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Woord van de redactie
We hebben de jaarwisseling net achter de rug en wat was 2020 een bijzonder jaar.
Een jaar waarin we in Westerholm een complete lockdown hebben gehad, waarin er bijzonder mooie
initiatieven zijn ontplooid om bewoners en medewerkers een hart onder de riem te steken, een jaar
waarin we in Westerholm gelukkig coronavrij zijn gebleven.
woord van het jaar 2020.
En tevens een jaar waarin in het laatste Heden een prijsvraag is uitgezet voor de naamgeving van het
huisorgaan, het restaurant en de derde huiskamer.
Met het resultaat van deze prijsvraag trapt Westerholm het jaar 2021 af en lanceren we een aantal nieuwe
namen:
1.
Huiskamer 2e verdieping:
2.

Huiskamer in het nieuwe gebouw:

3.

Huiskamer wijkbewoners in het nieuwe gebouw:

4.
5.
Wij willen alle mensen hartelijk bedanken voor hun inzending. De prijswinnaars ontvangen binnenkort
bericht wanneer ze hun cadeaubon kunnen ophalen.
Ook in 2021 kunt u in het Huys Magazine weer allerlei interessante verhalen verwachten, waarbij we ook
dieper induiken op specifieke onderwerpen. Een tipje van de sluier oplichten kan natuurlijk alvast, we
gaan het onder andere hebben over onze nieuwbouw aan de Beatrixlaan. Er is in de laatste week van 2020
een handtekening gezet onder de aannemersovereenkomst en het plan is om begin dit jaar te starten met
de bouw. Op naar iets nieuws, iets moois. In deze nieuwjaarseditie van het Huys Magazine blikken we met
diverse mensen en gremia terug op 2020 en kijken we vooruit naar 2021.
Voor nu wensen wij u allen een gelukkig, liefdevol, blij, onbezorgd, maar vooral gezond 2021!
Een jaar waarin we niet meer op onze hoede hoeven te zijn voor corona maar een jaar waarin we hopelijk
21 worden!
Wij zijn benieuwd welke betekenis u dit woord zou toekennen of dat u zelf een mooi nieuw woord aan de
Dikke van Dalen in 2021 zou willen toevoegen.
Graag zien wij uw reactie tegemoet, u kunt deze inleveren bij de receptie of via
redactieraad@westerholm.nl
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Dineke Katerberg
Terugkijken en vooruitzien is deze jaarwisseling anders dan anders. Ons hele
denken en doen stond en staat immers in het teken van corona, het virus dat
de wereld op z'n kop heeft gezet. Denkend aan corona dan voel ik gemis,
gemis van ons "gewone" omgaan met elkaar. Wat wij gewoon vonden, blijkt
ineens niet meer zo gewoon te zijn. Afstand houden, handen wassen, zoveel
mogelijk thuis blijven en zo weinig mogelijk contact is nu de norm.
Hoe hebben we dat volgehouden en hoe lang
gaan we dat nog volhouden? Je zou kunnen
zeggen we hebben geen keuze, het virus bepaalt.
Sommige mensen denken daar anders over, we
kennen allemaal de complottheorieën en
viruswaanzinnigen. Nu word ik daar niet zo blij van,
maar het hebben van een keuze spreekt mij wel
aan. We kunnen immers kiezen hoe we om willen
gaan met het virus?
Gelukkig hebben we met z'n allen het afgelopen
jaar ervoor gekozen om alles te doen wat in ons
vermogen ligt om het virus buiten de deur te
houden. Dat was en is niet gemakkelijk, het kost
veel inspanning van ieder van ons vanuit de eigen
rol en verantwoordelijkheid. Ik ben er trots op dat
we samen, bewoners, familie, medewerkers en
vrijwilligers, oplossingen zoeken voor situaties die
zich niet eerder hebben voor gedaan. We hebben
ervaren dat we in moeilijke tijden op elkaar kunnen
rekenen.
We zijn erin geslaagd om er voor elkaar te zijn in
het afgelopen jaar. Het is mogelijk gebleken om

binnen Westerholm een sfeer te scheppen die het
ongewone draaglijk maakt. De corona heeft ons niet
uit het veld geslagen. Laten we terugkijken op 2020
als het jaar waarin we ervaren hebben dat gewoon
niet zo gewoon is. En laten we het nieuwe jaar starten
met een verlangen naar "gewoon" in de stellige
overtuiging dat de komst van het vaccin dat op korte
termijn mogelijk zal maken.
Ik dank iedereen voor de meer dan gewone inzet in
het afgelopen jaar. Bewoners en familie die ondanks
alle moeite voor hen persoonlijk, constructief mee
hebben gedacht in oplossingen. Medewerkers die
onophoudelijk hebben gewerkt onder de druk van
mogelijke corona-besmettingen. Vrijwilligers die
ondanks alle beperkingen het mogelijke hebben
bijgedragen. En het is fantastisch om te mogen
ervaren dat de buitenwereld Westerholm niet vergeet:
zoveel bijzondere aandacht, zoveel betrokkenheid,
zoveel attenties.
Ik wens u en jullie allemaal een goed begin van het
nieuwe jaar en wens ons allen toe dat we weer
"gewoon" om kunnen gaan met elkaar!
Dineke Katerberg

directeur-bestuurder

Bewonersraad
Toen we elkaar een jaar geleden een goed 2020
toewensten, hadden we geen idee wat ons te wachten
stond. In januari en februari vergaderden we nog
nietsvermoedend zoals altijd beneden in de fitnessruimte
en bespraken we onder meer de resultaten van het
Cliëntervaringsonderzoek, de voortgang van de
nieuwbouwplannen, de renovatie van de bestaande
bouw en de ontwikkelingen in de keuken. We overlegden
over het inhoudelijke onderwerp voor de Algemene
Bewonersvergadering in april en we deden een oproep
aan de bewoners van Westerholm om zich als lid van de
Bewonersraad te melden, speciaal om de belangen van
de huurders te behartigen. We stelden ons voor om de
uitnodiging voor de Algemene Bewonersraad
vergadering na onze vergadering in maart te doen
uitgaan, maar zoals U weet is dat er niet van gekomen:
half maart ging Westerholm dicht vanwege de lockdown
en vervielen al onze geplande activiteiten.
Dat was voor iedereen natuurlijk een enorme schok, de
directie moest samen met de medewerkers veel ad hoc
maatregelen nemen met als belangrijkste doel om het
gemene Covid-19 virus buiten de deur te houden en toch
voor de bewoners ondanks alle beperkingen het leven
van alledag zo aangenaam mogelijk te maken. De
Bewonersraad heeft grote waardering voor de wijze
waarop dit gebeurd is. Vergaderen was er niet meer bij,
maar via de telefoon en de mail werd de Bewonersraad
geraadpleegd over en meegenomen in de te nemen
maatregelen. Het was ons duidelijk dat er heel veel
aandacht was voor de impact die dit alles op de bewoners
had en dat er bij elke nieuwe stap in de landelijke
regelgeving werd gekeken hoe deze het beste naar de
situatie in Westerholm vertaald kon worden.
In maart, april en mei hebben we dus geen reguliere
vergaderingen gehad, in juni kwamen we voor het eerst
weer bijeen in corona opstelling in de fitnessruimte. Het

landelijke bevindingen waren wij unaniem van oordeel
dat een totaal bezoekverbod in de toekomst niet
wenselijk is.
In juni is gelukkig ook de vacature voor een lid namens
de huurders vervuld en is de heer Noordhoff tot de
Bewonersraad toegetreden.
Inmiddels ging het proces rond de nieuwbouw en de
renovatie van het bestaande gebouw door en hebben wij
in de vergaderingen in de daarop volgende maanden in
de parochiezaal van de Nicolaaskerk, die goed aan de
corona eisen voldoet de nieuwste plannen daaromtrent
besproken. De laatste vergaderingen van dit jaar stonden
onder anderen de begroting en het jaarplan voor 2021
op de agenda.
Helaas kon vanwege de groepsgrootte de Algemene
Bewonersvergadering in oktober nog steeds niet
doorgaan en is het in 2020 niet gelukt om elkaar te
ontmoeten en van gedachten te wisselen. Gelukkig heeft
een aantal van u gereageerd op onze oproep om via de
mail uw punten voor de rondvraag in te brengen en
hebben wij die kunnen afhandelen.
Wij hebben ons best gedaan om ondanks alle
hindernissen die het afgelopen jaar met zich mee heeft
gebracht de belangen van de bewoners van Westerholm
zo goed mogelijk te behartigen. En uiteraard zijn wij van
plan om dat het komende jaar te blijven doen! Wij hopen
van harte dat we elkaar in het voorjaar of de vroege
zomer weer kunnen ontmoeten. In de tussentijd hopen
wij u door middel van een nieuwsbrief op de hoogte te
houden van onze activiteiten. En als u ons in die
tussentijd wilt benaderen, schrijf of mail ons! Uw brief
kunt u afgeven bij de receptie, ons mailadres is
bewonersraad@westerholm.nl

DE BEWONERSRAAD WENST U VEEL GOEDS TOE IN 2021!
eerste bespreekpunt was niet verbazingwekkend de
evaluatie van de coronamaatregelen en alles wat
daarmee samenhing. Geheel in overeenstemming met de

En als u ons in die tussentijd wilt benaderen, schrijf of
mail ons! Uw brief kunt u afgeven bij de receptie, ons
mailadres is bewonersraad@westerholm.nl
DE BEWONERSRAAD WENST U VEEL GOEDS TOE IN 2021!

Jiska Keizer
Aan het einde van dit hele bijzondere jaar kijkt een ieder toch
terug. Het was voor mij één van de meest bijzondere jaren ooit,
zo durf ik nu te zeggen. Wij werden met elkaar genoodzaakt om
in een hele korte tijd te veranderen. Zou het ooit in ons zijn
warm welkom te geven zonder de hand te schudden, echt in de
ogen te kunnen kijken en elkaar van dichtbij te kunnen
aanschouwen? Dat was toch ondenkbaar! Hadden we ooit
kunnen denken dat het steunen van elkaar door een arm om
iemands schouder te slaan niet meer zou kunnen? Maar dit jaar
werd het werkelijkheid. Het coronavirus heeft het leven en
werken in Westerholm in een ander daglicht gezet. We werden
genoodzaakt om anders te doen en te denken. Hoe inventief
contact, door het creëren van een spreek-luisterverbinding bij
het raam, de skype-contacten en door toegezongen te worden
rondom het gebouw. Prachtige initiatieven om contact te
houden en om een hart onder de riem gestoken te krijgen, maar
Toch zijn we er tot nu toe samen in geslaagd om met de nodige
aanpassingen in het gebouw en door onszelf en daarmee elkaar
te beschermen, de periode goed door te komen.
Met het vooruitzicht op een vaccin durven we zo langzaam aan
weer naar de toekomst te kijken en te hopen dat we weer een
Hoop geeft ook weer energie voor het voortzetten van mooie
plannen. De ontwikkelingen van het nieuwe gebouw, de
renovatie van het bestaande gebouw, een vernieuwd
bewonersdossier waarmee nog meer aandacht komt voor
welbevinden en eigen regie vanuit de positieve gezondheid.
Samen blijven we de schouders eronder zetten en bouwen we
ook in 2021 weer met elkaar aan een mooie en fijne plek om te
wonen en te werken!
Ik wens een ieder een heel gelukkig en liefdevol 2021!
Jiska Keizer
Manager wonen welzijn zorg
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Raad van Toezicht
Beste bewoners, medewerkers en vrijwilligers van Westerholm,
We kijken terug op een ongekend pittig jaar. Een jaar dat veel
van ons heeft gevraagd. Toch waren er ook hoogtepunten en
gloort er hoop in 2021.
2020 bleek een beproeving. Steeds weer nieuwe maatregelen, geen
bezoek, al dan niet een mondkapje, angst voor besmetting: er is veel
te noemen dat het jaar negatief kleurt. Zijn er dan geen lichtpuntjes?
Natuurlijk wel. Want we hebben het met elkaar volgehouden. We letten beter op elkaar. We zoeken samen naar
een weg uit deze lastige periode. Medewerkers en bewoners trekken samen op in alle beperkingen. Zo hebben
we samen een besmetting kunnen voorkomen. En met een vaccin is er zicht op een nieuwe toekomst.
Wij zijn als Raad van Toezicht van Westerholm minder zichtbaar geweest voor medewerkers, bewoners en
vrijwilligers. Dat kon niet anders, maar jammer vinden we het wel. Ook wij missen het contact, net zoals u dat
mist. Westerholm is een prachtige plek om te wonen, een liefdevolle plek voor bewoners en een uitdagende
werkomgeving voor medewerkers. En dat is het ook voor alle vrijwilligers, die zich soms al jarenlang belangeloos
inzetten voor bewoners.
De Raad van Toezicht is heel tevreden over de gang van zaken in Westerholm. Natuurlijk is er overal wel wat,
maar wij zien betrokken medewerkers die zich dag na dag inspannen om het leven voor bewoners aangenaam
te maken. Met onze keuken en maaltijdverzorging willen we dat zichtbaar maken, maar ook met de plannen
voor een nieuwe inrichting van het gebouw en onze nieuwbouw.
We hopen dat in 2021 de beperkingen snel voorbij zijn en dat voor u allen het leven weer zijn gewone loop mag
krijgen. Misschien duurt dat nog even, maar ook dat houden we met elkaar vol.
Namens de Raad van Toezicht wens ik u een beter, mooier en prettiger 2021 toe. Ik dank u, voor het omzien naar
elkaar en voor wat u voor elkaar heeft betekend.
Er is licht aan de horizon.
Alle goeds voor 2021!
Ben Hanewinkel
Voorzitter Raad van Toezicht Westerholm/ Rikkers-Lubbers
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Ondernemingsraad

Het was voor ons allemaal een vreemd jaar, 2020.
Het heeft voor een groot deel in het teken gestaan
van het coronavirus en de gevolgen die dat voor
ons allen had en heeft. Corona heeft ons veel
beperkingen opgelegd en juist daarom willen we
als OR in deze terugblik vooral kijken naar wat wél
kon en wat we met elkaar hebben bereikt. Ondanks
en misschien zelfs wel dankzij corona. Want als er
één ding is wat het afgelopen jaar sterker is
geworden, dan is het de verbinding met elkaar. Het
gevoel van saamhorigheid, de onderlinge
betrokkenheid.
We hebben als OR de verbinding gezocht met
elkaar, in de coaching bijeenkomsten onder leiding
van Gerdine Slot van Unyck. Fysiek waar het kon,
digitaal waar nodig (even wennen, maar uiteindelijk
ging het prima!). Gerdine is trainer/coach op het
gebied van medezeggenschap en is de afgelopen
jaren als zodanig bij ons betrokken geweest. We
hebben veel geleerd, van haar en van elkaar, en zijn
gegroeid in onze rol. In november hebben we in
een laatste coaching bijeenkomst, die gelukkig
fysiek kon plaatsvinden, afscheid genomen van
Gerdine. Dit vonden we allemaal jammer, maar we
waren het er ook allemaal over eens dat we toe zijn
aan iets nieuws. Hoe en wat, daar gaan we in januari
over brainstormen.
We hebben natuurlijk ook de verbinding
gezocht met de bestuurder, in de
overlegvergaderingen en waar nodig
tussen de vergaderingen door.
We hebben informatie ingewonnen,
gediscussieerd, gevraagd en ongevraagd
advies gegeven en afgewogen of
voorstellen onze instemming konden
krijgen.

Dit heeft geresulteerd in een positief advies of
instemming van ons op bijvoorbeeld onderdelen van
de nieuwbouw en upgrading van het bestaande
gebouw, het contract met de bedrijfsarts en
verschillende personele regelingen. Ook hebben we
een aantal keren om tafel gezeten met de
Bewonersraad en met de Raad van Toezicht. We
hebben met hen ervaringen uitgewisseld en
gebrainstormd over allerlei actuele zaken die in
Westerholm aan de orde waren en zijn. Erg prettig en
waardevol!
Tot slot hebben we de verbinding gezocht met onze
achterban, waarbij we in het bijzonder de ORverkiezingen willen noemen die half december
hebben plaatsgevonden. We hebben actief
medewerkers benaderd, geïnformeerd en betrokken,
en dat heeft geresulteerd in een mooie opkomst
tijdens de verkiezingen (maar liefst 71 medewerkers
hebben hun stem uitgebracht) en 2 nieuwe leden die
de bestaande OR komen versterken! Vanaf 1 januari
2021 bestaat de OR daarmee uit 7 leden: Janneke
Postema, Nienke Hoekstra, Karin Busscher, Sijka van
der Vorst, Trijnie Zuidema, Ina van Zalen (nieuw) en
Ryanne Wit (nieuw).
In deze nieuwe samenstelling gaan we in januari
samen met de bestuurder de koers bepalen die we als
OR in 2021 willen varen. Samen, want in verbinding
zijn we sterk!
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