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‘Ongelofelijk trots op wat 
we met elkaar doen’
Aan het eind van dit jaar blik ik graag 
terug en dan kan ik maar één ding 
zeggen: ik ben ongelofelijk trots op 
wat wij met elkaar doen. Met recht 
Trots op Thuiszorg Het Friese Land 
dus. Dat doen we met elkaar. En dat 
laten we sinds afgelopen jaar ook nog 
eens veel beter zien. 

Verschillende keren las of zag ik in een 

artikel in de media over een 

thuiszorgorganisatie die groots 

aankondigde iets nieuws te gaan doen. 

Dan bleek het telkens te gaan om dingen 

die wij hier al jaren doen. Wij 

schreeuwen niet van de daken hoe 

geweldig we zijn, dat zit niet in onze 

aard. Maar we mogen best laten zien 

wat we doen. George en Lieuwe van 

MetaSales hebben ons hierbij afgelopen 

jaar heel goed ondersteund. Vooral onze 

medewerkers hebben deze handschoen 

uitstekend opgepakt. 

Een bezoek aan het Cambuur-stadion, 

een bingo, een toneelvoorstelling en een 

excursie in de 11Stedenhal. Het zijn zo 

maar wat voorbeelden van activiteiten 

die onze medewerkers met veel succes 

op touw hebben gezet. Deelnemers 

waren zeer enthousiast. Dat is ten eerste 

goed voor onze cliënten, die niet alleen 

zelf met volle teugen genoten maar zo 

ook hun dank konden laten blijken aan 

hun mantelzorgers en vrijwilligers. In de 

tweede plaats is dit goed voor onze 

medewerkers, die zo op een heel andere 

manier contact hebben met hun 

cliënten. Contact buiten deze 

zorgverhouding zorgt voor verbinding. 

Ook heel goed voor Thuiszorg Het Friese 

Land omdat wij zo kunnen laten zien dat 

wij werkelijk geven om de mensen die 

wij zorg verlenen. 

Dat onze medewerkers graag iets extra 

doen voor onze cliënten en 

mantelzorgers blijkt ook uit het feit dat 

verschillende teams hun eigen cliënten 

en mantelzorgers  hebben betrokken bij 

de activiteiten. De reacties van onze 

cliënten en hun mantelzorgers waren 

heel positief. Het versterkt de band 

tussen (de medewerkers van) Thuiszorg 

Het Friese Land en cliënten en draagt bij 

aan een positieve uitstraling van 

Thuiszorg Het Friese Land naar buiten 

toe.  Daarnaast heeft een aantal 

medewerkers ervoor gekozen activiteiten 

te ondernemen om ook mensen die nog 

niet bekend zijn met Thuiszorg Het Friese 

Land kennis te laten maken met ons.

Thuiszorg Het Friese Land is een stichting 

zonder winstoogmerk. Alle geld komt 

terecht in de zorg. Naast standaard hoge 

kwaliteit van zorg bieden wij een aantal 

extra onderscheidende diensten. Zo 

beschikken wij over een 24/7 

Zorgcentrale, die altijd is bemenst door 

een verpleegkundige die ook 

inhoudelijke ondersteuning kan bieden. 

Verder bieden wij specialistische zorg en 

nachtzorg die de duur van 

ziekenhuisopnames van cliënten tot een 

minimum beperken. Wij nemen mensen 

met een indicatie altijd in zorg, zonder 

uitzondering. Want wij hoeven immers 

geen winst te maken. 

In 2016 willen wij voortgaan op de weg 

die wij in 2015 hebben bewandeld. Er 

zijn ontzettend leuke activiteiten en 

acties ontwikkeld en die verdienen ook in 

het nieuwe jaar voortzetting. Hoewel de 

budgetten in de zorg nog steeds sterk 

onder druk staan, willen wij leuke en 

goede dingen blijven doen. Initiatieven 

vanaf de werkvloer en uit de regio blijven 

wij zo veel mogelijk ondersteunen. Want 

wij willen ons blijven inzetten voor het 

welzijn van onze medewerkers, cliënten 

en hun mantelzorgers en vrijwilligers. 

Ik wens je prettige feestdagen en een 

gelukkig en voorspoedig 2016. 

Klaas Kuilman

bestuurder
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Thuiszorg Het Friese Land laat zich positief 
zien met vele acties en activiteiten 

Wij willen graag dat nog meer 

mensen gebruik gaan maken van de 

zorg van Thuiszorg Het Friese Land. 

Naamsbekendheid en een positief 

imago in de regio zijn daarbij van 

groot belang. Tijdens het project 
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leerden we van George en Lieuwe 

van MetaSales dat het belangrijk is 

om onze inzet en betrokkenheid 

meer voor het voetlicht te brengen. 

Het organiseren en onder de 

aandacht brengen van acties en 

activiteiten in lokale en regionale 

media levert hieraan een belangrijke 

bijdrage. 

Ons werk verbetert de kwaliteit van 

leven van onze cliënten. Daar doen 

wij het elke dag voor. Maar kwaliteit 

van leven is meer dan alleen zorg en 

hulp. Wij doen graag een beetje extra 

in de vorm van leuke activiteiten met 

en acties voor onze cliënten en hun 

mantelzorgers. Dit kreeg vorm met 

het aanwijzen van drie vrijwilligers 

per team die verantwoordelijk zijn 

voor deze ‘buitenzorgse’ activiteiten. 

Er vonden dit jaar heel veel leuke 

activiteiten plaats. De reacties van 

onze cliënten en hun mantelzorgers 

waren heel positief. Zij vinden het 

hartstikke leuk om ook eens met 

elkaar wat anders te gaan doen. Dit 

versterkt de band tussen Thuiszorg 

Het Friese Land (-medewerkers) en 

cliënten en draagt bij aan een 

positieve uitstraling van Thuiszorg 

Het Friese Land naar buiten toe. 

Hieronder een greep uit de 

activiteiten en acties die afgelopen 

jaar plaatsvonden. 

 

Dongeradeel, dinsdag 23 juni

-  cliënten en mantelzorgers naar 

Iepenloft spul De Ferskoppeling.

Harlingen, zaterdag 5 september 

- Stadswandeling met cliënten. 

De Westereen, donderdag 10 

september 

-  cliënten mee naar avondoptocht 

tijdens feestweek De Westereen. 

Wergea, vrijdag 2 oktober 

-  Theater Hymphamp. 

De medewerkers van Thuiszorg 

Het Friese Land doen hun werk 

met ziel, zaligheid en heel veel 

betrokkenheid. Dat maakt 

Thuiszorg Het Friese Land tot 

een organisatie met hart voor 

mensen. Wij doen graag een 

stapje extra. maar dat lieten we 

in het verleden te weinig zien. 

Ons werk verbetert de kwaliteit van 

leven van onze cliënten. Daar doen 

wij het elke dag voor. Maar kwaliteit 

van leven is meer dan alleen zorg en 

hulp. Wij doen graag een beetje extra 

in de vorm van leuke activiteiten met 

en acties voor onze cliënten en hun 

mantelzorgers. Dit kreeg vorm met 

het aanwijzen van drie vrijwilligers 

per team die verantwoordelijk zijn 
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Dokkum, zaterdag 10 oktober

-  teams presenteerden zich in vier 

supermarkten in Dokkum. 

Leeuwarden Aldlan, vrijdag 6 

november 

-  bingo met mooie prijzen. 

Leeuwarden Westerpark en 

Westeinde, zaterdag 7 en 14 

november 

-  teams presenteerden zich in 

supermarkten Jumbo en Poiesz. 

Feanwalden, dinsdag 10 november 

-  optreden van shantykoor De 

Hellinghazen met een hapje en een 

drankje. 

Akkrum, woensdag 11 november 

-  lunch voor cliënten en mantelzorgers 

in Lantearne in Akkrum

De Westereen, donderdag 12 november

-  optreden van vrouwenkoor uit 

Dokkum en presentatie door Jan 

Bergsma van oude fi lmpjes en 

foto’s van vroeger over de inwoners 

van De Westereen. 

Aldeboarn, zaterdag 14 november 

-  teams presenteerden zich in 

supermarkt Superrr Aldeboarn.

Franekeradeel, zaterdag 21 november 

-  gezellige middag met muziek, 

verloting met leuke prijsjes en 

andere verrassingen. 

Kollumerland c.a., dinsdag 24 

november 

- toneeluitvoering in 

Kollumerzwaag.

Nij Tjaerda, donderdag 10 december 

-  gezellige middag en viering 

10-jarig bestaan met muziek en 

een speciaal optreden. 

Leeuwarden Bilgaard en Rengerslaan, 

11 en 18 december 

-  rondleiding ijshal 11Stedenhal in 

Leeuwarden voor cliënten en 

mantelzorgers. 

Damwoude 

-  inventariseren van de wensen van 

individuele cliënten en proberen 

deze in te willigen. 
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Postadres
Thuiszorg Het Friese Land
Postbus 417
8901 BE Leeuwarden
0900 8864
info@thfl .nl
www.thfl .nl

‘Onder de indruk van de 
passie voor cliënten’
De passie voor cliënten bij 
medewerkers van Thuiszorg Het 
Friese Land. Daarvan raakte 
zowel Lieuwe als ik het 
afgelopen jaar danig van onder 
de indruk. Daar kwam ik achter 
toen ik aan het eind van dit 
eerste jaar van project Trots Op 
Thuiszorg Het Friese Land even 
terugblikte en mijzelf afvroeg 
wat de belangrijkste indruk is die 
Thuiszorg Het Friese Land heeft 
achtergelaten. En dan is dit het 
eerste wat mij te binnen schiet: 
de passie van 
thuiszorgmedewerkers voor 
mensen die zij helpen. En 
desgevraagd blijkt dat Lieuwe er 
precies zo over denkt. 

In dit eerste jaar van intensieve 

samenwerking met jullie hebben 

Lieuwe en ik veel van jullie geleerd. 

Wij hopen dat jullie ook veel van 

ons hebben geleerd. Bijvoorbeeld 

hoe belangrijk het is voor jezelf, je 

werk, je collega’s en je werkgever 

om jezelf te presenteren als 

ambassadeur van Thuiszorg Het 

Friese Land.

Een positieve insteek en uitstraling, 

kansen zien en pakken, vooral niet 

te bescheiden zijn en naar cliënten 

toe van ganser harte achter 

Thuiszorg Het Friese Land staan. 

Dat zijn de belangrijkste kenmerken 

van elke ambassadeur. En daarin 

hebben wij met elkaar dit jaar grote 

stappen gezet, zowel in 

bewustwording als in uitvoering in 

de praktijk. Het belang van jullie 

ambassadeurschap is groot voor de 

groei van Thuiszorg Het Friese Land 

en de kracht van jullie organisatie 

naar de toekomst toe. Daarom is dit 

een hele mooie ontwikkeling

Op het gebied van marketing 

bedachten de teams veel leuke 

initiatieven. Die genereerden veel 

positieve publiciteit in de regio. 

Verder investeerde Thuiszorg Het 

Friese Land in mooie 

promotiemiddelen. Ook die dragen 

bij aan de zichtbaarheid van 

Thuiszorg het Friese Land. Aan die 

zichtbaarheid en bekendheid levert 

de nieuwe vestiging in Heerenveen 

eveneens een mooie bijdrage. Ook 

daar timmeren we nu vol ambitie 

aan de weg naar verder groei van 

Thuiszorg Het Friese Land.

Feedback geven is soms best lastig. 

Net als omgaan met feedback die je 

krijgt, overigens. Om dit 

gemakkelijker en doeltreffender te 

maken, reikten wij je met IPRE 

(Inhoud, procedure, relatie, emotie)

eerste handvatten aan. Daarmee 

zijn we er nog niet, om volgende 

stappen te zetten is het van groot 

belang om hieraan te blijven 

werken. Want hogere 

medewerkerstevredenheid leidt tot 

hogere klanttevredenheid. En dat is 

de allersterkste basis voor een 

positieve uitstraling. 

Wij wensen alle medewerkers van 

Thuiszorg Het Friese Land fi jne 

feestdagen en zien je graag terug in 

2016.

George Wesseling 

MetaSales
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