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Team Duurzaamheid heeft, naar aanleiding van een tip tijdens een
workshop, het Memoryspel Duurzaamheid ontwikkeld en gebruikt dit
tijdens elke workshop. Het Memoryspel dient tevens als geschenkje
voor de locatie. Het spel is al diverse malen tijdens de workshops
gebruikt en wordt daarna nog vaak op de locatie gespeeld.
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Dé krant over duurzaamheid en MVO

Nijha maakt duurzame
houten speeltoestellen

‘Namens Philadelphia Zorg, van harte
welkom…’ Ik word aangekondigd door
de dagvoorzitter. Zo meteen mag ik de
eerste oﬃciële bijeenkomst openen van
de Philadelphia Business Club. De zaal zit
vol zakenmensen. Allemaal strak in hun
donkere pakken. Aan de badges kun je zien
welk bedrijf ze vertegenwoordigen, zoals
Miele, vodafone Ziggo, Beelen en Broekhuis
Lease. Allemaal hangen ze aan de lippen
van dagvoorzitter Dennis.

Sommigen hadden, het hele jaar door, elke week getraind. Anderen trokken zaterdag 15 juni
voor het eerst hun voetbalschoenen aan. Het maakt allemaal geen bal uit. Tijdens deze 10e
editie van het Voetbaltoernooi Philadelphia bij vv Hierden ging het om samen spelen, samen
zijn en samen plezier maken. Al hoopten alle 22 teams - eerlijk is eerlijk - wél die felbegeerde
beker mee naar huis te kunnen nemen.
Vanaf de allereerste aftrap ging het er fanatiek aan toe, zowel op als naast het veld. Er werd
geschreeuwd, soms een beetje gemopperd, maar boven alles veel gelachen. Wanneer Team
Noordmanshof uit Katwijk uiteindelijk het beslissende doelpunt scoorde en zichzelf oﬃcieel
winnaar 2019 mocht noemen vierde het hele stadion dan ook feest. Dit was een dag om nooit
te vergeten! De winnaars van het toernooi gaan heerlijk genieten van een compleet door Jumbo
verzorgde lunch.

Ze zijn vlak daarvoor ontvangen door
gastvrouw Cherelle, medewerker van de
afdeling Inkoop. Zij onderhoudt contacten
met leveranciers van Philadelphia en
deelt op een evenement als vandaag
de badges uit aan de deelnemers. Het
thema van de dag is ‘De Verbinding in de
Zorgketen’ en die verbinding wordt heel
erg zichtbaar, want iedereen is aangehaakt:
zorgprofessionals, bestuurders,
leveranciers én cliënten zelf natuurlijk,
zoals Dennis en Cherelle.

Mooi voorbeeld van MVO

Elk jaar wordt de Phila Duurzaam Trofee uitgereikt. Is jouw locatie
op een bijzondere manier bezig met duurzaamheid of is je locatie in
samenwerking met anderen een duurzaam project gestart? Deel het
met team duurzaamheid en win die Trofee!
Wil je de trofee winnen dan moet je duurzame idee aan een van de
volgende criteria voldoen:
• Een product / dienst geproduceerd / uitgevoerd door
cliënten is een pré.
• Onderscheidend idee: creatief en verrassend.
• Reproduceerbaar: het idee is in principe uit te voeren
bij iedere locatie.
• Alle locaties (ongeacht de voorzieningen) maken kans
om te winnen.
• De out of pocket kosten met betrekking tot het idee
moeten laag zijn.
• Hergebruik van materialen (recycle) is een pré.
• Een product / dienst waar meerdere stakeholders uit de
keten bij betrokken zijn is een pré.
• In samenwerking met anderen zijn duurzame projecten
ontwikkeld.

Het voetbaltoernooi is een mooi voorbeeld van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
Veel partners van Philadelphia en veel vrienden van Vrienden van Philadelphia maakten dit toernooi
mogelijk door op verschillende manieren bij te dragen. Door het voetbaltoernooi ﬁnancieel te
ondersteunen of in natura. Zo genoten alle deelnemers die dag van een Jumbo lunch. Broekhuis
lease regelde ﬂesjes water, Stegman de koeken, Fox Sport de sokken, slippers, hesjes en T-shirts.
Bidfood regelde patat en W. van Veluw BV de medailles en bekers. En voor de niet-winnaars had
Jumbo nog een verrassing in petto. Bij het bestellen van boodschappen maken alle locaties kans
op 20 kaarten voor een wedstrijd van PSV. Philadelphia dankt al haar partners en alle vrienden van
Philadelphia dat zij deze uitbundige voetbaldag mede mogelijk hebben gemaakt.

Dennis van Berkel: “Mijn passie is presenteren”

Heb jij leuke ideeën?
Heb jij nog suggesties, leuke ideeën of aanvullingen voor het voetbaltoernooi mail ons dan.
Mailen kan naar duurzaamheid@philadelphia.nl.

Mijn eerste presentatie was in 2012. Toen ben ik oﬃcieel
begonnen. Maar hoe is het zover gekomen?
Ik kreeg les in het presenteren bij Best Buddies Nederland.
Een organisatie die studenten koppelt aan mensen met een
beperking. Daarna ging ik presentaties geven op scholen
zoals de Hogeschool Leiden en InHolland. Dat was best wel
spannend, maar ik wilde het heel graag doen omdat ik het ook
heel leuk vond om informatie over Best Buddies Nederland
aan de studenten te vertellen.

a
P h i l AAM

Mail je idee door naar:
duurzaamheid@philadelphia.nl

Dat is lang geleden maar in de tussentijd heb ik ook andere
presentaties gedaan. Bijvoorbeeld bij de ondernemerschapdagen van Philadelphia. Hier stond ik twee keer als
dagvoorzitter op het podium. Dat was enorm cool!
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10e editie Voetbaltoernooi
groot feest

Dennis en Cherelle
gaan in zaken

10e editie voetbaltoernooi groot feest

Wint jouw locatie de Phila
Duurzaam Trofee?

P4

Ik werkte toen samen met leuke collega’s die mij goede tips
konden geven over mijn rol als dagvoorzitter. Na die twee keer
wist ik helemaal zeker dat ik dit vaker wilde doen. Mijn passie is
het publiek bereiken met goede informatie. En dat te doen op
een duidelijke manier die voor iedereen te snappen is. Verder
vind ik het heel leuk om nieuwe mensen te ontmoeten.

Op dit moment geef ik presentaties over Zeggenschap op
verschillende locaties aan cliënten. Dit doe ik een tot twee
keer per maand. Dit vind ik ook heel belangrijk. Cliënten horen
te weten wat hun rechten zijn.
Toen ik werd gevraagd voor de Philadelphia Business Club
op 6 februari was ik ook erg blij. Weer een kans voor mij om
te leren en mensen te ontmoeten. Ik kon zo diverse mensen
voorstellen. Waaronder de voorzitter van Philadelphia, Greet
Prins.
Ik hoop dat ik snel weer een uitnodiging krijg van Philadelphia
voor een leuke presentatie. Want ik ben nog lang niet
uitgeleerd om mijn passie uit te voeren en voor een hele
grote groep mensen te staan. Ik hoop dat ik dit nog heel lang
mag doen!
Dennis van Berkel

Deze krant is gedrukt op FSC®,
duurzaam papier

Je doet zaken met elkaar om er samen
beter van te worden. Dat is het idee
achter de Philadelphia Business Club,
die netwerkactiviteiten en informatieve
bijeenkomsten organiseert voor zakelijke
leden en met de inkomsten daarvan samen
met Stichting Vrienden van Philadelphia
weer activiteiten organiseert voor cliënten
van Philadelphia. Erbij horen en meedoen
is belangrijk voor iedereen. Ook voor
zakenmensen. Daarom kunnen ze best de
hulp gebruiken van experts in erbij horen en
meedoen, zoals Dennis en Cherelle.

Greet Prins
voorzitter raad van bestuur

De leefwereld van bewoners
duurzaam vergroten

Best
practice

De Vrienden van Philadelphia maken elk jaar weer heel veel locaties blij met hun ideeën,
donaties en coördinatie van prachtige projecten. De Vrienden van Philadelphia zetten zich
in voor het werven van ﬁnanciële middelen om de wensen, ter verbetering van het welzijn
van de cliënten, in vervulling te kunnen laten gaan. Ook nemen zij initiatieven voor nieuwe
activiteiten, denken mee in de ontwikkeling daarvan en ondersteunen ouders/verwanten en
medewerkers bij de fondsenwerving voor projecten op de locatie. Daarbij nemen zij ook nog
eens het aspect ‘duurzaamheid’ mee. Een voorbeeld hiervan is de beweeg- en beleeftuin voor
de nieuwe locatie Oosterlandenhof in IJsselmuiden, met speeltoestellen van duurzaam hout.

“Workshop duurzaamheid:
grote veranderingen beginnen klein”
De medewerkers en bewoners van de woonlocaties Blokkendoos,
Ons Huis en Het Hof hebben een workshop gevolgd over duurzaamheid.
De workshop geeft je inzicht in hoe je duurzamer kunt leven.
De begeleiders van de woonlocaties delen graag hun ervaring en geven
tips om op een milieubewuste wijze te leven. Yvonne van Vliet-Rijn,
begeleider bij woonlocatie Ons Huis: ‘De workshop is een goede start
voor de bewustwording van duurzaamheid. Vanaf hier kunnen we het
verder gaan uitbouwen.’

De Vrienden bezochten de locatie om de wensen van de medewerkers op te halen. Vervolgens zijn
zij in samenwerking met een landschapsarchitect aan de slag gegaan met het ontwerp. Voor de
uitwerking van de speeltoestellen kiezen zij steevast Nijha uit Lochem.
“Het leuke aan dit soort projecten is, dat het uiteindelijke resultaat soms heel anders kan zijn
dan wat een locatie in eerste instantie voor ogen had”, vertelt Dianne Oortwijn van de Vrienden
van Philadelphia. Al bij aankomst op de locatie waren de Vrienden namelijk enthousiast over de
binnentuin, maar ook over de enorme ruimte om de locatie heen. Deze ruimte is daarom ook
meegenomen in het ontwerp.

Locatie Lopikse Hoek wint
Phila Duurzaam Trofee

Yvonne vindt aandacht voor duurzaamheid belangrijk en vooral ook wat
je hierin zelf kan betekenen. Ze stoorde zich er bijvoorbeeld aan als het
licht in de woonkamer aan bleef terwijl er niemand was. ‘Sinds we de
workshop hebben gevolgd behandelen we iedere maand een thema. Deze
maand is het thema: ‘niet te lang douchen, schoon is schoon’. We vinden
het belangrijk dat we dit onder de aandacht houden bij de bewoners, zodat
het onderwerp blijft leven op de locatie. We geven bijvoorbeeld aan dat ze
tijdens het tandenpoetsen de kraan uit moeten zetten. Ook hebben we een
overzicht waarop je kan aangeven of je wel of niet mee-eet in het weekend.
We weten dan hoeveel we moeten koken en hoeven niet onnodig eten weg
te gooien. Onze bewoners zijn een stuk actiever bezig met duurzaamheid,
het licht gaat ook eerder uit’.

Feestelijk nieuws vanuit woonlocatie Lopikse Hoek in Lopik. Medewerkers
van de werk- en dagbestedingslocatie ontvingen op woensdag 29 mei de Phila
Duurzaam Trofee van Philadelphia bestuurslid Jeroen van de Pas.
De trofee is een beloning voor de inzet en creativiteit waarmee zij dit jaar
duurzame producten hebben gemaakt: kussens en kleine tasjes van oude
spijkerbroeken. De oude spijkerbroeken worden eerst met de schaar in vormen
geknipt en vervolgens met een naaimachine omgevormd tot een nieuw product.

De Phila Duurzaam Trofee

Focus op bewoners

De medewerkers hebben zelf de belevenissen uitgekozen, op advies van de Vrienden. Voor de
inrichting van de beweegtuin is de samenwerking met een fysiotherapeut belangrijk. Die weet
namelijk precies welke beweegtoestellen geschikt zijn voor cliënten. Vele fondsen, maar ook
leveranciers, hebben bijgedragen aan de realisatie van deze bijzondere tuin.

Dorpsgevoel
De locatie is erg blij met het eindresultaat. Coördinerend begeleider Wilfrie Agterhuis: “Met deze
beweeg- en beleeftuin vergroten we de leefwereld van de bewoners. Zij hebben in de buitenlucht
vaak ook andere ervaringen, en vangen andere prikkels op. De binnentuin, in combinatie met de
ruimte eromheen, geven samen eigenlijk ook wel een dorpsgevoel. Nu maar genieten van het mooie
zomerweer. Dan kan er volop gebruik worden gemaakt van de tuin.”

Philadelphia reikt ieder jaar de Phila Duurzaam Trofee uit. Deze trofee kunnen
locaties winnen wanneer zij met een origineel, makkelijk uitvoerbaar en duurzaam
idee komen. De trofee is gemaakt door locatie Puur Natuur in Hengelo. Zij hebben
de trofee met een 3D-printer uitgeprint met duurzaam materiaal.

Een begeleider van woonlocatie Het Hof vindt duurzaamheid een belangrijk
onderwerp. Daarom nam ze het initiatief om de workshop te volgen samen
met het team en de bewoners. ‘Ik ben zelf al actief bezig door afval te
scheiden, maar we kregen nog veel meer handige tips, zoals niet te lang
douchen, geen voedsel verspillen of de verwarming een graadje lager
zetten. Tijdens de workshop werd de focus vooral gelegd op de bewoners.
Aan de hand van een speciaal memoryspel leerden ze wat je allemaal kunt
doen om milieubewuster te leven. Op de kaartjes stonden verschillende
iconen, zoals een moestuintje aanleggen, plastic afval verzamelen en
zonnepanelen. Na afloop mochten ze dit memoryspel houden en kregen
de deelnemers een diploma getekend door Greet Prins! Om te zorgen
dat dit onderwerp onder de aandacht blijft bij de bewoners proberen we
dit regelmatig terug laten komen, door onder andere het memoryspel te
spelen, erover te praten of ze erop te attenderen’.
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...met goed gevolg deelgenomen aan de Workshop Duurzaamheid en beloofd om zuinig om te gaan met energie en
water en om mee te helpen aan het scheiden van afval. En daarnaast zich in te zetten voor een gezonde wereld.
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Je moet klein beginnen
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HEEFT

Stephanie van den Engel werkt bij de Blokkendoos als leerlingbegeleider,
zij heeft de workshop op haar locatie georganiseerd. ‘We praatten over
hoe we op de locatie duurzamer kunnen leven. Bijvoorbeeld door de
temperatuur lager te zetten of korter te douchen. We waren er al mee
bezig, maar dankzij de workshop en de tips die we hebben gekregen wordt
hier nog meer aandacht aan besteed. De groep werd onderverdeeld in
kleinere groepen en gingen aan de slag met het memoryspel. Er zijn ook
stickers uitgedeeld waar de iconen opstaan, zoals een icoon van glas en
papier scheiden. De stickers worden bij ons gebruikt op de prullenbakken.
De bewoners zijn er écht bewust mee bezig. Er waren veel mensen bij
betrokken, van bewoners en medewerkers tot ouders en andere verwanten.
Ik vind dat andere locaties het ook gewoon moeten proberen en de
workshop moeten bijwonen. Je moet klein beginnen’.

Handtekening
Deelnemer Workshop
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...met goed gevolg deelgenomen aan de Workshop Duurzaamheid en beloofd om zuinig om te gaan met energie en
water en om mee te helpen aan het scheiden van afval. En daarnaast zich in te zetten voor een gezonde wereld.
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De Vrienden van Philadelphia werken sinds 2012 met Nijha als
het gaat om duurzame speeltoestellen. Het eerste project
wat ze ooit samen deden was het speelproject Ouder en Kind
in Tilburg. De Vrienden van Philadelphia vinden duurzaamheid
belangrijk en kozen daarom juist voor Nijha.
In de visie van Nijha gaat duurzaamheid verder dan het gebruik van
duurzaam geproduceerd hout of gerecycled staal. Nijha bekijkt
duurzaamheid vanuit de hele keten. Het gaat hierbij om uitgekiende
constructies. Zo gebruiken ze bijvoorbeeld niet meer materiaal
dan nodig is, en ze gebruiken zoveel mogelijk materiaal met een
lange(re) levensduur. Daarbij is kennis van hoe de speeltoestellen
gebruikt worden van wezenlijk belang. Het bevorderen van de
duurzaamheid van de speeltoestellen en van de installaties is een
voortdurend proces.

Duurzaam

Aantal behaalde diploma’s
Na elke workshop ontvangen de deelnemers een diploma. Er zijn er tot nu toe al een dikke
100 uitgereikt. Het diploma blijkt een kostbare herinnering te zijn voor alle cliënten. En
altijd weer een verrassing als de workshop is afgelopen.

Na de zomer kun je via het Leerhuis je inschrijven voor een Workshop
Duurzaamheid. Zodra dat mogelijk is komt er een melding via Phlink.

De houten speeltoestellen zijn veelal gemaakt van Bilinga
Hardhout. Dit is hardhout van zeer hoge kwaliteit en heeft
dan ook duurzaamheidklasse 1. Bilinga is zo bestendig tegen
weersinvloeden dat Nijha geen gebruik hoeft te maken van ankers.
De staanders worden direct in de grond gefundeerd. Al het hout
dat gebruikt wordt komt uit duurzaam beheerde bossen en heeft
dan ook een 100% FSC® label. Speeltoestellen zijn voor het

grootste gedeelte recyclebaar. De materialen zijn, aan het einde
van hun levensduur, makkelijk te scheiden en her te gebruiken.
Dit betekent dus duurzaamheid over het gehele proces.

Gecertificeerd
Nijha heeft de MVO prestatieladder geïmplementeerd en
opgenomen in het managementsysteem, een digitaal handboek
dat beschikbaar is voor alle medewerkers. Hierin staan alle
bedrijfsprocessen van Nijha beschreven conform de eisen van
ISO 9001, ISO 14001, VCA*, FSC en de MVO- Prestatieladder
(niveau 3). Alle houten speeltoestellen zijn ook FSC® gecertiﬁceerd.
Samen met de Vrienden van kan Nijha de kennis en ervaring
ontwikkelen en toepassen bij het realiseren van nog meer projecten
van Philadelphia. Zo zorgen ze samen voor een duurzame toekomst.
Met dank aan Karin Vrielink en Frank Hulleman van Nijha

www.nijha.nl

Schrijf je locatie in voor de
Workshop Duurzaamheid.
Mail naar
duurzaamheid@philadelphia.nl
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De leefwereld van bewoners
duurzaam vergroten

Best
practice

De Vrienden van Philadelphia maken elk jaar weer heel veel locaties blij met hun ideeën,
donaties en coördinatie van prachtige projecten. De Vrienden van Philadelphia zetten zich
in voor het werven van ﬁnanciële middelen om de wensen, ter verbetering van het welzijn
van de cliënten, in vervulling te kunnen laten gaan. Ook nemen zij initiatieven voor nieuwe
activiteiten, denken mee in de ontwikkeling daarvan en ondersteunen ouders/verwanten en
medewerkers bij de fondsenwerving voor projecten op de locatie. Daarbij nemen zij ook nog
eens het aspect ‘duurzaamheid’ mee. Een voorbeeld hiervan is de beweeg- en beleeftuin voor
de nieuwe locatie Oosterlandenhof in IJsselmuiden, met speeltoestellen van duurzaam hout.

“Workshop duurzaamheid:
grote veranderingen beginnen klein”
De medewerkers en bewoners van de woonlocaties Blokkendoos,
Ons Huis en Het Hof hebben een workshop gevolgd over duurzaamheid.
De workshop geeft je inzicht in hoe je duurzamer kunt leven.
De begeleiders van de woonlocaties delen graag hun ervaring en geven
tips om op een milieubewuste wijze te leven. Yvonne van Vliet-Rijn,
begeleider bij woonlocatie Ons Huis: ‘De workshop is een goede start
voor de bewustwording van duurzaamheid. Vanaf hier kunnen we het
verder gaan uitbouwen.’

De Vrienden bezochten de locatie om de wensen van de medewerkers op te halen. Vervolgens zijn
zij in samenwerking met een landschapsarchitect aan de slag gegaan met het ontwerp. Voor de
uitwerking van de speeltoestellen kiezen zij steevast Nijha uit Lochem.
“Het leuke aan dit soort projecten is, dat het uiteindelijke resultaat soms heel anders kan zijn
dan wat een locatie in eerste instantie voor ogen had”, vertelt Dianne Oortwijn van de Vrienden
van Philadelphia. Al bij aankomst op de locatie waren de Vrienden namelijk enthousiast over de
binnentuin, maar ook over de enorme ruimte om de locatie heen. Deze ruimte is daarom ook
meegenomen in het ontwerp.

Locatie Lopikse Hoek wint
Phila Duurzaam Trofee

Yvonne vindt aandacht voor duurzaamheid belangrijk en vooral ook wat
je hierin zelf kan betekenen. Ze stoorde zich er bijvoorbeeld aan als het
licht in de woonkamer aan bleef terwijl er niemand was. ‘Sinds we de
workshop hebben gevolgd behandelen we iedere maand een thema. Deze
maand is het thema: ‘niet te lang douchen, schoon is schoon’. We vinden
het belangrijk dat we dit onder de aandacht houden bij de bewoners, zodat
het onderwerp blijft leven op de locatie. We geven bijvoorbeeld aan dat ze
tijdens het tandenpoetsen de kraan uit moeten zetten. Ook hebben we een
overzicht waarop je kan aangeven of je wel of niet mee-eet in het weekend.
We weten dan hoeveel we moeten koken en hoeven niet onnodig eten weg
te gooien. Onze bewoners zijn een stuk actiever bezig met duurzaamheid,
het licht gaat ook eerder uit’.

Feestelijk nieuws vanuit woonlocatie Lopikse Hoek in Lopik. Medewerkers
van de werk- en dagbestedingslocatie ontvingen op woensdag 29 mei de Phila
Duurzaam Trofee van Philadelphia bestuurslid Jeroen van de Pas.
De trofee is een beloning voor de inzet en creativiteit waarmee zij dit jaar
duurzame producten hebben gemaakt: kussens en kleine tasjes van oude
spijkerbroeken. De oude spijkerbroeken worden eerst met de schaar in vormen
geknipt en vervolgens met een naaimachine omgevormd tot een nieuw product.

De Phila Duurzaam Trofee

Focus op bewoners

De medewerkers hebben zelf de belevenissen uitgekozen, op advies van de Vrienden. Voor de
inrichting van de beweegtuin is de samenwerking met een fysiotherapeut belangrijk. Die weet
namelijk precies welke beweegtoestellen geschikt zijn voor cliënten. Vele fondsen, maar ook
leveranciers, hebben bijgedragen aan de realisatie van deze bijzondere tuin.

Dorpsgevoel
De locatie is erg blij met het eindresultaat. Coördinerend begeleider Wilfrie Agterhuis: “Met deze
beweeg- en beleeftuin vergroten we de leefwereld van de bewoners. Zij hebben in de buitenlucht
vaak ook andere ervaringen, en vangen andere prikkels op. De binnentuin, in combinatie met de
ruimte eromheen, geven samen eigenlijk ook wel een dorpsgevoel. Nu maar genieten van het mooie
zomerweer. Dan kan er volop gebruik worden gemaakt van de tuin.”

Philadelphia reikt ieder jaar de Phila Duurzaam Trofee uit. Deze trofee kunnen
locaties winnen wanneer zij met een origineel, makkelijk uitvoerbaar en duurzaam
idee komen. De trofee is gemaakt door locatie Puur Natuur in Hengelo. Zij hebben
de trofee met een 3D-printer uitgeprint met duurzaam materiaal.

Een begeleider van woonlocatie Het Hof vindt duurzaamheid een belangrijk
onderwerp. Daarom nam ze het initiatief om de workshop te volgen samen
met het team en de bewoners. ‘Ik ben zelf al actief bezig door afval te
scheiden, maar we kregen nog veel meer handige tips, zoals niet te lang
douchen, geen voedsel verspillen of de verwarming een graadje lager
zetten. Tijdens de workshop werd de focus vooral gelegd op de bewoners.
Aan de hand van een speciaal memoryspel leerden ze wat je allemaal kunt
doen om milieubewuster te leven. Op de kaartjes stonden verschillende
iconen, zoals een moestuintje aanleggen, plastic afval verzamelen en
zonnepanelen. Na afloop mochten ze dit memoryspel houden en kregen
de deelnemers een diploma getekend door Greet Prins! Om te zorgen
dat dit onderwerp onder de aandacht blijft bij de bewoners proberen we
dit regelmatig terug laten komen, door onder andere het memoryspel te
spelen, erover te praten of ze erop te attenderen’.
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Je moet klein beginnen

HE

HEEFT

Stephanie van den Engel werkt bij de Blokkendoos als leerlingbegeleider,
zij heeft de workshop op haar locatie georganiseerd. ‘We praatten over
hoe we op de locatie duurzamer kunnen leven. Bijvoorbeeld door de
temperatuur lager te zetten of korter te douchen. We waren er al mee
bezig, maar dankzij de workshop en de tips die we hebben gekregen wordt
hier nog meer aandacht aan besteed. De groep werd onderverdeeld in
kleinere groepen en gingen aan de slag met het memoryspel. Er zijn ook
stickers uitgedeeld waar de iconen opstaan, zoals een icoon van glas en
papier scheiden. De stickers worden bij ons gebruikt op de prullenbakken.
De bewoners zijn er écht bewust mee bezig. Er waren veel mensen bij
betrokken, van bewoners en medewerkers tot ouders en andere verwanten.
Ik vind dat andere locaties het ook gewoon moeten proberen en de
workshop moeten bijwonen. Je moet klein beginnen’.
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De Vrienden van Philadelphia werken sinds 2012 met Nijha als
het gaat om duurzame speeltoestellen. Het eerste project
wat ze ooit samen deden was het speelproject Ouder en Kind
in Tilburg. De Vrienden van Philadelphia vinden duurzaamheid
belangrijk en kozen daarom juist voor Nijha.
In de visie van Nijha gaat duurzaamheid verder dan het gebruik van
duurzaam geproduceerd hout of gerecycled staal. Nijha bekijkt
duurzaamheid vanuit de hele keten. Het gaat hierbij om uitgekiende
constructies. Zo gebruiken ze bijvoorbeeld niet meer materiaal
dan nodig is, en ze gebruiken zoveel mogelijk materiaal met een
lange(re) levensduur. Daarbij is kennis van hoe de speeltoestellen
gebruikt worden van wezenlijk belang. Het bevorderen van de
duurzaamheid van de speeltoestellen en van de installaties is een
voortdurend proces.

Duurzaam

Aantal behaalde diploma’s
Na elke workshop ontvangen de deelnemers een diploma. Er zijn er tot nu toe al een dikke
100 uitgereikt. Het diploma blijkt een kostbare herinnering te zijn voor alle cliënten. En
altijd weer een verrassing als de workshop is afgelopen.

Na de zomer kun je via het Leerhuis je inschrijven voor een Workshop
Duurzaamheid. Zodra dat mogelijk is komt er een melding via Phlink.

De houten speeltoestellen zijn veelal gemaakt van Bilinga
Hardhout. Dit is hardhout van zeer hoge kwaliteit en heeft
dan ook duurzaamheidklasse 1. Bilinga is zo bestendig tegen
weersinvloeden dat Nijha geen gebruik hoeft te maken van ankers.
De staanders worden direct in de grond gefundeerd. Al het hout
dat gebruikt wordt komt uit duurzaam beheerde bossen en heeft
dan ook een 100% FSC® label. Speeltoestellen zijn voor het

grootste gedeelte recyclebaar. De materialen zijn, aan het einde
van hun levensduur, makkelijk te scheiden en her te gebruiken.
Dit betekent dus duurzaamheid over het gehele proces.

Gecertificeerd
Nijha heeft de MVO prestatieladder geïmplementeerd en
opgenomen in het managementsysteem, een digitaal handboek
dat beschikbaar is voor alle medewerkers. Hierin staan alle
bedrijfsprocessen van Nijha beschreven conform de eisen van
ISO 9001, ISO 14001, VCA*, FSC en de MVO- Prestatieladder
(niveau 3). Alle houten speeltoestellen zijn ook FSC® gecertiﬁceerd.
Samen met de Vrienden van kan Nijha de kennis en ervaring
ontwikkelen en toepassen bij het realiseren van nog meer projecten
van Philadelphia. Zo zorgen ze samen voor een duurzame toekomst.
Met dank aan Karin Vrielink en Frank Hulleman van Nijha

www.nijha.nl

Schrijf je locatie in voor de
Workshop Duurzaamheid.
Mail naar
duurzaamheid@philadelphia.nl
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Praktische instrumenten
voor in de praktijk

de Phila

Nieuw tool MEMORYSPEL
duurzaamheid

DUURZAAM

krant

Team Duurzaamheid heeft, naar aanleiding van een tip tijdens een
workshop, het Memoryspel Duurzaamheid ontwikkeld en gebruikt dit
tijdens elke workshop. Het Memoryspel dient tevens als geschenkje
voor de locatie. Het spel is al diverse malen tijdens de workshops
gebruikt en wordt daarna nog vaak op de locatie gespeeld.

de PhilaDUURZAAMkrant is een uitgave van Stichting Philadelphia Zorg

P2

Best practice: Lopikse Hoek
wint Phila Duurzaam Trofee

P3

De Vrienden van Philadelphia
realiseren prachtig project

P3

Dé krant over duurzaamheid en MVO

Nijha maakt duurzame
houten speeltoestellen

‘Namens Philadelphia Zorg, van harte
welkom…’ Ik word aangekondigd door
de dagvoorzitter. Zo meteen mag ik de
eerste oﬃciële bijeenkomst openen van
de Philadelphia Business Club. De zaal zit
vol zakenmensen. Allemaal strak in hun
donkere pakken. Aan de badges kun je zien
welk bedrijf ze vertegenwoordigen, zoals
Miele, vodafone Ziggo, Beelen en Broekhuis
Lease. Allemaal hangen ze aan de lippen
van dagvoorzitter Dennis.

Sommigen hadden, het hele jaar door, elke week getraind. Anderen trokken zaterdag 15 juni
voor het eerst hun voetbalschoenen aan. Het maakt allemaal geen bal uit. Tijdens deze 10e
editie van het Voetbaltoernooi Philadelphia bij vv Hierden ging het om samen spelen, samen
zijn en samen plezier maken. Al hoopten alle 22 teams - eerlijk is eerlijk - wél die felbegeerde
beker mee naar huis te kunnen nemen.
Vanaf de allereerste aftrap ging het er fanatiek aan toe, zowel op als naast het veld. Er werd
geschreeuwd, soms een beetje gemopperd, maar boven alles veel gelachen. Wanneer Team
Noordmanshof uit Katwijk uiteindelijk het beslissende doelpunt scoorde en zichzelf oﬃcieel
winnaar 2019 mocht noemen vierde het hele stadion dan ook feest. Dit was een dag om nooit
te vergeten! De winnaars van het toernooi gaan heerlijk genieten van een compleet door Jumbo
verzorgde lunch.

Ze zijn vlak daarvoor ontvangen door
gastvrouw Cherelle, medewerker van de
afdeling Inkoop. Zij onderhoudt contacten
met leveranciers van Philadelphia en
deelt op een evenement als vandaag
de badges uit aan de deelnemers. Het
thema van de dag is ‘De Verbinding in de
Zorgketen’ en die verbinding wordt heel
erg zichtbaar, want iedereen is aangehaakt:
zorgprofessionals, bestuurders,
leveranciers én cliënten zelf natuurlijk,
zoals Dennis en Cherelle.

Mooi voorbeeld van MVO

Elk jaar wordt de Phila Duurzaam Trofee uitgereikt. Is jouw locatie
op een bijzondere manier bezig met duurzaamheid of is je locatie in
samenwerking met anderen een duurzaam project gestart? Deel het
met team duurzaamheid en win die Trofee!
Wil je de trofee winnen dan moet je duurzame idee aan een van de
volgende criteria voldoen:
• Een product / dienst geproduceerd / uitgevoerd door
cliënten is een pré.
• Onderscheidend idee: creatief en verrassend.
• Reproduceerbaar: het idee is in principe uit te voeren
bij iedere locatie.
• Alle locaties (ongeacht de voorzieningen) maken kans
om te winnen.
• De out of pocket kosten met betrekking tot het idee
moeten laag zijn.
• Hergebruik van materialen (recycle) is een pré.
• Een product / dienst waar meerdere stakeholders uit de
keten bij betrokken zijn is een pré.
• In samenwerking met anderen zijn duurzame projecten
ontwikkeld.

Het voetbaltoernooi is een mooi voorbeeld van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
Veel partners van Philadelphia en veel vrienden van Vrienden van Philadelphia maakten dit toernooi
mogelijk door op verschillende manieren bij te dragen. Door het voetbaltoernooi ﬁnancieel te
ondersteunen of in natura. Zo genoten alle deelnemers die dag van een Jumbo lunch. Broekhuis
lease regelde ﬂesjes water, Stegman de koeken, Fox Sport de sokken, slippers, hesjes en T-shirts.
Bidfood regelde patat en W. van Veluw BV de medailles en bekers. En voor de niet-winnaars had
Jumbo nog een verrassing in petto. Bij het bestellen van boodschappen maken alle locaties kans
op 20 kaarten voor een wedstrijd van PSV. Philadelphia dankt al haar partners en alle vrienden van
Philadelphia dat zij deze uitbundige voetbaldag mede mogelijk hebben gemaakt.

Dennis van Berkel: “Mijn passie is presenteren”

Heb jij leuke ideeën?
Heb jij nog suggesties, leuke ideeën of aanvullingen voor het voetbaltoernooi mail ons dan.
Mailen kan naar duurzaamheid@philadelphia.nl.

Mijn eerste presentatie was in 2012. Toen ben ik oﬃcieel
begonnen. Maar hoe is het zover gekomen?
Ik kreeg les in het presenteren bij Best Buddies Nederland.
Een organisatie die studenten koppelt aan mensen met een
beperking. Daarna ging ik presentaties geven op scholen
zoals de Hogeschool Leiden en InHolland. Dat was best wel
spannend, maar ik wilde het heel graag doen omdat ik het ook
heel leuk vond om informatie over Best Buddies Nederland
aan de studenten te vertellen.

a
P h i l AAM

Mail je idee door naar:
duurzaamheid@philadelphia.nl

Dat is lang geleden maar in de tussentijd heb ik ook andere
presentaties gedaan. Bijvoorbeeld bij de ondernemerschapdagen van Philadelphia. Hier stond ik twee keer als
dagvoorzitter op het podium. Dat was enorm cool!
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10e editie Voetbaltoernooi
groot feest

Dennis en Cherelle
gaan in zaken

10e editie voetbaltoernooi groot feest

Wint jouw locatie de Phila
Duurzaam Trofee?

P4

Ik werkte toen samen met leuke collega’s die mij goede tips
konden geven over mijn rol als dagvoorzitter. Na die twee keer
wist ik helemaal zeker dat ik dit vaker wilde doen. Mijn passie is
het publiek bereiken met goede informatie. En dat te doen op
een duidelijke manier die voor iedereen te snappen is. Verder
vind ik het heel leuk om nieuwe mensen te ontmoeten.

Op dit moment geef ik presentaties over Zeggenschap op
verschillende locaties aan cliënten. Dit doe ik een tot twee
keer per maand. Dit vind ik ook heel belangrijk. Cliënten horen
te weten wat hun rechten zijn.
Toen ik werd gevraagd voor de Philadelphia Business Club
op 6 februari was ik ook erg blij. Weer een kans voor mij om
te leren en mensen te ontmoeten. Ik kon zo diverse mensen
voorstellen. Waaronder de voorzitter van Philadelphia, Greet
Prins.
Ik hoop dat ik snel weer een uitnodiging krijg van Philadelphia
voor een leuke presentatie. Want ik ben nog lang niet
uitgeleerd om mijn passie uit te voeren en voor een hele
grote groep mensen te staan. Ik hoop dat ik dit nog heel lang
mag doen!
Dennis van Berkel

Deze krant is gedrukt op FSC®,
duurzaam papier

Je doet zaken met elkaar om er samen
beter van te worden. Dat is het idee
achter de Philadelphia Business Club,
die netwerkactiviteiten en informatieve
bijeenkomsten organiseert voor zakelijke
leden en met de inkomsten daarvan samen
met Stichting Vrienden van Philadelphia
weer activiteiten organiseert voor cliënten
van Philadelphia. Erbij horen en meedoen
is belangrijk voor iedereen. Ook voor
zakenmensen. Daarom kunnen ze best de
hulp gebruiken van experts in erbij horen en
meedoen, zoals Dennis en Cherelle.

Greet Prins
voorzitter raad van bestuur

