
Kletskrukken	  bij	  Atlant	  Zorggroep	  onthuld	  	  

APELDOORN	  –	  30	  september	  2014.	  Atlant	  Zorggroep	  heeft	  vandaag	  de	  
Kletskrukken	  onthuld.	  Op	  locatie	  in	  	  de	  Heemhof	  presenteerde	  Rolf	  Striekwold,	  
Manager	  Pr/Communicatie/Marketing	  met	  trots	  de	  eerste	  drie	  Kletskrukken,	  die	  
deel	  uitmaken	  van	  een	  vierentwintigdelige	  serie.	  
	  
Atlant	  bestaat	  uit	  vijf	  verpleeghuizen	  en	  drie	  woonzorgcentra	  in	  Apeldoorn	  en	  
omgeving.	  De	  verpleeghuizen	  en	  de	  woonzorgcentra	  binnen	  Atlant	  Zorggroep	  
bieden	  huisvesting,	  verzorging,	  verpleging	  en	  begeleiding	  aan	  cliënten.	  Daarnaast	  
biedt	  de	  organisatie,	  met	  1100	  medewerkers	  en	  800	  vrijwilligers,	  ook	  zorg	  aan	  
mensen	  die	  zelfstandig	  wonen.	  
	  
Unieke	  zorg	  voor	  unieke	  mensen	  
Volgens	  Atlant	  Zorggroep	  is	  elk	  mens	  uniek	  en	  verdient	  daarom	  unieke	  zorg.	  
“Aandacht	  voor	  elkaar	  maakt	  zorg	  bijzonder	  en	  uniek”,	  zegt	  Rolf	  Striekwold.	  “We	  
willen	  niet	  alleen	  vertellen	  maar	  vooral	  laten	  zién	  dat	  we	  unieke	  zorg	  bieden.	  Het	  
concept	  van	  de	  Kletskruk	  sluit	  daarbij	  naadloos	  aan.“	  
	  
Ontmoeting	  op	  maat	  
Om	  de	  filosofie	  van	  Atlant	  Zorggroep	  letterlijk	  in	  beeld	  te	  brengen	  organiseerde	  
Nicole	  Abbenhuis,	  oprichter	  van	  Kletskruk,	  op	  maatgemaakte	  workshops.	  Op	  alle	  
acht	  locaties	  werden	  bewoners,	  medewerkers	  en	  vrijwilligers	  uitgedaagd	  hun	  eigen	  
verhaal	  te	  vertellen	  of	  een	  bijzondere	  boodschap	  over	  te	  brengen	  aan	  de	  hand	  van	  
tekeningen,	  die	  de	  basis	  vormden	  voor	  de	  24	  Kletskrukken	  die	  vanaf	  vandaag	  staan	  
te	  pronken	  op	  alle	  vestgingen	  van	  Atlant	  Zorggroep.	  	  
	  
Belangrijk	  dat	  de	  ontmoeting	  gaande	  blijft	  
“Wij	  vinden	  het	  belangrijk	  dat	  het	  gesprek	  en	  de	  uitwisseling	  van	  informatie	  tussen	  
onze	  bewoners,	  medewerkers,	  vrijwilligers	  en	  bezoekers	  gaande	  blijft.	  Door	  een	  
dialoog	  aan	  te	  gaan	  en	  op	  gang	  te	  houden	  kunnen	  wij	  ideeën,	  wensen,	  behoeften	  
nog	  beter	  vertalen	  naar	  unieke	  zorg	  voor	  unieke	  mensen.	  De	  Kletskrukken	  maken	  
onderdeel	  uit	  van	  een	  centrale	  ontmoetingsplek	  c.q.	  ontvangstruimte	  waar	  we	  
bezoekers	  en	  nieuwe	  bewoners	  zullen	  ontvangen	  en	  waar	  zowel	  formele	  als	  
informele	  gesprekken	  kunnen	  plaatsvinden.	  	  
	  
Uniek	  zorg,	  unieke	  ontmoeting	  
Nicole	  Abbenhuis:	  “Tijdens	  de	  sessies	  werd	  vooral	  geluisterd	  naar	  de	  mensen.	  Zij	  
mochten	  vrij	  vertellen	  wat	  nu	  écht	  belangrijk	  is.	  Een	  moment	  dat	  ze	  “ertoe	  doen”	  en	  
gehoord	  worden”.	  Die	  informatie	  vertalen	  in	  objecten,	  dat	  is	  het	  UNIEKE	  aan	  het	  	  
concept	  kletskruk	  en	  sluit	  daarom	  zó	  goed	  aan	  bij	  Atlant.	  
	  

	  	  	  


