
Vaartland behoudt zijn gouden status. Het zorgcentrum aan 
de Dillenburgsingel beschikt over het Gouden Keurmerk in de 
Zorg. Bij een tussentijdse audit kreeg Vaartland te horen dat 
het PREZO-keurmerk behouden blijft.

VLAARDINGEN - Vaartland 
hoort bij de Frankelandgroep. 
Ook de Schiedamse locaties 
kregen donderdag het goede 
nieuws te horen. Het gaat om 
Frankeland, Jacobs Gasthuis, 
Harg-Spaland en Thuiszorg 

Ouderen Frankelandgroep 
(TOF) voor zowel wijkverple-
ging als hulp bij het huishou-
den. Het 50-jarige Schiewae-
gh kreeg dat eerder dit jaar al 
te horen. Het meest in de wol-
ken waren ze bij Harg-

Spaland, omdat daar als een 
van de eerste zorginstellingen 
in Nederland volgens een ver-
nieuwd kwaliteitssysteem 
werd beoordeeld. Daarbij ne-
men de auditoren de ervarin-
gen van bewoners en hun 
mantelzorgers als vertrek-
punt.
,,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.’’
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 persoons-
gerichte zorg. Ze gaven aan 
dat we goed kijken naar wat 
de bewoner wenst en nodig 
heeft en dat we dat vervol-
gens ook gewoon dóen!’’ 
,,Uitslagen die we met trots 
en blijdschap in ontvangst 
hebben genomen!’’ aldus een 
persbericht van de Franke-
landgroep. Het kwaliteitssys-
teem PREZO 2017 sluit aan op 

Vaartland trots op goud

Muzikant gezocht
VLAARDINGEN - Koor “De 
Vlaardingse Smarties” zoekt 
met ingang van 1 januari 2018 
een muzikant (m/v) om het 
koor te begeleiden bij repeti-
ties en optredens.
De ideale kandidaat is in staat 
om bladmuziek te lezen en 
vindt het leuk om gezellige 

muziek te spelen. Voor vra-
gen en het tonen van inte-
resse: dirigent Kees Gelder-
blom (06-24661750)

De medewerkers van Harg-Spaland vieren net zo enthousiast feest als ze zorg verlenen.

Jubilarissen
VLAARDINGEN - Donderdag 
30 november is het feest bij De 
OproepCentrale. De jubilaris-
sen worden in het zonnetje 
gezet. Om 10.30 uur verwelko-
men ze de jubilarissen in de 
Burgerzaal van het Stadhuis 
aan de Markt 11. Uiteraard is er 
koffie met gebak.

Tien euro aan 
Florijnen ter 
compensatie
Door Peter Spek
VLAARDINGEN - Waterlei-
dingbedrijf Evides geeft 
alle Vlaardingse huishou-
dens tien euro vergoeding 
aan Florijnen ter compen-
satie van de kosten die ge-
maakt zijn om het kraan-
water vorige week drie 
minuten voor gebruik te 
koken, toen bekend werd 
dat het water vervuild was 
met de E.coli-bacterie.
“Wij zijn blij dat iedereen 
het kraanwater weer direct 
kan drinken. Wij beseffen 
ons goed dat het kookad-
vies lastig was. Daarom 
bieden wij alle huishou-
dens in Vlaardingen Florij-
nen aan en schenken wij 
tevens de stad vier open-
bare tappunten”, laat het 
waterleidingbedrijf weten 
in een reactie.
 
Lees verder op onze web-
site en Facebookpagina.

Kor Kegel
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