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Hoera, wij bestaan 20 jaar! Cliënten in het zonnetje
Hoera, BetuweZorg bestaat 20 jaar! Wij zijn
enorm trots dat wij samen met onze
medewerkers ervoor zorgen dat u de zorg
krijgt die u nodig heeft. Deze mijlpaal hebben
wij afgelopen 8 oktober gevierd met al het
personeel van BetuweZorg. Naast het vieren
van ons jubileum heeft er ook een
bestuurswissel plaatsgevonden. De voormalige
directeuren Ron en Sonja zijn na 20 jaar met
welverdiend pensioen gegaan. Hun dochter
Rachel heeft het stokje overgenomen.
Hieronder stelt Rachel zich aan u voor:

Beste cliënt, 
Mijn naam is Rachel Wesseling, 32 jaar en
sinds 8 oktober jl. directeur van BetuweZorg. 
Als dochter van de voormalige directieleden
Ron en Sonja ben ik echt onderdeel van de
‘familie’ en opgegroeid met BetuweZorg. Ik
werk hier nu ruim 16 jaar en heb veel
verschillende functies gehad, waaronder
huishoudelijke hulp en zorgcoördinator. Enkele
jaren terug ben ik in het managementteam
terecht gekomen en heb ik tevens mijn HBO
bachelor en master opleidingen afgerond. 

Ik kijk uit naar een mooie toekomst, waarbij
alle collega’s met plezier naar het werk gaan en
we er gezamenlijk voor zorgen dat u de zorg
kunt blijven ontvangen die u nodig heeft. 

Rachel Wesseling 

Afgelopen augustus
kregen wij het leuke
nieuws dat dit
prachtige echtpaar 70
jaar is getrouwd. Dit  
 kunnen wij natuurlijk
niet zomaar 
voorbij laten gaan. 
Van harte
gefeliciteerd 
met uw diamanten
huwelijk. 

Eline stelt zich voor...
Ik ben Eline Kruissen, 26 jaar oud en woon in
Culemborg. In mei ’21 ben ik afgestudeerd als HBO
verpleegkundige. Ik heb 2 maanden tijd voor mezelf
genomen en een puppy gekocht. Mijn puppy Dex is
mijn grootste vriend en buiten mijn werk train ik
veel met hem of ga ik wandelen. 
Het leek mij leuk om ervaring op te doen in de
thuiszorg en dit was goed te combineren met een
hond.  Hoe leuk ik de thuiszorg routes ook vind,
wilde ik graag wat meer doen met het indiceren en
coördineren van zorg. Gespreksvoering vind ik 
erg leuk en daarom voer ik nu advies,- informatie-
en voorlichtingsgesprekken met cliënten. Veel van
deze aanvragen komen binnen via de huishoudelijke
ondersteuning. Daarnaast ben ik ook begonnen met
het geven van begeleiding aan cliënten.

 



shirley stelt zich voor...
Graag wil ik mezelf aan jullie voorstellen. Mijn
naam is Shirley, 29 zomers jong. 
Voor ik bij Betuwezorg begon werkte ik als
manager in de horeca en evenementen branche.
Vanaf eind juli heb ik een overstap gemaakt naar
de zorg. Op dit moment ondersteun ik met heel
veel plezier de afdeling V&V als planner.

In mijn vrije tijd speel ik graag een potje hockey of
luister ik graag naar een spannende podcast.

Puzzel er op los!Yolande stelt zich voor...
'Mijn naam is Yolande Deuss en ik werk sinds
juli als zorgcoördinator bij BetuweZorg. 
Ik ben (alweer) 55 en woon in Culemborg
samen met manlief Gean die bij de KLM
werkzaam is. We hebben twee dochters:
Laura van 25 (studeert antropologie) en
Romée van 23 (studeert geneeskunde).
Heerlijke meiden waar ik erg trots op ben. Ik
heb best een druk sociaal leven; ik hou ervan
om met vrienden en vriendinnen af te
spreken en naar de bioscoop te gaan. Als er
een feestje is waar ik kan dansen geniet ik
voor twee! Daarnaast sport ik twee keer per
week en wandel ik graag met onze hond.
Ik ben van huis uit journalist en ben op een
gegeven moment steeds meer gaan
coördineren. Ik heb hiervoor niet echt in de
zorg gewerkt dus het is (nog steeds) wel even
wennen maar ik raak er steeds meer in thuis.
Ik heb het hier super naar mijn zin en heb het
geluk dat ik met een echt heel leuk team
samenwerk.

Oproep: geef uw e-mailadres
aan ons door
Wilt u uw e-mailadres aan uw zorgcoordinator
doorgeven? Dan ontvangt u de nieuwsbrief
voortaan via de mail. Wel zo makkelijk!

Bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 16:30 uur
088-8009999

personeel gezocht
Ook wij zijn hard op zoek naar personeel voor
de Huishoudelijke Ondersteuning en
Verzorging en Verpleging. Als u iemand kent
die geschikt is voor deze functie, neem dan
gerust contact op met kantoor of uw
zorgcoördinator. 


