
 

 
Interview Ellen Bartelink, locatiemanager 
Waterrijck (Heemskerk), Viva! Zorggroep 
 

Eén van de dingen die ouderen tegenhoudt om op pad te gaan, is toiletbezoek. Het Europese 

project Toilet For Me ontwikkelt daarom een modern mindervalide toilet voor de publieke 

ruimte. Toegankelijk, gebruiksvriendelijk en schoon. Met moderne functies zoals een douche-

WC, een sta-op-functie en valdetectie. Dit willen we gaan testen met gebruikers. Gouden 

Dagen en Waterrijck, een kleinschalig woonzorgcentrum voor ouderen in Heemskerk vanViva! 

Zorggroep, werken hier samen aan. Ze gaan dit moderne toilet testen in hun brasserie. Ellen 

Bartelink, locatiemanager van Waterrijck vertelt waarom. 

 
Zorg en welzijn voor onze ouderen 

Ellen werkt sinds oktober 2019 voor ViVa! Zorgggroep, locatie Waterrijck. Ze geeft al zestien 

jaar leiding in de zorg en zet zich met passie in voor haar locatie, bewoners en medewerkers. 

Waterrijck is een kleinschalig woonzorgcentrum voor ouderen. ‘Met tweeënveertig bewoners 

en ruim tachtig medewerkers is het net één grote gezellige familie’, vertelt Ellen. 

 



In de brasserie kun je terecht voor een lekkere maaltijd. Daarnaast worden er activiteiten 

aangeboden zoals Krea Doe, Goud van Out en Bewegen met plezier. De kapper en pedicure 

komen elke week langs. Samen met Gouden Dagen worden er bijzondere activiteiten 

georganiseerd voor bewoners, zoals kamperen met ouderen. Onder hetzelfde dak is ook een 

wijkpost van ViVa! Zorggroep, een ontmoetingscentrum (dagbesteding voor thuiswonende 

ouderen met dementie), apotheek, fysiotherapie en huisarts. Ook zijn er aanleunwoningen 

en koopappartementen voor ouderen. Ellen: ‘Dit samen maakt deze locatie een fijne plek voor 

de bewoners, en ook hun familie komt hier graag’. 

 

Een Gouden Pot voor Waterrijck  

‘Mijn collega’s en ik waren direct enthousiast over het onderzoek naar een modern minder-

valide toilet. Een Gouden Pot, wie wil dat nou niet? Toiletbezoek mag geen reden zijn om 

thuis te blijven. Er zijn nu mensen die niet naar de brasserie komen omdat ze, wanneer ze 

naar het toilet moeten, meer ondersteuning nodig hebben dan het huidige toilet biedt. Dat 

zien we graag anders. Zodat iedereen die dat wil, mee kan doen aan alle leuke en sociale 

activiteiten.’ 

 

Toilet For Me wil graag weten wat bewoners, zorgpersoneel, familie, vrijwilligers  vinden van 

dit toilet. Bij de brasserie zit een rolstoeltoegankelijk toilet dat veel gebruikt wordt. Het 

moderne toilet dat nu geplaatst wordt, heeft echter veel meer functies. Een douche-WC 

bijvoorbeeld. De douche-WC reinigt het onderlichaam met warm water, na de toiletgang. De 

zitting kan omhoog, een soort sta-op-toilet, waardoor je er makkelijker op kunt gaat zitten en 

eenvoudiger vanaf kunt. 

 

Lachend: ‘We hopen dat onze bewoners en bezoekers in de rij staan voor dit mooie en 

handige toilet. Als zij hierdoor zelfstandig gebruik kunnen maken van dit toilet is dat een 

enorme vooruitgang. Het verlaagt de drempel voor hen om naar de brasserie te komen. En 

niet te vergeten, het is ook heel fijn voor onze medewerkers. Zij hoeven minder vaak (zwaar) 

te tillen en kunnen zich meer richten op de activiteiten’.  

Meer weten over Toilet For Me?  

Heb je een vraag over het project Toilet For Me? Meer informatie vind je op 

https://www.goudendagen.nl/partners/toilet-for-me/ of stuur een e-mail aan projectleider 

Merel Verburgt m.verburgt@goudendagen.nl  
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