
“Eigenlijk wil ik gewoon dankjewel zeggen”, legt 
minister Bruins uit terwijl hij zijn goed gevulde 
mand op de SEH-balie neerzet. “Voor het feit dat 
jullie lange dagen maken, op momenten dat 
andere mensen lekker thuis zitten.” Welgemeend 
biedt hij de medewerkers een presentje uit de 
mand aan: een banaan of een lekkere eierkoek.

Teken van waardering 
Het is een klein gebaar, maar wel een belangrijk 
teken van waardering. Dat vindt ook Erik Booden, 

directievoorzitter van het LangeLand Ziekenhuis: 
“Het heeft me geïnspireerd om wat vaker uit 
te spreken hoe je ieders werk waardeert. Een 
bezoekje aan de afdeling en een persoonlijk 
gesprek laten al zien dat je betrokken bent.”

Passie voor het vak
Tijdens het bezoek van minister Bruins wordt 
duidelijk dat werken in de zorg zwaar kan zijn, 
maar juist ook veel voldoening geeft. “Het is soms 
pittig, maar de passie voor het vak maakt dat 
we hier elke dag staan”, zegt de manager Acute 
zorg. En sommige verpleegkundigen werken juist 
graag in wisseldiensten: “Ik moet er niet aan 
denken om dagelijks van 9 tot 5 achter een balie 
te zitten.”

Aantrekkelijk ziekenhuis
Erik Booden merkt dat de minister verrast 
is tijdens zijn bezoek, met name over de 
gemoedelijke sfeer en de openheid van de mede-
werkers. “Dat typeert het LangeLand”, benadrukt 
Booden. “We zijn een breed algemeen ziekenhuis 
met een groot zorgaanbod. En tegelijk heb je nog 
de mogelijkheid voor persoonlijk contact dankzij 
het kleinschalige karakter. Het LangeLand is daarom 
een aantrekkelijk ziekenhuis voor nieuwe mede-
werkers, die we graag in de LangeLand-familie 
verwelkomen!”

Hoe het voelt om te werken voor het LangeLand, 
laat zich natuurlijk het beste omschrijven door 
de mensen die hier vaak al jarenlang werken. 
We hebben onlangs onderzocht hoe tevreden zij 
hierover zijn. De volgende uitspraken kwamen 
voorbij:
• “Als professional krijg je de ruimte om zelf 
 invulling te geven aan je werk.”
• “De lijnen zijn kort: overleg en samenwerking 
 zijn altijd mogelijk.”
• “De laagdrempeligheid naar leidinggevenden 
 en artsen is erg fijn.”
• “Kleinschaligheid, gemoedelijke sfeer, leuke 
 collega’s.”
• “Er is ruimte voor goede balans tussen werk 
 en privé. En er is gelegenheid tot het volgen 
 van interessante opleidingen.”

Lijkt het je leuk om in deze sfeer 
je vak uit te oefenen? Bekijk 
vooral onze vacatures om 
te zien of er iets voor je bij zit: 
www.langeland.nl/vacatures. 

Werken bij 
het LangeLand? 

#IkZorg: Verrassingsbezoek minister Bruins

Op 16 januari bracht minister Bruins 
een verrassingsbezoek aan het 
LangeLand Ziekenhuis. In het kader 
van de overheidscampagne ‘Ik Zorg’, 
kwam hij medewerkers in de avond- 
en nachtdienst een hart onder de 
riem steken. Met een grote mand 
vol fruit en andere lekkernijen, ging 
hij twee uur lang de afdelingen van 
het LangeLand af.

LangeLand medewerkers verrast door bezoek minister voor Medische Zorg en Sport

Medewerkers van het LangeLand zijn blij verrast 
door het bezoek van minister Bruins.
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Het LangeLand Ziekenhuis is hét algemene
ziekenhuis voor Zoetermeer en de regio. Poli-
klinieken zijn dagelijks (telefonisch) bereikbaar 
van 8.00 - 16.30 uur voor het maken van afspraken. 
Spoedeisende zorg is 24 uur per dag beschikbaar.

Het LangeLand Ziekenhuis
Toneellaan 1, 2725 NA, Zoetermeer
T: (079) 346 26 26   W: www.langeland.nl

LangeLand polikliniek Bergschenhoek
Tjeerd Kuipersstraat 17, 2662 GM Bergschenhoek
T: (079) 346 43 33

LangeLand Huidkliniek & bloedafname
Europaweg 151 (nabij het Stadshart)
2711 ER Zoetermeer
T: (079) 346 28 86

Teksten: MeerdanTaal
Vormgeving: BC Uitgevers

Volg het LangeLand Ziekenhuis op Facebook 
LinkedIn, Twitter en Instagram voor regelmatige 
updates en het laatste nieuws.

Voorzitter van de stichting Hilbrand Nawijn: 
“Als vrienden willen we gezamenlijk een steun 
zijn voor het LangeLand Ziekenhuis. Een helpende 
hand bieden om het welzijn van de patiënten te 
bevorderen. Vriendschap maakt beter!”

Lokaal actief
Na zijn carrière in de landelijke politiek, vond 
Hilbrand het belangrijk om lokaal actief te zijn. 
“Ik kan weinig bedenken dat belangrijker is 
voor Zoetermeer dan het LangeLand Ziekenhuis”, 

vertelt hij gepassioneerd. “Dat werd mij duidelijk
toen het LangeLand er – inmiddels al jaren geleden
– niet zo goed voorstond. Toen werd ik gevraagd 
als nieuwe voorzitter, waarop ik volmondig ‘ja’
antwoordde.”

Veel bereikt
Sindsdien heeft de stichting veel bereikt. Het 
aantreden van Nawijn heeft daaraan bijgedragen: 
“Politiek is contacten leggen”, zegt hij. “Het komt 
aan op lobbyen en weten wat mensen drijft. Voor 
de Vrienden is dat niet anders. Ik zet graag mijn 
contacten in voor een doel waarin ik geloof en dat 
onze aandacht verdient.” Natuurlijk doet Hilbrand 
het niet alleen. Ook de andere Vrienden, Bart Bakker, 
Bert Broekman, Barbara Kok en Marc van der Veen, 
dragen hun steentje bij om activiteiten te plannen, 
de media op te zoeken en de financiën goed te 
regelen. 

Oproep
Tijdens het interview laat Hilbrand zien hoe hij 
zich sterk maakt voor het LangeLand: “Ik wil graag 
een oproep doen aan alle Zoetermeerders: steun 
het LangeLand Ziekenhuis! U kunt bijdragen 
aan nieuwe en verbeterde faciliteiten voor alle 
Zoetermeerders. Samen zijn we vrienden van het 
LangeLand Ziekenhuis!” 

Vriendschap maakt beter
Artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers van het LangeLand Ziekenhuis zetten zich iedere dag 
in voor de beste zorg. Dat is natuurlijk onze belangrijkste taak. Daarnaast streven we naar een zo prettig 
mogelijk verblijf voor patiënten in ons ziekenhuis, bijvoorbeeld met comfortabele stoelen, moderne 
faciliteiten of speelgoed voor de kleintjes. Dat soort extraatjes verzorgen De Vrienden van ‘t Lange Land.

Iedereen kan 
vriend worden!
Wilt u ook meehelpen aan nieuwe voorzieningen 
voor onze patiënten, speelgoed voor de kleintjes en
mooi opgeknapte ruimtes? Word dan ook Vriend 
van ‘t Lange Land. Samen zorgen we voor elkaar: 
door een betere ervaring voor iedereen die in 
het ziekenhuis wordt opgenomen, onderzocht of 
behandeld. 

U wordt al een Vriend voor €30,- per jaar. Voor 
bedrijven die maatschappelijk willen ondernemen 
bieden we verschillende pakketten. 

Bekijk de website van het LangeLand Ziekenhuis 
voor meer informatie: 
www.langeland.nl/vrienden. 

Kennismaken met cosmetische zorg
Op woensdag 20 februari organiseert het LangeLand weer een ‘speeddate avond’ op onze locatie aan de 
Europaweg 151. De plastisch chirurgen en huidtherapeute maken op deze avond graag - vrijblijvend en 
kosteloos - kennis met u! In de korte tijd van een speeddate kunnen onze specialisten geen ingreep verrichten. 
Wel beantwoorden zij graag uw vragen. In het overzicht hieronder ziet u met welke vragen u terecht kunt.

Overweegt u een cosmetische ingreep? Kom speeddaten met onze specialisten!

Ook speeddaten? Wegens grote belangstelling 
werken we alleen op afspraak. Schrijf u daarom 
direct in via de website: 
www.langelandcosmetischezorg.nl/speeddaten

Huidtherapie
• ongewenste 
 haargroei
• pigmentvlekken

• tatoeages
• storende roodheid

Plastische chirurgie
• fillers
• botox
• borstvergroting

• borstverkleining
• ooglidcorrectie
• littekens verwijderen

Voorzitter Hilbrand Nawijn:
“Ik zet graag mijn 
contacten in voor 

een doel waar ik 
in geloof en dat 

onze aandacht 
verdient.”
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Dankzij de Vrienden
De afgelopen jaren hebben De Vrienden al veel 
betekend voor de patiënten van het LangeLand 
Ziekenhuis. 

• Speelgoed voor de kinderafdeling
• Gerenoveerde chemokamers Oncologie
• Vernieuwde wachtruimtes
• Interactieve tovertafel bij Geriatrie
• iPads om tijdens de bevalling in andere talen te 
 communiceren
• Vernieuwde verloskamers
• Wolkenplafond bij Radiologie
• Kerst-traktatie voor patiënten en medewerkers 
• Routeborden centrale hal
• Keuken Spoedeisende Hulp

Voorzitter van De Vrienden Hilbrand Nawijn.


