
Activiteitencentrum ZGAO nieuwe plek, nieuwe naam! – artikel door Reny van de Broek 

Club Dagcentrum Kramat wordt de nieuwe naam. Half maart verhuist het dagactiviteitencentrum van 

het Flevohuis naar Flevopoort, nog geen honderd meter aan de overkant. Met een nieuwe naam en 

letterlijk meer zichtbaarheid door de grote ramen en uitzicht op het plein, hoopt Regien Keurentjes, 

teamleidster van het dagcentrum, op nog meer verbinding in de wijk. “Zo'n vijfentwintig mensen per 

dag vinden hier een plek om gezamenlijke activiteiten te ondernemen. Maar in het Flevohuis waren 

we niet zo zichtbaar voor voorbijgangers. Op de nieuwe locatie aan het plein kan iedereen zien dat 

we er zijn.” aldus Regien. Ander leuk nieuws is dat het activiteitencentrum deze week een nieuwe 

bus kreeg om de buurtbewoners te vervoeren. Het nieuwe jaar is goed begonnen voor Club Kramat! 

Regien Keurentjes is een echte bruggenbouwer en voorstander van mooie samenwerkingsverbanden 

tussen zorgaanbieders en het informele circuit. Zo is er al een geoliede samenwerking tussen de 

Buurtbel van buurtcoöperatie de Eester en ZGAO. Ze geeft een aantal mooie voorbeelden van deze 

verbinding: “We kwamen destijds bijeen omdat we al vroegtijdig signaleerden dat de buurtbewoners 

wel zorg gerelateerde vragen zouden krijgen. En die vragen waren dusdanig specifiek dat ze alleen 

door een zorgprofessional beantwoord konden worden. We zijn begonnen met een aanspreekpunt 

hier in het Flevohuis, een ergotherapeut met een brede kennis en veel contacten met 

buurtbewoners. Inmiddels weten we elkaar goed te vinden”, aldus Regien. Zo kunnen buurtbewoners 

bijvoorbeeld een instructie ontvangen van de zorg over het aantrekken van een steunkous. En dat is 

nog een heel karwei zonder goede instructie. Met de samenwerking tussen de Buurtbel en ZGAO 

hoopt Regien dat de professional zich ook meer bewust wordt van de vraag; 'moet ik dit allemaal zelf 

doen?' Ze geeft een voorbeeld van een mijnheer met een dwarslaesie die een bank nodig had. De 

ergotherapeut hielp hem deze te kopen via Marktplaats: “Dit is een mooi voorbeeld wanneer de 

Buurtbel kan worden ingeschakeld. Deze man hoeft dit niet alleen te doen. Iemand kan hem helpen 

met het ophalen en verhuizen van de bank.” 

ZGAO onderhoudt een intensieve samenwerking met organisaties als Civic en Dynamo. Actueel is de 

hulpvraag van Betondorp. Regien legt uit: “We zijn op dit moment aan het kijken wat Betondorp nu 

nodig heeft. Dit doen we samen met Dynamo. Het is echt een dorp en we kijken onder andere naar 

de vraag: hoe vind je aansluiting tussen dat wat er nodig is zodat ouderen niet vereenzamen door 

langer zelfstandig te wonen. Om antwoord te krijgen op deze vraag gaan we in gesprek met 

verzorgenden en buurtbewoners." Sowieso is de teamleider dagbesteding een groot voorstander van 

het door ontwikkelen van de netwerkstructuur in Oost: “De toekomst van de doorontwikkeling van 

de netwerkorganisatie vraagt om samenwerking, met name in de toegang. Dat mensen met de juiste 

vraag bij de juiste persoon terecht komen, die verbeterslag is echt nodig is. Zonder deze 

netwerkstructuur zouden we minder creatief zijn in het zoeken van oplossingen samen met 

vrijwilligers en buurtbewoners. Daarnaast denk ik dat we als zorgaanbieders minder geprikkeld 

zouden worden om te blijven denken vanuit de behoefte van de bewoner,” benadrukt Regien de 

voordelen van het netwerk in Oost.  

De telefoon gaat. De bus is bezorgd. Regien vertelt enthousiast: “We krijgen een nieuwe bus die we 

dankzij sponsoren hebben bekostigd. Hiermee rijden we buurtbewoners van en naar de 

dagbesteding.” Sinds de vervoerskosten voor de dagbesteding anders zijn geregeld, was het 

schipperen. Maar nu staat er een gloednieuwe bus voor de deur. Regien straalt en binnen no time 

verzamelt zich een hele groep bewoners en personeel van het Flevohuis om de bus te bewonderen.            


