
SCHIEDAM - Als één van de 
eerste zorginstellingen in Ne-
derland heeft Harg-Spaland 
het Gouden Keurmerk in de 
Zorg volgens een nieuw kwa-
liteitssysteem gehaald. In te-
genstelling tot de meeste an-
dere keurmerken neemt 
PREZO 2017 de ervaringen van 
bewoners en hun mantelzor-
gers als vertrekpunt.
Behoud van goud was er voor 

zorgcentrum/verpleeghuis 
Frankeland, Jacobs Gasthuis, 
Vaartland en Thuiszorg Oude-
ren Frankelandgroep (TOF) 
voor zowel wijkverpleging als 
hulp bij het huishouden. Zij 
kregen bij de tussentijdse au-
dits te horen dat ze hun gou-
den status mogen behouden.
‘’Zeven keer goud! Wij zijn 
enorm trots,’’ zegt Els Nauta, 
hoofd kwaliteit en communi-
catie van de Frankelandgroep. 
,,Blijkbaar laten onze mede-
werkers zien dat ze voortdu-
rend oog hebben voor wat 

onze bewoners en cliënten 
wensen en nodig hebben. En 
dat ze die zorg ook zo gewoon 
mogelijk geven.’’
Voor Harg-Spaland aan de 
Willem Andriessenlaan was 
het donderdag het span-
nendst. Harg-Spaland was 
drie jaar geleden al het Gou-
den Keurmerk binnengehaald, 
maar nu was bij het kwali-
teitssysteem PREZO de lat ho-
ger gelegd, omdat de drie au-
ditoren van Stichting Perspekt 
veel meer observeerden wat 
de bewoners en mantelzor-

gers vinden van de inzet van 
de medewerkers.
De auditoren kwamen overal. 
Ze spraken met medewerkers, 
bewoners, vrijwilligers en le-
den van de Cliëntenraad. 
Daarnaast liepen ze in de 
praktijk mee om te onderzoe-
ken of de bewoners persoons-
gerichte zorg krijgen.
,,Ze waren onder de indruk,’’ 
zegt Els Nauta. ,,Van het en-
thousiasme van onze mede-
werkers, de hoge klanttevre-
denheid, zorgdossiers die 
actueel en op orde waren en 

de aandacht voor persoonsge-
richte zorg.’’ Goud was er ook 
weer voor Frankeland, Jacobs 
Gasthuis, Vaartland en Thuis-
zorg Ouderen Frankeland-
groep (TOF), zowel Zorg Thuis 
als de hulp bij het huishou-
den. Schiewaegh was al eer-
der dit jaar bekroond met ‘be-
houd van goud’.

Zeven keer goud!

Win kaarten 
Euroscoop
SCHIEDAM - We hebben 
de afgelopen twee weken 
al aardig wat mensen blij 
kunnen maken met vrij-
kaarten voor de Euroscoop. 
Zijn jullie al geweest?
Ook deze week mogen wij 
weer twee keer twee vrij-
kaarten weggeven. Vertel 
ons met wie jij wilt en naar 
welke film. Kort en bondig 
in een mailtje en vergeet je 
adres niet te vermelden: re-
dactie.ns@persgroep.nl

Schiedams 
oudste 105 
jaar
SCHIEDAM - Mw Lenie 
Paauwe-Groenewoud viert 
vandaag, 22 november, 
haar 105e verjaardag. Met 
deze gezegende leeftijd is 
ze de oudste inwoonster. 
Ze viert haar verjaardag in 
huiselijke kring. Op 24 no-
vember komt de burge-
meester langs.Kor Kegel

U vindt een overzicht van de (wettelijk 
verplichte) publicaties, zoals verschenen 
op www.of cielebekendmakingen.nl 
in het midden van deze krant.
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