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Twee totaal verschillende zorgaanbieders in de 

Hoeksche Waard zijn met elkaar in zee gegaan in een 

samenwerkingsproject in Oud-Beijerland.  

 

Zorgwaard is een grote thuis- en verpleeghuis-

zorgorganisatie in de Hoeksche Waard. In 2017 

opende Zorgwaard in Oud-Beijerland een nieuw 

zorgcentrum: Rembrandt. Met appartementen voor 

zowel zorgintensieve bewoners als voor mensen die 

zelfstandig willen wonen. Ook zijn er kleinschalige 

woongroepen voor bewoners die intensieve 

begeleiding nodig hebben, er is dagbehandeling, een 

revalidatieafdeling en een restaurant dat ook 

toegankelijk is voor omwonenden. Rembrandt ligt aan 

een uitnodigend plein met terrassen midden in Oud-

Beijerland.  

 

Entree met terras van Rembrandt 

 

In de Hoeksche Waard is ook de Gemiva-SVG Groep 

actief. Deze organisatie ondersteunt mensen met een 

lichamelijke handicap, een verstandelijke beperking of 

niet-aangeboren hersenletsel. In de Hoeksche Waard 

heeft de organisatie een aantal woonlocaties, 

activiteitencentra, kinderdagcentra, een logeerhuis en 

ambulante ondersteuning thuis en op school. 

 

Op zoek naar passende dagbesteding 

Olga Sneijer is begeleidster in Symfonie in Oud-

Beijerland, één van de activiteitencentra van de 

Gemiva-SVG Groep. Voor een aantal van haar cliënten 

(mensen met een verstandelijke beperking) ging zij op 

zoek naar dagbesteding waarmee de cliënten echt 

deel kunnen nemen aan de samenleving. Geprikkeld 

door het uitnodigende ontmoetingsplein van 

Rembrandt kwam zij bij Zorgwaard terecht  

“Ik ben in gesprek gegaan met het management daar 

en zij bleken meteen  open te staan voor onze ideeën 

om mensen met een beperking deel te laten nemen 

aan het maatschappelijke leven in de Hoeksche 

Waard. Het restaurant in Zorgwaard leek ons een 

mooi startpunt. Daar is altijd werk te doen en daar zijn 

onze cliënten aan de slag gegaan.” 

 

 
Loes Kooijman onderhoudt de planten in het restaurant  

 

“Vanaf het begin hebben wij positief gestaan 

tegenover de samenwerking”, vertelt Ad Verhagen, 

manager horeca van het restaurant van Zorgwaard. 

“Onze verantwoordelijkheid naar de samenleving gaat 

verder dan alleen binnen Zorgwaard. We zaten echter 

pas net in de nieuwe locatie en moesten zelf nog onze 

draai vinden. Wij hebben toen in goed overleg 

gekozen voor een voorzichtige opbouw, stap voor 

stap. Eerst elkaar leren kennen, dan werk zoeken dat 

wij gemakkelijk kunnen uitbesteden en dat de cliënten 

van de Gemiva-SVG Groep leuk vinden om over te 

nemen. Zo zijn we begonnen met schoonmaakwerk-

zaamheden in en om het restaurant. Eén van de 

cliënten van de Gemiva-SVG Groep zag daar een piano 

staan en ging er spontaan op spelen. Het sprak 

bewoners van Rembrandt aan en nu is het spelen van 

liedjes van vroeger een vaste activiteit geworden.” 

 

 
Na de lunch gaat Ingrid in ‘t Veld  aan de piano voor de bewoners 

 

 

 

Gemiva-SVG Groep en 
Zorgwaard vinden elkaar 
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Kwetsbaarder dan zij zelf  

Olga zag dat de cliënten van de Gemiva-SVG Groep 

veel plezier beleefden aan het werken in Rembrandt. 

Zo ontstond het idee om ook op de kleinschalige 

woongroepen actief te worden. “Dat vraagt om extra 

aandacht omdat het daar gaat om erg kwetsbare 

mensen”, vertelt Leo van Oord, zorgmanager van 

Zorgwaard “Het is mooi om te zien hoe de cliënten van 

de Gemiva-SVG Groep omgaan met de bewoners op 

de kleinschalige woongroepen. Zij zien mensen die nog 

kwetsbaarder zijn dan zijzelf. Zij begeleiden hen naar 

een wekelijkse muziek-activiteit op de PG-afdeling.  

 

 
Winfred begeleidt een bewoner naar de muziekactiviteit 

 

Zij halen dan mensen op vanuit verschillende 

kleinschalige woongroepen en begeleiden hen naar de 

huiskamer, waar samen oud-Hollandse liedjes worden 

gezongen en muziek gemaakt wordt. Ook is één van 

onze cliënten actief op de revalidatieafdeling waar zij 

gezelschapsspelen doet met de patiënten en helpt 

met het rondbrengen van koffie en thee.  

De zorgmanager somatiek en revalidatie van die 

afdeling, Louise van de Polder, is ook erg enthousiast 

over de samenwerking.”  

 

“Onze verantwoordelijkheid naar 
de samenleving gaat verder dan 
alleen binnen Zorgwaard”  
Ad Verhagen, manager horeca Zorgwaard 

 

De cliënten van de Gemiva-SVG Groep zijn inmiddels 

bekende gezichten geworden in Rembrandt, ook 

voor familie van de bewoners. “Wij vinden het leuk 

om hen hier te zien, ze maken graag een praatje met 

iedereen”, vertellen de zussen van één van de oudste 

bewoners van Rembrandt, die op verjaardagsvisite bij 

hun moeder zijn.  

 

 
Moeder (midden onder) viert haar verjaardag met haar twee 

dochters en de twee cliënten van de Gemiva-SVG Groep (achter) zijn 

erbij  

 

Extra aandacht 

“We zijn hier nu één dag per week”, vertelt Olga.  

“Wij bouwen onze activiteiten op en we zien voor de 

toekomst nog allerlei mogelijkheden. Ik geniet net 

zoveel van onze cliënten die hier leuk werk hebben als 

van de bewoners van Rembrandt die het fijn vinden 

om extra aandacht te krijgen. Al met al is het werken 

hier een initiatief dat aansluit bij de slogan van de 

Gemiva-SVG Groep: Samen maken we het verschil!” 

 

 
Twee cliënten (r) doen samen met een bewoner (l) mee aan een 

gezelschapsspel  

 

Adressen 

Zorgwaard, locatie Rembrandt 

Rembrandtplein 1, 3262 HW Oud-Beijerland 

Telefoon 078 676 34 00  

Website: www.zorg-waard.nl 

 

Gemiva-SVG Groep, locatie Symfonie 

Ravelstraat 5, 3261 JB Oud-Beijerland  

Telefoon 0186 72 48 88  

Website: www.gemiva-svg.nl 

 


