
In deze fusiespecial informeren we u over de ontwikkelingen 

bij Profi la Zorggroep. Want vanaf 1 januari 2022 zijn we één 

organisatie, maar dit is een heel speciale fusie. We kunnen het 

in cijfers weergeven, en nee, geen winstcijfers, maar anders: 

1+1+1=4. De som is meer dan de delen samen. Profi la Zorggroep 

is meer dan EBC Zorg, Profi la Zorg en Grip op je leven. 

Hoe dat kan?  Nu, het antwoord is redelijk eenvoudig. 

Door de fusie:

1. Hebben we betere antwoorden als de zorg ingewikkeld is, 

of als de zorggrenzen wat vervagen. Dat zorgt voor veel 

toegevoegde waarde voor onze cliënten.

2. Werken we slimmer en effectiever samen. En dat is 

effi ciënter, zodat er meer geld naar de directe zorg gaat. En 

daar profi teren onze cliënten van.

3. Zijn we meer zichtbaar. Met ons prachtige nieuwe logo (zie 

elders in de magazine) vallen we  op. 

4. Vinden meer cliënten de weg naar goede zorg met liefde en 

lef.

Een van de doelen uit ons jaarplan 2022 is ‘We bouwen samen 

verder.’

Met u, onze achterban, met onze vrijwilligers, met de gemeenten 

en zorgkantoren bouwen we aan de gemeenschap. En daarmee 

is de cirkel weer rond, want in 1973 startte EBC Zorg immers 

als een diaconale gemeenschap. We willen dichtbij de mensen 

blijven met wie we een poosje samen mogen oplopen. Dat is nog 

steeds ons uitgangspunt. 

Zorg bieden met liefde en lef, dat willen we doen. Enthousiast 

betekent letterlijk ‘vervuld van de Geest’. En die Geest van 

God gaat met ons mee, ook in 2022, ook in de fusie. We mogen 

met nieuw elan, ‘bezieling’, de toekomst in. En dat komt niet 

uit onszelf, dat vinden we niet in de fusie, of in ons nieuwe 

logo, maar dat vinden we in bezielde mensen, van Fivelzorg tot 

Bonaventura en van begeleider tot huismeester.

Er zijn van die woorden die je vaak zomaar gebruikt, maar die eigenlijk een diepe 

lading hebben. Vertrouwen is zo’n woord. Waar we dat al niet in tegenkomen: 

vertrouwen in de politiek, in relaties, in de economie, in de dokter.

Dat woord vertrouwen zette mij aan het denken toen ik tussen Kerst en Nieuwjaar 

een aantal gebeurtenissen aan mij liet voorbijgaan. We hebben nogal wat 

meegemaakt in het afgelopen jaar. Mooie dingen, maar ook moeilijke dingen, er 

waren blije en verdrietige momenten. En ik vroeg me af: wat neem ik daarvan mee? 

Mag ik u die vraag ook eens stellen: Wat neemt u mee naar uit 2021?

In Nehemia 8:11b: staat: Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dát is 

uw kracht.

Dit is Gods antwoord. Neem Zijn vreugde maar mee in het komende jaar. Daar 

ontstaat kracht. Daar is steun, liefde, bescherming, troost, vergeving. Alles wat we 

nodig hebben. En die vreugde hoeven we niet te zoeken, die is er al! Er staat niet: 

zoek intensief naar Mijn vreugde, maar: dat is uw kracht. Het is er. God gaat mee.

Ik wens u een prachtig jaar toe!

Peter van Wijk

bestuurder Profi la Zorggroep

Hij 
gaat mee

Maak kennis met
Profila Zorggroep

Bert van Drogen - clustermanager regio Noord
“Naast dat het voor het beeld naar buiten toe goed is dat we 
straks één naam hebben, is de fusie van grote meerwaarde voor 
de medewerkers. We gaan naar een eenduidige werkwijze waarbij 
collega’s makkelijker kennis en documenten uitwisselen en dus 
van elkaar leren. Vanaf nu benutten we de kracht van de drie 
organisaties, dat is een verrijking. Jaren geleden werd al over een 
fusie gesproken en ik ben blij dat we er nu samen voor gaan.”

1+1+1=4

Nieuwe organisatie

Bij een nieuwe organisatie hoort een nieuw logo. Een logo 
waarmee we laten zien wie wij zijn, waar we voor gaan en 
wat we doen. 

Kijk je even mee?

nieuw logo

De naam Profila betekent ‘voor de Zoon’. We doen ons 
werk vanuit ons geloof in Jezus Christus. Én we werken 
voor Zijn kinderen. Pro Fila. 

Het beeldmerk 
Links zie je een hartje: hiermee zeggen we dat we 
zorg met liefde en lef bieden. Datzelfde hartje is ook 
een visje: zo laten we onze christelijke identiteit zien. 
Datzelfde hartje is ook de P van Profila Zorggroep. 
Rechts zie je de Z van Zorggroep. 

De letters 
De F omarmt de I. Hiermee zeggen we: jij bent 
kostbaar en waardevol in Zijn ogen. We willen 
naar elkaar omzien en we komen met lef nabij. 
Waarden die je ook terugziet in onze missie/visie en 
kernwaarden.
Zorg staat onder fila, de Zoon. Hiermee zeggen we 
dat we vanuit Zijn liefde zorg en ondersteuning 
bieden.  

Severien van der Wal – clustermanager Veluwe 1 

“Voor onze cliënten en ketenpartners verandert er met de fusie, 
behalve onze naam en het logo, in de praktijk niets. Wij blijven 
dezelfde zorg leveren zoals men dat al bijna 50 jaar van ons gewend 
is op de Veluwe. Achter de schermen verandert er wel wat: door de 
fusie werken we efficiënter, leren we meer van elkaar en verbinden 
we bepaalde diensten. Hier profiteren cliënten en ketenpartners 
ook van. We zien nu al mooie verbindingen ontstaan tussen onze 
jeugdteams en ons aanbod voor kinderen en jongeren op de Veluwe, 
een win-winsituatie. Ik word er blij van om te zien hoe professioneel 
onze medewerkers zijn en hoe zij zich met hart en ziel inzetten voor 
hun cliënten. Dat ik daarnaast mag werken met mensen met wie ik 
mijn geloof deel, voelt als een cadeautje.”

“Ik vind het heel leuk om hier te wonen en 

ik vind het ook heel fi jn en prettig dat mijn 

dagbesteding in hetzelfde pand zit. 

Dat vind ik fi jn omdat het zo vertrouwd voelt 

allemaal. Ik kan hier mezelf zijn.”

cliënt van Profi la Zorggroep

“Ik wil graag een hond, maar ik kan die 

eigenlijk niet goed verzorgen. In de straat 

hebben ze nu een hond. Die is lief. Ik mag 

nu iedere week met de buurvrouw de hond 

uitlaten. Nou heb ik toch een beetje een hond.”

cliënt van Profi la Zorggroep

“Wees niet bedroefd, want 
de vreugde van de Heere, 

dát is uw kracht.”

Christine Korhorn - clustermanager 
regio Midden en Rijnmond 2 
“Hoe mooi is het dat je vanuit je geloof in Jezus Christus met 
je werk bezig mag zijn?! Dagelijks word ik geïnspireerd door 
de ontwikkelingen die de organisatie doormaakt. Soms zijn 
er wat hobbels op de weg, maar we boeken vooruitgang 
en vieren successen met elkaar. In regio Midden willen we 
uitbreiden met dagbesteding en een trainingshuis, we hopen 
hier dit jaar stappen in te zetten. In Rijnmond 2 hebben we 
gewerkt aan een betere kwaliteit van zorg en hier zichtbaar 
vooruitgang geboekt. Door de fusie is er een meer eenduidig 
aanbod. Dit komt voor mijn regio’s de kwaliteit ten goede. Eén 
christelijke organisatie, één identiteit. Maar ook: meer synergie 
en verbinding, waardoor we elkaar meer opzoeken en gebruik 
maken van elkaars expertise.” 
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steeds ons uitgangspunt. 

Zorg bieden met liefde en lef, dat willen we doen. Enthousiast 

betekent letterlijk ‘vervuld van de Geest’. En die Geest van 

God gaat met ons mee, ook in 2022, ook in de fusie. We mogen 

met nieuw elan, ‘bezieling’, de toekomst in. En dat komt niet 

uit onszelf, dat vinden we niet in de fusie, of in ons nieuwe 

logo, maar dat vinden we in bezielde mensen, van Fivelzorg tot 

Bonaventura en van begeleider tot huismeester.

Er zijn van die woorden die je vaak zomaar gebruikt, maar die eigenlijk een diepe 

lading hebben. Vertrouwen is zo’n woord. Waar we dat al niet in tegenkomen: 

vertrouwen in de politiek, in relaties, in de economie, in de dokter.

Dat woord vertrouwen zette mij aan het denken toen ik tussen Kerst en Nieuwjaar 

een aantal gebeurtenissen aan mij liet voorbijgaan. We hebben nogal wat 

meegemaakt in het afgelopen jaar. Mooie dingen, maar ook moeilijke dingen, er 

waren blije en verdrietige momenten. En ik vroeg me af: wat neem ik daarvan mee? 

Mag ik u die vraag ook eens stellen: Wat neemt u mee naar uit 2021?

In Nehemia 8:11b: staat: Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dát is 

uw kracht.

Dit is Gods antwoord. Neem Zijn vreugde maar mee in het komende jaar. Daar 

ontstaat kracht. Daar is steun, liefde, bescherming, troost, vergeving. Alles wat we 

nodig hebben. En die vreugde hoeven we niet te zoeken, die is er al! Er staat niet: 

zoek intensief naar Mijn vreugde, maar: dat is uw kracht. Het is er. God gaat mee.

Ik wens u een prachtig jaar toe!

Peter van Wijk

bestuurder Profi la Zorggroep

Hij 
gaat mee

Maak kennis met
Profila Zorggroep

Bert van Drogen - clustermanager regio Noord
“Naast dat het voor het beeld naar buiten toe goed is dat we 
straks één naam hebben, is de fusie van grote meerwaarde voor 
de medewerkers. We gaan naar een eenduidige werkwijze waarbij 
collega’s makkelijker kennis en documenten uitwisselen en dus 
van elkaar leren. Vanaf nu benutten we de kracht van de drie 
organisaties, dat is een verrijking. Jaren geleden werd al over een 
fusie gesproken en ik ben blij dat we er nu samen voor gaan.”

1+1+1=4

Nieuwe organisatie

Bij een nieuwe organisatie hoort een nieuw logo. Een logo 
waarmee we laten zien wie wij zijn, waar we voor gaan en 
wat we doen. 

Kijk je even mee?

nieuw logo

De naam Profila betekent ‘voor de Zoon’. We doen ons 
werk vanuit ons geloof in Jezus Christus. Én we werken 
voor Zijn kinderen. Pro Fila. 

Het beeldmerk 
Links zie je een hartje: hiermee zeggen we dat we 
zorg met liefde en lef bieden. Datzelfde hartje is ook 
een visje: zo laten we onze christelijke identiteit zien. 
Datzelfde hartje is ook de P van Profila Zorggroep. 
Rechts zie je de Z van Zorggroep. 

De letters 
De F omarmt de I. Hiermee zeggen we: jij bent 
kostbaar en waardevol in Zijn ogen. We willen 
naar elkaar omzien en we komen met lef nabij. 
Waarden die je ook terugziet in onze missie/visie en 
kernwaarden.
Zorg staat onder fila, de Zoon. Hiermee zeggen we 
dat we vanuit Zijn liefde zorg en ondersteuning 
bieden.  

Severien van der Wal – clustermanager Veluwe 1 

“Voor onze cliënten en ketenpartners verandert er met de fusie, 
behalve onze naam en het logo, in de praktijk niets. Wij blijven 
dezelfde zorg leveren zoals men dat al bijna 50 jaar van ons gewend 
is op de Veluwe. Achter de schermen verandert er wel wat: door de 
fusie werken we efficiënter, leren we meer van elkaar en verbinden 
we bepaalde diensten. Hier profiteren cliënten en ketenpartners 
ook van. We zien nu al mooie verbindingen ontstaan tussen onze 
jeugdteams en ons aanbod voor kinderen en jongeren op de Veluwe, 
een win-winsituatie. Ik word er blij van om te zien hoe professioneel 
onze medewerkers zijn en hoe zij zich met hart en ziel inzetten voor 
hun cliënten. Dat ik daarnaast mag werken met mensen met wie ik 
mijn geloof deel, voelt als een cadeautje.”

“Ik vind het heel leuk om hier te wonen en 

ik vind het ook heel fi jn en prettig dat mijn 

dagbesteding in hetzelfde pand zit. 

Dat vind ik fi jn omdat het zo vertrouwd voelt 

allemaal. Ik kan hier mezelf zijn.”

cliënt van Profi la Zorggroep

“Ik wil graag een hond, maar ik kan die 

eigenlijk niet goed verzorgen. In de straat 

hebben ze nu een hond. Die is lief. Ik mag 

nu iedere week met de buurvrouw de hond 

uitlaten. Nou heb ik toch een beetje een hond.”

cliënt van Profi la Zorggroep

“Wees niet bedroefd, want 
de vreugde van de Heere, 

dát is uw kracht.”

Christine Korhorn - clustermanager 
regio Midden en Rijnmond 2 
“Hoe mooi is het dat je vanuit je geloof in Jezus Christus met 
je werk bezig mag zijn?! Dagelijks word ik geïnspireerd door 
de ontwikkelingen die de organisatie doormaakt. Soms zijn 
er wat hobbels op de weg, maar we boeken vooruitgang 
en vieren successen met elkaar. In regio Midden willen we 
uitbreiden met dagbesteding en een trainingshuis, we hopen 
hier dit jaar stappen in te zetten. In Rijnmond 2 hebben we 
gewerkt aan een betere kwaliteit van zorg en hier zichtbaar 
vooruitgang geboekt. Door de fusie is er een meer eenduidig 
aanbod. Dit komt voor mijn regio’s de kwaliteit ten goede. Eén 
christelijke organisatie, één identiteit. Maar ook: meer synergie 
en verbinding, waardoor we elkaar meer opzoeken en gebruik 
maken van elkaars expertise.” 



In deze fusiespecial informeren we u over de ontwikkelingen 

bij Profi la Zorggroep. Want vanaf 1 januari 2022 zijn we één 

organisatie, maar dit is een heel speciale fusie. We kunnen het 

in cijfers weergeven, en nee, geen winstcijfers, maar anders: 

1+1+1=4. De som is meer dan de delen samen. Profi la Zorggroep 

is meer dan EBC Zorg, Profi la Zorg en Grip op je leven. 

Hoe dat kan?  Nu, het antwoord is redelijk eenvoudig. 
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Mag ik u die vraag ook eens stellen: Wat neemt u mee naar uit 2021?

In Nehemia 8:11b: staat: Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dát is 

uw kracht.

Dit is Gods antwoord. Neem Zijn vreugde maar mee in het komende jaar. Daar 

ontstaat kracht. Daar is steun, liefde, bescherming, troost, vergeving. Alles wat we 

nodig hebben. En die vreugde hoeven we niet te zoeken, die is er al! Er staat niet: 

zoek intensief naar Mijn vreugde, maar: dat is uw kracht. Het is er. God gaat mee.

Ik wens u een prachtig jaar toe!

Peter van Wijk

bestuurder Profi la Zorggroep

Hij 
gaat mee

Maak kennis met
Profila Zorggroep

Bert van Drogen - clustermanager regio Noord
“Naast dat het voor het beeld naar buiten toe goed is dat we 
straks één naam hebben, is de fusie van grote meerwaarde voor 
de medewerkers. We gaan naar een eenduidige werkwijze waarbij 
collega’s makkelijker kennis en documenten uitwisselen en dus 
van elkaar leren. Vanaf nu benutten we de kracht van de drie 
organisaties, dat is een verrijking. Jaren geleden werd al over een 
fusie gesproken en ik ben blij dat we er nu samen voor gaan.”

1+1+1=4

Nieuwe organisatie

Bij een nieuwe organisatie hoort een nieuw logo. Een logo 
waarmee we laten zien wie wij zijn, waar we voor gaan en 
wat we doen. 

Kijk je even mee?

nieuw logo

De naam Profila betekent ‘voor de Zoon’. We doen ons 
werk vanuit ons geloof in Jezus Christus. Én we werken 
voor Zijn kinderen. Pro Fila. 

Het beeldmerk 
Links zie je een hartje: hiermee zeggen we dat we 
zorg met liefde en lef bieden. Datzelfde hartje is ook 
een visje: zo laten we onze christelijke identiteit zien. 
Datzelfde hartje is ook de P van Profila Zorggroep. 
Rechts zie je de Z van Zorggroep. 

De letters 
De F omarmt de I. Hiermee zeggen we: jij bent 
kostbaar en waardevol in Zijn ogen. We willen 
naar elkaar omzien en we komen met lef nabij. 
Waarden die je ook terugziet in onze missie/visie en 
kernwaarden.
Zorg staat onder fila, de Zoon. Hiermee zeggen we 
dat we vanuit Zijn liefde zorg en ondersteuning 
bieden.  

Severien van der Wal – clustermanager Veluwe 1 

“Voor onze cliënten en ketenpartners verandert er met de fusie, 
behalve onze naam en het logo, in de praktijk niets. Wij blijven 
dezelfde zorg leveren zoals men dat al bijna 50 jaar van ons gewend 
is op de Veluwe. Achter de schermen verandert er wel wat: door de 
fusie werken we efficiënter, leren we meer van elkaar en verbinden 
we bepaalde diensten. Hier profiteren cliënten en ketenpartners 
ook van. We zien nu al mooie verbindingen ontstaan tussen onze 
jeugdteams en ons aanbod voor kinderen en jongeren op de Veluwe, 
een win-winsituatie. Ik word er blij van om te zien hoe professioneel 
onze medewerkers zijn en hoe zij zich met hart en ziel inzetten voor 
hun cliënten. Dat ik daarnaast mag werken met mensen met wie ik 
mijn geloof deel, voelt als een cadeautje.”

“Ik vind het heel leuk om hier te wonen en 

ik vind het ook heel fi jn en prettig dat mijn 

dagbesteding in hetzelfde pand zit. 

Dat vind ik fi jn omdat het zo vertrouwd voelt 

allemaal. Ik kan hier mezelf zijn.”

cliënt van Profi la Zorggroep

“Ik wil graag een hond, maar ik kan die 

eigenlijk niet goed verzorgen. In de straat 

hebben ze nu een hond. Die is lief. Ik mag 

nu iedere week met de buurvrouw de hond 

uitlaten. Nou heb ik toch een beetje een hond.”

cliënt van Profi la Zorggroep

“Wees niet bedroefd, want 
de vreugde van de Heere, 

dát is uw kracht.”

Christine Korhorn - clustermanager 
regio Midden en Rijnmond 2 
“Hoe mooi is het dat je vanuit je geloof in Jezus Christus met 
je werk bezig mag zijn?! Dagelijks word ik geïnspireerd door 
de ontwikkelingen die de organisatie doormaakt. Soms zijn 
er wat hobbels op de weg, maar we boeken vooruitgang 
en vieren successen met elkaar. In regio Midden willen we 
uitbreiden met dagbesteding en een trainingshuis, we hopen 
hier dit jaar stappen in te zetten. In Rijnmond 2 hebben we 
gewerkt aan een betere kwaliteit van zorg en hier zichtbaar 
vooruitgang geboekt. Door de fusie is er een meer eenduidig 
aanbod. Dit komt voor mijn regio’s de kwaliteit ten goede. Eén 
christelijke organisatie, één identiteit. Maar ook: meer synergie 
en verbinding, waardoor we elkaar meer opzoeken en gebruik 
maken van elkaars expertise.” 
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Volg ons op social media 
Op onze LinkedIn-, Facebook- en Instagrampagina’s posten wij 
regelmatig vacatures, nieuwtjes en verhalen. 

Wil je graag op de hoogte blijven? Volg ons via onderstaande links: 

 Profila Zorggroep
 Profila Zorggroep
 Profila Zorggroep
 @profilazorg

De accounts van EBC zorg en Grip op je leven blijven tot juli 2022 online. 
Wil je op de hoogte blijven wat we doen op de Veluwe? Volg dan onze 
Profila Zorggroep accounts. 

Paul, Ambulant medewerker bij EBC en Profila Zorg: 
‘Regelmatig bid ik om Gods wijsheid’

De fusie maakt Paul van dichtbij mee. Hij is de enige medewerker 
die bij EBC werkt en tegelijkertijd bij Profila Zorg. 
In de EBC-wandelgangen hoort hij vooral een tweestrijd rondom 
de fusie. Paul: ‘Het doet bij sommige collega’s blijkbaar best zeer 
en geeft zorgen. Ook ervaar ik in mijn werk dat de sector ambulant 
werk niet de meest winstgevende tak van sport is. Wat is het dan 
gaaf om te zien dat we de krachten van Grip, EBC en Profila Zorg als 
één organisatie, namelijk Profila Zorggroep kunnen bundelen.’ 
Regelmatig bidt hij om Gods wijsheid, voornamelijk voor collega’s 
die keuzes moeten maken rondom de fusie. Paul: ‘Ik vind het een 
voorrecht dat we als Profila Zorggroep onze professionaliteit in de 
zorg mogen verbinden aan onze christelijke identiteit.’ 

Belangrijk bericht
Profila Zorggroep is voortgekomen uit drie 
stichtingen, Profila Zorg, EBC Zorg en Grip op 
je leven. Deze stichtingen hadden hun eigen 
systeem voor relatiebeheer. Nu is ook dit systeem 
samengevoegd en heeft een update gehad. 

Profila Zorggroep werkt conform een duidelijk 
privacy reglement en de richtlijnen van de 
AVG. Voor deze ene keer maken we van de 
gelegenheid gebruik om alle gegevens 100% 
up-to-date te maken. Uw adresgegevens staan 
in onze administratie, mogelijk hebt u al vaker een 
nieuwsbrief van ons ontvangen.

Wilt u ons Magazine voortaan digitaal ontvangen? 
Geef ons dan uw mailadres door. Dat kan 
heel eenvoudig door een mail te sturen naar: 
k.vanderhoeven@profilazorggroep.nl . U kunt zich 
uiteraard op elk moment weer afmelden.

Colofon
Dit Magazine is een uitgave van Profila Zorggroep

Dit magazine verschijnt twee keer per jaar en 
wordt gratis toegezonden aan donateurs, kerken, 
zakenpartners, verwanten, deelnemers en andere 
belangstellenden.

Oplage: 10.000 stuks
Redactie:  Team Communicatie & 

Fondsenwerving Profila Zorggroep
Vormgeving:  Noregt Creative Media
Druk:  Pieters Media

Redactieadres
Kruitmolen 1
3995ES Houten
030-6357500
communicatie@profilazorg.nl
www.profilazorggroep.nl

Dit doen wij vanuit een vijftal kernwaarden:

Zorg met liefde en lef
In onze zorg en ondersteuning aan onze cliënten laten wij ons inspireren door 
Jezus Christus. Hij is ons voorbeeld in het omzien naar elkaar. Zijn liefde voor 
mensen vormt de basis voor onze missie/visie:

Jezus Christus leert ons elkaar lief te hebben en naar elkaar om te zien. Ieder 
mens is kostbaar en waardevol in Zijn ogen. Daarom bieden wij met liefde en 
lef professionele zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking en/of 
psychosociale problemen. Wij kijken met hen naar wat wél kan en helpen hen 
hun leven, met de mogelijkheden die ze hebben, zo goed mogelijk vorm te geven.

Wij bieden hoopvol perspectief in onze zorg en ondersteuning

Wij komen met lef nabij

Wij investeren in mensen en betekenisvolle netwerken om hen heen

Wij handelen vakbekwaam

Onze relatie met God inspireert ons in ons handelen

Frans startte in november 2021 bij EBC: ‘Ik zie winst in het 
bundelen van krachten’

Twee maanden geleden is Frans gestart bij locatie EBC. In zijn 
functie als Kwartiermaker jeugd schrijft hij momenteel een plan 
om de jeugdtak op de Veluwe verder op te zetten.
Voor de werkzaamheden van Frans is de fusie fijn. Frans: 
‘Dankzij de fusie kunnen we de krachten bundelen. We kunnen 
bijvoorbeeld kijken hoe Profila Zorgroep in het westen van het 
land omgaat met jeugd. Daarbij kunnen we letterlijk de kunst 
afkijken en goeie ideeën meenemen naar de Veluwe. Onze 
expertises kunnen we met elkaar delen: samenwerken en van 
elkaar leren.’

Stichting Vrienden wordt… 

Stichting Vrienden
EBC Zorg, Profila Zorg en Grip op je leven gaan voortaan verder 
onder de nieuwe naam Profila Zorggroep. Net als voorheen biedt 
Profila Zorggroep hulp en begeleiding aan kinderen, jongeren 
en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, een 
autismespectrumstoornis en/of psychiatrische problematiek. 
In die organisatie zijn en blijven we op zoek naar continuïteit, 
verbondenheid in Christus en samenwerking om de best mogelijke 
zorg te bieden. Zorg waarbij onze cliënten en bewoners zich 
speciaal voelen. Want daarom werken wij in de zorg, dat is een 
bewuste keuze. 

Winst
Zorgmensen werken niet alleen voor het geld. Een zorgorganisatie is niet 

gericht op winst maken. Dat is niet het doel. Wat wel? Nou, wat denkt u 

van nog meer en nog betere zorg leveren. De toekomst van onze cliënten 

beter en gezelliger maken? Dat dus.

Zowel bij EBC Zorg als bij Profi la Zorg is er een onafhankelijke Stichting 

Vrienden. Deze stichting zoekt naar geld om extra dingen te doen voor 

bewoners en cliënten. Wensen en zorgen die niet betaald worden uit 

de zorgvergoedingen komen zo tot leven. Denk aan sport en spel, maar 

ook aan recreatie en ontspanning. Van biljarttafel tot hometrainer en 

van tuinstel tot spelletjes. Er is de afgelopen jaren veel geld bij elkaar 

gebracht, ook door u! 

Heel hartelijk dank hiervoor!

De Stichting Vrienden gaat uiteraard mee in de fusie, we zijn in overleg 

met de bestuursleden van de beide stichtingen hoe dit zo goed mogelijk 

vormgegeven kan worden. We houden u uiteraard volledig op de hoogte!

Wensen en gebeurtenissen in 2022
• Stichting Grip verhuist van Nunspeet naar het terrein van de Schuilplaats. Dat scheelt 

veel huurkosten en brengt op de Schuilplaats weer wat meer leven in de brouwerij.

• Op de Eikenhorst in Oldebroek komt een binnen-fitnessruimte en er wordt er een 
mooie blokhut met veranda en tuinmeubilair geplaatst.

• In Hoogeveen wordt nieuwbouw gepleegd, daar gaan we samen met Stichting 
Sprank een prachtige locatie neerzetten met appartementen en ruimte voor 
dagbesteding. Ook daar is geld nodig voor ontspanning, tuinaanleg enzovoort.

• In Rotterdam rijdt inmiddels een 100% elektrische personenbus om bewoners en 
cliënten te kunnen vervoeren. Omdat we duurzaamheid belangrijk vinden, willen we 
voor de andere regio’s ook graag elektrische auto’s.

Bij elkaar is er een wensenlijst van meer dan 350.000 euro. Voor een deel kunnen we 
geld aanvragen bij fondsen die hier speciaal voor zijn opgericht, maar een deel van het 
geld moeten we zelf bij elkaar brengen. En zo komt de Stichting Vrienden weer in beeld.

Ons vrijmoedige verzoek
Wilt u ons blijven ondersteunen? Dan kunnen wij al die mooie mensen die 

aan ons zijn toevertrouwd helpen om hun leven zo fi jn mogelijk in te vullen. 

Van harte aanbevolen. Wilt u een bevestiging van uw gift? Mail of bel ons, 

dan verzorgen we dat graag voor u. Het niet meer standaard versturen van 

bedankbrieven scheelt veel geld.

Klaas van der Hoeven,

senior communicatieadviseur/ fondsenwerver

Bankrekening Stichting Vrienden van EBC Zorg  : NL 70 INGB 000 300 77 00
Bankrekening Stichting Vrienden van Profila Zorg  : NL 68 RABO 031 555 51 57

Jan: ‘Als ik moet kiezen tussen verhuizen of Grip laten 
verdwijnen? Dan kies ik voor verhuizen!’

Jan Bus werkt al 17 jaar bij locatie ‘Grip op je leven’. Hij is twee 
dagen in de week werkzaam met jongeren. Op  de andere dagen 
pakt Jan andere (technische) klussen op. 

In 2022 verhuist Grip op je leven naar De Schuilplaats. 
Jan: ‘Ik werk met zoveel plezier, ik doe echt van alles wat. Het is best 
gek dat we straks moeten verhuizen, maar ik was gelijk enthousiast. 
Het is allereerst financieel slim, daarnaast kan je met dagbesteding 
dingen combineren, ook is er meer ruimte voor de dieren. Grip op je 
leven heeft Profila Zorggroep echt nodig, anders moeten we helaas 
stoppen. Dan is verhuizen toch een betere optie! 

“De begeleiding heeft mij leren haken. Ik 

vind dat heel leuk om te doen. Nu maak ik 

pannenlappen en kussens. Ik doe dan de 

makkelijke steken en de begeleiding de moeilijke 

steken. Zo maken we samen een mooi product.”

cliënt van Profi la Zorggroep

“Ik vind het fi jn dat Profi la Zorggroep 

christelijk is. We bidden, danken en lezen 

uit de Bijbel en je kan altijd praten over 

God. Dat geeft mij een fi jn gevoel.”

cliënt van Profi la Zorggroep
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AVG. Voor deze ene keer maken we van de 
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Dit doen wij vanuit een vijftal kernwaarden:

Zorg met liefde en lef
In onze zorg en ondersteuning aan onze cliënten laten wij ons inspireren door 
Jezus Christus. Hij is ons voorbeeld in het omzien naar elkaar. Zijn liefde voor 
mensen vormt de basis voor onze missie/visie:

Jezus Christus leert ons elkaar lief te hebben en naar elkaar om te zien. Ieder 
mens is kostbaar en waardevol in Zijn ogen. Daarom bieden wij met liefde en 
lef professionele zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking en/of 
psychosociale problemen. Wij kijken met hen naar wat wél kan en helpen hen 
hun leven, met de mogelijkheden die ze hebben, zo goed mogelijk vorm te geven.

Wij bieden hoopvol perspectief in onze zorg en ondersteuning

Wij komen met lef nabij

Wij investeren in mensen en betekenisvolle netwerken om hen heen

Wij handelen vakbekwaam

Onze relatie met God inspireert ons in ons handelen

Frans startte in november 2021 bij EBC: ‘Ik zie winst in het 
bundelen van krachten’

Twee maanden geleden is Frans gestart bij locatie EBC. In zijn 
functie als Kwartiermaker jeugd schrijft hij momenteel een plan 
om de jeugdtak op de Veluwe verder op te zetten.
Voor de werkzaamheden van Frans is de fusie fijn. Frans: 
‘Dankzij de fusie kunnen we de krachten bundelen. We kunnen 
bijvoorbeeld kijken hoe Profila Zorgroep in het westen van het 
land omgaat met jeugd. Daarbij kunnen we letterlijk de kunst 
afkijken en goeie ideeën meenemen naar de Veluwe. Onze 
expertises kunnen we met elkaar delen: samenwerken en van 
elkaar leren.’

Stichting Vrienden wordt… 

Stichting Vrienden
EBC Zorg, Profila Zorg en Grip op je leven gaan voortaan verder 
onder de nieuwe naam Profila Zorggroep. Net als voorheen biedt 
Profila Zorggroep hulp en begeleiding aan kinderen, jongeren 
en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, een 
autismespectrumstoornis en/of psychiatrische problematiek. 
In die organisatie zijn en blijven we op zoek naar continuïteit, 
verbondenheid in Christus en samenwerking om de best mogelijke 
zorg te bieden. Zorg waarbij onze cliënten en bewoners zich 
speciaal voelen. Want daarom werken wij in de zorg, dat is een 
bewuste keuze. 

Winst
Zorgmensen werken niet alleen voor het geld. Een zorgorganisatie is niet 

gericht op winst maken. Dat is niet het doel. Wat wel? Nou, wat denkt u 

van nog meer en nog betere zorg leveren. De toekomst van onze cliënten 

beter en gezelliger maken? Dat dus.

Zowel bij EBC Zorg als bij Profi la Zorg is er een onafhankelijke Stichting 

Vrienden. Deze stichting zoekt naar geld om extra dingen te doen voor 

bewoners en cliënten. Wensen en zorgen die niet betaald worden uit 

de zorgvergoedingen komen zo tot leven. Denk aan sport en spel, maar 

ook aan recreatie en ontspanning. Van biljarttafel tot hometrainer en 

van tuinstel tot spelletjes. Er is de afgelopen jaren veel geld bij elkaar 

gebracht, ook door u! 

Heel hartelijk dank hiervoor!

De Stichting Vrienden gaat uiteraard mee in de fusie, we zijn in overleg 

met de bestuursleden van de beide stichtingen hoe dit zo goed mogelijk 

vormgegeven kan worden. We houden u uiteraard volledig op de hoogte!

Wensen en gebeurtenissen in 2022
• Stichting Grip verhuist van Nunspeet naar het terrein van de Schuilplaats. Dat scheelt 

veel huurkosten en brengt op de Schuilplaats weer wat meer leven in de brouwerij.

• Op de Eikenhorst in Oldebroek komt een binnen-fitnessruimte en er wordt er een 
mooie blokhut met veranda en tuinmeubilair geplaatst.

• In Hoogeveen wordt nieuwbouw gepleegd, daar gaan we samen met Stichting 
Sprank een prachtige locatie neerzetten met appartementen en ruimte voor 
dagbesteding. Ook daar is geld nodig voor ontspanning, tuinaanleg enzovoort.

• In Rotterdam rijdt inmiddels een 100% elektrische personenbus om bewoners en 
cliënten te kunnen vervoeren. Omdat we duurzaamheid belangrijk vinden, willen we 
voor de andere regio’s ook graag elektrische auto’s.

Bij elkaar is er een wensenlijst van meer dan 350.000 euro. Voor een deel kunnen we 
geld aanvragen bij fondsen die hier speciaal voor zijn opgericht, maar een deel van het 
geld moeten we zelf bij elkaar brengen. En zo komt de Stichting Vrienden weer in beeld.

Ons vrijmoedige verzoek
Wilt u ons blijven ondersteunen? Dan kunnen wij al die mooie mensen die 

aan ons zijn toevertrouwd helpen om hun leven zo fi jn mogelijk in te vullen. 

Van harte aanbevolen. Wilt u een bevestiging van uw gift? Mail of bel ons, 

dan verzorgen we dat graag voor u. Het niet meer standaard versturen van 

bedankbrieven scheelt veel geld.

Klaas van der Hoeven,

senior communicatieadviseur/ fondsenwerver

Bankrekening Stichting Vrienden van EBC Zorg  : NL 70 INGB 000 300 77 00
Bankrekening Stichting Vrienden van Profila Zorg  : NL 68 RABO 031 555 51 57

Jan: ‘Als ik moet kiezen tussen verhuizen of Grip laten 
verdwijnen? Dan kies ik voor verhuizen!’

Jan Bus werkt al 17 jaar bij locatie ‘Grip op je leven’. Hij is twee 
dagen in de week werkzaam met jongeren. Op  de andere dagen 
pakt Jan andere (technische) klussen op. 

In 2022 verhuist Grip op je leven naar De Schuilplaats. 
Jan: ‘Ik werk met zoveel plezier, ik doe echt van alles wat. Het is best 
gek dat we straks moeten verhuizen, maar ik was gelijk enthousiast. 
Het is allereerst financieel slim, daarnaast kan je met dagbesteding 
dingen combineren, ook is er meer ruimte voor de dieren. Grip op je 
leven heeft Profila Zorggroep echt nodig, anders moeten we helaas 
stoppen. Dan is verhuizen toch een betere optie! 

“De begeleiding heeft mij leren haken. Ik 

vind dat heel leuk om te doen. Nu maak ik 

pannenlappen en kussens. Ik doe dan de 

makkelijke steken en de begeleiding de moeilijke 

steken. Zo maken we samen een mooi product.”

cliënt van Profi la Zorggroep

“Ik vind het fi jn dat Profi la Zorggroep 

christelijk is. We bidden, danken en lezen 

uit de Bijbel en je kan altijd praten over 

God. Dat geeft mij een fi jn gevoel.”

cliënt van Profi la Zorggroep



Volg ons op social media 
Op onze LinkedIn-, Facebook- en Instagrampagina’s posten wij 
regelmatig vacatures, nieuwtjes en verhalen. 

Wil je graag op de hoogte blijven? Volg ons via onderstaande links: 

 Profila Zorggroep
 Profila Zorggroep
 Profila Zorggroep
 @profilazorg

De accounts van EBC zorg en Grip op je leven blijven tot juli 2022 online. 
Wil je op de hoogte blijven wat we doen op de Veluwe? Volg dan onze 
Profila Zorggroep accounts. 

Paul, Ambulant medewerker bij EBC en Profila Zorg: 
‘Regelmatig bid ik om Gods wijsheid’

De fusie maakt Paul van dichtbij mee. Hij is de enige medewerker 
die bij EBC werkt en tegelijkertijd bij Profila Zorg. 
In de EBC-wandelgangen hoort hij vooral een tweestrijd rondom 
de fusie. Paul: ‘Het doet bij sommige collega’s blijkbaar best zeer 
en geeft zorgen. Ook ervaar ik in mijn werk dat de sector ambulant 
werk niet de meest winstgevende tak van sport is. Wat is het dan 
gaaf om te zien dat we de krachten van Grip, EBC en Profila Zorg als 
één organisatie, namelijk Profila Zorggroep kunnen bundelen.’ 
Regelmatig bidt hij om Gods wijsheid, voornamelijk voor collega’s 
die keuzes moeten maken rondom de fusie. Paul: ‘Ik vind het een 
voorrecht dat we als Profila Zorggroep onze professionaliteit in de 
zorg mogen verbinden aan onze christelijke identiteit.’ 

Belangrijk bericht
Profila Zorggroep is voortgekomen uit drie 
stichtingen, Profila Zorg, EBC Zorg en Grip op 
je leven. Deze stichtingen hadden hun eigen 
systeem voor relatiebeheer. Nu is ook dit systeem 
samengevoegd en heeft een update gehad. 

Profila Zorggroep werkt conform een duidelijk 
privacy reglement en de richtlijnen van de 
AVG. Voor deze ene keer maken we van de 
gelegenheid gebruik om alle gegevens 100% 
up-to-date te maken. Uw adresgegevens staan 
in onze administratie, mogelijk hebt u al vaker een 
nieuwsbrief van ons ontvangen.

Wilt u ons Magazine voortaan digitaal ontvangen? 
Geef ons dan uw mailadres door. Dat kan 
heel eenvoudig door een mail te sturen naar: 
k.vanderhoeven@profilazorggroep.nl . U kunt zich 
uiteraard op elk moment weer afmelden.

Colofon
Dit Magazine is een uitgave van Profila Zorggroep

Dit magazine verschijnt twee keer per jaar en 
wordt gratis toegezonden aan donateurs, kerken, 
zakenpartners, verwanten, deelnemers en andere 
belangstellenden.
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In onze zorg en ondersteuning aan onze cliënten laten wij ons inspireren door 
Jezus Christus. Hij is ons voorbeeld in het omzien naar elkaar. Zijn liefde voor 
mensen vormt de basis voor onze missie/visie:

Jezus Christus leert ons elkaar lief te hebben en naar elkaar om te zien. Ieder 
mens is kostbaar en waardevol in Zijn ogen. Daarom bieden wij met liefde en 
lef professionele zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking en/of 
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Twee maanden geleden is Frans gestart bij locatie EBC. In zijn 
functie als Kwartiermaker jeugd schrijft hij momenteel een plan 
om de jeugdtak op de Veluwe verder op te zetten.
Voor de werkzaamheden van Frans is de fusie fijn. Frans: 
‘Dankzij de fusie kunnen we de krachten bundelen. We kunnen 
bijvoorbeeld kijken hoe Profila Zorgroep in het westen van het 
land omgaat met jeugd. Daarbij kunnen we letterlijk de kunst 
afkijken en goeie ideeën meenemen naar de Veluwe. Onze 
expertises kunnen we met elkaar delen: samenwerken en van 
elkaar leren.’

Stichting Vrienden wordt… 

Stichting Vrienden
EBC Zorg, Profila Zorg en Grip op je leven gaan voortaan verder 
onder de nieuwe naam Profila Zorggroep. Net als voorheen biedt 
Profila Zorggroep hulp en begeleiding aan kinderen, jongeren 
en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, een 
autismespectrumstoornis en/of psychiatrische problematiek. 
In die organisatie zijn en blijven we op zoek naar continuïteit, 
verbondenheid in Christus en samenwerking om de best mogelijke 
zorg te bieden. Zorg waarbij onze cliënten en bewoners zich 
speciaal voelen. Want daarom werken wij in de zorg, dat is een 
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veel huurkosten en brengt op de Schuilplaats weer wat meer leven in de brouwerij.

• Op de Eikenhorst in Oldebroek komt een binnen-fitnessruimte en er wordt er een 
mooie blokhut met veranda en tuinmeubilair geplaatst.

• In Hoogeveen wordt nieuwbouw gepleegd, daar gaan we samen met Stichting 
Sprank een prachtige locatie neerzetten met appartementen en ruimte voor 
dagbesteding. Ook daar is geld nodig voor ontspanning, tuinaanleg enzovoort.

• In Rotterdam rijdt inmiddels een 100% elektrische personenbus om bewoners en 
cliënten te kunnen vervoeren. Omdat we duurzaamheid belangrijk vinden, willen we 
voor de andere regio’s ook graag elektrische auto’s.

Bij elkaar is er een wensenlijst van meer dan 350.000 euro. Voor een deel kunnen we 
geld aanvragen bij fondsen die hier speciaal voor zijn opgericht, maar een deel van het 
geld moeten we zelf bij elkaar brengen. En zo komt de Stichting Vrienden weer in beeld.

Ons vrijmoedige verzoek
Wilt u ons blijven ondersteunen? Dan kunnen wij al die mooie mensen die 

aan ons zijn toevertrouwd helpen om hun leven zo fi jn mogelijk in te vullen. 

Van harte aanbevolen. Wilt u een bevestiging van uw gift? Mail of bel ons, 

dan verzorgen we dat graag voor u. Het niet meer standaard versturen van 

bedankbrieven scheelt veel geld.

Klaas van der Hoeven,

senior communicatieadviseur/ fondsenwerver

Bankrekening Stichting Vrienden van EBC Zorg  : NL 70 INGB 000 300 77 00
Bankrekening Stichting Vrienden van Profila Zorg  : NL 68 RABO 031 555 51 57

Jan: ‘Als ik moet kiezen tussen verhuizen of Grip laten 
verdwijnen? Dan kies ik voor verhuizen!’

Jan Bus werkt al 17 jaar bij locatie ‘Grip op je leven’. Hij is twee 
dagen in de week werkzaam met jongeren. Op  de andere dagen 
pakt Jan andere (technische) klussen op. 

In 2022 verhuist Grip op je leven naar De Schuilplaats. 
Jan: ‘Ik werk met zoveel plezier, ik doe echt van alles wat. Het is best 
gek dat we straks moeten verhuizen, maar ik was gelijk enthousiast. 
Het is allereerst financieel slim, daarnaast kan je met dagbesteding 
dingen combineren, ook is er meer ruimte voor de dieren. Grip op je 
leven heeft Profila Zorggroep echt nodig, anders moeten we helaas 
stoppen. Dan is verhuizen toch een betere optie! 

“De begeleiding heeft mij leren haken. Ik 

vind dat heel leuk om te doen. Nu maak ik 

pannenlappen en kussens. Ik doe dan de 

makkelijke steken en de begeleiding de moeilijke 

steken. Zo maken we samen een mooi product.”

cliënt van Profi la Zorggroep

“Ik vind het fi jn dat Profi la Zorggroep 

christelijk is. We bidden, danken en lezen 

uit de Bijbel en je kan altijd praten over 

God. Dat geeft mij een fi jn gevoel.”

cliënt van Profi la Zorggroep



Volg ons op social media 
Op onze LinkedIn-, Facebook- en Instagrampagina’s posten wij 
regelmatig vacatures, nieuwtjes en verhalen. 

Wil je graag op de hoogte blijven? Volg ons via onderstaande links: 

 Profila Zorggroep
 Profila Zorggroep
 Profila Zorggroep
 @profilazorg

De accounts van EBC zorg en Grip op je leven blijven tot juli 2022 online. 
Wil je op de hoogte blijven wat we doen op de Veluwe? Volg dan onze 
Profila Zorggroep accounts. 

Paul, Ambulant medewerker bij EBC en Profila Zorg: 
‘Regelmatig bid ik om Gods wijsheid’

De fusie maakt Paul van dichtbij mee. Hij is de enige medewerker 
die bij EBC werkt en tegelijkertijd bij Profila Zorg. 
In de EBC-wandelgangen hoort hij vooral een tweestrijd rondom 
de fusie. Paul: ‘Het doet bij sommige collega’s blijkbaar best zeer 
en geeft zorgen. Ook ervaar ik in mijn werk dat de sector ambulant 
werk niet de meest winstgevende tak van sport is. Wat is het dan 
gaaf om te zien dat we de krachten van Grip, EBC en Profila Zorg als 
één organisatie, namelijk Profila Zorggroep kunnen bundelen.’ 
Regelmatig bidt hij om Gods wijsheid, voornamelijk voor collega’s 
die keuzes moeten maken rondom de fusie. Paul: ‘Ik vind het een 
voorrecht dat we als Profila Zorggroep onze professionaliteit in de 
zorg mogen verbinden aan onze christelijke identiteit.’ 

Belangrijk bericht
Profila Zorggroep is voortgekomen uit drie 
stichtingen, Profila Zorg, EBC Zorg en Grip op 
je leven. Deze stichtingen hadden hun eigen 
systeem voor relatiebeheer. Nu is ook dit systeem 
samengevoegd en heeft een update gehad. 

Profila Zorggroep werkt conform een duidelijk 
privacy reglement en de richtlijnen van de 
AVG. Voor deze ene keer maken we van de 
gelegenheid gebruik om alle gegevens 100% 
up-to-date te maken. Uw adresgegevens staan 
in onze administratie, mogelijk hebt u al vaker een 
nieuwsbrief van ons ontvangen.

Wilt u ons Magazine voortaan digitaal ontvangen? 
Geef ons dan uw mailadres door. Dat kan 
heel eenvoudig door een mail te sturen naar: 
k.vanderhoeven@profilazorggroep.nl . U kunt zich 
uiteraard op elk moment weer afmelden.

Colofon
Dit Magazine is een uitgave van Profila Zorggroep

Dit magazine verschijnt twee keer per jaar en 
wordt gratis toegezonden aan donateurs, kerken, 
zakenpartners, verwanten, deelnemers en andere 
belangstellenden.

Oplage: 10.000 stuks
Redactie:  Team Communicatie & 

Fondsenwerving Profila Zorggroep
Vormgeving:  Noregt Creative Media
Druk:  Pieters Media

Redactieadres
Kruitmolen 1
3995ES Houten
030-6357500
communicatie@profilazorg.nl
www.profilazorggroep.nl

Dit doen wij vanuit een vijftal kernwaarden:

Zorg met liefde en lef
In onze zorg en ondersteuning aan onze cliënten laten wij ons inspireren door 
Jezus Christus. Hij is ons voorbeeld in het omzien naar elkaar. Zijn liefde voor 
mensen vormt de basis voor onze missie/visie:

Jezus Christus leert ons elkaar lief te hebben en naar elkaar om te zien. Ieder 
mens is kostbaar en waardevol in Zijn ogen. Daarom bieden wij met liefde en 
lef professionele zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking en/of 
psychosociale problemen. Wij kijken met hen naar wat wél kan en helpen hen 
hun leven, met de mogelijkheden die ze hebben, zo goed mogelijk vorm te geven.

Wij bieden hoopvol perspectief in onze zorg en ondersteuning

Wij komen met lef nabij

Wij investeren in mensen en betekenisvolle netwerken om hen heen

Wij handelen vakbekwaam

Onze relatie met God inspireert ons in ons handelen

Frans startte in november 2021 bij EBC: ‘Ik zie winst in het 
bundelen van krachten’

Twee maanden geleden is Frans gestart bij locatie EBC. In zijn 
functie als Kwartiermaker jeugd schrijft hij momenteel een plan 
om de jeugdtak op de Veluwe verder op te zetten.
Voor de werkzaamheden van Frans is de fusie fijn. Frans: 
‘Dankzij de fusie kunnen we de krachten bundelen. We kunnen 
bijvoorbeeld kijken hoe Profila Zorgroep in het westen van het 
land omgaat met jeugd. Daarbij kunnen we letterlijk de kunst 
afkijken en goeie ideeën meenemen naar de Veluwe. Onze 
expertises kunnen we met elkaar delen: samenwerken en van 
elkaar leren.’

Stichting Vrienden wordt… 

Stichting Vrienden
EBC Zorg, Profila Zorg en Grip op je leven gaan voortaan verder 
onder de nieuwe naam Profila Zorggroep. Net als voorheen biedt 
Profila Zorggroep hulp en begeleiding aan kinderen, jongeren 
en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, een 
autismespectrumstoornis en/of psychiatrische problematiek. 
In die organisatie zijn en blijven we op zoek naar continuïteit, 
verbondenheid in Christus en samenwerking om de best mogelijke 
zorg te bieden. Zorg waarbij onze cliënten en bewoners zich 
speciaal voelen. Want daarom werken wij in de zorg, dat is een 
bewuste keuze. 

Winst
Zorgmensen werken niet alleen voor het geld. Een zorgorganisatie is niet 

gericht op winst maken. Dat is niet het doel. Wat wel? Nou, wat denkt u 

van nog meer en nog betere zorg leveren. De toekomst van onze cliënten 

beter en gezelliger maken? Dat dus.

Zowel bij EBC Zorg als bij Profi la Zorg is er een onafhankelijke Stichting 

Vrienden. Deze stichting zoekt naar geld om extra dingen te doen voor 

bewoners en cliënten. Wensen en zorgen die niet betaald worden uit 

de zorgvergoedingen komen zo tot leven. Denk aan sport en spel, maar 

ook aan recreatie en ontspanning. Van biljarttafel tot hometrainer en 

van tuinstel tot spelletjes. Er is de afgelopen jaren veel geld bij elkaar 

gebracht, ook door u! 

Heel hartelijk dank hiervoor!

De Stichting Vrienden gaat uiteraard mee in de fusie, we zijn in overleg 

met de bestuursleden van de beide stichtingen hoe dit zo goed mogelijk 

vormgegeven kan worden. We houden u uiteraard volledig op de hoogte!

Wensen en gebeurtenissen in 2022
• Stichting Grip verhuist van Nunspeet naar het terrein van de Schuilplaats. Dat scheelt 

veel huurkosten en brengt op de Schuilplaats weer wat meer leven in de brouwerij.

• Op de Eikenhorst in Oldebroek komt een binnen-fitnessruimte en er wordt er een 
mooie blokhut met veranda en tuinmeubilair geplaatst.

• In Hoogeveen wordt nieuwbouw gepleegd, daar gaan we samen met Stichting 
Sprank een prachtige locatie neerzetten met appartementen en ruimte voor 
dagbesteding. Ook daar is geld nodig voor ontspanning, tuinaanleg enzovoort.

• In Rotterdam rijdt inmiddels een 100% elektrische personenbus om bewoners en 
cliënten te kunnen vervoeren. Omdat we duurzaamheid belangrijk vinden, willen we 
voor de andere regio’s ook graag elektrische auto’s.

Bij elkaar is er een wensenlijst van meer dan 350.000 euro. Voor een deel kunnen we 
geld aanvragen bij fondsen die hier speciaal voor zijn opgericht, maar een deel van het 
geld moeten we zelf bij elkaar brengen. En zo komt de Stichting Vrienden weer in beeld.

Ons vrijmoedige verzoek
Wilt u ons blijven ondersteunen? Dan kunnen wij al die mooie mensen die 

aan ons zijn toevertrouwd helpen om hun leven zo fi jn mogelijk in te vullen. 
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dan verzorgen we dat graag voor u. Het niet meer standaard versturen van 

bedankbrieven scheelt veel geld.
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AVG. Voor deze ene keer maken we van de 
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Dit doen wij vanuit een vijftal kernwaarden:

Zorg met liefde en lef
In onze zorg en ondersteuning aan onze cliënten laten wij ons inspireren door 
Jezus Christus. Hij is ons voorbeeld in het omzien naar elkaar. Zijn liefde voor 
mensen vormt de basis voor onze missie/visie:

Jezus Christus leert ons elkaar lief te hebben en naar elkaar om te zien. Ieder 
mens is kostbaar en waardevol in Zijn ogen. Daarom bieden wij met liefde en 
lef professionele zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking en/of 
psychosociale problemen. Wij kijken met hen naar wat wél kan en helpen hen 
hun leven, met de mogelijkheden die ze hebben, zo goed mogelijk vorm te geven.

Wij bieden hoopvol perspectief in onze zorg en ondersteuning

Wij komen met lef nabij

Wij investeren in mensen en betekenisvolle netwerken om hen heen

Wij handelen vakbekwaam

Onze relatie met God inspireert ons in ons handelen

Frans startte in november 2021 bij EBC: ‘Ik zie winst in het 
bundelen van krachten’

Twee maanden geleden is Frans gestart bij locatie EBC. In zijn 
functie als Kwartiermaker jeugd schrijft hij momenteel een plan 
om de jeugdtak op de Veluwe verder op te zetten.
Voor de werkzaamheden van Frans is de fusie fijn. Frans: 
‘Dankzij de fusie kunnen we de krachten bundelen. We kunnen 
bijvoorbeeld kijken hoe Profila Zorgroep in het westen van het 
land omgaat met jeugd. Daarbij kunnen we letterlijk de kunst 
afkijken en goeie ideeën meenemen naar de Veluwe. Onze 
expertises kunnen we met elkaar delen: samenwerken en van 
elkaar leren.’

Stichting Vrienden wordt… 

Stichting Vrienden
EBC Zorg, Profila Zorg en Grip op je leven gaan voortaan verder 
onder de nieuwe naam Profila Zorggroep. Net als voorheen biedt 
Profila Zorggroep hulp en begeleiding aan kinderen, jongeren 
en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, een 
autismespectrumstoornis en/of psychiatrische problematiek. 
In die organisatie zijn en blijven we op zoek naar continuïteit, 
verbondenheid in Christus en samenwerking om de best mogelijke 
zorg te bieden. Zorg waarbij onze cliënten en bewoners zich 
speciaal voelen. Want daarom werken wij in de zorg, dat is een 
bewuste keuze. 

Winst
Zorgmensen werken niet alleen voor het geld. Een zorgorganisatie is niet 

gericht op winst maken. Dat is niet het doel. Wat wel? Nou, wat denkt u 

van nog meer en nog betere zorg leveren. De toekomst van onze cliënten 

beter en gezelliger maken? Dat dus.

Zowel bij EBC Zorg als bij Profi la Zorg is er een onafhankelijke Stichting 

Vrienden. Deze stichting zoekt naar geld om extra dingen te doen voor 

bewoners en cliënten. Wensen en zorgen die niet betaald worden uit 

de zorgvergoedingen komen zo tot leven. Denk aan sport en spel, maar 

ook aan recreatie en ontspanning. Van biljarttafel tot hometrainer en 

van tuinstel tot spelletjes. Er is de afgelopen jaren veel geld bij elkaar 

gebracht, ook door u! 

Heel hartelijk dank hiervoor!

De Stichting Vrienden gaat uiteraard mee in de fusie, we zijn in overleg 

met de bestuursleden van de beide stichtingen hoe dit zo goed mogelijk 

vormgegeven kan worden. We houden u uiteraard volledig op de hoogte!

Wensen en gebeurtenissen in 2022
• Stichting Grip verhuist van Nunspeet naar het terrein van de Schuilplaats. Dat scheelt 

veel huurkosten en brengt op de Schuilplaats weer wat meer leven in de brouwerij.

• Op de Eikenhorst in Oldebroek komt een binnen-fitnessruimte en er wordt er een 
mooie blokhut met veranda en tuinmeubilair geplaatst.

• In Hoogeveen wordt nieuwbouw gepleegd, daar gaan we samen met Stichting 
Sprank een prachtige locatie neerzetten met appartementen en ruimte voor 
dagbesteding. Ook daar is geld nodig voor ontspanning, tuinaanleg enzovoort.

• In Rotterdam rijdt inmiddels een 100% elektrische personenbus om bewoners en 
cliënten te kunnen vervoeren. Omdat we duurzaamheid belangrijk vinden, willen we 
voor de andere regio’s ook graag elektrische auto’s.

Bij elkaar is er een wensenlijst van meer dan 350.000 euro. Voor een deel kunnen we 
geld aanvragen bij fondsen die hier speciaal voor zijn opgericht, maar een deel van het 
geld moeten we zelf bij elkaar brengen. En zo komt de Stichting Vrienden weer in beeld.

Ons vrijmoedige verzoek
Wilt u ons blijven ondersteunen? Dan kunnen wij al die mooie mensen die 

aan ons zijn toevertrouwd helpen om hun leven zo fi jn mogelijk in te vullen. 

Van harte aanbevolen. Wilt u een bevestiging van uw gift? Mail of bel ons, 

dan verzorgen we dat graag voor u. Het niet meer standaard versturen van 

bedankbrieven scheelt veel geld.

Klaas van der Hoeven,

senior communicatieadviseur/ fondsenwerver

Bankrekening Stichting Vrienden van EBC Zorg  : NL 70 INGB 000 300 77 00
Bankrekening Stichting Vrienden van Profila Zorg  : NL 68 RABO 031 555 51 57

Jan: ‘Als ik moet kiezen tussen verhuizen of Grip laten 
verdwijnen? Dan kies ik voor verhuizen!’

Jan Bus werkt al 17 jaar bij locatie ‘Grip op je leven’. Hij is twee 
dagen in de week werkzaam met jongeren. Op  de andere dagen 
pakt Jan andere (technische) klussen op. 

In 2022 verhuist Grip op je leven naar De Schuilplaats. 
Jan: ‘Ik werk met zoveel plezier, ik doe echt van alles wat. Het is best 
gek dat we straks moeten verhuizen, maar ik was gelijk enthousiast. 
Het is allereerst financieel slim, daarnaast kan je met dagbesteding 
dingen combineren, ook is er meer ruimte voor de dieren. Grip op je 
leven heeft Profila Zorggroep echt nodig, anders moeten we helaas 
stoppen. Dan is verhuizen toch een betere optie! 

“De begeleiding heeft mij leren haken. Ik 

vind dat heel leuk om te doen. Nu maak ik 

pannenlappen en kussens. Ik doe dan de 

makkelijke steken en de begeleiding de moeilijke 

steken. Zo maken we samen een mooi product.”

cliënt van Profi la Zorggroep

“Ik vind het fi jn dat Profi la Zorggroep 

christelijk is. We bidden, danken en lezen 

uit de Bijbel en je kan altijd praten over 

God. Dat geeft mij een fi jn gevoel.”

cliënt van Profi la Zorggroep
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