
 
       

       
       
       

       
        

De Pieter Raat Stichting houdt alle cliënten en eerste contactpersonen 
op de hoogte van nieuwtjes en activiteiten via deze nieuwsbrief. 

 
NIEUWE BESTUURDER WESTLANDS MANNENKOOR  

De Raad van Toezicht heeft Gabriele Kasten 
benoemd als nieuwe bestuurder. Zij start haar 
werkzaamheden met ingang van 1 februari 2018. 
Gabriele Kasten volgt Madelon Sijsenaar op, zij 
leidt sinds het aftreden van bestuurder Irma Krieg 
in september 2017, de organisatie als interim 
bestuurder. We heten Gabriele van harte welkom 
en wensen haar veel succes! 
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AGENDA DE KRACHT VAN WELZIJN 

 22 januari , 19.00 Herdenkingsbijeenkomst, 
De Raatstede 

 23 januari, 15.30 Samen koken en eten, 
Hugo-Waard  

 26 januari, 15.30 Samen koken en eten, 
Arboretum 

 12 februari, 14.30 Cliëntenraad vergadering 

 Voor meer evenementen: zie de 
activiteitenkalender op www.dprs.nl 

 

 

 
 
 
 
 
 
          
 
 
  
 

Noteert u vast zondag 11 maart in uw agenda. 
Onder de vlag van Gouden Dagen treedt het 
Westlands Mannenkoor ’s middags op in Cool. 
Dit koor telt ruim 150 zangers en is uitgegroeid 
tot één van de grootste en bekendste 
mannenkoren in ons land. Van klassiek tot 
popmuziek en van operette tot musical, alle 
genres komen aan bod. De kaartverkoop start in 
de week van 19 februari. Een entreekaart kost  
€ 5,00 per persoon.   

 

Iedere zorg- en huiskamermedewerker wordt 
drie dagen getraind om meer aandacht te 
besteden aan welzijn. Tijdens de training krijgen 
de medewerkers concrete en praktische 
handvatten ten aanzien van een zinvolle 
daginvulling van de cliënt. Hierin wordt 
samengewerkt met vrijwilligers.           
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Begin 2017 is door het Zorginstituut Nederland het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gepubliceerd. 
Het Kwaliteitskader beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van 
verpleeghuiszorg.   
 
Eind december 2017 is het Kwaliteitsplan van De Pieter Raat Stichting gepubliceerd op de website 
www.dprs.nl. In het kwaliteitsplan is verwerkt wat De Pieter Raat Stichting al doet, wat we verder 
gaan ontwikkelen en hoe we dat gaan doen. Komend jaar gaan we verder met de onderwerpen die 
beschreven staan in het kwaliteitsjaarplan. Nieuwsgierig geworden hoe dat er uit ziet? In 
onderstaande infographic een weergave waar De Pieter Raat Stichting zich komend jaar verder in 
gaat ontwikkelen. 
 
Als u geïnteresseerd bent in een digitale of papieren versie van het kwaliteitskader, dan kunt u een 
mail sturen naar Sophie Thijsen, beleidsmedewerker: s.thijssen@dprs.nl  
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