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KLAARMAKEN
VOOR DE TOEKOMST
Het einde van de strenge coronamaatregelen is gelukkig in zicht. Hopelijk kunnen we elkaar snel
weer ontmoeten bij een ledenbijeenkomst. Later dit jaar zullen we in elk geval voor u een
activiteit in Zorghotel De Kim organiseren. Dit past bij de uitkomst van de ledenvergadering
eind 2020 om De Kim een meer centrale rol in de vereniging Willen is Kunnen te geven.
Lees verder op pagina 2

Vervolg van voorpagina

Van de voorzitter
Tijdens de coronaperiode hebben we
als bestuur, samen met het team van
De Kim, hard gewerkt aan het klaarstomen van De Kim voor de toekomst. Zo hebben we in 2020 airconditioning aangebracht. Dat was een
langjarige wens van zowel gasten als
medewerkers. Ook in warme zomers
is het nu prettig toeven bij de Kim.
Op de agenda voor later dit jaar staat
de aanpak van de vierde verdieping.
Verbreding van de zorg en een
versterking van het zorgteam
Sinds begin dit jaar is Leontine de
Groot aangesteld als interimdirecteur van WIK en als directeurbestuurder van De Kim. Samen met
Patricia Sanders (hotelmanager) en
Manuela Tilma (interim-zorgmanager)
vormt Leontine het managementteam van De Kim. Zij kijken nu naar
antwoorden op de vraag hoe De Kim
beter tegemoet kan komen aan de
vragen van cliënten en daarmee de
Kim meer onderscheidend te maken.
Een belangrijk onderdeel is verbreding van de zorg en een versterking
van het zorgteam. We willen dat een
bredere groep gasten bij De Kim
terechtkan voor zijn of haar zorgherstel. De komende jaren willen we
de bezetting met zorggasten laten
stijgen naar 85%. Daarnaast blijft er

natuurlijk ruimte voor reguliere
(vakantie-) gasten van de WIK.

Rapport Schinkelshoek
Stefan de Bruijn heeft eind 2020
afscheid genomen als bestuurslid van
WIK. We hebben hem begin dit jaar
vanwege zijn kennis op het gebied
van communicatie en ervaring met
WIK gevraagd om de door uw ledenvergadering overgenomen adviezen
uit het rapport van Jan Schinkelshoek
over de positionering van De Kim uit
te voeren. Samen met het team van
De Kim en zijn collega’s van Castro
Communicatie werkt Stefan nu aan
het vernieuwen van het business
model en de positionering van WIK.
De financiële consequenties van de
focus op De Kim in de communicatie
zijn in kaart gebracht en zij benaderen en zoeken nieuwe partners voor
WIK. Tijdens de ledenbijeenkomst in
juni a.s. zullen we hier verder op
ingaan.
Resultaten
Als lid heeft u ook al direct de eerste
concrete resultaten kunnen zien. De
website van Willen is Kunnen is opgefrist, er zijn nieuwe video’s gemaakt
en naar de leden is de eerste e-mail
nieuwsbrief met een prijsvraag
gestuurd.
Het bestuur van Willen is Kunnen
hoopt u te begroeten op 16 juni a.s..
Wij hopen dat deze vergadering
fysiek in Amsterdam kan plaatsvinden.
Kan dit in verband met corona (nog)
niet, dan wordt het een online bijeenkomst. Wij zullen u hierover nog per
e-mail informeren indien uw e-mailadres bij ons bekend is. Ook vermelden we dit op www.wikvitaal.nl.

Blijf gezond!
Anne Lize van der Stoel,
voorzitter van Willen is Kunnen
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Algemene
ledenvergadering
16 juni 2021
Van 16.00-17.00 uur in het Double
Tree by Hilton Amsterdam Centraal
óf deelnemen via Zoom
Registratie:
via f.heintz@zorghoteldekim.nl,
zowel voor uw aanwezigheid in het
Double Tree als voor de Zoom, is
noodzakelijk. Kiest u voor deelname via Zoom, dan ontvangt u
een speciale link met instructies.
Het jaarverslag van de vereniging,
inclusief de jaarcijfers van WIK en
De Kim, is als PDF te downloaden
vanaf de homepage: www.wikvitaal.nl

Agenda
• Vaststellen notulen 20 oktober
2020 (digitaal opvraagbaar)
• Voorstellen nieuwe
directeur-bestuurder ad interim
• Jaarverslagen WIK en De Kim:
resultaten 2020 en
vooruitblik 2021
• Uitwerking van het rapportJ. Schinkelshoek
• Uitvoering toezeggingen
ledenvergadering
• Rondvraag
• Sluiting
• Aansluitend een ledenborrel in
de SKYLOUNGE

WIJZIGINGEN?
Gaat u verhuizen of wilt u
liever via een automatische
incasso betalen, dan verzoeken
wij u vriendelijk om dit per mail
aan ons door te geven:
info@wikvitaal.nl

Uit dienst of met pensioen
Wanneer uw contributie via de
salarisadministratie van een
gemeentelijke dienst aan ons
wordt overgemaakt dan gaat
die betaling veranderen
wanneer u uit dienst of met
pensioen gaat. Wilt u dit aan
ons doorgeven? Wij regelen
dan met u dat het lidmaatschap
zal worden voortgezet zonder
breuk in het door u opgebouwde kortingspercentage.

E-mail
Wij nemen uw e-mailadres
graag op in het ledenbestand
van de vereniging. Alleen dan
kunnen wij u tussentijds op de
hoogte houden van interessante ontwikkelingen. Wilt u zo
vriendelijk zijn om uw
e-mailadres aan ons door te
geven? Mail naar:
info@wikvitaal.nl
Lidmaatschap overdragen
Wilt u uw lidmaatschap
overdragen aan partner, kind of
kleinkind, neemt u dan contact
op met de ledenadministratie:
info@wikvitaal.nl (Fraukje Heintz
/ Lumke Arentshorst).

Lidmaatschap beëindigen
Wenst u uw lidmaatschap te
beëindigen, dan kunt u dit uiterlijk
één maand voor het aflopen van
enig kalenderjaar kenbaar maken.
Betaalt u de contributie per automatische incasso dan regelen wij
dat er geen contributie meer wordt
ingehouden. Betaalt u via een
periodieke overboeking, dan moet
u dit zelf met uw bank regelen.

Positionering van WIK en
zorghotel De Kim
Rapport Jan Schinkelshoek over
positionering vereniging WIK

Opdracht
In juni 2020 kreeg Jan Schinkelshoek
de volgende opdracht van het
bestuur van WIK (in afstemming met
de ledenvergadering):
- Maak een advies over de positionering of herpositionering van WIK,
met name in verhouding tot De
Kim.
- Hoe de vereniging te revitaliseren?
- Actieradius verbreden?
- Concentreren op zorghotel?
- Meer gezamenlijk naar buiten
optreden? Of juist scheiden?
Jan Schinkelshoek voerde daarover
veel gesprekken met leden, de
denktank, medewerkers van De Kim
en WIK en externen.

Advies Jan Schinkelshoek
- Focus op De Kim,
de ‘parel’ van WIK
- Hotel biedt zorg, comfort
en ‘veiligheid’
- Voorziet meer dan ooit in een
behoefte
- Leden houden een streepje voor
De ledenvergadering van 20 oktober
2020 heeft ingestemd met deze
richting (optie 2) uit het rapport van
Jan Schinkelshoek. In oktober 2020
is afgesproken dat door het bestuur
en de nieuwe directeur het volgende
‘huiswerk’ wordt opgepakt:
- Bedrijfseconomisch model
- Financiële consequenties
- Aanbod zorg & comfort
- Governance
- Communicatie & marketing
- Ga op zoek naar partners
De uitkomsten van dit ‘huiswerk’
worden tijdens de ledenvergadering
op 16 juni a.s. gepresenteerd.

Wilt u ook onze
e-mail berichten
ontvangen?
Ons ledenblad verschijnt tweemaal
per jaar per post. Tussendoor sturen we
onze leden regelmatig e-mail berichten
met extra informatie en interessante
acties.
Ontvangt u nog geen e-mail berichten
van WIK? Wilt u ook op de hoogte
blijven? Geeft u dan alstublieft uw
e-mail adres door aan:
info@zorghoteldekim.nl.
Daarmee kunnen we u beter informeren
en u op de hoogte brengen van acties.
Bovendien besparen we er kosten mee!
Dank u wel alvast!
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‘Met positieve energie
bouwen aan de toekomst
van Zorghotel De Kim’
Leontine de Groot is de nieuwe ad intrim
directeur-bestuurder van Zorghotel De Kim, in
de duinen van Noordwijk, direct naast het strand.

In haar eerste weken als directeur draait ze van tijd tot
tijd mee met de teams van Zorg/Verpleging en Hotel.
‘Zo heb ik ervaren dat je als zorgmedewerker erg flexibel moet zijn om maatwerk te kunnen leveren en dat
het werk op bepaalde momenten behoorlijk intensief is
en veel van het team vraagt. Aan de andere kant krijg je
van het persoonlijke contact met de gasten juist weer
extra energie’, vertelt De Groot na een lange avonddienst.
Het zorghotel heeft ruimte voor 44 gasten die in meer
of mindere mate zorg nodig hebben na een operatie
van bij voorbeeld heup of knie. Maar het hotel
ontvangt ook gasten die even op adem willen komen
na een moeilijke periode of die de laatste fase van hun
herstelproces na een ernstige ziekte, zoals Covid-19 in
een hotel willen doorbrengen. Tot slot is er ook een
beperkt aantal gasten die voor een vakantieverblijf
komen. Een groot deel van de zorggasten is lid van de
vereniging Willen is Kunnen, de eigenaar van Zorghotel
De Kim.
Leontine de Groot blijft niet lang onopgemerkt
wanneer ze het restaurant van het zorghotel binnenstapt. De Groot toont zich sterk betrokken bij haar
gasten en ze fleuren zichtbaar op wanneer ze op een
vrolijke toon door haar worden begroet. ‘Ik loop door
het zorghotel met veel energie en met grote gedrevenheid om dingen beter te maken. Een belangrijke stap in
de verdere professionalisering van onze zorg is de
digitalisering van het zorgproces, door onder andere
de invoering van het Elektronisch Cliënten Dossier,
aldus De Groot. De Kim zet ook in op versterking van
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het Zorgteam en met opleidingen voor de medewerkers. Hierdoor is het mogelijk om gasten met een
bredere of complexere zorgvraag dan voorheen te
kunnen ontvangen, want daar worden we steeds vaker
voor benaderd.
Ook aan positionering van het zorghotel wordt hard
gewerkt. ‘We willen dat een breder publiek ons
zorghotel weet te vinden. Veel mensen, waaronder
zorgprofessionals kennen ons nog niet of weten niet
goed wat we voor hen of hun patiënten kunnen
betekenen. We zijn echt dé brug tussen ziekenhuis
of revalidatiecentrum en thuis.
‘Een derde belangrijk onderwerp waar we met het
managementteam – dat naast mijzelf bestaat uit
Zorgmanager Manuela Tilma en Hotelmanager
Patricia Sanders- aan werken zijn huisvesting en
hotelfaciliteiten. Want een pand dat zo intensief
wordt gebruikt, vraagt voortdurend om onderhoud.

‘Met professionele
zorg en warme
aandacht en service
in de juiste omgeving
herstel je sneller
en beter’

LEONTINE DE GROOT
Daarnaast zijn we voornemens om een aantal faciliteiten te
moderniseren en plaats te maken voor een complementair
zorgaanbod en activiteiten die het herstel en verblijf van de gasten
zo goed en aangenaam mogelijk maken.
In de eerste weken van een nieuwe baan is alles nieuw, van je
collega’s tot aan de informatie die je krijgt om je werk te kunnen
doen. Gelukkig is de zorgwereld geen onbekend terrein voor de
nieuwe bestuurder die eerder werkzaam was als Business Line
Manager bij een zelfstandige kliniek. Het was niet de schoonheid
van de kust, maar de liefde voor de zorg die haar heeft doen
besluiten om voor De Kim te kiezen.
‘Met een scherpe visie wil ik de verandering naar verbetering inzetten. Waarin we onze gasten tevreden houden en het team verder
bouwt aan de toekomst van De Kim. Ik geloof in én én; in én
werken aan betere, persoonlijkere zorg op maat én in het
beheersbaar houden van kosten om te kunnen blijven investeren.
Het aantal zorghotels groeit in Nederland, net als de vraag naar
thuiszorg in een hotel setting. Want een verblijf in een ziekenhuis is
tegenwoordig steeds korter en de wijkverpleging staat onder
druk. Een verblijf in Zorghotel De Kim is dan een goed en
betaalbaar alternatief.

2017-2020
Business Line Manage Velthuis
Kliniek | Equipe Zorgbedrijven B.V.
2014-2017
Strategy Director & Head of Cliënt
Services | Brandnew B.V.- Design
Bureau
2013-2014
Director of Sales & Marketing |
Frozz & Oodl B.V.
2011-2013
Chief marketing Officer | Rituals
Cosmetics B.V.
1996-2011 management trainee en
daarna verschillende managementfuncties binnen Ahold Delhaize in
binnen- en buitenland

Ik spreek de wens uit dat meer mensen vaker de weg zullen
vinden naar een zorghotel in het algemeen en naar De Kim in het
bijzonder. Want met professionele zorg en warme aandacht en
service in de juiste omgeving herstel je sneller en beter. Zo dragen
we bij aan betaalbare, mensgerichte zorg op maat op de juiste
plaats’, besluit de nieuwe bestuurder.
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BOEKRECENSIE

DE FUNDAMENTEN
RAMSEY NASR

Hoe komen we uit deze
crisis? Dat is de vraag die
Ramsey Nasr, een van
Nederlands meest
veelzijdige kunstenaars,
zichzelf stelt. De pandemie
legt volgens Nasr bloot wat
we lange tijd niet wilden
zien: het politieke en
economische systeem
heeft de fundamenten van
onze samenleving
aangetast.
In een uiterst persoonlijk en
tegelijk rationeel betoog
ontleedt Nasr de coronaen klimaatcrisis als twee
rampen die wezenlijk met
elkaar verbonden zijn.

WIKTIP

DEPOT BOIJMANS VAN
BEUNINGEN
Depot Boijmans Van Beuningen ontsluit de gehele
kunstcollectie van Museum Boijmans Van Beuningen
voor publiek. Ruim 151.000 kunstwerken worden
hier verzorgd en opgeslagen voor het oog van de
bezoeker, die wordt ondergedompeld in de wereld
achter de schermen van een museum. Het depot
heeft op 35 meter hoogte een restaurant en een
dakbos, dat bekroond is met een Rooftop Award.
Het depot opent in het najaar van 2021 zijn deuren.

RECEPT

Gegrilde zalm met
asperges, daslooksaffraanhollandaise
en zongedroogde
tomaten

Ingrediënten:

Bereidingswijze:

Daslook saffraanhollandaise.
• 50 ml droge witte wijn
• 50 ml witte wijnazijn
• Peper uit de molen
• 15 draadjes saffraan
• ¼ tl zout
• 2 eidooiers
• 200 gram gesmolten boter
• 25 gr daslook in fijne reepjes
gesneden

Daslook-saffraanhollandaise
Droge witte wijn, witte wijnazijn, peper uit
de molen en saffraan tot de helft inkoken
en iets af laten koelen.
Boter laten smelten, maar niet bruin laten
worden. De eidooiers en het witte wijn/
azijn mengsel, ook wel castric genoemd,
goed van elkaar losroeren en au bainmarie tot stand opslaan. Niet te lang
anders krijg je een roerei. Eenmaal tot
stand, van de bain marie halen en langzaam de gesmolten boter erbij roeren.
Op smaak maken met de daslookreepjes
en wat zout.

Gegrilde zalmfilet
• 4x 120 gram zalmfilet
• Olijfolie om te grillen
• Peper en zeezout
Groene en witte asperges
• 12 witte asperges en 8 groene
asperges
• 500 ml water
• 2 stuks Foelie
• 1tl zout
• 1tl suiker
Decoratie
• Zongedroogde tomaten
• Daslookbloemen
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Gegrilde zalm en asperges
De asperges met de foelie, het zout en de
suiker beetgaar koken. De zalm en de
drooggedepte asperges even om en om
grillen. Zowel de zalm als de asperges met
de peper en de het zeezout op smaak
brengen.
Opmaak
Per persoon 3 witte en 2 groene asperges
en 1 stukje gegrilde zalm.
Decoreren met de zongedroogde tomaten
en de daslookbloemen.
Eet smakelijk!!!

VOORDELEN LIDMAATSCHAP
• U krijgt voorrang bij een reservering + voorkeurkamer;
• U bent bijna altijd verzekerd van een plek om te herstellen na een operatie of behandeling;
• U krijgt korting op uw verblijf in De Kim;
• Op de vakantietarieven in De Kim krijgt u direct 25% korting;
• Uw lidmaatschap is overdraagbaar aan uw partner, kind of kleinkind;
• Uw contributie - op basis van uw leeftijd - wordt bij instap bepaald;
• Uw partner mag gebruikmaken van de door u opgebouwde rechten.
DE VERGOEDINGSREGELING
Na een verblijf in het ziekenhuis komt u in aanmerking voor korting op de verblijfskosten in De Kim.
De financiële tegemoetkoming is afhankelijk van uw lidmaatschapsduur en geldt voor maximaal 28 dagen
per jaar. Komt u vanuit huis dan geldt de korting voor maximaal 21 dagen per jaar.
De zorgkosten vallen buiten de vergoeding. Deze worden via een zorgindicatie betaald door uw
verzekeraar. Heeft u een aanvullende verzekering dan kan uw zorgverzekeraar een deel van het
verblijf vergoeden. U kunt dit uitrekenen op de site van De Kim www.zorghoteldekim.nl.
U kunt ook met ons bellen: T 071 364 07 30
TARIEVEN 2021
De tarieven zijn op dagbasis, inclusief drie maaltijden. Onbeperkt koffie/thee en een uitgebreid
servicepakket waaronder de aanwezigheid van een verpleegkundige ‘s nachts.
De tarieven zijn exclusief een eventuele vergoeding van uw verzekeraar en uw kortingspercentage bij WIK.
Kamer zonder balkon		
Standaardkamer		
Kamer met balkon 		

€ 215,00
€ 235,00
€ 255,00

AANPASSINGEN
Het bestuur kijkt jaarlijks naar de verhouding tussen de hoogte van de contributie en de maximale
vergoeding. Tijdens de Algemene Ledenvergadering kan het bestuur hierover een voorstel doen
Lidmaatschapsduur

Tegemoetkoming WIKVITAAL*

0 tot 1 jaar		

Geen korting / zie actie

1 tot 5 jaar		

30% korting op een standaardkamer

5 tot 10 jaar		

40% korting op een standaardkamer

10 tot 15 jaar		

55% korting op een standaardkamer

15 jaar of langer		

70% korting op een standaardkamer

* De tegemoetkoming door WIK wordt berekend na aftrek van de vergoeding
uit een aanvullende zorgverzekering.
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Puzzel mee en maak
kans op boekenbon!
Wilt u kans maken op een boekenbon? Stuur dan de
ingevulde puzzel voor 31 juli 2021 naar: Antwoordnummer
11019, 2200VC NOORDWIJK of mail naar: info@wikvitaal.nl
Onder de inzendingen verloten wij een boekenbon van
€ 20,00. De vorige puzzel werd gewonnen door
de heer J. van den Bergh uit Oegstgeest.

Colofon
Vereniging WIKVITAAL
info@wikvitaal.nl
www.wikvitaal.nl
Rembrandtweg 2
2202 AX Noordwijk aan Zee
071 364 0730
OPMAAK
Dokwerk Communicatie
DRUKWERK
Formzet
REDACTIE
Fraukje Heintz,
Leontine de Groot

VERENIGING WIKVITAAL AANVRAAGFORMULIER
Graag ontvang ik informatie over het lidmaatschap van de Vereniging WIKVITAAL
Naam: 									
Adres:
Postcode:
Plaats:
Tel:
E-mailadres:
Stuur het ingevulde formulier op naar:

WIKVITAAL Antwoordnummer 11019 2200 VC Noordwijk

man/vrouw

