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Het beleid van Het Hoge Veer om 
de bewoners zo lang mogelijk 
binnen haar muren te houden, 
kwam door overheidsbeleid re-
gelmatig onder druk te staan. 
Eind jaren zeventig nam het aan-

tal verpleegbehoeftige ouderen 
hand over hand toe en vervaag-
de de grens tussen bejaarden- en 
verpleeghuis steeds meer. Bezui-
nigingen in 1985 leidden ertoe dat 
het beleid om cliënten zo lang 
mogelijk binnen de muren te hou-
den, moest worden aangepast. In 
1989 werd Theo Jansen, als opvol-
ger van Jacqueline van Dongen, 
aangesteld als nieuwe directeur 
van Het Hoge Veer. Het door de 
provincie opgestelde Kaderplan 
Bejaardenoorden Noord-Brabant 

ging uit van een nieuw zorgcon-
cept; de zorg voor de ouderen 
dient veel meer in een thuissitu-
atie plaats te vinden. 
Dat maakte de ombouw van de 
vleugel en de bouw van aanleun-
woningen noodzakelijk, waarbij 
het bundelen van krachten het 
motto van de gezondheidszorg 
werd. Begin 1998 werd Menko 
Konings directeur/bestuurder 
van zorgorganisatie Het Hoge 
Veer, die als taak meekreeg het 
gedateerde complex te vervan-

gen door een zorgcentrum dat 
voldoet aan alle eisen van die tijd. 
Het werd door allerlei wetten en 
regelgeving een lang proces, dat 
dankzij het doorzettingsvermo-
gen van de directeur/bestuurder 
gedurende bijna twintig jaar bij-
zonder succesvol werd afgeslo-
ten. De cliënten wonen tegen-
woordig in Hoge Veer Bastion en 
Hoge Veer Rivierzicht, complexen 
waar de wensen, behoeften en 
het welzijn van de bewoners  
centraal staan. 

Zorgorganisatie Het Hoge Veer 
kent een lange traditie als het 
gaat om mensgerichtheid. Bij de 
opening van het eerste gebouw 
van Het Hoge Veer in 1972 liet 
toenmalige directeur Karel Ber-
nard in een interview al weten 
dat zelfstandigheid en zelfbe-
schikking van de bewoners voor-
op staat in het beleid. In de 50 
jaar daarna is dit beleid een tra-
ditie gebleken, die iedere keer 
weer eigentijds wordt vormge-
geven en waarmee Het Hoge 
Veer zich al een halve eeuw in 
onderscheidt. Dat die visie van 
het eerste uur nog steeds reali-
teit is, blijkt uit de huidige visie 
van de zorgorganisatie, waarin 
onder meer staat: ‘Medewer-
kers van Het Hoge Veer vinden 
het belangrijk dat de cliënt in de 
gelegenheid wordt gesteld om 
zo veel en zo lang mogelijk voor 
zichzelf te zorgen. Daarbij vin-
den zij het tevens van belang dat 
de cliënt de touwtjes in eigen 
hand blijft houden. De wensen, 
behoeften en het welzijn van de 
bewoners staan hierbij centraal’.

Het Hoge Veer: 50 jaar groot door klein te zijn


