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Vitale en bevlogen 
medewerkers, dat is Allévo 

                           thema  

respect
                                      en verantwoordelijkheid

Respect en verantwoordelijkheid zijn twee belangrijke 
kernwaarden van Allévo. Respect is belangrijk voor goede 
zorg en een goede samenwerking met collega’s en partners. 
Omdat het altijd begint met luisteren en elkaar serieus nemen.

Allévo zoekt mee naar passende oplossingen. Dit doen we steeds 
meer in netwerkverband, in samenwerking met anderen. Denk 
bijvoorbeeld aan de ontwikkelde opleidingsvariant, de Zeeuwse 
Praktijkroute Ouderenzorg en het gezamenlijk werken aan de zorg van 
de toekomst binnen het Deltaplan. 

We nemen graag en vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid, 
als de cliënt en zijn familie of collega’s daar om vragen. 
Dagelijks zie ik hier mooie voorbeelden van, zoals collega’s 
die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf of voor 
cliënten en elkaar stimuleren zelf dingen te ondernemen. 
Dit draagt bij aan de kwaliteit van leven van onze cliënten 
en ons werkplezier. Vitale, bevlogen medewerkers die graag 
bij Allévo werken, dat is de basis voor onze goede zorg!

Ineke Dekker
Raad van bestuur

wij zijn Allévo
Kwartaalmagazine voor medewerkers van Allévo

JAnuAri 2020
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De band met mijn cliënt
Ik ben verantwoordelijk voor...
Uitslag wedstrijd winterborrel
Dossier palliatieve zorg
Hemd van het lijf
Winnaar knip- en scheerbeurt
Jubilarissen

Nooit meer vergeet ik de meeloopperiode aan het  begin van mijn 
Allévo loopbaan. Het respect dat mijn collega’s hadden voor elke 
cliënt. Maar dan écht. Dat uitte zich in kleine dingen: vragen of 
iemand het goed vindt als je iets uit zijn keukenlaatje haalt, een 

andere behandelmethode toepassen als iemand pijn heeft of 
even wat langer blijven als de cliënt daar behoefte aan heeft. 
Ik zag dat mijn collega’s dat heel normaal vonden. Net als 
eigen verantwoordelijkheid nemen. Dat kan spannend zijn, 
want niemand anders dan jijzelf maakt dan een  keuze. Maar 

zij waren het gewend en genoten ervan. Op naar een jaar 
met nog meer respect en verantwoordelijkheid!

Eline de Putter
Hoofdredacteur WIJ

PLAY > Aretha Franklin: Respect
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Spannend
Julia heeft nog altijd profijt van haar bijbaantje: “Nu bij mijn  
stage ga ik ook naar mensen toe die ik niet ken. Achteraf gezien 
is mijn vakantiebaan bij Allévo dus heel leerzaam geweest. 

In het begin is het wel even span-
nend, maar op den duur is het 

normaal dat je overal heen 
wordt gestuurd en bij
iemand over de vloer komt 
die je niet kent. Het heeft 
mij geleerd om flexibel te 

worden en mijn verantwoor-
delijkheid te nemen.”

 

Pak je kans
“Ik ben zelf nog jong dus ik kon veel leren van de 
oudere mensen waar ik kwam. Eén van de mensen 
bij wie ik werkte, adviseerde me dat als je iets wilt 
in het leven, je er nu de mogelijkheid voor hebt en 
het niet moet uitstellen. Dus toen vrienden me vroegen 

Julia wilde extra werken in de zomervakantie en dus hielp 
ze zes weken lang in het huishouden bij team Borsele. Dat 
kon ze goed combineren met haar horecabaan. Julia is 20 
jaar en woont in ’s-Heer Abskerke. Ze volgt de opleiding 
Pedagogiek aan de Hogeschool Zeeland in Vlissingen.

De band met 
mijn cliënt

“Ik heb leuke 
herinneringen 
aan mijn 
vakantiebaan”
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of ik afgelopen zomer mee ging naar Ibiza, dacht ik, ik doe het! En 
het was hartstikke leuk, ik heb er geen spijt van gehad.”

Leuke herinneringen
”Ik vergeet nooit meer een mevrouw die 101 jaar was en nog 
superfit. Ik vond het altijd heel gezellig om daar naartoe te gaan. 
Ze was heel vrolijk en positief en ik denk echt dat dat haar zo oud 
heeft gemaakt. Ik heb leuke herinneringen aan mijn vakantie-
baantje en zou het anderen ook aanraden.”

Vakantiekrachten gezocht
Ook voor de zomer 2020 zoeken we weer vakantiekrachten. 
Met én zonder zorgopleiding. Stuur een mailtje naar 
werkenbij@allevo.nl

PLAY > Sly and the family Stone: Everyday People
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RESPECT
IS A
TWO WAY
STREET

Ik ben verantwoordelijk voor... 

het eten
In de woongroepen 

in Borrendamme en Duinen van 
Haamstede wordt elke dag gekookt voor 
de bewoners. Ook In ’t Opper is daarmee 
gestart. In Cornelia bereiden ze zich voor 

op de nieuwbouw, waar in de ontmoetings-
ruimtes gekookt gaat worden. In de huidige 

huiskamers is geen kookgelegenheid, 
daarom eten elke week de bewoners van 
één van de driehuiskamers van Hoge Duin 

in de oude dagbestedingsruimte.
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Het voelt een beetje als uit eten gaan
“Vooraf mopperen de bewoners wel dat ze moeten 
verkassen van de huiskamer naar de dagbestedingsruimte”, 
vertelt Madelon Hartoog. “Ze vinden het een heel gedoe, 
maar als we bezig zijn en een wijntje schenken komen de 
verhalen los. Het voelt een beetje als uit eten gaan. 
En achteraf bedanken ze je dat het heel leuk was.”

Om de beurt koken
Madelon is verzorgende IG bij Cornelia. Ze vertelt dat het 
niet alleen voor de bewoners een omschakeling is als er 
zelf gekookt wordt, maar ook voor de collega’s. “De ene 
collega vindt het leuk, maar de andere heeft geen plezier in 
koken. En het is gewoon heel anders dan we jaren gedaan 
hebben. Als het jouw beurt is om te koken, bespreek je een 
week van tevoren met de bewoners wat je wilt gaan eten. 
Je doet de boodschappen daarvoor via Zorg Boodschappen 
en om 12 uur kook je. Zo komt iedereen aan de beurt om te 
oefenen.”

Bami
Normaal bestellen Janny v.d. Berge en ik de warme 
maaltijden bij Culinair Kommers en kiezen de bewoners 
meestal voor vertrouwde gerechten. Madelon: “Als we zelf 
koken, eten mensen beter of iets wat ze anders niet zouden 
eten. Dan eten ze opeens wel bami.”



07

De avonddienst heeft altijd een volle tank
Anja Blok: We hebben afgesproken dat de auto altijd een 
volle tank heeft voor de avonddienst. Als de tank half leeg 
is, zorgt de collega die de auto heeft tijdens de ochtend- of 
middagdienst daarvoor. Dat kan makkelijk met de tankpas.
Anja is verzorgende en zorgt in thuiszorgteam Goese Polder 
voor de auto, maar ze ziet het niet als een taak. “Iedereen 
doet wat. En de geplande beurten en bandenwissels 
worden geregeld door André Lokerse. Dat gaat prima. De 
auto is gekoppeld aan team Goese Polder omdat we ook in 
Wilhelminadorp en ’s Heer Hendrikskinderen komen. Al met 
al rijden we hier in de stad minder kilometers dan andere 
teams. De vorige teamauto, de Panda, is zelfs een keer 
omgeruild met Tholen.”

Altijd een voorraadje bij je
Anja vertelt dat het een fijne auto is, waar iedereen graag 
mee rijdt. “Terwijl je hem toch elke keer moet ophalen en 
terugbrengen op het Hollandiaplein.  Voordeel boven je 
eigen auto is dat je altijd een voorraad inco- en verband-

Ik ben verantwoordelijk voor... 

de auto
 Elk team heeft 

‘taken’ die onderling 
verdeeld worden. Hoe ze dat 
doen is voor elk team weer 
verschillend. Daarom een 

kijkje bij een aantal collega’s 
hoe zij het regelen 

met elkaar.



materiaal bij je hebt als mensen niets in huis hebben. En de 
auto heeft een parkeervergunning voor Goes.” 

Een waspas zou makkelijk zijn
“Zoveel hoef ik dus niet te doen voor de auto” vertelt Anja. 
“We hebben nu allemaal een persoonlijke tag waarmee we 
‘inloggen’ in de auto. Voor de belastingdienst, maar ons 
scheelt het ook elke keer opschrijven hoeveel kilometers je 
gereden hebt. Ik lever eens in de zoveel tijd de 
tankbonnetjes in en was de 
auto op z’n tijd. Nee, ik ga 
meestal niet door de 
wasstraat, ik doe het zelf 
even tussen een ochtend- 
en middagdienst in. Maar 
een waspas zou wel 
makkelijk zijn!”

iedereen is verantwoordelijk voor... 

onze
studenten

Bij Allévo lopen zo’n 
160 studenten (leerlingen en 

stagiaires) rond, in verschillende fases 
van hun studie.  Een deel van hen gaat naar 
school (Scalda, Hoornbeeck, HZ) om daar 
de lessen te volgen. Anderen maken deel 
uit van een Allévo klas in het opleidings-

centrum in  Zierikzee. En al die studenten  
hebben collega’s nodig op de 
werkvloer die hen het vak in 

de praktijk leren. 
08
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Collega = rolmodel
Eigenlijk is iedere collega een rolmodel voor  studenten.  
Werk je als begeleider op de werkvloer,  dan werk je samen 
op met een student, doe je voor, laat je oefenen en 
corrigeer je. 

Iemand het vak leren
Een nieuwe student geef je een rondleiding in de 
woongroep en/of introductie van het team en je legt uit 
hoe je team werkt. Je doet samen de werkzaamheden 
waarbij je uitleg geeft, voordoet en tips geeft. Je bent 
dus eigenlijk een aanspreekpunt voor de student. 
En voor jou is het handig om te vragen naar de leervraag 
van die dag. Het wekelijkse samen invullen van een 
feedbackformulier met aandachtspunten kost eigenlijk 
maar een minuut of 10.

Je krijgt er veel voor terug
Het is fijn als er weer eens een paar ‘verse’ ogen naar je 
werk kijken, want de zorg verandert in een rap tempo. 
Studenten leren in hun  opleiding de nieuwste  methodieken  
en  hebben  nieuwe inzichten. Ze zien de ontwikkelingen in 
de zorg vanuit een andere kant. Daar kun je zelf ook nog 
wat van opsteken. Maar het belangrijkste wat je van  
studenten terug krijgt, zijn collega’s voor de toekomst.

Dat mag jij nog niet! Of toch wel?
Sinds dit schooljaar  zijn er niet alleen  stagiaires 
verzorgende IG/MZ (BOL) in de Zeeuwse Praktijkroute 
Ouderenzorg (ZPO), maar ook leerlingen (BBL). Het verschil  
tussen BOL en BBL op de werkvloer is dat de BOL collega 
boventallig is in het team en de BBL collega  als een 
betaalde medewerker wordt ingezet.  ZPO is compleet 
anders dan de reguliere opleiding die we daarvoor kenden. 
Wist je hiervoor precies was een student wel en niet mocht 
als 1e, 2e of 3e jaars, met ZPO staat alles op z’n kop.
Blijkt dat een student 1e jaars in de loop van het jaar soms 
medicatie mag delen. 

Een goede manier om erachter te komen hoe ver een 
student al is, is blijven vragen met welke onderwerpen hij of 
zij bezig is en  welke onderwerpen  al afgerond zijn.
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Meer informatie voor begeleiders, studenten en 
leidinggevenden vind je op mijn Allévo/scholing

 Wil je meer weten over de Zeeuwse Praktijkroute   
 Ouderenzorg? Bekijk dan de flyer van Scalda, de   
 opleiding Mbo-verpleegkundige hebben we op dit 
 moment nog niet in ZPO vorm binnen Allévo,  maar is 
 wel de toekomst!

Als begeleider van studenten sta je er niet alleen voor. 
De praktijkopleiders begeleiden de studenten bij opdrachten, 
voeren evaluatiegesprekken en nemen (bij wonen met zorg) 
de proeven af. Ook zorgen zij voor instructie in het skillslab 
en testen ze verpleegtechnische vaardigheden. 

v.l.n.r. praktijkopleiders Wilma de Jonge, Marianne 

Folmer, Harriët Roggeveen, Marja Aarnoudse. Marjon 

Cremer ontbreekt op deze foto.

sneeuwvlokje 
geen enkel

voelt zich
verantwoordelijk 

voor de lawine 
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En de 
winnaar is...

WEDStRIJD WINtERBORREL

Team Welzijn, 
brasserie 
Hofplein 
In’t Opper
Wij hebben geen 
goede voornemens 
dus kunnen met een 
gerust hart komen 
borrelen. Namens het 
hele team, groetjes 
Dyanne Dorst

Het was voor de jury bijna onmogelijk om te kiezen uit al 
deze geweldige teamfoto’s, maar één team sprong er toch 
wel uit en dat is de foto van team Welzijn In’t Opper die 
een echte winterfoto in elkaar hebben gezet. Jullie winnen 
een  borrel in één van de houten chalets in het winterdorp 
van Brasserie de Berk in Bergen op Zoom, veel plezier!
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Team 
‘s Gravenpolder 
zorg thuis
Erg geslaagd teambuildings-
uitje, in de escaperoom in 
Goes en daarna nog lekker 
gegeten!

Afdeling 
Zandduin, 
Duinen van 
Haamstede

Team Schouwen
zorg thuis 
Tuk tuk rijden tijdens ons 
gezellige teamuitje 
afgelopen november!

FIT team
Hierbij de foto van het FIT team. 
Wij zijn zeer flexibel, snel 
inzetbaar, werken vaak en veel dus 
weinig tijd, doch voor een borrel in 
een chalet van Brasserie de Berk 
maken we tijd vrij!

Team Goes 
medewerkers 
diensten 
aan huis
Ons team is zo groot, dat 
we niet met zijn allen op 

de foto pasten! Zoals je wel kunt zien, zijn we al heel serieus aan het 
trainen voor het borrelen in winterdorp... wij zijn er klaar voor!
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Team 
Noord-Beveland  
zorg thuis
Wij hebben ervoor gekozen om 
ons budget te gebruiken voor een 
bijzonder kerstdiner: het  
Dinerspel Hollandse Helden! 
Wat hebben we genoten en even lekker met zijn allen kunnen 
ontspannen, lachen en fanatiek samengewerkt. We hebben als team 
een pittig jaar achter de rug en we willen dan ook alle collega’s en 
onze vaste invallers van het FIT team bedanken voor alle goede 
zorgen voor ons team en de cliënten. Dankzij jullie is er goede 
kwaliteit van zorg geleverd in Noord Beveland en staan we sterk!

Team Fysiotherapie 
Ja ja, EIN-DE-LIJK mochten we onze 
foute kersttruien weer aan! Na vele 
complimenten van de bewoners, 
bezoekers en collega’s hebben we dan 
ook besloten om deze foto in te sturen!

Team Tholen zorg thuis
Na het winnen van de Thoolse Kerstquiz tijdens de kerstborrel, 
moet dit 
natuurlijk wel 
gevierd worden 
met een lekker 
drankje!

Afdeling Westerduin 7 
Duinen van Haamstede
wonen met zorg
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Team d’Anwas 
In’t Opper
Wij  maakten van onze 
creatieve avond een foto 
en daarvan een 
nieuwjaarswens!

Team HR 
praktijkopleiders
Spontaan met elkaar uit eten 
gegaan

Team Stalland, 
Stavenisse  
zorg thuis
Ons teamuitje was de escape 
room, erg leuk en spannend! 
Met aansluitend een barbeque; 
gelachen gegeten, gedronken 
en het even niet over het 
werk gehad! 

Team Goes-Oost 
zorg thuis
Hierbij de foto van onze 
supergezellige kerst-
bijeenkomst bij Heidi, één 
van onze teamleden.
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Team Renesse
zorg thuis
Wij wensen u mooie kerstdagen en 
een gezond 2020 toe.
Manuela, Medi, Danielle, Brigitte en 
Annet. (Ilse staat niet op de foto, zij 
was in de wijk aan het werk)

Team 
Duinen van 
Haamstede

Servicepunt
Er zijn 2 foto’s bijgevoegd, 
omdat er altijd één collega 
moet werken en niet met onze 
uitstapjes mee kan. 

Op bijgevoegde foto onze 
Collega Petra hard aan het 
werk tijdens ons kerstuitje bij 
Fien in Kloetinge.

Team 
thuisbegeleiding
2019 TaBé!   ; )
Wij stappen met 2020 
in zee...
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DOSSIER

PALLIATIEVE 
ZORG

DOSSIER         TERmInAAL Of PALLIATIEf?
terminale zorg is de zorg voor mensen in de 
laatste 3 maanden van hun leven. Officieel 
hebben we het over palliatieve zorg als mensen 
niet meer beter worden. Dit  kan, afhankelijk van 
het ziektebeeld, dagen, weken, maanden of jaren 
duren. Daarom wordt vaak pas over palliatieve zorg 
gesproken wanneer de situatie vergevorderd is.

PLAY > The Kinks: A well respected man
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DOSSIER        SuRPRISE quESTIOn
Het Kwaliteitskader palliatieve zorg introduceert de zogeheten 
‘surprise question’. Verpleegkundigen kunnen zichzelf die vraag 
stellen, als ze willen weten of hun patiënt of cliënt het stempel 
‘palliatief’ verdient. Die surprise question luidt: ‘Zou het je 
verbazen als deze patiënt binnen een jaar zou komen te 
overlijden?’ Zo niet, zo zegt het Kwaliteitskader, dan hebben we 
te maken met een palliatieve patiënt.

        WAT IS PALLIATIEVE ZORG EIGEnLIjk?
•	 Verbeteren	van	de	kwaliteit	van	leven	voor		 	 	
 mensen die kwetsbaar of ongeneeslijk ziek zijn  
•	 Verlichten	van	lijden	door	op	tijd	te	signaleren	en		 	
 problemen op lichamelijk, psychisch, sociaal en   
 levensbeschouwelijk gebied zorgvuldig te behandelen
•	 Oog	voor	het	behoud	van	zelfstandigheid,	het		 	
 maken van keuzes en toegang tot informatie 
 Bron: kwaliteitskader

 
          WOnEn bIj ALLéVO: 
SAmEn ZORGEn GEEfT SAAmhORIGhEId
Vroeger gaf de familie de zorg voor mensen vaak letterlijk uit 
handen. Nu is het vanzelfsprekend dat de familie meehelpt. 
Samen zorgen geeft saamhorigheid. Je huilt en lacht met elkaar. 
In de laatste periode zit de familie er vaak dag en nacht bij. Voor 
het team is het ook een bijzondere periode. Sommige mensen 
wonen jaren bij Allévo en daar heb je een goede band mee.

DOSSIER

DOSSIER



18

DOSSIER

DOSSIER

DOSSIER

       ThuISZORG: mAnTELZORG OnTLASTEn
In de thuiszorg wordt juist tegen de familie gezegd: gaan jullie 
maar slapen, jullie moeten het volhouden.  Collega Rian Krijger 
vertelde in Ons Eiland van 24 oktober 2019 over haar werk als 

nachtzuster bij de ambulante nachtdienst en 
de waaknachtdienst van Allévo. “Van 23.00 
tot 7.00 uur ben ik er helemaal voor de 
cliënt en zijn of haar familie. Er valt niets 
meer te genezen, het gaat erom om 
mensen naar een waardig einde te 
begeleiden. En een waardig einde is voor 
iedereen verschillend.”

      hOSPIcE: mET kLEInE dInGEn VEEL bETEkEnEn
Sinds de opening van hospice Kaaskenshuis in Zierikzee in 2006 
wordt de verpleegkundige zorg verzorgd door zorg thuis team 
Zierikzee. 

‘s Nachts is er altijd een verpleegkundige 
aanwezig en overdag en ‘s avonds zeker 3 
a 4 keer, afhankelijk van de zorg die nodig 
is. De dagelijkse zorg wordt gedaan door 
vrijwilligers. In het hospice heerst een 
fijne rustige sfeer. De verpleegkundigen 
ervaren dat als zeer bijzonder.  En ze 
vinden het fijn dat ze soms met kleine 
dingen veel kunnen betekenen.

       hAndIGE LInkS PALLIATIEVE ZORG
zeeuwsezorgschakels.nl
palliaweb.nl
agora.nl
palliatievezorg.nl
zorgvoorbeter.nl/palliatieve-zorg
academie.allevo.nl

           WIE bETAALT dAT?
Wet langdurige zorg (Wlz) als iemand een Wlz-indicatie heeft.
Zorgverzekeringswet (Zvw) in alle andere gevallen. 

Kaaskenshuis
Palliatieve terminale zorg
Thuis en hospice

DOSSIER

DOSSIER
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DOSSIER       WAT IS PALLIATIEVE SEdATIE?
Om het lijden dragelijk te maken kan een arts palliatieve sedatie 
toepassen. Lees de folder als je wilt weten hoe dat precies in z’n 
werk gaat.

Liefde
is een combinatie van zorg, toewijding, kennis, 
verantwoordelijkheid, respect en vertrouwen.
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Hemd
van het 
lijf...

In deze editie:

Evelien Plasmans

Waar is zij trots op 

en wat is haar 

levensmotto?

Hoe lang werk jij bij Allévo?
Sinds 2011

In welke functie ben je 
begonnen?
Als leerling helpende in het toenmalige Duinoord. 
Na de middelbare school ben ik de opleiding 
international business en management studies op de 
HZ gaan volgen. Ik wilde graag de wereld veroveren 
en veel geld verdienen, maar na een paar 
kantoorbanen merkte ik dat ik daar niet bepaald 
gelukkig van werd. Daarna ben ik via een 
reïntegratietraject in de zorg terecht gekomen. 

1

2

Naam Evelien Plasmans
Leeftijd 33 jaar
Functie Verzorgende in Duinen van    
 Haamstede en voorzitter 
 van de ondernemingsraad
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Waar ben je het meest trots op?
Toch wel dat ik besloten heb om voor mijn eigen 
geluk te kiezen in plaats van het grote geld wat ik in 
een andere branche had kunnen verdienen. 

Van wie heb je het meeste 
geleerd?
Van mijn oma. Zij was zo actief, zorgzaam en 
betrokken. De deur stond altijd open. Als klein meisje 
ging ik vaak met haar mee om vrijwilligerswerk te 
doen in een bejaardentehuis bij haar op het dorp. 
Zo zou ik graag oud willen worden.

Wat is ontspanning voor jou?
Na een lange dag werken lekker naar judo en daar 
mijn hoofd leegmaken. Dat doe ik al 25 jaar. Ik geef 
zelf ook les. De jongste aan wie ik les mag geven is 4 
en de oudste 65. 

Waar erger je je aan?
Guus Meeuwis verwoorde dat zo mooi: “mensen die 
zeiken op alles om niets”, terwijl ze zich niet beseffen 
hoe goed ze het hebben..

Wat vind je interessant in je job?
Dat geen dag hetzelfde is en elke dag nieuwe uitdagingen 
met zich meebrengt. Je werkt met mensen waarvan je 
weet dat ze niet in goede gezondheid zijn. Dan is het 
iedere dag een uitdaging om er het beste van te  maken 
binnen de mogelijkheden die er zijn.
Ik werk nu op kleinschalige woongroep in Duinen van 
Haamstede verzorgende IG en doe daarnaast de 
opleiding gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie. 
Dat is een specialisatie rondom mensen met dementie, 
het gedrag dat ze laten zien en wat wij niet altijd 
begrijpen. Er komen steeds meer zorgvragers met 
dementie met een steeds complexere zorgvraag. Na het 
afronden van deze opleiding hoop ik nog beter te 
begrijpen waar bepaald gedrag door veroorzaakt wordt 
en wat ik daar als verzorgende aan kan doen.

3

4

5

6

7
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Wat is je ambitie?
Ik ben niet zo van de lange termijn doelen en plannen. 
Ik zie wel wat er op mijn pad komt en wat ik leuk vind.

Wat zijn je dagdromen?
Ik droom ’s nachts  wel, maar overdag heb ik daar 
geen tijd voor. 

Waar mogen ze je ’s nachts voor 
wakker maken?
Eigenlijk helemaal nergens voor. Ik heb al niet zoveel 
tijd om te slapen. Ik ben altijd druk en dat vind ik 
heerlijk. Ik doe alleen maar dingen waar ik energie 
van krijg. Ik probeer zo min mogelijk energie te 
stoppen in dingen waar ik niks aan heb.

Wat neem je mee als je huis in 
brand staat?
Mijn twee katten.

Wat is je levensmotto?
Geniet van het leven en haal alles eruit wat erin zit.

Hoe zie je jouw toekomst bij 
Allévo?
Ik heb het erg naar mijn zin. Ik weet dat er nog veel 
meer te leren valt, dus ik heb bij Allévo heel veel  
mogelijkheden. Ik heb vorig jaar een hernia gehad en 
dan ga je er op een  andere manier naar je werk 
kijken en je realiseren dat je zuinig moet zijn op je 
lichaam; als mijn lichaam niet meer meewerkt, dan 
weet ik dat er bij Allévo genoeg mogelijkheden zijn 
om op een andere manier bij te kunnen dragen aan 
goede zorg.
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OUDER
WETS

Ik ben nogal

Ik geloof 
namelijk nog in 
normen, waarden 
en respect

In de vorige WIJ gaven we een knip- en scheerbeurt weg bij 
BarberShop Van Dam in Zierikzee. Eén van de winnaars, collega 
Wendy van team Vliedberg, stuurde deze foto in: “Hij vond het 
erg leuk en zou het zo nog een keer overdoen!”

Geknipt en
geschoren

WINNAAR KNIPBEURt



PLAY > Peter Koelewijn: Respect

Jubilarissen
Jubilarissen 1e kwartaal 2020, 12½ en 25 jaar in dienst 

Jan
2020

Ella Joziasse
zorg thuis nachtzorg

Bianca Heijboer
wonen met zorg  
Zandduin

Colinda Ista 
wonen met zorg 
Cornelia Vliedberg

Hanneke Dorst-Verwijs 
wonen met zorg 
Cornelia Zandplaat

Evana Siereveld-Koster 
diensten aan huis 
Noord-Beveland

Anita Schot-Op den Brouw 
diensten aan huis Tholen

Jeane van der Maas-Santos
diensten aan huis
Schouwen-Duiveland

Juanita van de Helm-Pols
diensten aan huis 
Schouwen-Duiveland

Sabrina Van de Velde-
Willemse 
wonen met zorg 
Cornelia Schelphoek

Joyce Lokerse
wonen met zorg Cornelia 
Zandplaat

Marian de Waard-van Hijfte
diensten aan huis 
Reimerswaal 

Manon Messemaker- 
van der Moezel 
diensten aan huis 
Schouwen-Duiveland

Anne Stoel 
zorg thuis St Annaland/
Stavenisse

12½ jaar in dienst 25 jaar in dienst 40 jaar in dienst
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Nathalie van der Bijl
FIT wonen met zorg
 

Hetty van Maasdam
wonen met zorg Cornelia 
Hoge Duin  

Margreet Bazen-
Maliepaard
wonen met zorg Cornelia 
Hoge Duin

Nanda Verwijs-Sprong
wonen met zorg 
In ‘t Opper

Dianne de Ronde-Boone 
wonen met zorg 
In ‘t Opper

Lian Stoutjesdijk-
van Beveren 
wonen met zorg Zandduin

Sharon Lochmans
zorg thuis Goes-Kloetinge

Elly Donselaar-Slijkhuis 
wonen met zorg 
Cornelia Zandplaat

Cindy Bolier-Gillesen
zorg thuis Tholen

Lisa Remijn-Rijstenbil,
Wonen met zorg 
Cornelia Zandplaat

Anneke van de Klooster, 
diensten aan huis 
Schouwen/Noord-Beveland

Johanna Hirdes-
van der Bijl,
welzijn Cornelia

Wilma Eversdijk-
de Koeijer
HR & Communicatie

12½ jaar in dienst 25 jaar in dienst 40 jaar in dienst

Feb
2020

Mrt
2020

Sta je niet in de lijst en heb je wel een jubileum? Geef dit door aan hr@allevo.nl 
dan zorgen we dat je personeelsdossier wordt aangepast. Alvast bedankt!

Colofon:
Dit e-magazine is een uitgave van de afdeling Communicatie van Allévo.

Tekst en redactie: Juliëtte Enneking, Eline de Putter en Celine Houthuijs

Concept en vormgeving:

Volg jij Allévo ook al?
Like ons op

Volg ons op

Volg ons op


