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Foto omslag: “Bouwnieuws Adelante” (zie blz. 18).
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Zorginstellingen profileren zich op de arbeidsmarkt meestal

In dit themanummer over Adelante als werkgever tonen

als aantrekkelijke werkgever: wij bieden onze werknemers

we een aantal voorbeelden van de manier waarop we ons

uitdaging, een goede sfeer, verdiepingsmogelijkheden.

werkgeverschap vormgeven.

Deze personeelsmarketing verwijst naar de periode van

Enerzijds besteden we aandacht aan de competenties van

voortdurende vraag naar personeel: de werkgelegenheid

personeel: we ontwikkelden de Adelante academie die

in de zorg nam toe tot 1,1 miljoen werknemers in totaal.

onze kennisverspreiding intern en extern organiseert, we

Jarenlang maakten we ons op voor grote te verwach-

blijven nieuwe mensen (revalidatieartsen, gz-psychologen

ten tekorten aan personeel door een grote uitstroom

en klinisch fysicus-audiologen) opleiden, waardoor we

van werknemers. Daar komt verandering in. Hoewel de

onszelf verzekeren van goede instroom van jonge mensen

behoefte aan zorg nog toeneemt als gevolg van o.a. de

en van de nieuwste inzichten vanuit de opleidingen. We

vergrijzing, krijgen de maatregelen die genomen worden

investeren in het zelfsturend vermogen van medewerkers

om de kosten in de zorg in de hand te houden impact op

door middel van een pilot intervisie voor fysiotherapeuten

de werkgelegenheid. We gaan toe naar een stabilisatie en

en we stimuleren medewerkers om actief bezig te zijn met

op sommige plekken krimp van het aantal arbeidsplaatsen.

hun loopbaan en hun vitaliteit op peil te houden.

In de thuiszorg en de verpleeg- en verzorgingshuizen zijn
de komende jaren grote ontslaggolven te verwachten.

Anderzijds zijn we op zoek naar manieren om onze
organisatie wendbaarder te maken, flexibiliteit en aanpas-

Voor Adelante als werkgever betekenen deze ontwik-

singsvermogen te vergroten. In het interview met HR-

kelingen nieuwe uitdagingen: in de afgelopen maanden

manager Jeroen van der Veen komen daarvan een aantal

hebben we, door de ontwikkeling van Passend Onderwijs,

voorbeelden naar voren. Het is niet altijd prettig en leuk om

medewerkers boventallig moeten verklaren. Dat is een

bestaande patronen los te laten, het kan ook tot span-

moeilijke maar onvermijdelijke beslissing: we weten niet

ning en gevoelens van onzekerheid leiden. Daar zijn we

hoeveel van het overgehevelde budget voor ambulante

ons terdege van bewust. Werk kan voor mensen een bron

begeleiding terug te verdienen is doordat het bij Adelante

van vreugde zijn, zie ook de interviews met twee van onze

wordt besteed. We moeten onze expertise goed voor het

medewerkers op aangepaste werkplekken, maar ook een

voetlicht brengen. Dat geldt niet alleen op het gebied van

bron van stress. De kunst is dan ook om een goede balans

Passend Onderwijs, maar ook voor onze andere activitei-

te vinden en mensen niet te overvragen. En dat is, zo geef

ten: de vraag van cliënten verandert en andere aanbieders

ik eerlijk toe, in deze tijd niet altijd even gemakkelijk.

bieden zich aan.

En ten slotte: onze nieuwbouw is nu echt begonnen, als u

Voor medewerkers heeft dit grote gevolgen: er zijn minder

als bezoeker naar Hoensbroek komt, let dan goed op de

zekerheden, de inhoud van het werk verandert sneller;

borden. Veel leesplezier!

verantwoorden van wat je doet en wat je toegevoegde
waarde is, wordt steeds belangrijker. We moeten allemaal

Jean-Paul Essers,

bij de les blijven.

lid raad van bestuur

Een eerste introductie

Adelante Academie geop
De revalidatiezorg in Nederland en Europa is in ontwikkeling. De omslag van aanbod- naar
vraaggerichte zorg vraagt een nieuwe benadering en met de regelmaat van de klok dienen
zich nieuwe visies en zorgproducten aan. Je moet kortom bij de les blijven! Liever nog: vóór
blijven in het verbeteren en vernieuwen van zorg. Adelante heeft met het oog op deze ambitie
de Adelante Academie geopend: voor de scholing van eigen medewerkers maar ook om
kennis te delen met de professionals van andere zorginstellingen in Nederland. Tom Joosten
en Maud Verboeket gunnen ons een eerste blik achter de schermen.

Tekst: Karin Theunissen

Allereerst het beeld

specialisten de ervaringsdeskundigen die de kennis het

De Adelante Academie is géén school met klaslokalen,

beste kunnen uitdragen: zowel voor collega’s in eigen

bankjes, blocnotes en Ipads. Ook staat er géén team

huis als voor externe zorginstellingen.”

van leerkrachten dagelijks voor de klas. “De Adelante
Academie is de overkoepelende naam voor al onze
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Sneller dan verwacht

in- en externe opleidingsactiviteiten”, licht Tom Joosten

Even terug naar het beeld. Want hebben we de fees-

toe. Hij is manager van het kenniscentrum van waaruit

telijke opening van de Adelante Academie dan gemist?

de Adelante Academie wordt aangestuurd. “Voor enkele

“Nee, een officieel startpunt is er niet”, lacht projectleider

trainingen is inderdaad een scholingsruimte nodig, zoals

Maud Verboeket. “We zijn ‘low profile’ begonnen met het

het ‘skillslab’ waar collega’s terecht kunnen voor het

basispakket aan trainingen voor bij- en nascholing van de

verbeteren van hun kennis, kunde en vaardigheden.

eigen medewerkers. ‘Werkende weg’ breiden we het

Maar als we een training verzorgen voor externen,

aanbod uit met nieuwe opleidingen en trainingen.

dan vindt deze op locatie plaats, zo dicht mogelijk bij de

Hiermee willen we niet alleen onze eigen medewerkers

praktijk. De docenten komen uit de behandelteams van

uitdagen en nieuwe medewerkers aan ons binden, maar

Adelante. Dat is geen kostenmaatregel maar een bewuste

ook een passend antwoord bieden op de veranderende

keuze. Kennisdeling is een belangrijk speerpunt van

zorgmarkt en nieuwe zorgvragen. Deze uitbreiding gaat

Adelante en een belangrijke motivatie om de academie

overigens sneller dan verwacht. Zo hebben we als aanvul-

op te richten. Zeker als het om zorgvernieuwing of de

ling op onze praktische vaardigheidstrainingen voor ver-

introductie van nieuwe, efficiëntere werkwijzen gaat waar

pleegkundigen ook een introductieprogramma over wer-

Adelante in voorop loopt, zijn onze therapeuten en

ken bij Adelante ontwikkeld voor nieuwe medewerkers.
Dit programma bestaat uit diverse presentaties, trainingen,
instructies en rondleidingen. Vanaf dit jaar is iedereen die
actief is in de zorg verplicht om een cursus te volgen over
hoe je om moet gaan met huiselijk geweld: welke signalen
mogelijk op huiselijk geweld duiden en welke stappen
je vervolgens moet zetten. Deze cursus wordt eveneens
via de Adelante Academie aangeboden. En ook buiten
Adelante is er veel vraag naar onze trainingen bijvoorbeeld
op het gebied van chronische pijn of onze masterclass
‘pasproces eerste rolstoel’.”

Maud Verboeket en Tom Joosten

pend

Best Practices

behandelingen als door het onderzoek binnen het

Een belangrijke mijlpaal bereikte de Adelante Academie,

kenniscentrum dat elke dag uitgebreid wordt.

ook weer in de luwte, afgelopen zomer met een

Die kennis willen we delen in onze trainingen, cursussen

uitbreiding van het trainingsprogramma voor externen.

en workshops. Stap voor stap academiseren, zou je

Meer specifiek gaat het hierbij om trainingen met

kunnen zeggen. En dat gaan we uitbouwen op

betrekking tot het werken met het procesgerichte

verschillende manieren: met ‘live’ workshops en

elektronisch patiëntendossier R-EPD dat Adelante in

trainingen ‘in house’ of op locatie, maar ook via E-leren!

2012 heeft ingevoerd in combinatie met het internationale
classificatiemodel ICF en de communicatiemethodiek
RAPP. Maud Verboeket: “Deze combinatie is uniek en
functioneert in de praktijk erg goed. Er ontstaat een uniforme werkwijze die het interdisciplinaire behandelproces
ondersteunt én voor een betere communicatie zorgt
tussen medici en behandelaren onderling en met de cliënt.
Tijdens de implementatie van het R-EPD in Adelante
hebben medewerkers hiervoor een opleidingenaanbod
ontwikkeld dat in eerste instantie is ingezet voor de eigen
medewerkers. Vanaf deze zomer bieden we de modules
ook aan externe zorginstellingen aan. We zijn er ongelofelijk trots op dat de eerste externe trainingen meteen al aan
het begin van het studiejaar 2013/2014 van start gaan.”
Kennis delen
“Er is duidelijk veel behoefte aan kennisdeling in de zorg.
Dat merken wij ook in onze kennisnetwerken”, besluit
Tom Joosten. “De strategie van Adelante is gericht op
verbreding en verdieping van ons zorgaanbod.
Dat betekent dat onze medewerkers over een brede
basiskennis beschikken. Tegelijkertijd hebben we ook
uiterst specialistische kennis in huis, zowel in onze

Meer informatie over de Adelante Academie en het
opleidingenaanbod van Adelante vindt u op
www.adelante-zorggroep.nl. Of vraag de folder op bij het
secretariaat van het kenniscentrum.
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Beroepsopleidingen
Adelante verzorgt drie postdoctorale opleidingen tot respectievelijk revalidatiearts, klinisch fysicus - audioloog
en GZ psycholoog. De specialisten in spé volgen hun opleiding bij Adelante onder de bezielende begeleiding
van een hoofdopleider en een supervisor. Eigenlijk zoals het in de medische wereld al eeuwenlang gebeurt:
door zo veel mogelijk ervaring op te doen in de praktijk!

Marc van der Vusse
37 jaar
opleiding tot revalidatiearts

2010-2015
6

“Vanuit mijn interesse in het menselijke bewegingsappa-

van het zorgveld en de complexiteit van de zorgvragen

raat heb ik eerst fysiotherapie gestudeerd aan Zuyd en

die je hier als specialist moet kunnen ontrafelen, zeer

daarna medicijnen aan de VU in Amsterdam. Als eerste

leerzaam.

specialisatie koos ik orthopedie. Na een half jaar voelde

Vooral ook het werken volgens het ICF-classificatiemo-

ik echter dat ik niet op mijn plek zat. Ik wilde niet alleen

del, waar Adelante al heel ver mee is, spreekt mij aan.

medische klachten verhelpen maar de patiënt ook

Je houdt in deze methode wel rekening met de proble-

begeleiden naar een actieve rol in de maatschappij.

men maar richt je in de keuzes die je als behandelaar

De revalidatiegeneeskunde lonkte! Al op mijn eerste dag

maakt juist op kansen voor en hulpvraag van de cliënt.

bij Adelante voelde ik een klik.

Deze keuzes maak je niet alleen maar samen met an-

Ik ben hier in 2010 begonnen als assistent ‘niet in

dere disciplines binnen het multidisciplinaire team. Ook

opleiding’, intussen zit ik ruim halverwege de opleiding

dat voelt goed.

en heb ik met vrijwel alle behandelteams van Adelante

Het meeste thuis voel ik mij op de afdelingen waar het

gewerkt. Tot grote tevredenheid! Bij Adelante heerst een

bewegingsapparaat uitgebreid aan bod komt, zoals de

goed onderwijsklimaat. Je krijgt voldoende ruimte om te

afdeling amputatie, traumatologie en orthopedie. Dan

leren, maar met een sterke rugdekking van je supervisor

komt toch mijn passie voor de orthopedie weer

én het team waarin je acteert. Daarnaast zijn de breedte

bovendrijven.”

Tekst: Karin Theunissen

Sascha Rasquin
36 jaar
opleiding tot
GZ psycholoog

2010-2013
“Ik werk sinds 2008 bij Adelante als basispsycholoog.

behandelmogelijkheden heeft, maakt de organisatie

Drie jaar geleden besloot Adelante dat meer psycholo-

aantrekkelijk voor medewerkers in opleiding. Er valt veel

gen in de organisatie vertegenwoordigd moeten zijn in

te kiezen. Plus: er heerst een prettig opleidingsklimaat.

het BIG-register van beroepen in de gezondheidszorg.

Ik kan oprecht een lerende positie aannemen in het

Als psycholoog moet je hiervoor over de titel

behandelteam en krijg zowel van mijn werkbegeleider

gezondheidszorgpsycholoog oftewel GZ psycholoog

als van de collega’s alle ondersteuning bij het uitwerken

beschikken.

van een casus.

In de loop van dit jaar ben ik klaar met mijn opleiding

Zo leer je écht van en in de praktijk, maar met de

waarvan ik het praktijkdeel bij Adelante en Mondriaan

nodige back-up van het team. Ik heb de smaak van

heb uitgevoerd. Ik heb hier enorm veel van geleerd.

het leren ondertussen goed te pakken. Na deze studie

Want alle aspecten van de psychologie, alle

wil ik mij verder specialiseren als klinisch psycholoog of

ziektebeelden, behandelmogelijkheden en

klinisch neuropsycholoog. Ook weer binnen de

diagnostieken zijn aan bod gekomen, met het

revalidatiezorg, want hier ben ik op mijn plek. Het geeft

accent op hoe je ermee omgaat in de praktijk.

zoveel voldoening als ik zie wat wij met onze

Mijn laatste praktijkplek is op de afdeling Niet

multidisciplinaire aanpak voor iemand kunnen

Aangeboren Hersenletsel. Dat Adelante zoveel

betekenen.”
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Anke de Ruiter
29 jaar
opleiding tot
Klinisch fysicus - audioloog

2010-2014
“Een klinisch fysicus houdt zich bezig met de kwaliteit

Om het half jaar duik ik in een nieuwe specialisatie.

en innovatie van techniek die ingezet wordt in de

Hierbij krijg ik alle tijd en ruimte om vragen te stellen en

medische sector. Na de basisopleiding Biomedische

te discussiëren met mijn opleider en collega’s. Vooral

Technologie aan de Universiteit van Twente kon ik

de multidisciplinaire benadering ervaar ik als leerzaam:

kiezen uitverschillende specialisatiemogelijkheden.

je leert een probleem vanuit verschillende invalshoeken

Ik koos audiologie omdat je in deze specialisatie het

te benaderen en dat is toch een vereiste om een goede

meeste contact hebt met de patiënt. Adelante kreeg

diagnose te stellen en verder beleid te bepalen.

mijn voorkeur omdat hier zo ongelofelijk veel gebeurt

Nog een jaar heb ik nodig om mijn studie af te ronden.

op audiologisch gebied; die veelzijdigheid zorgt voor

En dan? Kinderaudiologie spreekt mij aan, al ben ik

een heel complete opleiding waarin ik met kinderen en

minstens zo tevreden als ik een oudere kan helpen om

volwassenen werk, ik doe wetenschappelijk onderzoek

beter te horen. En dan ga ik me nog verdiepen in het

én Adelante is onderscheidend goed in de behandeling

innovatieve tinnitusprogramma van Adelante. Audiologie

van tinnitus. Daar wil ik meer van weten.

is gewoon een enorm boeiend en uitdagend vak!”

Gelukkiger met een mooie (levens)loopbaan

De loopbaanswitch
Het is een bekend gegeven: wie werk doet dat bij hem of haar past en daarin voldoende uitdaging vindt, is
gelukkiger: in werk én als persoon. Maar ook werkgevers vinden het belangrijk dat medewerkers zich constant
ontplooien en het blikveld breed houden, zodat zij mee kunnen groeien met de ambities van de organisatie. Om deze
persoonlijke ontwikkeling op de werkplek te kunnen bereiken, moet je volgens fysiotherapeut Jos Kurvers, inmiddels
gepensioneerd, en hoofdverpleegkundige Kirstin Raedersdorf los durven laten en vooral ook je passie volgen.

Jos Kurvers:

“Mijn belangrijkste switch
maakte ik drie jaar voor mijn
pensioen. Geen moment heb ik
spijt gehad.”

8

Na mijn opleiding fysiotherapie koos ik voor de revalidatie-

zorgstijl heeft mij veel goeds gebracht. De haptonomie kijkt

zorg van patiënten met hersenletsel. Ik houd van com-

namelijk niet alleen naar de behandeling van het medisch

plexe zorgvragen en de combinatie van fysiotherapie met

probleem; je benadert de cliënt als ‘totaal’ en leert hoe je

neurologie is wat mij betreft de top van complexiteit. Tegen

ervoor kunt zorgen dat de patiënt zich ontspant en

de achtergrond van de algemene ontwikkelingen in de

openstaat voor een behandeling.

revalidatiezorg en, meer specifiek, de ontwikkeling van een

De grootste verandering kwam aan het einde van mijn

behandelplan voor patiënten met hersenletsel, heb ik mij

carrière, als een mooie ‘finale’.

kunnen specialiseren.

Na 37 jaar neurologie ben ik in 2010 overgestapt naar het

Met hart en ziel dook ik in de jaren ’70 de diepte in. In

Politeam, dat toen nog in opbouw was. Alles wat ik in al

1980 was de tijd dan ook rijp om een tweede spoor te

die jaren revalidatiezorg had geleerd, kwam in deze functie

openen in mijn carrière. Ik ben toen - tot in Griekenland aan

nog eens voorbij. Natuurlijk had ik een stevig fundament

toe - les gaan geven om de specialistische kennis die wij

maar ik merkte ook direct dat sommige aspecten

in Hoensbroek hadden opgedaan te delen. Het voordeel

gemoderniseerd moesten worden.

van de combinatie tussen werken in de zorg en lesgeven

Cliënten hebben in de huidige revalidatiezorg meer eigen

over zorg is dat deze twee sporen elkaar beïnvloeden: het

verantwoordelijkheid en de behandelaar vervult een meer

lesgeven helpt je informatie te ordenen, waardoor je je werk

faciliterende rol.

weer beter kunt doen.

Juist in deze fase heb ik hiervoor mijn eigen zorgstijl los

Altijd op zoek naar andere, aanvullende behandelmethoden

moeten laten en nieuwe methoden eigengemaakt. Ik heb

heb ik vervolgens een opleiding haptonomie gevolgd. Deze

dit als een groot voorrecht ervaren.”

Tekst: Karin Theunissen

Kirstin Raedersdorf:

“Ik wil doen waar ik goed in ben
en stimuleer iedereen om mij
heen om uit te blinken in wat je
gelukkig maakt.”

In 1997 solliciteerde ik als verpleegkundige bij Adelante in

stoute schoenen aangetrokken en ben met een

Hoensbroek. In de Gouden Gids vond ik het adres, want

enthousiast en energiek team aan de slag gegaan om

eerlijk is eerlijk: ik kende de revalidatiezorg niet. Met een

zorghotel Welloord op te zetten. Dit prachtige plan liep

0-urencontract op zak kon ik beginnen op afdeling 4 voor

echter na enkele maanden al spaak. Het toeval wil dat juist

patiënten met niet aangeboren hersenletsel. Meteen voelde

op dat moment, op mijn vertrouwde afdeling bij Adelante,

ik dat ik hier op mijn plek was, totdat het begon te

een leidinggevende functie vrijkwam. Wilde ik soms?

kriebelen. Ik wist dat ik meer verantwoordelijkheid aankon

Jazeker! Het voelde alsof ik nooit weg was geweest.

en wilde ook meer. Dat gevoel werd bevestigd toen ik

Mijn belangrijkste ‘drive’ is dat ik mijn team wil motiveren

tijdelijk de functie van zorgcoördinator mocht vervullen.

om hun kwaliteiten te ontplooien. Wie ben je, waar ben je

Dat uitstapje smaakte naar meer.

goed in en hoe kun je je kansen verbeteren.

In 2008 werd ik gevraagd om ‘De Passage’ op te zetten,

Deze thema’s lopen als een rode draad door mijn manier

een initiatief waarbij Adelante en Cicero samen patiënten

van leidinggeven. Voor verdieping volg ik daarnaast een

naar huis begeleiden. Werkelijk alles, van het gordijnhaakje

managementopleiding aan Zuyd Hogeschool.

op de kamers tot het personeel moest geregeld worden.

Op dit snijvlak van coachen en zorgen zit ik helemaal op

Heerlijk vond ik dat. In die periode heb ik ook in de OR

mijn plek. Als bewijs dat je altijd je passie moet volgen,

gezeten, iets wat ik iedereen kan aanraden.

ook al moet je daarvoor soms het vertrouwde los laten.”

In 2010 voelde het alsof ik klaar was bij Adelante; ik wilde
verder groeien, mijn blikveld verbreden. Ik heb toen de

9

Pilotproject intervisie bij fysiotherapeuten geslaagd

Leren van elkaars problemen
Gedurende ruim zes maanden hebben de fysiotherapeuten van Adelante meegedaan aan
een pilotproject intervisie. Hun ervaringen waren zo positief, dat onlangs is besloten om deze
methodiek geleidelijk binnen de hele organisatie door te voeren. Deelname is geheel vrijwillig.

Binnen Adelante staat de multidisciplinaire benadering

Weerstand

van patiënten centraal. Dit betekent dat de verschillende

Om te onderzoeken of intervisie het gewenste resultaat

behandelaars, zoals maatschappelijk werkers, artsen,

oplevert, werd vorig jaar een pilotproject gestart.

fysiotherapeuten, psychologen, verpleegkundigen en

Deze studie bleef beperkt tot de fysiotherapeuten, in

ergotherapeuten, binnen teams nauw samenwerken.

totaal zo’n 55. Zij waren verplicht om aan de proef mee

Voor een goede samenwerking is het niet alleen nood-

te doen. Snoek ondervond aanvankelijk nogal weerstand.

zakelijk om buiten de grenzen van de eigen professie te

“Sommige fysiotherapeuten vroegen zich af waar dat

kunnen meedenken, ook de ontwikkeling binnen iedere

plan vandaan kwam en waarom ze daaraan moesten

discipline zelf moet optimaal zijn. Met dat doel zijn de

meedoen. Zij wilden liever vakinhoudelijke casussen met

monodisciplinaire vakgroepen opgericht.

collega’s bespreken. Het was misschien beter geweest

Kik Snoek, secretaris van de raad van bestuur, vertelt

georganiseerd.”

als we tevoren goede voorlichtingsbijeenkomsten hadden
dat vakinhoudelijke bijeenkomsten zinvol zijn om per
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vakgroep de laatste stand van zaken op het gebied

Uiteindelijk bleken vrijwel alle fysiotherapeuten bereid met

van richtlijnen en methodieken met elkaar te bespreken.

de pilot mee te doen. Verdeeld in acht groepen kregen

“Daarnaast is het belangrijk dat collega’s van dezelfde

ze tijdens vijf sessies van twee uur verspreid over een half

discipline met elkaar van gedachten wisselen over

jaar intensieve begeleiding van twee externe intervisie-ex-

werkgerelateerde problemen. Dat kunnen problemen zijn

perts. Snoek zegt dat die ondersteuning noodzakelijk was

met collega’s, revalidanten of leidinggevenden. Door deze

om de deelnemers te leren om structuur en diepgang aan

situaties te bespreken via een gestructureerde methodiek,

te brengen in de gesprekken. Alle deelnemers mochten

leert iedereen er beter mee om te gaan.”

per sessie een casus voorleggen, waarvan de betreffende

Tekst: John Ekkelboom

Kik Snoek

groep er telkens één ging bespreken. De inbrenger van

persoonlijke problemen op het werk ging.

de casus werd dan via een stappenmethodiek

Schaffarczyk: “Maar ook dit blijkt erg zinvol. Normaal pak

ondervraagd.

je die problemen op je eigen manier aan. In de groep
hoorde je alternatieve oplossingen, waaraan je zelf nog

Veilig gevoel

nooit had gedacht. Zo kun je van collega’s leren.”

Welke onderwerpen aan bod zijn gekomen, weet Snoek

Spee bevestigt dat intervisie een ruimere kijk

niet. “De afspraak is dat wat een groep bespreekt,

oplevert in het oplossen van conflicten. “Ook realiseer je

binnenskamers blijft. Deze veiligheid is nodig om

welk soort problemen er allemaal binnen de organisatie

deelnemers zich kwetsbaar te laten opstellen in

spelen. Als je zelf niet eerder met een bepaalde kwestie

aanwezigheid van collega’s.” Wel weet de secretaris van

bent geconfronteerd, weet je na zo’n intervisie hoe je

de raad van bestuur wat de algemene bevindingen zijn.

alert moet reageren wanneer zo’n voorval zich ineens wel

Immers ter evaluatie hebben alle deelnemers een

voordoet. Zo voorkom je dat iets uit de hand loopt.”

uitgebreide vragenlijst ingevuld. Bovendien sprak Snoek

Van Uden viel op dat vrijwel alle groepsgenoten kampen

na de pilot met de twee trainers en de vakgroepvoorzit-

met het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid.

ters. “Op een enkele uitzondering na vindt iedereen het

“Ik dacht dat daarmee slechts een enkeling worstelde.

een waardevolle methodiek. De helft van de responden-

Medewerkers in de gezondheidszorg willen graag

ten gaf de intervisie een 8 of hoger. De gemiddelde score

iedereen helpen en verkopen nooit nee. Die eigenschap

was een 7,5. Wel blijkt dat de groepen nog niet geheel

kan leiden tot overbelasting en daar moeten we echt voor

zelfsturend zijn. Ze krijgen daarom nog tweemaal extra

waken.”

begeleiding. Verder hadden we gevraagd of de voorkeur
uitging naar disciplinaire of multidisciplinaire groepen.

Studiepunten

De helft was voor de ene benadering, de rest voor de

De raad van bestuur heeft besloten om intervisie

andere. Ook over de verplichting van de intervisie waren

geleidelijk binnen de hele organisatie door te voeren. Het

de meningen verdeeld.”

idee is dat eigen medewerkers met intervisie-ervaring
nieuwe groepen gaan begeleiden. Snoek benadrukt dat

Ruimere kijk

het verplichtende karakter niet meer geldt en dat de helft

Dat intervisie een aanwinst is, beamen de

van de intervisietijd voor rekening van Adelante is en de

fysiotherapeuten Karin Spee, Michael Schaffarczyk en

andere helft voor die van de deelnemers zelf.

Genevieve van Uden. Wel hadden ze in het begin het

“We denken na over de mogelijkheid om hen te

idee dat de bijeenkomsten vooral waren bedoeld om

honoreren met studiepunten. Je hebt scholingen die

vakinhoudelijk met elkaar in discussie te gaan. Daarom

belangrijk zijn maar niet noodzakelijk. Dat geldt straks ook

moesten ze eerst even wennen aan het idee dat het om

voor intervisie.”

Karin Spee, Michael Schaffarczyk en Genevieve van Uden
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Zorg en speciaal onderwijs onder druk

Adelante wil personeel
flexibeler inzetten
De zorg en het speciaal onderwijs staan in ons land onder grote druk.
Maatschappelijke ontwikkelingen en bezuinigingen vragen om een andere en/
of efficiëntere aanpak. Adelante is volop bezig hierop te anticiperen. Een van de
maatregelen is dat medewerkers voortaan flexibeler inzetbaar moeten zijn.

Aan het einde van het gesprek benadrukt Jeroen van der

12

Tekst: John Ekkelboom

menskracht. Over de manier waarop dit voortaan dient

Veen dat er absoluut geen redenen zijn voor paniek. “Het

te gebeuren, verkeert Adelante in een verkennende fase,

is menens, maar het is absoluut geen vijf voor twaalf.

zegt Van der Veen. “Nu regelen we dat via uitzendbureaus,

We zijn een gezond bedrijf dat zijn financiën goed op

maar dat brengt extra kosten met zich mee. We willen

orde heeft.” Van der Veen is manager van de afdelingen

dat er naast de vaste kern van medewerkers een flexibele

Human Resources en Marketing & Communicatie bij

kern van professionals komt met een flexibel contract en

Adelante. Wel gaat er volgens hem de komende tijd veel

oproepbaar. Daarnaast denken we aan een flexibele schil

veranderen als gevolg van de bezuinigingen in de zorg.

van externe mensen. Deze personen kunnen dan volgens

“We moeten efficiënter werken om de kosten beheersbaar

een payroll-constructie roulerend ook voor andere zorg-

te maken. We streven naar een zo optimaal mogelijke

instellingen werken waarmee wij een samenwerkingsver-

zorg. Dit betekent dat we onze innovatie- en implemen-

band aangaan.”

tatiekracht moeten versterken. Verder zal ons personeel
zich flexibeler moeten opstellen.”

Andere arbeidsverhoudingen
Van der Veen wijst erop dat de introductie van deze di-

Flexibele schil

versiteit aan arbeidscontracten automatisch zal leiden tot

Flexibiliteit is het nieuwe sleutelwoord binnen het

andere arbeidsverhoudingen. Hij voorspelt dat de CAO

personeelsbeleid van Adelante. Van der Veen licht toe

wordt uitgekleed tot een kaderregeling die Adelante zelf

dat medewerkers voortaan makkelijker van rol moeten

samen met de medezeggenschapsraad en de onderne-

kunnen wisselen wanneer dat nodig is. Dit betekent dat

mingsraad op lokaal niveau in detail gaat invullen. Dit is

ze inzetbaar zijn op verschillende afdelingen, kunnen

overigens een landelijke trend in de zorg die enkele jaren

werken met diverse patiëntengroepen en taken van elkaar

geleden in gang is gezet. De wijzigende arbeidsverhou-

kunnen overnemen. Echter, soms is het alsnog nodig

dingen zullen ook leiden tot meer samenwerking en het

om de vaste medewerkers te ondersteunen met extra

delen van kennis, zowel intern als met derden. Intern gaat

Meedenken in de regio’s
Bert Berghof, voorzitter medezeggenschapsraad van Adelante onderwijs: “Het passend onderwijs is een heet hangijzer.
Veel kinderen die nu bij Adelante onderwijs volgen, komen straks in de grote klassen van het regulier onderwijs terecht.
Bovendien zijn bij Adelante onderwijs en therapie mooi op elkaar afgestemd. In het reguliere onderwijs zullen ouders
met een anders ontwikkeld kind veel meer moeten gaan regelen buiten schooltijd, zoals fysio- of ergotherapie. Zij moeten al zoveel extra zorg zelf leveren. Daar maakt de MR zich ernstig zorgen om. We willen als raad zeggenschap hebben in de diverse regio’s en daarvoor hebben we meer ouders nodig die willen meedenken. Overigens hebben we al te
maken met een terugloop van het aantal kinderen, en die tendens zal door het passend onderwijs toenemen. Komend
schooljaar gaan we met de directie kijken welke gevolgen dat heeft voor ons personeel.”

Jeroen van der Veen

het om de genoemde flexibele inzet van medewerkers.

met de betreffende scholen. Dit is overigens een ontwik-

Als voorbeeld van samenwerking met derden, die recent

keling die aansluit op een trend binnen onze organisatie.

in gang is gezet, noemt Van der Veen de gezamenlijke

Ook audiologie en revalidatie leveren hun diensten steeds

CVA Stepped Care-unit van Adelante en de Cicero Zorg-

vaker op locatie bij de patiënt thuis of in het ziekenhuis.”

groep. Een van de doelen van deze unit is om patiënten
met een beroerte versneld uit het ziekenhuis te krijgen,

Van management naar leiderschap

zodat ze eerder met de revalidatie kunnen starten. Een

De ontwikkelingen in de zorg en het speciaal onderwijs

andere belangrijke doelstelling van deze samenwerking

waarmee Adelante te maken krijgt, moeten uiteraard in

is om de patiënt op het juist moment, op de juiste plaats

goede banen worden geleid. Volgens Van der Veen vraagt

en met de juiste intensiteit te behandelen, waardoor het

dit om een andere stijl en focus van de huidige mana-

totale klinische verblijf wordt verkort en de patiënt sneller

gers. Hij spreekt van een transitie van management naar

naar huis kan.

leiderschap. “Managers geven leiding van dag tot dag en

Meer ambulant

zich bijvoorbeeld bezig met implementatie van nieuwe

Niet alleen binnen de zorg zal de samenwerking toene-

zorgproducten en met het flexibiliseringsproces. Om deze

leiders hebben een strategische focus. Leiders houden

men, ook treft Adelante voorbereidingen om de samen-

beweging mogelijk te maken, gaan we onze managers

werking met onderwijsinstellingen te intensiveren. Van

scholen in dat leiderschap.

der Veen noemt als aanleiding het nieuwe stelsel voor

Volgend jaar komt er een concrete leergang `strategisch

passend onderwijs dat de overheid volgend jaar invoert.

leiderschap’ waarin theorie en praktijk uitgebreid aan de

Scholen moeten vanaf dat moment een passende on-

orde komen.” Verder wil Adelante ook aan de overige

derwijsplek bieden aan leerlingen die extra ondersteuning

medewerkers actief scholing aanbieden, zodat zij blijvend

nodig hebben. Het gevolg is dat een bepaalde categorie

inzetbaar zijn en alle kansen kunnen benutten. Maar

leerlingen van Adelante naar het reguliere onderwijs gaat.

liefst 2 procent van de personele kosten wordt daarvoor

Van der Veen vindt dit geen goede ontwikkeling. “Deze

gereserveerd. Van der Veen: “En die scholing geldt voor

maatregel is onvoldoende doordacht. Dat er bezuinigd

iedereen. Ook voor mensen van 55 jaar en ouder. Zij

moet worden, begrijp ik, maar dit zijn niet de gewenste

moeten eveneens nog carrière kunnen maken en in

oplossingen voor onze kinderen. Door het passend on-

staat zijn nieuwe ontwikkelingen in de zorg op de voet te

derwijs zullen onze medewerkers nog veel meer ambulant

volgen. Immers we moeten straks allemaal doorwerken

moeten werken. Ze zullen intensiever gaan samenwerken

tot 67 jaar.”

Transparant communiceren met medewerkers
Ralf Jetten, voorzitter van de ondernemingsraad van Adelante: “Vanuit de overheid worden wij gestuurd op het gebied
van de AWBZ en de zorgverzekeringswet, waardoor we met minder geld meer moeten doen. Dit heeft natuurlijk consequenties voor onze medewerkers. Zij moeten zo efficiënt mogelijk hun productie halen, waardoor het risico bestaat
dat ze minder autonoom kunnen werken en de sjeu van hun werk verdwijnt. Als OR zijn we bang dat dit op de lange
termijn kan leiden tot uitval, wat niet alleen geld kost maar waardoor ook kwaliteit en kennis verloren gaat. De raad van
bestuur moet vanuit wet- en regelgeving handelen. Ons advies hierin is: kijk niet alleen naar cijfers, maar verlies ook de
medewerker niet uit het oog. Communiceer en maak transparant wat je keuzen en plannen zijn en leg vooral uit waarom
je doet zoals je het doet.”
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Ed Hermans en Jacqueline van der Weijden

Inzetbaarheid medewerkers optimaliseren
14

“We streven naar
vitaal en gemotiveerd
personeel”
Het is belangrijk dat werknemers vitaal blijven en plezier in hun werk behouden. Daarom heeft
Adelante sinds enkele jaren een uitgebreid programma om de inzetbaarheid van het eigen personeel
te optimaliseren. Medewerkers kunnen meedoen aan sportieve activiteiten, maar zich ook laten testen
om hun loopbaan zo nodig bij te sturen.
Haal het beste uit jezelf. Dat is de centrale filosofie van

in staat een betere dienstverlening te bieden. Ze blijven

Adelante. Volgens Ed Hermans en Jacqueline van der

bovendien langer inzetbaar, wat zeker in deze tijd van een

Weijden, beiden HR-adviseur van Adelante, geldt deze

groeiende disbalans op de arbeidsmarkt en vergrijzing erg

slogan niet alleen voor de cliënten. Ook de werknemers

belangrijk is.”

van Adelante moeten proberen het beste uit zichzelf te

Van der Weijden vindt dat werknemers bewust moeten

halen. Hermans: “Goed opgeleide, vitale, betrokken en

zijn van hun eigen verantwoordelijkheid voor hun

gemotiveerde mensen die met veel plezier werken, zijn

gezondheid en zelfontplooiing en daarmee voor hun

Tekst: John Ekkelboom

inzetbaarheid binnen de organisatie. Om daadwerke-

met Van der Weijden. “Als ik zie dat zo’n check zinvol is,

lijk het beste uit zichzelf te halen, biedt Adelante hen

laat ik een gespecialiseerd extern bedrijf deze via internet

uitgebreide ondersteuning. Als voorbeeld noemt Van der

afnemen. De check bestaat uit drie vragenlijsten, waarbij

Weijden het programma Adelante Beweegt! “Binnen dat

de kandidaat zelf en een aantal collega’s worden uitgeno-

programma bieden we driemaal per jaar sportieve en op

digd te reflecteren op zichtbaar gedrag. De antwoorden

de gezondheid gerichte activiteiten aan. Zo kunnen me-

worden verwerkt in een rapport. Dit rapport bespreek ik

dewerkers zich jaarlijks opgeven voor de Parelloop, een

met de betreffende persoon en samen kijken we welke

hardloopevenement in Brunssum waar allerlei regionale

stappen zijn of haar carrière een positieve wending kun-

bedrijven aan meedoen. Wij gaan daar meestal met vier

nen geven.”

of vijf teams van acht tot tien lopers naar toe.”
Verder maakt Adelante gebruik van de

Adelante-loop

diensten van de regionale arbeids-

Sinds vorig jaar is er ook een Adelante-loop over het

marktorganisatie Zorg aan Zet.

eigen terrein van het revalidatiecentrum. Deze organi-

Vrijwel alle zorginstellingen in

seert Adelante samen met de stichting Parelloop en

Limburg zijn bij deze organisatie

wordt telkens in juni, tien weken na de loop in Brunssum,

aangesloten en kunnen naar be-

gehouden. De deelnemers van de Adelante-loop kunnen

hoefte een keuze maken uit het

kiezen uit een afstand van vier, zes of acht kilometer. Het

uitgebreide activiteitenaanbod.

is een pittig parcours, waaraan zich dit jaar zo’n 250

Zo heeft Adelante vorig jaar

lopers waagden. Van der Weijden: “Dit is een mooie af-

voor de eerste keer al

sluiter van de Adelante Beweegt!-week, waarin we allerlei

haar medewerkers

leuke activiteiten aanbieden aan onze medewerkers. Die

aangeboden mee

kunnen variëren van wandelen, sporten tot yogales of een

te doen aan de

bijeenkomst mindfulness.”

WerkVermogens-

In het najaar wordt vitaliteit eveneens actief onder de

Monitor van Zorg

aandacht gebracht. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld

aan Zet. Hermans

meedoen aan een wandeling. Die periode staat ook in het

licht toe dat dit

teken van gezonde voeding. Zo werden er vorig jaar ap-

instrument belangrijk is om

pels en peren uitgedeeld in het restaurant en bij de hoofd-

mensen te behouden voor de zorg.

ingangen van de verschillende locaties. Eerder stond het

“De monitor bestaat uit een internationale

thema `vergeten groenten’ op het programma. Wat het dit

vragenlijst waarmee wordt gekeken hoe het werkvermo-

jaar wordt, is nog een verrassing. Naast al die georgani-

gen en de inzetbaarheid van een werknemer er voor staat.

seerde activiteiten kan het personeel altijd gebruik maken

Ongeveer de helft van ons personeel heeft zijn eigen

van sportfaciliteiten van Adelante. Er zijn medewerkers die

werkvermogen in beeld gebracht.”

regelmatig samen zwemmen, volleyballen of hardlopen.
Degenen die liever in hun eigen woonomgeving sporten,

Trots

krijgen een belastingvoordeel op de contributie.

Via de WerkVermogensMonitor krijgen de medewerkers
volgens Hermans een spiegel voorgehouden. “Ben je

Loopbaancheck

fysiek, sociaal en mentaal in staat je werk te blijven doen?

Adelante probeert niet alleen de vitaliteit van haar

De antwoorden die uit de vragenlijst rollen, moeten leiden

werknemers te bevorderen, ook draagt zij zorg voor

tot meer inzicht. Als iemand slecht scoort, heeft hij of zij

hun persoonlijke carrière en werkplezier. Hermans: “We

meer dan 60 procent kans om binnen drie jaar arbeids-

stimuleren hen om na te denken over hun eigen ontwik-

ongeschikt te raken. Scoor je matig, dan is dat risico nog

keling. Ze kunnen cursussen en opleidingen volgen om

altijd 30 procent.” Adelante weet niet wie heeft meege-

zichzelf verder te ontplooien. Om goed inzicht te krijgen in

daan en wat de individuele uitslagen waren. Medewerkers

hun eigen mogelijkheden en wensen, zijn er jaargesprek-

moeten de regie in eigen handen houden, legt Hermans

ken en bestaat de mogelijkheid om mee te doen aan een

uit. “Wel weten we hoe er op groepsniveau is gescoord.

loopbaancheck.” Voordat deze check definitief wordt

We mogen best trots zijn. In vergelijking met andere

afgenomen, krijgen de belangstellenden een voorgesprek

zorginstellingen in de regio hebben we vitaal personeel.”

15

Bijzondere werkplekken

Werknemers met een
16

Adelante adviseert werkgevers bij het aanpassen van werkplekken, zodat medewerkers met een
beperking of na een ziekte aan het werk kunnen blijven of opnieuw aan de slag kunnen.
Natuurlijk blijft Adelante ook als werkgever niet achter in het creëren van toekomstperspectief voor
mensen met een beperking. Dat leert een bezoek aan twee medewerkers op twee bijzondere werkplekken.

Saskia Peeters (33) is receptioniste

werkplek is namelijk goed bereikbaar voor

“Na een auto-ongeluk waar ik als baby van 18 maanden

rolstoelgebruikers. Adelante regelt daarnaast de

bij betrokken was, heb ik eerst bij Adelante gerevalideerd.

verzorging voor mij. En ik heb extra ruimte nodig voor

Daarna heb ik ook mijn schooltijd bij Adelante doorge-

mijn hulphond Diva. Meer extra voorzieningen heb ik niet

bracht. Met mijn diploma op zak besloot ik nog even te

nodig.

blijven en een tijdje vrijwilligerswerk te doen bij de toenmalige Brug. Maar al snel wilde ik meer en wilde ik vooral

Werk is een belangrijk onderdeel van mijn leven. Ik ben

ook een betaalde baan. Om te kunnen solliciteren vroeg

zelf beperkt, maar kan via deze baan toch actief bijdragen

ik een referentie aan mijn leidinggevende. Die kreeg ik niet,

aan de maatschappij en iets voor anderen betekenen.

wel werd ik aangenomen voor de functie als receptioniste

Hier stellen mensen mij de vraag en kan ik hen helpen.

/telefoniste/administratief medewerkster. Ik vond het

Dat voelt enorm goed. Bovendien merk ik dat ik vanuit

helemaal te gek.

de centrale plek van het servicebureau ook als voorbeeld

Via Vixia, een sociale werkvoorziening, werden de con-

fungeer voor ouders en kinderen die nu bij Adelante

tracten geregeld en sindsdien ben ik gedetacheerd bij het

revalideren en naar school gaan. Als bewijs dat je met

servicebureau in Valkenburg a/d Geul. Het enige wat voor

een handicap meer kunt bereiken dan een toekomst

mij aangepast moest worden was het bureaublad; mijn

achter de geraniums.

n beperking
Tekst: Karin Theunissen
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Humphrey Devens (43) is telefonist bij
Adelante in Hoensbroek

kan doen. Al herken ik mensen die vaker met Adelante

“Ik ben bij Adelante opgegroeid. Ik kan mij nog goed

doorkiesnummers wel opgeslagen in mijn geheugen.

herinneren hoe fijn ik het vond dat ik naar school mocht

Verder zijn voor mij geen aanpassingen nodig, want

op het toenmalige Franciscusoord. Helaas werd ik een

Adelante is voor rolstoelgebruikers natuurlijk al zeer

tijdje daarna blind en moest ik voor mijn behandelingen

toegankelijk. Per taxi reis ik op mijn werkdagen van en

bellen direct aan hun stem en heb de meeste

naar een revalidatiecentrum in Utrecht - dit ‘uitstapje’

naar huis. De chauffeur begeleidt mij vervolgens tot op de

verklaart meteen mijn niet-Limburgse tongval. Gelukkig

werkplek. Dat is wel prettig.

werd in die periode de ambulante begeleiding ‘uitgevon-

Het werk betekent ontzettend veel voor mij. Ik zou mijn

den’ en kon ik vrij snel weer terug naar Houthem. Dat

collega’s en de vele sociale contacten die ik bij Adelante

voelde als thuis.

opdoe niet willen missen. Maar als werknemer met een
lichamelijke en visuele handicap moet je realistisch zijn:

Sinds 2002 werk ik bij Adelante in Hoensbroek als

niet alles gaat zoals ik dat graag zou willen. Met de

telefonist. Technische snufjes zoals een braille leesregel/

nodige creativiteit en een welwillende werkgever kun je

toetsenbord en een screenreader op een in hoogte

er wel veel aan doen om zo dicht mogelijk bij je doel te

verstelbaar bureaublad maken het mogelijk dat ik dit werk

komen.”

Bouwnieuws Adelante
Zowel voor Adelante in Hoensbroek als voor de locatie in Valkenburg a/d Geul staan
sloop, nieuwbouw en renovatie op het programma. In deze ‘bouwrubriek’ leest u steeds
het laatste nieuws. Zo bereikt de bouw momenteel een nieuwe fase. Na een lange
periode van voorbereiden is de uitvoering gestart. Deze mijlpaal is 14 augustus officieel
gevierd met de onthulling van een bouwbord bij de entree van het Adelante-park in
Hoensbroek: ‘We zijn begonnen’!

Parkeerpark Hoensbroek

het gebouw wordt aangepast aan de uitstraling van de

De bouw is gestart met de aanleg van een nieuwe

nieuwe gebouwen.

toegangsweg naar de gebouwen en de uitbreiding en
vernieuwing van het parkeerterrein. De sloop van het

Aannemer voor Hoensbroek

huidige terrein en de bouw van de nieuwe

Rond het ter perse gaan van deze Adelante Actueel

parkeervoorziening gebeuren gefaseerd, zodat de

worden de aannemer en het installatiebedrijf geselec-

parkeerplaats bereikbaar blijft voor medewerkers en

teerd die de uitbreiding en renovatie van het audiologisch

bezoekers. Vanwege de grote parkeerdrukte worden

centrum en gebouw L (RTH) en de renovatie van het

daarnaast tijdelijke parkeervoorzieningen ingericht;

beddenhuis gaan uitvoeren. Zodra de keuze gemaakt is,

bordjes wijzen de weg. En cliënten kunnen tijdens de

zullen de bouwwerkzaamheden van start gaan.

werkzaamheden gewoon dicht bij de gebouwen, achter
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de slagboom parkeren. Medio november zal het nieuwe

Architect voor Valkenburg a/d Geul

‘parkeerpark’ klaar zijn en ruimte bieden aan 500 auto’s

Voor de locatie Valkenburg is deze zomer de architect

(150 meer dan het oude parkeerterrein) in een groene en

geselecteerd die de nieuwbouw en renovatie voor de

ook waterrijke omgeving.

school en het revalidatiecentrum gaat vormgeven. Met
de keuze voor Frenken Scholl Architecten uit Maastricht

Wijziging in functies

heeft het kindcentrum gekozen voor een autoriteit op

Eerder dit jaar maakte Cicero bekend dat de zorgorga-

dit gebied. Zo is dit bureau ook betrokken bij de bouw

nisatie haar bedrijfsbureau en bestuursfuncties van de

van het Kinder Expertisecentrum den Bosch, het United

Adelantelocatie in Hoensbroek naar Brunssum verhuist.

World College in Maastricht en de Wijk van Morgen. De

De vrijgekomen ruimte is intussen geïntegreerd in de

architect werkt nu samen met Adelante aan de laatste

nieuwbouwplannen. Zo komen in dit eerste gebouw,

detaillering van het Programma van Eisen. Op basis van

direct bij de poort van Adelante, straks het kenniscentrum,

dit programma kan het vervolgtraject starten. De ver-

de Adelante Academie, de bestuursfuncties, stafafde-

wachting is dat ook in Valkenburg de bouw nog voor het

lingen en ondersteunende diensten. Het exterieur van

einde van dit jaar van start gaan.

beknopt!

Adelante
Tekst: Karin Theunissen

Plaquette onthuld over Romeinse villa in Adelante-park
Op woensdagmiddag 21 augustus heeft wethouder van cultuur van de gemeente Heerlen, de heer Barry Braeken op het
Adelante-terrein een plaquette onthuld met informatie over de
Romeinse villa van Hoensbroek.
In 1885 werden door rijksarchivaris pastoor Habets aan de
Groenenweg te Hoensbroek op het terrein, waar nu Adelante
is gevestigd, de resten van een Romeinse villa opgegraven. Na
de opgraving werden deze weer afgedekt en zijn ze niet meer
zichtbaar voor het publiek.
De Heemkundevereniging Hoensbroek was op de hoogte
van deze historische vondsten en heeft daarom het initiatief
genomen om een informatieve plaquette te plaatsen bij deze
locatie. Hierdoor wordt Romeins Hoensbroek weer zichtbaar.
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Nieuwe locatie audiologie & communicatie
in Venlo-Blerick
De ‘oude’ vestigingen in Steyl (Sint Michaelstraat 4) en
Venlo (Tegelseweg 210) hebben hun expertise gebundeld en
samengebracht op één nieuwe locatie; van Laerstraat 45 in
Venlo-Blerick.
Met deze nieuwe vestiging in Venlo-Blerick wordt hulp geboden aan volwassenen met gehoorproblemen en kinderen met
gehoor-, spraak- of taalontwikkelingsproblemen. Men krijgt
onderzoek, advies en behandeling op één locatie, dicht bij de
eigen omgeving met een betere bereikbaarheid.

Adelante
De zorg van Adelante richt zich op onderzoek, behandeling en advies op het gebied
van complexe en algemeen specialistische revalidatiegeneeskunde, kinderrevalidatie,
speciaal onderwijs & wonen, audiologie & communicatie en arbeidsreïntegratie.
De ruim 1.000 professionals van Adelante zijn werkzaam in Hoensbroek, Valkenburg
aan de Geul, Heerlen, Maastricht, Venlo en Steijl. Daarnaast is Adelante actief in de
poliklinieken van ziekenhuizen en in de ambulante begeleiding.

hoe bereikt u ons?
zandbergsweg 111
6432 CC Hoensbroek
t 045 - 528 28 28
www.adelante-zorggroep.nl

