
 

 

 
 

 
 

 

Ronald Cassee is hoofd van de 

Time-Outvoorziening op de 

Spaarndammerdijk die op 16 

oktober wordt geopend. ‘Ik vind 

het concept van deze nieuwe 

voorziening helemaal geweldig!’ 

 

Het houten gebouw van de Time-

Outvoorziening lijkt helemaal niet op 

een kliniek maar ziet eruit als een 

vakantieoord. De voorziening heeft 

dan ook een ‘hotelachtige’ functie, 

legt Ronald Cassee uit. ‘Cliënten die 

ontslagen zijn uit de kliniek maar die 

nog niet naar huis willen of kunnen, 

kunnen hier kort verblijven. Dat geldt 

ook voor cliënten die ambulant 

behandeld worden en een moeilijke 

periode doormaken. Er wordt hier niet 
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behandeld. Er hoeft niets, maar er kan 

heel veel.’ 

 

Uniek in Nederland! 

De medewerkers van de Time-

Outvoorziening hebben intensieve 

contacten met de nabijgelegen 

buurtboerderij. Cliënten kunnen daar in 

de moestuin werken, helpen in het 

restaurant of bij activiteiten. ‘Ik had 

interesse in deze functie omdat ik het 

concept van de Time-Outvoorziening 

helemaal geweldig vind,’ vervolgt 

Ronald, die voorheen teamleider 

continuzorg was. ‘Het is een unieke 

voorziening in Nederland en misschien 

zelfs in Europa.’ 

 

Inmiddels zijn er twee beheerders en 

twee verpleegkundigen aan-

genomen. Wellicht komt daar nog 

een ervaringsdeskundige bij. Op 16 

oktober om 15.00 uur wordt de 

Time-Outvoorziening geopend, 

samen met de buurtboerderij. Meer 

informatie volgt op JMnet. Je bent in 

elk geval van harte welkom. 

 

 

  

nummer 3,  september 2008 

Dit onderzoek is een belangrijk 

onderdeel van de Risico 

Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). 

Doe vooral mee, want alleen door 

met z’n allen eventuele knelpunten 

aan te geven, kan de organisatie 

deze in  kaart brengen en verhelpen.  

 

Een organisatie als Arkin is verplicht om 

elke vier à vijf jaar een RI&E uit te 

voeren. Bij deze grote operatie wordt de 

organisatie volledig in kaart gebracht en 

gecheckt op mogelijke risico’s. Om de 

uitvoering van de RI&E zo soepel 

mogelijk te laten verlopen, zijn binnen 

de verschillende markten decentrale 

commissies Arbo & Veiligheid ingesteld. 

Deze commissies voeren de RI&E uit in 

samenwerking met de arbodienst. Bij 

markt 1 begint de commissie in 

september. 

 

Medewerkertevredenheidsonderzoek: doe mee! 
 

Een belangrijk onderdeel van de RI&E is 

het medewerkerstevreden-

heidsonderzoek. Dat wordt eind 

september/begin oktober gehouden. 

Medewerkers krijgen vragen voorgelegd 

over hun welzijn. Heb je genoeg 

pauzes? Hoe zit het met de emotionele 

belasting? Krijg je genoeg informatie 

van je leidinggevende?  

Het onderzoek is zoveel mogelijk 

anoniem - de resultaten worden 

teruggekoppeld per team - en de 

resultaten worden extern verwerkt. 

Iedereen krijgt een brief thuis met een 

unieke inlogcode die toegang geeft tot 

een digitale vragenlijst. Het invullen 

daarvan neemt ongeveer een halfuur in 

beslag. ‘Het is belangrijk dat zoveel 

mogelijk medewerkers meedoen,’ zegt 

coördinator Veiligheid, Welzijn en 

gezondheid Martina Roukema. ‘Als je 

met z’n allen aangeeft dat er bepaalde 

knelpunten zijn, gaan we daar als 

organisatie naar kijken. Voor de risico’s 

met de hoogste prioriteit wordt zo snel 

mogelijk een plan van aanpak 

gemaakt.’ 

 

 

Arbocommissie Arbo& Veiligheid 

voor markt 1: 

 Marianne Lesquillier, directeur 

bedrijfsvoering (voorzitter) 

 Brigitte Ardts, personeelsadviseur 

 Kirsten Bos, coördinator services 

 Harald Danser, coördinator services 

 Ron van Eeden, RVE hoofd Kliniek 

Akerwateringstraat (namens de LKP's) 

 Ronald Krom, RVE hoofd Kliniek Jan 

Thoméepad (namens de KKP's) 

 Jeannette Koning, RVE hoofd LTP 

Centrum en IJburg (namens de LTP's) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

Onze nieuwe directeur zorg, Joost 

Jan Stolker, treedt op 1 november 

in dienst. ‘Al tijdens mijn 

opleiding had ik speciale 

belangstelling voor ernstig zieke 

cliënten.’ 

 

Met zijn dienstverband bij Arkin keert 

Joost Jan Stolker (43) terug naar zijn 

geboortegrond. Hij groeide op in 

Amstelveen, studeerde geneeskunde 

in Amsterdam en vertrok daarna naar 

Nijmegen voor de opleiding tot 

psychiater. De afgelopen jaren was hij 

psychiater-directeur van de divisie 

ortho- en forensische psychiatrie in 

Altrecht GGZ in Den Dolder. ‘In mijn 

keuze voor Arkin zit ook liefde voor 

Amsterdam,’ erkent hij. ‘Ik heb er als 

agnio heel plezierig gewerkt. De 

recht-voor-z’n-raap-cultuur in 

Amsterdam spreekt me aan.’ 

 

Kwetsbaar 

Joost Jan heeft sinds zijn 

opleidingstijd speciale belangstelling 

voor ernstig zieke, chronische 

cliënten. Ook in zijn huidige functie 

heeft hij veel te maken met deze 

groep. ‘Het zijn heel kwetsbare 

mensen die makkelijk buiten de boot 

vallen. Bij mijn eerste kennismaking 

met Arkin heb ik al gemerkt dat de 

ontwikkeling van de zorg voor deze 

groep in Amsterdam sterk in 

beweging is. Verbetering van de 

kwaliteit van leven vanuit 

cliëntenperspectief is bijvoorbeeld een 

Kennismaken met Joost Jan Stolker 
 

belangrijk thema. Het supported living 

model, dat binnen de zorgketen wordt 

ingevoerd, vind ik dan ook interessant.’  

 

Onderzoek 

Joost Jan vindt dat de ontwikkeling van 

zorg en het verrichten van 

wetenschappelijk onderzoek goed 

samengaan. Hij is verbonden aan de 

Universiteit van Utrecht en begeleidt 

onderzoekers op het gebied van 

gedragsstoornissen (hij promoveerde in 

2002). Hij hoopt ook bij Arkin 

onderzoek te stimuleren en te starten. 

‘Ik denk aan onderwerpen als 

therapietrouw en de invloed van 

drugsgebruik op de behandeling. Ik 

ben natuurlijk ook nieuwsgierig naar 

onderzoeksideeën van de professionals 

in de zorgketen.’  

 

‘Samenwerken met anderen is een van 

de aantrekkelijke aspecten van mijn 

werk,’ vervolgt hij. ‘Het is goed en leuk 

om met elkaar de zorg verder te 

ontwikkelen en te verbeteren. Plezier 

in het werk gaat hand in hand met een 

goed resultaat!’ 

 

 

 

 

 

 

 

Kliniek Jean Desmetstraat: supported living! 
 

Kliniek Jean Desmetstraat op IJburg wordt begin oktober in gebruik genomen door cliënten van de 

derde verdieping van Kliniek Akerwateringstraat (die eind 2008 wordt gesloten) en cliënten van 

Kliniek Passeerdersstraat.  

 

In de nieuwe kliniek zal worden gewerkt met het supported living model. Nieuwe kliniek, nieuw 

model, nieuw team, een unieke situatie! Het team is al begonnen met een training supported living. 

Ook in de LTP Noord zal met supported living worden gewerkt. In beide gevallen gaat het om een 

pilot. 

 

In de tweede helft van november vindt de officiële opening plaats van Kliniek Jean Desmetstraat. 

Deze zal worden verricht door wethouder Marijke Vos. Binnenkort volgt meer informatie over de 

opening. 

 

 


