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Noord-Holland, begin maart 2020. Zo’n 20 mensen zitten bij elkaar in een ruimte.
De deelnemers delen persoonlijke verhalen over wat hen drijft op de werkvloer.
Hier zitten manager, schoonmaker, welzijnsmedewerker en keukenhulp zij aan
zij. Ze zijn hier met een gemeenschappelijk doel: ze willen het leven van de
bewoners in het woonzorgcentrum waar ze werken zo mooi en persoonsgericht
mogelijk maken. En daarom maken ze deze reis met de bewoners, vrijwilligers,
familie, mantelzorgers - én met ons. Samen stappen we vol verwachting in de
Tijdmachine. 

De Tijdmachine is nog maar net geland in het Noord-Hollandse huis of de eerste
persconferenties zijn een feit. "Vandaag hebben we een ingrijpend besluit
moeten nemen. Juist omdat ouderen zo kwetsbaar zijn hebben we besloten om
in alle verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg de
deuren te sluiten voor bezoekers en alle anderen die niet noodzakelijk zijn voor
de zorg," sprak minister De Jonge op 19 maart jl. 

Ook het woonzorgcentrum waar wij onze eerste voet aan land hadden gezet,
sluit haar deuren. De Tijdmachine wordt allerijl in de opslag geplaatst. Tot nader
order. 
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Dat ‘nader order’ duurt stukken langer dan wij allen dachten. En we kunnen er
veel, heel veel woorden aan verspillen, één feit blijft overeind: álles liep dit jaar
anders dan wij gedacht hadden. Dit jaar zegevierde een kracht die niemand van
ons voorzien had, ook wij niet. We stonden met onze beide voeten in het
zorglandschap waar we met open armen werden ontvangen; projecten gepland,
Tijdmachines gelanceerd, Gouwe Ouwe de vloer op. En toen - wat een
uitgekauwde zin inmiddels - toen kwam corona. 

We hebben ons zo goed en zo kwaad als het ging weten aan te passen aan de
grillen van het virus en de daarbij passende maatregelen. Beukte een golf met
een bons de deur dicht? Wij golfden mee. Steeg het water ons tot aan de lippen?
Wij zagen dat we onze ogen nog konden gebruiken en organiseerden een visueel
feestje. Werden we overstroomd door RIVM-richtlijnen? Wij zwommen langs de
lijnen die de overheid had uitgezet, definieerden begrenzingen en
mogelijkheden, zodat we op veilige afstand mensen een sprankje hoop en
blijdschap konden geven. En dat alles met onze visie, missie en doelstellingen
voorop geplaatst.
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MISSIE & VISIE

VISIE In ieder van ons schuilt een Pippi Langkous; een sterk meisje met
olijke vlechten dat exact weet wat ze wil. Het doet er niet toe of we negen
zijn met vlechten in ons haar, veertig met een hypotheek en carrière of
achtentachtig met een rollator en een vissenkom. Het liefst richten we
onze wereld in naar onze eigen zin. Net als Pippi. 

De filosofie en aanpak van Stichting de Tijdmachine is door haar projecten de
Pippi’s en Tommie’s in ouderen (weer) los te maken. Want ook ouderen willen
hun leven leiden zoals zij willen. Waardig en op eigen wijze.
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MISSIE
 

 

Wij geloven in
waardigheid, respect en

zelfregie voor alle
ouderen.

Met deze projecten draagt de stichting bij aan de
levenskwaliteit van ouderen. 
De belevingswereld en behoeften van ouderen
zelf staan daarbij op de eerste plaats. Want wie
weet er nou beter wat goed leven betekent dan
de oudere zelf? 

Het doel is dat mensen zo veel mogelijk op hun
eigen manier oud kunnen worden. Of zoals we
dat zelf zeggen: 

‘Vergrijzen op eigen wijze’.
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Onze doelstellingen voor 2020 waren helder: we richtten ons op de uitvoer van
10 Tijdmachinetrajecten en 100 Gouwe Ouwe's. Door de komst van covid-19
hebben we dit niet waar kunnen maken. We moesten onze doelstellingen
bijstellen aan de steeds veranderende situatie.

Aan het begin van de eerste lockdown hebben we de tijd genomen om te
onderzoeken wat verpleeghuizen en thuiswonende ouderen nodig hadden. We
hebben onze projecten aangepast, nieuwe projecten gelanceerd en geïnvesteerd
in nieuwe trainingen die aansloten bij de vraag vanuit verpleeghuizen.

Snel vormden zich nieuwe doelstellingen: online livemuziek brengen om
ouderen tijdens de lockdown een moment van afleiding en plezier te bieden
door middel van livestreams. Dat werd later uitgebreid naar het TV programma
Gouwe Ouwe Muziekherinneringen. 
Zo konden we zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep bereiken; iets dat extra
belangrijk was nu veel van hen aan huis gekluisterd waren en zich in deze tijd
vaak eenzaam voelden. 

Met aanpassingen hebben we bestaande projecten als Gouwe Ouwe uit kunnen
voeren, passend binnen de dan geldende maatregelen speelden we in tuinen, op
terrassen en soms weer binnen bij verpleeghuizen. 

Tijdmachine trajecten werden doorgeschoven naar de toekomst, als aanvulling
op een groot Tijdmachine traject bij De Stichtse Hof in Laren is de training Wet,
Zorg & Dwang ontwikkeld. 

5

DOELSTELLINGEN
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DE PROJECTEN

G O U W E  O U W E
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Gouwe Ouwe is een ouderwets gezellige middag of avond in een
woonzorgcentrum, verpleeghuis of in de wijk. Hier komen mensen samen om
te genieten van herkenbare livemuziek uit hun jonge jaren, ouderwetse
hapjes en drankjes, en ontmoetingen met andere bewoners of mensen uit de
buurt. Wie wil, waagt een dansje of zingt lekker mee. Gouwe Ouwe is een plek
om onbezorgd samen te zijn en plezier te maken. Een beetje zoals in de
instuif of de dancing van weleer. 
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D E  T I J D M A C H I N E

7

De Tijdmachine is een verandertraject waarbij we in negen maanden tijd een
structurele transformatie aanbrengen in het zorglandschap. Het doel van dit
traject? De zorg in woonzorgcentra en in de buurt zo persoonsgericht mogelijk
maken; zo dicht bij de bewoners als maar mogelijk is. 

Jaarlijks reizen duizenden ouderen door de Tijdmachine: een kamer in stijl van
de jaren 60. Hier gaan ouderen terug naar de bloei van hun leven. In deze kamer
spreken bewoners met een multidisciplinair team van zorgmedewerkers,
activiteitenbegeleiders, facilitair medewerkers en vrijwilligers van het huis. 
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Aan de hand van vertrouwde voorwerpen en muziek voeren ouderen gesprekken over
hun leven. Wat zorgt voor hen voor een fijne (oude) dag? De uitkomsten van deze
gesprekken worden in werksessies met medewerkers omgezet in concrete acties,
afspraken en verslaglegging. 
Op deze manier geven we (nu en in de toekomst) gezamenlijk invulling
 aan persoonsgerichte zorg. Want persoonsgerichte ouderenzorg 
is een zorg van ons allemaal.



RESULTATEN
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Livestreams
121 Livestreams met chatsessie

Totaal bereik: 1,1 miljoen mensen
6700 reacties. chat- en privéberichten

76% van de kijkers is 65+
Ruim 50 verpleeghuizen keken mee
3200 nieuwe volgers op Facebook

 

Gouwe Ouwe
40 optredens, waaronder reguliere

optredens & zomertour
2080 ouderen bereikt

 
Nieuwe CD opgenomen

 3.089 euro verkochte merchandise

De Tijdmachine
10 trainingen Wet, Zorg & Dwang voor 60 zorgprofessionals

4 trainingen In de Tijdmachine voor 48 zorgprofessionals
42 trainingen Laten we Welzijn voor ruim 300 zorgprofessionals

 

TV programma Gouwe Ouwe Muziekherinneringen
10 afleveringen van 30 minuten op TV zender ONS

Gemiddeld 548.000 kijkers per uitzenddag 
150 ouderen hebben hun eigen muziekherinnering gedeeld
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LOCATIES
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Aafje; De Nieuwe Plantage, Rotterdam

Alkcare; ’t Rekerheem, Alkmaar

Atlant; Berkenhove, Apeldoorn

Atlant; De Loohof, Apeldoorn

AxionContinu; ’t Huis aan de Vecht, Utrecht

AxionContinu; Voorveldse Hof, Utrecht

Brentano; Belmonte, Amstelveen

Brentano; Huis aan de Poel, Amstelveen

Brentano; Klaasje Zevenster, Amstelveen

Brentano; Nieuw Vredeveld, Amstelveen

Beweging 3.0; Lisidunahof, Leusden

Cordaan; Berkenstede, Diemen

Cordaan; De Diem, Diemen

Cordaan; De Gooyer, Amsterdam

Cordaan; Eben Haëzer, Amsterdam

Cordaan; In Het Zomerpark, Nieuw-Vennep

Cordaan; Kastanjehof, Amsterdam

 

Cordaan; Nieuw Vredenburgh, Amsterdam

Evean; Erasmushuis, Zaandam

Huis van de wijk De Nieuwe Branding, Rotterdam

Kennemerhart; Schoterhof, Haarlem

Libertas; Lorentzhof, Leiden

Magentazorg; Hoog Duinen, Schoorl

Marga Klompé; De Hoge Weide, Lochem

Philadelphia; Guldehof, Wateringen

Pieter van Foreest; De Hooge Tuinen, Naaldwijk

Vereniging Ouderencomplex Mazesteyn, Rotterdam

Viva! Zorggroep; De Loet, Heiloo

Viva! Zorggroep; De Santmark, Castricum

Viva! Zorggroep; Overkerck, Heiloo

Vivium; De Stichtse Hof, Laren

Wilgaerden; Avondlicht, Hoorn

WoonZorgcentra Haaglanden; Leilinde, Den Haag

Zorggroep Almere; De Kiekendief, Almere

 



PROJECTEN 
2020

L I V E S T R E A M
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Vanaf 17 maart organiseerden we de Gouwe Ouwe livestream; een livestream
waar onze muzikanten in duo's muziek uit de jaren 60 en 70 speelden. De
livestream bracht een sfeer van vrolijkheid en luchtigheid in het leven van
mensen. Dit online terugkerende evenement was van maart tot en met mei
dagelijks te vinden op onze Facebookpagina, waarmee we al snel duizenden
thuiswonende ouderen bereikten. Ook voor hen was dit vaak een eenzaam jaar,
waarin muzikale afleiding en plezier hen even uit het isolement haalde. Vanaf 6
juni streamden we vier keer per week, vanaf 2 augustus t/m eind van het jaar
elke zondag. 

Els ziet haar dochters momenteel niet. “Ik heb mijn kinderen altijd opgevoed
met muziek. Nu kijk ik samen met mijn dochters in Amerika en Noord-
Holland naar de Gouwe Ouwe livestream. Dat enthousiasme dat de
muzikanten uitstralen, dat plezier! Het druipt er gewoon vanaf. En ze
kijken je echt aan, alsof ze speciaal voor jou zingen. Ik kijk er elke dag naar
uit.”

Bereik Gouwe Ouwe livestream
Met de livestream bereikten we niet alleen thuiswonende ouderen (ca. 85% van
de kijkers), maar ook bewoners van verpleeghuizen en (woon)zorgcentra (15%).
Zo werd de livestream ingezet in huizen van Brentano in Amstelveen, IJsselheem
(Kampen en Zwolle) en WZH Haaglanden (Den Haag), maar ook bij Cello
(verpleeghuis voor ouderen met een beperking) in Boxtel.



De livestream werd door medewerkers opgezet in o.a. de huiskamers en op de
kamers van bewoners. Vaak keken (kleine) groepen bewoners samen naar de
livestream in verpleeghuizen. Het netto bereik was bij de verpleeghuizen dus
groter dan bij de thuiswonende ouderen. 

Jolanda Luijken van Oosten, activiteitenbegeleider bij verpleeghuis de Leilinde,
vertelt: "Team Welzijn zet de livestream aan op de afdelingen. Bewoners
vinden de muziek fantastisch. Mensen zitten echt mee te zingen. Er zit voor
iedereen wel iets herkenbaars bij. Sommige mensen neuriën mee, anderen
tikken mee met hun vingers. Ik refereer aan de keer dat jullie hier geweest
zijn. Dan zeggen ze: 'Dat was geweldig!' Muziek is zo belangrijk, juist voor
deze groep mensen met dementie. Het brengt ze direct terug naar toen." 

We organiseerden 121 aantal livestreams van maart tot december. We zagen dat
de groep trouwe volgers bleef en dat er ook nieuwe fans bijkwamen door de
maanden heen/dat er ook in de laatste maanden nog nieuwe fans bijkwamen.
Ca. 90% van de kijkers van de livestream bestaat uit 65-plussers. In totaal kennen
de livestreams 1,1 miljoen bekeken minuten en 119.000 weergaven van 1
minuut. Er is sprake van 82.000 keer betrokkenheid bij berichten. Daarvan is
ongeveer 80% reacties. 

Thuiswonende ouderen genieten ontzettend van de livestream, zo ook trouwe
fan Jan (72 jaar) keek elke sessie. De muzikanten van Gouwe Ouwe hebben Jan
en zijn dochter door een moeilijke periode die volgde, heen gedragen. Jan werd
ernstig ziek en moest naar het ziekenhuis. Daar gaven ze hem weinig kans op
herstel. Juist nu, nu het niet mocht, had hij de nabijheid van zijn dochter en
kleinkinderen zo hard nodig. Zijn dochter vroeg speciaal voor hem een lied aan.
Muzikant Anna zong het nummer voor hem en sprak een persoonlijke
boodschap voor hem in. Nadat Jan de video had gezien, liet hij weten: "Ik zit
hier in het ziekenhuis te janken in mijn rolstoel. Zo mooi gezongen en
speciaal voor mij! Dit helpt mij een heel eind in de goede richting. Geef
Anna maar een hele dikke knuffel van mij." 

Survey
We hielden een survey onder 100 volgers van de livestream. Het gemiddelde
cijfer dat zij ons gaven, was een 8,6. Deze positieve waardering bleek ook uit het
aantal kijkers dat Gouwe Ouwe na corona live wil zien: maar liefst 75% van de
kijkers van de livestream gaf aan dat ze na corona graag een Gouwe Ouwe bij
willen wonen. 
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Eind jaren 50. De wederopbouw van Nederland. Op de dansvloer staan
Rieky en Jan. Hun ogen ontmoeten elkaar, hun voeten dansen samen; de
polka, de chachacha en de tango. Heel soms wagen ze zich aan de wals. Al
walsen ze liever niet, want, zo vertelt Rieky: “Door al dat gedraai voelden
we ons gelijk dronken. Al was dat ook wel weer lachen geblazen; dan lagen
we gierend van het lachen languit op de dansvloer.”

Afgelopen april was het liefdespaar 60 jaar getrouwd. Een mijlpaal die ze graag
samen met hun kinderen en kleinkinderen wilden vieren. Het pakte anders uit
dan ze gehoopt hadden. Jan woont sinds kort in een verpleeghuis en door de
huidige gezondheidsmaatregelen mag het paar niet samenzijn. Rieky: “Het is
onbeschrijfelijk moeilijk, ik mocht hem na 60 jaar huwelijk niet eens een knuffel
geven. Maar ik wil niet met mijn verdriet te koop lopen.” 

Om haar moeder een hart onder de riem te steken vroeg hun schoondochter 
het lied ‘de Postkoets‘ aan bij Gouwe Ouwe. Een liedje dat Rieky goed kent van
vroeger. Anna en Pieter zongen het op deze bijzondere dag, speciaal voor Rieky.
“Dat hebben ze mooi gedaan,” vertelt Rieky. “Muziek frist je geheugen op.” 
Zo ging ze met de postkoets even terug naar die bewuste dag in 1960, waarop zij
en Jan elkaar beloofden hun leven samen door te brengen. 

Nu, in deze moeilijke tijd, brengt muziek het paar soms een klein beetje samen.
“Als ik met Jan bel, zet ik soms de radio hard aan,” vertelt Rieky, “zodat hij mee
kan luisteren met de muziek. Vaak zet ik het liedje ‘De mijne heet Jan’ op. Dan
zing ik mee en dan zegt hij vol overtuiging: “De mijne heet Rieky.”



G O U W E  O U W E
M U Z I E K H E R I N N E R I N G E N
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Van 6 juli t/m 7 september 2020 verscheen ons tv-programma Gouwe Ouwe
Muziekherinneringen op kanaal ONS. Een programma waarin muzikanten Anna
en Esther samen met andere Gouwe Ouwe-muzikanten wekelijks de mooiste
nummers uit de jaren 60 en 70 ten gehore brachten. Ze zetten mensen in het
zonnetje en speelden de muziekherinneringen van kijkers. Er keken gemiddeld
548.000 mensen naar een aflevering van Gouwe Ouwe Muziekherinneringen. 

“Ik vond het weer een genot om naar jullie aflevering te kijken en luisteren.
Ben steeds weer verbaasd over de professionaliteit en kwaliteit. Prachtige
harmonieën!”
 
“Ik ben nu aan het kijken naar de uitzending van Gouwe Ouwe op ONS.
Jullie hebben er een fan bij, echt leuk om te luisteren. Ga zo door.”

Vanaf 28 december 2020 t/m 1 maart 2021 worden de uitzendingen van Gouwe
Ouwe Muziekherinneringen elke maandagavond en zaterdagavond herhaald op
ONS. We hopen dat dit voor nog meer publiciteit en samenwerkingen zorgt voor
onze stichting en alle projecten die we ondernemen.
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Afgelopen week mocht ik samen met vriendin en collega-muzikant
Anna weer een Gouwe Ouwe doen: een dansavond met liedjes uit de
jaren zestig. We werken beide al een aantal jaren voor Stichting de
Tijdmachine. Allebei om dezelfde reden: muziek als middel inzetten
om iets te betekenen voor mensen. Om herinneringen terug te halen,
plezier te maken en een brug te slaan tussen generaties en situaties.
Om te raken en contact te maken. 

Ik moest wennen toen ik hiermee begon. Ik kende de doelgroep niet en
had nog geen ervaring met het zingen voor ouderen en dan specifiek
mensen met dementie. Toch kreeg ik er al gauw vertrouwen in en ik
merkte vooral: als ik gewoon mezelf ben, mijn hart open, muziek maak en
contact maak, dan is het goed. Er ging een wereld voor me open. Ik zag en
zie allerlei woon- zorgcentra van binnen en ontmoette zoveel mensen die
ik anders niet had ontmoet. Mensen die werken in de huizen, die als
vrijwilliger aanwezig zijn om te helpen en natuurlijk de mensen die er
wonen. 

In het begin heb ik regelmatig na het optreden een traantje gelaten in de
kleedruimte. Soms was het zo heftig, zowel positief als negatief. Soms zijn
mensen al zo ver weg. En soms juist niet, waardoor ze verward zijn en
soms door hebben dat hun geheugen ze in de steek laat. Soms een
traantje van verdriet, door bijvoorbeeld het zien van een partner die
overduidelijk zijn vrouw van vroeger mist, maar vooral vaak een traan van
ontroering. Door de vrouw die niets meer zegt, maar vervolgens heel
'Living doll' van begin tot eind meezingt, of door die man met wie ik zo leuk
danste op 'Peter' van Sweet Sixteen. 

Maar je leert en het went. Op een goede manier. Bij een optreden geef ik
nog steeds (natuurlijk!) hart en ziel, maar ik weet er na afloop beter mee
om te gaan. Ik weet beter wat ik kan verwachten. 

M E N S E N  
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Maar vorige week was het weer eventjes anders. We speelden in een huis
waar relatief jonge mensen met dementie en Alzheimer wonen. 

We hadden speciaal ook wat liedjes uit de jaren zeventig ingestudeerd,
want voor alleen maar sixties liedjes waren ze wat jong. Vanaf het eerste
liedje stond de dansvloer vol. De sfeer was uitgelaten. Een bewoner kwam
steeds naast ons staan en zwaaide wild enthousiast met zijn armen. Ook
partners, vrijwilligers en medewerkers maakten een dansje. We denderden
door, want ze bleven maar dansen. Deze doelgroep was natuurlijk jonger
en fitter, dus het was zweten geblazen. Wat een uithoudingsvermogen had
dit publiek. We sloten de avond af met 'You've got a friend', wat luidkeels
werd meezongen door iedereen.

We stapten het podium af en spraken met twee echtparen. We spraken de
vrouwen, wiens mannen in dit huis woonden. Ze waren zo blij. Hadden zich
in geen tijden zo ontzettend vermaakt samen met hun mannen. Even was
alles gewoon. Ik dacht aan mijn ouders, die zelfs al iets ouder dan deze
mensen zijn. Mijn ouders pasten op dat moment op mijn zoon. Deze
mensen, waarmee we stonden te praten, zouden ook gewoon onbezorgde
opa's en oma's moeten zijn, maar hun situatie is zo anders. Anna liep na
afloop geëmotioneerd naar de kleedkamer. En ook mij had dit echt wat
gedaan: hun oprechte plezier en hun dankbaarheid. Wat fijn voor ze, dat ze
hun leed en verdriet even konden vergeten. 

Toen we de auto instapten zei Anna: 'ik wist tijdens het spelen soms niet of
iemand een bewoner was, of dat het een partner of medewerker was'. Ik
had hetzelfde. Door de jonge leeftijd van de bewoners was dit soms niet te
zien. Terwijl we Leusden uitreden zat ik daar eens over na te denken en
bedacht me toen: het maakt ook geen bal uit. Dementerend of niet. We
spelen voor mensen. Mensen. Gewoon allemaal mensen. En muziek
overbrugt alle onderlinge verschillen. 

Esther Groenenberg - zangeres en pianiste Gouwe Ouwe
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G O U W E  O U W E  /  Z O M E R T O U R
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Toen de verpleeghuizen weer langzaam open gingen, zagen we een mooie
mogelijkheid om buiten in de tuinen van verpleeghuizen te spelen met de
Gouwe Ouwe Zomertour. Op veilige afstand speelden onze muzikanten voor de
ouderen die weer een activiteit konden bijwonen. Het was ontroerend om op
veel plekken weer de eerste feestelijke, grotere activiteit te mogen zijn. We
waren met deze tour aanwezig in 35 aantal verpleeghuizen, waar we ruim 1.000
ouderen bereikten. Dat is minder dan bij de 'normale' Gouwe Ouwe's, maar ook
duidelijk te verklaren vanwege het maximumaantal bezoekers/de
veiligheidsmaatregelen. 

De muzikanten stonden in een zomers décor, op veilige afstand van de
bewoners. Toch wisten zij als geen ander hoe ze de verbinding met de ouderen
moesten maken. Van tevoren hadden we in goed overleg met het huis niet alleen
de veiligheidsmaatregelen afgestemd, maar ook verzoekjes van bewoners
verzameld, waar de muzikanten (letterlijk) op inspeelden. 

“In de ochtend zaten mensen vol met vragen: ‘Bínnen? Mag dat wel?’ Ze vonden
het erg spannend. Totdat de muziek ging spelen. De bezorgdheid viel
zienderogen weg. De voeten begonnen te bewegen, mensen werden rustig en ze
begonnen mee te zingen en uit zichzelf te dansen. Bij de bewoners die niet
konden dansen zag ik een voetje heen en weer gaan.
En toen de muzikanten een nummer van Elvis speelden, kon je een speld horen
vallen. De hele zaal was stil en luisterde aandachtig. Toen het slotakkoord klonk,
verzuchtte een vrouw: ‘Dat was prachtig hè…’.”  Femke Taat, Zorggroep Oldael
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Voor het lockdown waren we druk bezig met verschillende onderdelen van het
Tijdmachine traject. Nieuwe trajecten werden tot nader orde uitgesteld. Tussen
de lowndowns door hebben we een nieuwe training ontwikkeld en uitgevoerd.

In de Tijdmachine, het goede gesprek
Training in reminiscentie en gespreksvaardigheden. In gesprek met ouderen;
Hoe doe je dit op je eigen wijze en leer je bewoners en directe naasten beter
kennen? 
Door te beginnen in het verleden. Hoe zag het leven eruit? Wat vonden ze
belangrijk? Wie was belangrijk? Naar het heden; Wat vinden ze nu belangrijk en
wat maakt voor hen een fijne dag? Wat kunnen en willen ze nog
toevoegen/doen? De training is een voorbereiding voor de gespreksvoering in De
Tijdmachineweek waarin de deelnemers het in praktijk brengen.  

Laten we Welzijn, pad naar een fijne oude dag
In drie werksessies gaan we met medewerkers aan de slag om zo goed mogelijk
in te kunnen spelen op de individuele vragen van bewoners. Deze vragen zijn
naar boven gekomen in de gesprekken in De Tijdmachine. Dit doen we via ‘Het
pad naar een fijne (oude) dag’ waarin iedereen die betrokken is bij het huis een
concrete rol heeft in het bieden van persoonsgerichte zorg. Van facilitair tot zorg
en van familie tot vrijwilligers. Persoonsgerichte afspraken worden opgenomen
in het zorgdossier en cliëntprofiel en worden zo onderdeel van evaluatie en
rapportage binnen het huis. 

D E  T I J D M A C H I N E  -  T R A I N I N G E N

Jaarverslag 2020 - Stichting De Tijdmachine
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Training Wet Zorg en Dwang 
Stichting De Tijdmachine verzorgt werksessies waarin de medewerkers concreet
aan de slag gaan met het vernieuwen van cliëntdoelen en uitvoeringstaken
van/voor bewoners. Vervolgens leggen we de doelen en uitvoeringstaken die
mogelijk leiden tot onvrijwillige zorg onder het vergrootglas. We kijken samen
naar alternatieven zodat de kans op onvrijwillige zorg afneemt. Alles zodat de
organisatie klaar is voor de toetsing door de WZD functionaris (optioneel
onderdeel van training).

Jaarverslag 2020 - Stichting De Tijdmachine
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I N  D E  M E D I A
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Onze muzikanten Anna Hoekstra en Esther Groenenberg live op NPO Radio 1!
Op zaterdag 21 maart stond verzorgingshuis Hoog Duinen van Magentazorg een
uur lang centraal in het programma NTR Hilversum Uit op Radio 1. Het afgelopen
half jaar hebben we in ons Tijdmachinetraject heel fijn samengewerkt met alle
medewerkers. Deze samenwerking staat nu door het Coronavirus op een heel
laag pitje.
In de uitzending gingen bewoners, familieleden en medewerkers in op de impact
van het virus op het leven in huis. Zeker met het besluit van donderdagavond
dat bewoners geen bezoek meer mogen ontvangen. Naast de vervelende
gevolgen voor de bewoners en medewerkers wordt er door familie,
medewerkers, en de Schoorlse gemeenschap van alles georganiseerd om hen
een hart onder de riem te steken.
Onze Esther en Anna speelden vanaf de parkeerplaats verzoeknummers van
bewoners en medewerkers. Natuurlijk helemaal Coronaproof.

Normaal treden ze op in verzorgingshuizen, met hits uit tijden van weleer. Maar
nu overal de deur op slot gaat, doen de Zwolse muzikanten Anna Hoekstra en
Esther Groenenberg het anders. Live via Facebook zingen ze straks bij elke
kamer naar binnen. Een mooi artikel in De Stentor. 
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J A A R C I J F E R S
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Balans per 31 december 2020

Activa                                                                           2020               2019
Materiële vaste Activa
Kantoorinventaris                                                                   1.957                     963
Vervoersmiddelen                                                                  7.200                   9.132

Vorderingen en overlopende activa
 Debiteuren                                                                            18.201                  5.596
Waarborgsommen                                                                  4.644                  1.537
Diverse vorderingen en overlopende activa                       30.891               52.107

Liquide middelen                                                               89.178                31.343

Totaal activa                                                         152.071        100.678
 

Passiva                                                                                          
Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve                                                            -17.227                47.987

Voorzieningen
Vakantiegeld personeel jaarultimo                                       6.808                  8.153

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Crediteuren                                                                           12.153                30.462
Overlopende passiva, belastingen en
overige kortlopende schulden                                           150.327               14.076

Totaal activa                                                         152.071        100.678
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Staat van baten en lasten per 31 december 2020
BATEN 
* Uit eigen fondsenwerving/ activiteiten: 
- Giften/donaties                                          109.502
- Tijdmachine                                                    6.362
- Gouwe Ouwe                                               30.127
- Elpee Café                                                      1.014
- Cadeau Carrousel                                          8.264
* Rentebaten:                                                      nihil
Totale baten                                                                  155.269

LASTEN 
1. Besteed aan doelstellingen: 
* Directe inkoopkosten activiteiten                74.841
* Toegerekende loonkosten                           62.669
* Toegerekende huisvestingskosten                6.269 
* Toegerekende autokosten                             1.916 
* Toegerekende kantoorkosten cs                 10.042
Totaal besteed aan doelstellingen                               165.737
 
2. Voor werving baten: 
* Toegerekende loonkosten                            24.103        
* Toegerekende huisvestingskosten                 2.411
* Toegerekende autokosten                              4.583
* Toegerekende kantoorkosten cs                    3.863
Totaal besteed aan werving                                            34.960

3. Inzake beheer en administratie: 
* Toegerekende loonkosten                              9.642
* Toegerekende huisvestingskosten                   965
* Toegerekende autokosten                              1.834
* Toegerekende kantoorkosten cs                    1.545
* Directe kosten beheer en adm.                      5.800            
Totaal besteed aan beheer en administratie.               19.786
Totale lasten                                                                     220.483

Saldo van baten en lasten                                         - 65.214
Ten laste gebracht van de continuïteitsreserve. 
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Colofon:
Stichting De Tijdmachine             
 Papenstraat 26  
7411 ND Deventer 
0570 832 880 
info@stichtingdetijdmachine.nl            
 www.stichtingdetijdmachine.nl

Teksten: Anne Elschot, 
Tim Trooster en José Verwaal 
Grafisch ontwerp Anne Elschot 

Bestuur van Stichting in 2020 
Voorzitter: Han Pelster 
Penningmeester: Barbara Hellendoorn
Secretaris: Wanneke Sabatino
Algemeen lid: Franca van Bakel

Directie: 
Tim Trooster & Anne Elschot

Dank!

Dank aan een ieder die de stichting door het moeilijke
jaar heeft gesleept, door zich creatief, flexibel en
ondernemend op te stellen. We zullen doorgaan!

Fondsen

Muzikanten

Van Baaren Stichting, Richard Hoogland Fonds, 
K.F. Hein Fonds, Solidarodam, Carolus Gulden, 
Pasman Stichting, Pius Stichting, DR. C.J.
Vaillantfonds, Sint Laurensfonds, FNO, Ars Donandi,
C&W De Boer, Sylvia Wilhelmina Stichting, Van
Cappellen Stichting, Bavo Stichting Heemstede,
RCOAK, Het Oranje Fonds, 
Fonds Sluyterman van Loo, Porticus,
Adessium Foundation. 

 
 

Fondsen

Gertjan van der Weerd, Geert Leurink,
Anna Hoekstra, Esther Groenenberg,
Maurits Fondse, Bo Moelker, 
Pieter Althuis, Britta Maria, Dirk
Schreuders, Rutger Hoorn, Bauke
Bakker, Katrin Dönnebrink. 

 
 
 


