Marco de Lange
Onderwerp:

RE: Interview

Van: Stigt, Annette van
Verzonden: dinsdag 19 februari 2019 13:54
Aan: Marco de Lange
Onderwerp: RE: Interview
Geachte heer De Lange,
U deelt ons mede dat u toch gebruik gaat maken van beeld- en/of geluidsmateriaal dat is opgenomen
tijdens bewonersbijeenkomsten. U biedt daarbij aan dat desgewenst de personen die in beeld worden
gebracht onherkenbaar worden gemaakt. Dat voldoet niet.
Immers, het was niet toegestaan om beeld- en/of geluidsopnames te maken tijdens de
bewonersbijeenkomsten en derhalve blijft gebruik daarvan onrechtmatig. Ik breng u in herinnering dat
voorafgaand aan de bijeenkomsten de voorwaarde is gesteld en geaccepteerd dat er geen opnamen
zouden worden gemaakt. Die afspraak is kennelijk geschonden. Wij stellen u dan ook op voorhand
aansprakelijk voor de eventuele schade die door dit onrechtmatig gebruik van dat materiaal wordt
veroorzaakt aan (de bewoners van) Careyn. Dat laatste geldt ook indien u ondanks voorgaande én ons
eerdere verbod, tot uitzending overgaat, terwijl de in beeld gebrachte personen onherkenbaar worden
gemaakt.
Hartelijke groet,
Annette van Stigt
Bestuurssecretaris

:
@:
⌂ : Careyn Nieuw Tamarinde, Neckardreef 6, 3562 CN
: Postbus 900, 3100 AX Schiedam

Utrecht (kamer 5.03, 5e etage)

Denk alstublieft aan het milieu voor u deze email print.
Van: Marco de Lange
Verzonden: dinsdag 19 februari 2019 11:21
Aan: Stigt, Annette van
Onderwerp: Re: Interview

Geachte mevrouw van Stigt,
Dank voor uw reactie. We gaan beeld en geluidsmateriaal van de bewonersbijeenkomsten gebruiken in onze
uitzending.
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Indien gewenst kunnen we personen onherkenbaar in beeld brengen, stelt u dat op prijs?
Vriendelijke groet,
Marco de Lange
Van: Stigt, Annette van
Verzonden: maandag 18 februari 2019 14:12:37
Aan: Marco de Lange
Onderwerp: RE: Interview
Geachte heer de Lange,
Onderstaand treft u in cursief onze reactie aan.
Hartelijke groet,
Annette van Stigt
Bestuurssecretaris

:
@:
⌂ : Careyn Nieuw Tamarinde, Neckardreef 6, 3562 CN
: Postbus 900, 3100 AX Schiedam

Utrecht (kamer 5.03, 5e etage)

Denk alstublieft aan het milieu voor u deze email print.
Van: Marco de Lange
Verzonden: vrijdag 15 februari 2019 12:25
Aan: Stigt, Annette van
Onderwerp: Re: Interview

Geachte mevrouw Van Stigt,
Inmiddels zijn wij bezig met de montage van onze uitzending. Om aan onze journalistieke plicht van
wederhoor te voldoen, willen wij graag nog enkele vragen aan Careyn voorleggen:


Eind vorig jaar had Zembla een afspraak met dhr. Van der Vorst, een van de bewoners van Tuindorp
Oost. Kort voor de afspraak is tegen dhr. Van der Vorst gezegd dat de afspraak niet door zou gaan. Dit
was onjuiste informatie. Waarom is dit tegen deze bewoner gezegd?

Dhr. van der Vorst heeft vlak voor zijn verhuizing bij 1 van onze welzijnsmedewerkers aangegeven dat hij het
interview met Zembla te belastend vond. Zij heeft dit telefonisch aan Wouter Smink doorgegeven. Op de geplande
dag van het interview is onze verhuiscoördinator bij de heer van der Vorst langs gegaan om te vragen of het klopte
dat hij het interview niet wilde. Dat bevestigde hij. Desondanks bleek later dat het interview toch is afgenomen, in
ieder geval omdat zijn kinderen dat graag wilden.
Het is dus onjuist dat vanuit Careyn tegen de heer Van der Vorst gezegd zou zijn dat het interview niet door zou
gaan; integendeel, de heer Van der Vorst heeft juist zelf aan Careyn gevraagd het interview af te zeggen omdat dit te
belastend voor hem was.
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Uit notulen van een werkoverleg van Careynpersoneel van eind juni 2018, blijkt dat er een
bewoner is gevallen in de zaal en dat deze persoon niet meteen is opgeraapt. Volgens de
notulen weigerde het personeel de man op te rapen, omdat de dienst nog niet was begonnen.
Klopt het dat dit incident heeft plaatsgevonden?

Er is ons geen incident bekend waarbij een bewoner zou zijn gevallen en niet meteen zou zijn ‘opgeraapt'. Los van
het feit dat wij hier niet spreken over het ‘oprapen’ van mensen alsof het spullen zijn. Het incident waaraan in
het door u genoemde werkoverleg wordt gerefereerd gaat over een bewoner die, vlak voor het einde van een
dienstwissel van medewerkers, is gevallen en uiteraard meteen is geholpen door een medewerker.
Waar in het werkoverleg daarna over is gesproken, is het feit dat de medewerker van de aansluitende dienst die
op dat moment aankwam, niet direct bereid bleek haar collega bij het helpen van de bewoner te assisteren
omdat haar dienst nog niet begonnen was. Uiteraard is dat niet acceptabel en daarom is deze situatie en dit
gedrag ook besproken in het werkoverleg van 29 jun 2018.
We hebben daarnaast audio en videomateriaal van enkele bijeenkomsten die door Careyn zijn
gehouden, hier zullen we ook fragmenten van gebruiken in onze uitzending.

U kondigt aan om gebruik te maken van (fragmenten van) opnames gemaakt tijdens bijeenkomsten van Careyn.
Wij verbieden u gebruik te maken van die opnames omdat voor al die bijeenkomsten gold dat er geen geluid- en/of
beeldopnamen mochten worden gemaakt.
Dit laatste mede in verband met de privacy van onze bewoners, medewerkers en andere personen die mogelijk te
horen zijn en/of in beeld worden gebracht.


Naar aanleiding van dit materiaal zouden we graag opnieuw enkele vragen aan u voorleggen:
Bij de aankondiging van eind juni over de interne verhuizing is niet verteld dat in maart 2018 al
met Zenzo is afgesproken dat de hoogbouw eind 2018 leeg moest zijn. CFO Guido van de Logt vertelt
dit wel op een latere bijeenkomst eind augustus. Waarom is niet meteen in maart 2018 gemeld dat de
ouderen en jongeren de hoogbouw eind 2018 moesten verlaten?

Zoals in de presentatie naar voren is gebracht is het besluit tot (noodzakelijke) nieuwbouw reeds jaren eerder
genomen, echter door vele planwijzigingen is de bouwdatum zover opgeschoven dat uit het oogpunt van
(zorg)kwaliteit en veiligheid helaas een extra verhuizing noodzakelijk bleek. De besluitvorming inzake deze
noodzakelijke concentratie van bewoners is eerder genomen dan het ondertekening van de aangepaste
bouwschema’s. Ten overvloede, de communicatie met de jongeren verloopt niet via Careyn maar via de verhuurder.


Eind augustus zegt CFO Guido van de Logt in een bewonersbijeenkomst dat ‘als we willen overgaan tot
nieuwbouw, we de hoogbouw leeg moeten maken’. Het bewoond houden van de hoogbouw zou
volgens Van de Logt leiden tot vertraging van de nieuwbouw, omdat de plannen dan overhoop gaan.
Hoe verhoudt deze uitspraak zich tot de mededeling van Careyn dat de hoogbouw moest worden
leeggemaakt vanwege de kwaliteit en de veiligheid van de zorg?

Zoals uitvoerig uitgelegd, is het voor de kwaliteit van zorg noodzakelijk dat de bewoners niet meer verspreid over het
gebouw wonen, maar geconcentreerd. Aangezien in verband met de nieuwbouw/sloop dit niet meer in de
hoogbouw mogelijk is zal dit moeten plaatsvinden in de “laagbouw”.
Om uw reactie te kunnen verwerken hebben wij deze voor maandag 18 februari 16:00 nodig.

Vriendelijke groet,
Marco de Lange
Researcher Zembla
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Van: Stigt, Annette van
Verzonden: vrijdag 1 februari 2019 15:48
Aan: Marco de Lange
Onderwerp: RE: Interview
Geachte heer de Lange,
In reactie op uw mail van 30 januari jl. bericht ik u als volgt.
Wij hebben de door u gestelde vragen nogmaals zorgvuldig bekeken, maar zien hierin geen aanleiding
om anders te reageren dan wij al in onze mail van 23 januari jl. hebben gedaan. Wij blijven derhalve bij
hetgeen wij daarin aan u geschreven hebben, en uiteraard staat het u vrij deze informatie in uw
uitzending te gebruiken.
Graag benadrukken wij in dit verband nogmaals dat het vooral in het belang van bewoners en
medewerkers is om de locatie rust te gunnen en weer vooruit te kijken.
Hartelijke groet,
Annette van Stigt
Bestuurssecretaris

:
@:
⌂ : Careyn Nieuw Tamarinde, Neckardreef 6, 3562 CN
: Postbus 900, 3100 AX Schiedam

Utrecht (kamer 5.03, 5e etage)

Denk alstublieft aan het milieu voor u deze email print.
Van: Marco de Lange
Verzonden: woensdag 30 januari 2019 17:01
Aan: Stigt, Annette van
Onderwerp: RE: Interview

Beste Annette van Stigt,
Wij betreuren het zeer dat Careyn niet wil meewerken aan een interview. We zouden graag enkele schriftelijke
vragen voorleggen aan Careyn, het gaat om onderstaande vragen:





In de aanvankelijke nieuwbouwplannen zouden de bewoners in één keer verhuizen van het oude
naar het nieuwe gebouw. Dit was een belangrijke voorwaarde, omdat verhuizen veel impact heeft
op ouderen. Uiteindelijk moeten de bewoners twee keer verhuizen. Wat is hier de reden van?
Waarom is de eerdere belangrijke voorwaarde losgelaten?
In de hoogbouw zouden de kwaliteit en de veiligheid van de zorg niet langer kunnen worden
gegarandeerd. Waarom was dit niet mogelijk?
Waarom was het niet mogelijk om de ouderen te concentreren in de onderste 4 verdiepingen van
de laagbouw én de hoogbouw? Dan hadden de bewoners ook dicht bij elkaar gezeten en was er
voor velen geen extra interne verhuizing nodig.
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Er waren al heel lang plannen om ouderen te verhuizen naar de nieuwbouw, daar hoorde ook een
gepland verloop bij. Jaren van tevoren was duidelijk dat er op een gegeven moment relatief weinig
ouderen op een verdieping zouden wonen. Is toen het probleem met de kwaliteit van zorg niet
gesignaleerd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is daar toen mee gedaan?
Uit een brief van de Regionale Cliëntenraad blijkt dat Jacqueline Scheidsbach, voormalig Careyn
directeur Utrecht stad, willens en wetens de cliëntenraad niet heeft geïnformeerd over de
voorwaarden waaronder de overdracht van het gebouw heeft plaatsgevonden. Waarom is hiervoor
gekozen?
Welke afspraken zijn eind 2017/begin 2018 gemaakt met projectontwikkelaar Zenzo? Wanneer zijn
die afspraken gemaakt?
Bij de aankondiging van eind juni over de interne verhuizing is niet gesproken over de afspraken
met Zenzo omtrent het leeghalen van de hoogbouw. Waarom is dit toen niet gemeld?
Wanneer is afgesproken dat de hoogbouw op 1 januari 2019 leeg moest zijn?
Eind augustus zegt CFO Guido van de Logt dat ‘als we willen overgaan tot nieuwbouw, we de
hoogbouw leeg moeten maken’. Het bewoond houden van de hoogbouw zou leiden tot vertraging
van de nieuwbouw. De plannen zouden dan overhoop gaan. Wat heeft dit te maken met de
kwaliteit van de zorg?
Heeft de wijziging van de nieuwbouwplannen in 2017 geleid tot verdere vertraging van de
nieuwbouw?



De bewoners zijn intern verhuisd vanwege de veiligheid van de zorg. Na die verhuizing
functioneerde enkele tijd het alarmsysteem onvoldoende. Hoe verhoudt dat zich tot het
aanvankelijke doel van de verhuizing?



Een deel van de ouderen heeft een brief ontvangen met daarin de mededeling dat er in TuindorpOost niet langer plek voor hen is en dat ze binnen 10 dagen moeten laten weten of ze meewerken
aan een verhuizing naar een plek in een ander Careynverpleeghuis. Als ze dit niet doen, behoudt
Careyn het recht voor om de zorgafspraak op te zeggen. Waarom is voor deze handelswijze
gekozen?
Wat zijn de totale kosten van de interne verhuizing geweest? Dit inclusief de bezigheden van het
verhuisbedrijf, de verhuisvergoeding, het opknappen van de appartementen en het aantal fte wat
zich bezig heeft gehouden met de coördinatie van de verhuizing.






Vindt Careyn het project om jongeren en ouderen samen te laten wonen geslaagd? Waarom wel
of niet? Wat waren de effecten van het project?
Eerder heeft Careyn het samenwonen tussen jong en oud succesvol genoemd. Heeft u ooit
overwogen ook in de nieuwbouw weer ruimte te maken voor jongeren? Waarom wel of niet?



Waarom heeft u ouderen proberen af te houden om met Zembla te praten?



Een groep bewoners voelt zich niet serieus genomen door Careyn. Ze hebben het gevoel dat over
hun hoofden heen besluiten worden genomen en dat ze hierin geen stem hebben. Wat is uw
reactie daarop?
De jongeren die in Tuindorp-Oost woonden zijn geschrokken over de kwaliteit van de zorg die aan
de ouderen werd geboden. Ze noemen onder meer dat er fouten werden gemaakt met medicatie,
dat ouderen lang moesten wachten als iemand gevallen is en op alarm heeft gedrukt en dat
mensen met incontinentieproblemen niet op tijd verschoond werden. Wat is hierop uw reactie?
Klopt het dat sinds eind december 2018, 2 van de 4 kwaliteitsverpleegkundigen is weggegaan bij
Tuindorp-Oost? Zo ja, waarom zijn ze weggegaan.
In uw vorige mail verwijst u naar een beoordeling van de IGJ, zou u ons het volledige IGJ-rapport
over Tuindorp-Oost willen toesturen.
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Is het mogelijk om per vraag een antwoord te formuleren?
We zullen uw reactie op een verantwoorde journalistieke wijze verwerken in de uitzending. We behouden
ons het recht voor om het antwoord in te korten voor de uitzending, de volledige reactie kunnen we op
onze site plaatsen.
Om de informatie goed te kunnen verwerken hebben wij voor dinsdag 5 februari 12:00 een antwoord nodig. Ik hoop
dat dit haalbaar is.
Vriendelijke groet,

Marco de Lange
Researcher Zembla
Van: Stigt, Annette van
Verzonden: woensdag 23 januari 2019 17:58
Aan: Marco de Lange
Onderwerp: RE: Interview
Geachte heer De Lange,
Dank voor uw uitnodiging voor uw uitzending van Zembla, waarin u aangeeft aandacht te willen geven
aan het verhuisproject op onze locatie Tuindorp-Oost. Wij hebben na uitvoerig beraad besloten om
daaraan niet via de camera mee te werken.
Reden hiervoor is het feit dat er de afgelopen periode reeds veel aandacht is geweest voor onze locatie
Tuindorp-Oost en de helaas noodzakelijke verhuizing. Vanzelfsprekend heeft dat impact op de bewoners
en ons medewerkersteam, dat met grote passie en inzet werkt op die locatie.
Deze verhuizing op Tuindorp-Oost was absoluut noodzakelijk om de veiligheid en kwaliteit van zorg te
kunnen blijven garanderen. Vanzelfsprekend realiseren wij ons dat de noodzakelijke verhuizing impact
heeft en heeft gehad op de bewoners en ongemak heeft veroorzaakt. Dat was helaas ook niet volledig te
voorkomen. Daarom zijn alle bewoners persoonlijk begeleid en hebben wij ons maximaal ingespannen de
overlast voor hen zoveel mogelijk te beperken. Careyn heeft ook de volledige kosten voor de verhuizing
gedragen. Dit alles gebeurt in nauwe samenspraak en samenwerking met de cliëntenraad en is
persoonlijk begeleid door één van de leden van onze Raad van Bestuur. Van de huisvesting van jongeren
in Tuindorp Oost via Socius was vanaf het moment van aanvang bekend dat dit tijdelijk zou zijn,
namelijk tot het moment dat de bewoners naar een andere locatie zouden verhuizen.
Wij kunnen aan wat we over Tuindorp Oost eerder in de media hebben aangegeven niets toevoegen,
behalve misschien dat de IGJ naar aanleiding van een recent bezoek aan Tuindorp Oost de juistheid van
ons besluit uit oogpunt van kwaliteit en veiligheid heeft bevestigd.
Wij hebben er behoefte aan om weer vooruit te kijken, de locatie rust te gunnen en de focus te leggen
op het bieden van de zorg die onze bewoners en hun naasten van ons verwachten. Wij hopen dat u
daarvoor begrip heeft.
Hartelijke groet,
Annette van Stigt
Bestuurssecretaris
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:
@:
⌂ : Careyn Nieuw Tamarinde, Neckardreef 6, 3562 CN
: Postbus 900, 3100 AX Schiedam

Utrecht (kamer 5.03, 5e etage)

Denk alstublieft aan het milieu voor u deze email print.
Van: Marco de Lange
Verzonden: vrijdag 18 januari 2019 16:02
Aan: Stigt, Annette van
Onderwerp: Re: Interview

Geachte mevrouw Van Stigt,
Hierbij zoals u vraagt wat meer informatie.
Aanleiding voor ons om de uitzending te maken, is het feit dat we benaderd zijn door een aantal jongeren die in
Tuindorp Oost woonden. Uit de gesprekken die we met ze voerden, bleek een grote betrokkenheid bij de ouderen
van Tuindorp Oost, en deze betrokkenheid raakte ons. Ook omdat dit een ander licht werpt op deze jonge
generatie.
Onderwerpen die in de uitzending aan bod zullen komen, is de geschiedenis van het samenwoonproject tussen jong
en oud, maar ook de weg naar de verhuizing toe. En wat het voor betrokkenen betekent dat ze nu niet meer
samenwonen. Dit project lijkt een goede manier te zijn om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden, en creëert
een soort participatiesamenleving in het klein. Het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen is een belangrijk
speerpunt voor de Minister van VWS, een voor de hand liggende vraag aan u is, waarom er dan toch besloten is
ermee te stoppen.
De uitzending zal grotendeels gaan over Tuindorp Oost, en hoe meerdere betrokkenen het leven en de zorg en de
verhuizing en de informatie daarover ervaren. Daarnaast belichten we een project elders in het land waar meerdere
generaties samenwonen. Ook spreken we diverse deskundigen op het gebied van ouderenwelzijn en eenzaamheid
onder ouderen.
We zijn nog aan het werk aan de uitzending, het kan zijn dat hier nog andere personen bijkomen.
Onderwerpen die we met u willen bespreken zijn:
- Jongeren én ouderen waren zeer tevreden over het project om samen te wonen in Tuindorp-Oost, waarom is dit
project stopgezet?
- In de aanvankelijke nieuwbouwplannen zouden de bewoners in één keer verhuizen van het oude naar het nieuwe
gebouw. Uiteindelijk is het zo dat de bewoners twee keer moeten verhuizen. Wat is hier de reden van?
- In de hoogbouw zouden de kwaliteit en de veiligheid van de zorg niet langer kunnen worden gegarandeerd.
Waarom was dit niet mogelijk?
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- Welke afspraken zijn gemaakt met projectontwikkelaar Zenzo? In hoeverre waren deze doorslaggevend voor het
besluit om intern te verhuizen?
- Wat zijn de kosten van de verhuizing geweest? Dit inclusief de bezigheden van het verhuisbedrijf, de
verhuisvergoeding, het opknappen van de appartementen en het aantal fte wat zich bezig heeft gehouden met de
coördinatie van de verhuizing?
- Waarom zijn de ouderen pas in juni 2018 op de hoogte gesteld van de verhuizing, terwijl dit bij Careyn al eerder
bekend was?
- Jongeren zijn in geweer gekomen omdat zij vinden dat ouderen niet betrokken zijn bij het besluit tot verhuizen,
maar dat Careyn voor hen besloten heeft. Wat is uw reactie hierop? Hoe kijkt u aan tegen de acties van de jongeren
en ouderen richting politiek en media? Had u verwacht dat dit zou gebeuren?
- Jongeren zijn geschrokken van kwaliteit van de zorg aan ouderen. Bijvoorbeeld dat ouderen lang moesten wachten
als ze het alarm ingedrukt hadden. Wat is hierop uw reactie?
- Een deel van de ouderen heeft een brief ontvangen met daarin de mededeling dat er in Tuindorp-Oost niet langer
plek voor hen is en dat ze binnen 10 dagen moeten laten weten of ze meewerken aan een verhuizing naar een plek
in een verpleeghuis. Als ze dit niet doen, behoudt Careyn het recht voor om de zorgafspraak op te zeggen. Waarom
is voor deze handelswijze gekozen?
- Dit zijn oorspronkelijk verzorgingshuisbewoners. Verzorgingshuizen zijn door de regering afgeschaft. Maar
zorginstellingen hebben nog wel een zorgplicht tegenover deze mensen. Wat houdt die zorgplicht wat u betreft in?
Tot slot: u kent waarschijnlijk ons programma, en we stellen ook kritische vragen. Dat stellen organisaties niet altijd
op prijs. Toch willen we benadrukken, dat het uiteindelijk veel sterker overkomt, omwille van openheid en
transparantie, als een organisatie een interview op camera geeft, dan als een organisatie niet wil reageren of alleen
schriftelijk reageert op vragen die weerwoord behoeven.
Ook willen we nogmaals benadrukken dat bovenstaande vragenlijst geen uitputtende lijst is.
Antwoorden roepen vervolgvragen op, en bovendien zijn we nog in gesprek met mensen, hier kunnen ook dingen
uit naar voren komen die we u willen voorleggen, ook in het kader van weerwoord natuurlijk.
Met vriendelijke groet,
Marco de Lange
Researcher Zembla

Van: Stigt, Annette van <A.vanStigt@careyn.nl>
Verzonden: donderdag 17 januari 2019 15:34
Aan: Marco de Lange
Onderwerp: FW: Interview

Geachte heer de Lange,
Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken naar aanleiding van uw onderstaande verzoek,
zou ik u willen vragen of u mij wat meer toelichting zou kunnen geven op de context en het
doel van uw uitzending over Tuindorp Oost.
Bijvoorbeeld, is alleen onze locatie onderwerp van uw uitzending, maakt u een portret van
Tuindorp Oost waarin allerlei facetten worden belicht ? Of gaat het u specifiek om de
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verhuizing en kijkt u naar meerdere instellingen waar verhuizingen hebben plaatsgevonden ?
Welke andere partijen komen aan het woord ?
Daarnaast zou ik u willen vragen of u mij in dit verband vast uw concrete vragen aan ons zou
kunnen mailen.
In afwachting van uw reactie,
Hartelijke groet,
Annette van Stigt
Bestuurssecretaris

:

@:

Careyn Nieuw Tamarinde, Neckardreef 6, 3562 CN Utrecht (kamer 5.03, 5e etage)
: Postbus 900, 3100 AX Schiedam
⌂:

Denk alstublieft aan het milieu voor u deze email print.

Van: Bestuurssecretariaat Careyn
Verzonden: woensdag 16 januari 2019 17:38
Aan: 'Marco de Lange'
Onderwerp: RE: Interview

Geachte heer De Lange, beste Marco,
Hiermee bevestig ik de ontvangst van uw mail; zoals afgesproken zal ik uw verzoek voorleggen.
Onze bestuurssecretaris Annette van Stigt zal er bij u op terugkomen.
Met vriendelijke groet,
Suzette Blokland
Bestuursassistente

T extern:
T intern:
E:
B: Careyn Nieuw Tamarinde, Neckardreef 6, 3562 CN Utrecht (kamer 5.05, 5e etage)
P: Postbus 900, 3100 AX Schiedam
I: www.careyn.nl
Denk alstublieft aan het milieu voor u deze email print.

Van: Marco de Lange
Verzonden: woensdag 16 januari 2019 17:31
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Aan: Bestuurssecretariaat Careyn
Onderwerp: Interview

Geachte heer Meerdink,
Voor het televisieprogramma Zembla werk ik aan een uitzending over de Careynlocatie Tuindorp-Oost. We
zullen met name aandacht besteden aan het lopende nieuwbouwproject en de daarbij behorende
verhuizingen. We willen u hierover graag interviewen. Het gesprek zal gaan over de dilemma’s waar een
zorgorganisatie voor staat bij het verhuizen van kwetsbare ouderen, het verloop van de
nieuwbouwplannen en het project dat met Socius is uitgevoerd om jongeren en ouderen samen te laten
wonen.
We willen in de uitzending meerdere kanten belichten en we willen daarom ook ruimte geven aan het
verhaal van Careyn. Daarom hopen we dat u wilt meewerken aan dit interview.
Bestuursassistente Suzette Blokland vroeg ook nog om een tijdspad: wat ons betreft kan het interview
ergens de komende 2 weken plaatsvinden. Tijdstip en locatie natuurlijk in overleg, wij zijn daarin flexibel.
Is het mogelijk voor eind van deze week te reageren?
Voor aanvullende vragen ben ik natuurlijk bereikbaar.

Vriendelijke groet,
Marco de Lange
Researcher Zembla
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