeit

Sie suchen Gemütlichkeit? Einkaufen, ausgehen, flanieren, 

Restaurants? Dann sind Sie hier genau richtig, denn auf Texel 

finden Sie 7 stimmungsvolle Dörfer. Das größte Dorf ist Den 

Burg, schon fast eine kleine Stadt. De Koog ist ein echter Bade-

ort, während das kleinste Dorf De Waal eine wohltuende Ruhe 

ausstrahlt. Ein echtes Hafendorf dagegen ist Oudeschild. Gera-

dezu malerisch sind Oosterend und Den Hoorn. Und besuchen 

Sie auf Ihrem Weg zum Leuchttum unbedingt De Cocksdorp 

mit seinen vielen Geschäften und Restaurants.

Informatie en verkoop:
Diverse verkooppunten in Noord-Holland, o.a. de VVV’s

Tevens te bestellen via www.texel.netInformationen und Verkauf:
Mehrere Verkaufsstellen in Nord Holland, u.A. bei VVV‘s

Auch über www.texel.net zu bestellen

Uitgave:
VVV TexelEmmalaan 66Postbus 31790 AA Den Burg

T +31(0)222 31 47 41F +31(0)222 31 00 54www.texel.net

 Unieke natuurgebieden
 7 dorpen

 30 km strand 16.000 schapen 6 Texelse musea 135 km fietspad En veel meer...

 Einzigartige Naturgebiete
 7 Dörfer

 30 Km Strand 16.000 Schafe 6 texelsche Museen 135 Km Fahrradweg Und vieles mehr...

www.texel.net

Duin en dijkroute

Duin en dijkroute

Tips langs de route

Tips langs de route

ca. 30 km  route
ca. 30 Km Route

1   De Cocksdorp is vernoemd naar de 

reder De Cock, een van de eigenaren 

van het gebied dat vanaf 1835 werd 

ingepolderd tot de polder Eierland.
Geniet van het uitzicht vanaf de 

vuurtoren! De vuurtoren is gebouwd 

in 1863. In de Tweede Wereldoorlog 

is hij zo zwaar beschadigd, dat na de 

oorlog een cilinder om de oude 

vuurtoren heen gebouwd werd. 

Sinds begin 2009 is de vuurtoren 

opengesteld voor bezoek.2   De Zanddijk is aangelegd in 

1629/1630 om een verbinding tussen 

Texel en het eilandje Eijerland te  

maken. 

3   Vanaf de dijk bij de molen heeft u 

een prachtig uitzicht over de Wadden

zee en het natuurgebied De Bol van 

Natuurmonumenten. De Bol is een 

belangrijk broedterrein voor vogels 

en er groeien veel orchideeën.Iets verderop ziet u een stukje van 

het buitendijkse kweldergebied  

De Schorren. Dit gebied van Natuur

monumenten is een belangrijke 

hoogwatervluchtplaats voor de  

vogels in de westelijke Waddenzee.  

1   De Cocksdorp is vernoemd naar de 

reder De Cock, een van de eigenaren 

van het gebied dat vanaf 1835 werd 

ingepolderd tot de polder Eierland.
Geniet van het uitzicht vanaf de vuur-

toren! De vuurtoren is gebouwd in 

1863. In de Tweede Wereldoorlog is  

hij zo zwaar beschadigd, dat na de 

oorlog een cilinder om de oude vuur-

toren heen gebouwd werd. Sinds be-

gin 2009 is de vuurtoren opengesteld 

voor bezoek.

2   De Zanddijk is aangelegd in 

1629/1630 om een verbinding tussen 

Texel en het eilandje Eijerland te  

maken. 

3   Vanaf de dijk bij de molen heeft  

u een prachtig uitzicht over de Wad-

denzee en het natuurgebied De Bol van 

Natuurmonumenten. De Bol is een  

belangrijk broedterrein voor vogels en 

er groeien veel orchideeën.Iets verderop ziet u een stukje van het 

buitendijkse kweldergebied De Schorren. 

Dit gebied van Natuurmonumenten  

is een belangrijke hoogwatervlucht-

plaats voor de vogels in de westelijke 

Waddenzee.

GESChIkT Voor SCooTmoBIEl

GESChIkT Voor SCooTmoBIEl
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3

Fietsen langs de schapen en lammetjes van Texel

Radfahren vorbei an den Schafen und Lämmern von Texel

“Dat Texel zoveel biedt, dat heeft me echt verbaasd. Stranden, bossen, velden, van die leuke dorpjes met winkeltjes  
en eetgelegenheden... De kinderen hebben echt genoten van al die lammetjes in de wei. Ja, volgend voorjaar gaan 
we weer. Om de reis en de prijs hoeven we het niet te laten.”  

‘Mijn Texel’ volgens Georgette Stam

“Een paar dagen is te kort om Texel te ontdekken”

Echt weg, maar toch dichtbij. 
Boek nu op www.texel.net en u ontvangt gratis een Voorjaars-voordeelkaart.

Retourtje Texel 
voor maar

€ 2,50 p.p.

(voetganger)

Wie gaat er mee op avontuur op Texel?

Op Texel kun je een knapzak kopen met ontdekwandelingen speciaal voor kinderen. 

Er zitten allerlei opdrachten bij. De knapzak kost € 8,50.

Bij  Landgoed de Bonte BeLevenis ben je wel 
even bezig. Je kunt er zien hoe met de hand kaarsen, papier, zeep en 
brood worden gemaakt. Daarna mag je proberen of jij het ook kan.  
Je vader vindt het vast wel leuk om een kijkje te nemen in de bier
brouwerij. Je kunt er ook met z’n allen op de familieschommel in de 
speeltuin, bij de boerderijdieren kijken en midgetgolfen. Speeltuinen 
vind je trouwens ook op andere plekken op Texel, in het bos bijvoorbeeld.Weleens van een schapentheater gehoord?  

Klopt, dat bestaat ook alleen op Texel. Als je in een boerenschuur de 
voorstelling hebt meegemaakt van een echte schapenboerin met  
50 dieren uit haar kudde, ben jij een volleerd schapendeskundige. 
Knuffelen kan na afloop.

Dan ben je nog steeds niet op stap met de boswachter geweest. Voor een trip naar de meeuwenkoLonie moet je 
wel stalen zenuwen hebben, want die vogels willen nog weleens een 
duikvlucht maken naar een indringer. Goed dat die boswachter in de 
buurt is. Wel schattig hoor, die kuikentjes.

De Schemerschim  laat je tijdens zo’n spannende nachtexcursie 
kennis maken met de geheimen van de duisternis.

Pruttrappen en vissen op het wad is natuurlijk wel heel leuk. 
De gids zorgt ervoor dat je ook weer veilig vaste voet aan land zet.De kleintjes mogen op pad in het Nationaal Park met  Leentje 

Lepelaar. Zelfs hun pop of beer mogen ze meenemen. Die rijdt 
mee in de enorme kinderwagen van Leentje.

Kindertheater is er ook. In het theaterrestaurant, dus aan het eind  
is er een buffet met alleen maar dingen die 
 kinderen lekker vinden...

Met de knapzak op avontuur

kindervakantieboek
Leuk om alvast te bestellen op www.texel.net: lezen, spelen en knutselen. Prijs: € 3,50.

Bij de jachthaven in Oudeschild ligt een 32 lang piratenschip  met 
touwen, netten en een uitkijktoren. Tikkeltje te moeilijk voor je kleine 
broertje, maar jij redt dat wel.

Speeltuinen genoeg op Texel, ook in het bos. Er is zelfs een 
gratis overdekt kinderspeelparadijs.

Die kleintjes zijn gek op het sommeLtjespad. Dat is 
een kindernatuurpad door het bos. Je kunt er zelf de weg zoeken langs 
‘sommeltjes’, een soort Texelse kabouters. Grotere kinderen kunnen  
natuurlijk ook een wedstrijdje doen: wie het eerst de aanwijzingen vindt.Er is op Texel een subtropisch zwemparadijs met een 

gave glijbaan, maar ook een openluchtzwembad met 3 supersnelle 
glijbanen naast elkaar.

Of ben jij die piraat die 
het speelwrak beklimt?

Op bezoek in de meeuwenkolonie 

en op stap met de Schemerschim.

kijk voor  meer informatie op de kinderpagina van www.texel.net
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10 tips voor kids

Kies uw 

verblijf op 

www.texel.net 

en boek 

online

€ 2,50

Vakantiemagazine 2010

Verwennerij voor 

lichaam en ziel

Die zilte geur Van De winD... 

zo ruiKt VrijheiD!

een zee
van ruimte

Tips voor 
heerlijk eten
culinair genieten op texel

Hotels
Van Knus en Kleinschalig 

tot wellnesshotel

kamperen
De tent of een  

luxe chalet?

Huisje Huren
met z’n tweetjes of een 

complete familiereünie
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