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De zorginstellingen lieten in de Wastriatlon door het 
beantwoorden van de prijsvragen blijken kennis te 
hebben van in-huiswasserij. De prijzen, waarmee de 
zorginstellingen hun wasproces kunnen optimaliseren, 
werden door Miele feestelijk uitgereikt.

Eerste prijs: Cordaan, Nieuw Vredenburgh in 
Amsterdam
Bij Cordaan Nieuw Vredenburgh werd de gewonnen 
wasmachine van Miele uitbundig gevierd met taart, 
slingers, dans en het lied ‘Kleine wasjes, grote wasjes’. 
Met dit lied wisten de medewerkers gastvrijheidscoach 
Joan Hoekstra, die de eerste prijs voor Cordaan in de 
wacht sleepte, te overtuigen de gewonnen wasma-
chine op hun locatie te plaatsen. Hoekstra kreeg twaalf 
inzendingen vanuit de verschillende Cordaan-locaties. 
“Het is fantastisch dat ze hier ook de cliënten betrek-
ken bij het wasproces. En het enthousiasme spatte van 
het lied af”, zegt Hoekstra. Bij Nieuw Vredenburgh 
doen vrijwilligers, zorgmedewerkers en cliënten samen 
de persoonsgebonden was in de linnenkamer. “Een 

Feestelijke 
prijsuitreiking voor 
de Wastriatlon
Miele Professional trok in juni het land door om de winnaars van de Wastriatlon hun 
prijzen uit te reiken. De Wastriatlon kent drie winnende zorginstellingen, die Miele 
apparatuur wonnen in drie verschillende disciplines: een wasmachine, droger en mangel. 

cliënt heeft vroeger zelf in de linnenkamer gewerkt en 
vindt het heel fijn daar te komen”, legt teammanager 
Louise Winter uit. Sinds maart 2015 wordt de was in-
tern gedaan om op deze manier voor dementerende 
cliënten de thuissituatie na te bootsen.

Tweede prijs: SVRZ, De Vurssche in Axel
Peter de Regt, hoofd interne zaken bij SVRZ, won de 
tweede prijs van de Wastriatlon: een droger. Op het 
hoofdkantoor in Middelburg, waar De Regt werkt, was 
alleen geen droger nodig. Locatie De Vurssche in het 
Zeeuwse Axel had zojuist een grote verbouwing 
achter de rug, waarbij ook de wasapparatuur werd 
vervangen. “Dat kwam dus perfect uit”, zegt hoofd fa-
cilitaire dienst Vivian Coppejans. “Miele is wat betreft 
apparatuur, betrouwbaarheid, levensduur en betrok-
kenheid de beste”, legt Coppejans de keuze voor 
Miele uit. Bij De Vurssche wordt voor 180 cliënten ge-
wassen, en draaien de machines meerdere keren per 
dag op elke woongroep. “Dan moet dat wel goed ge-
beuren.”

De eerste prijs vieren bij Cordaan. SVRZ, De Vurssche won een droger.
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' Het lijfgoed is voor 
mensen op leeftijd  
heel belangrijk'

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking 
met Miele Professional.

Derde prijs: Treant Zorggroep, De Schutse in 
Coevorden
De Schutse in Coevorden, Drenthe, won een mangel 
van Miele. Deze winnaar kiest evenwel voor een ander 
product dat zij kunnen plaatsen in de wasruimte waar 
de huiswas wordt verzorgd. Bij De Schutse wordt de 

was namelijk door de bewoners zelf gedaan. De hon-
derd bewoners van het verzorgingshuis hebben vaak 
een eigen wasmachine in hun woning staan. “Een was-
machine op de eigen woning lijkt het meest op een ei-
gen huishouding, en dat is wat we willen nabootsen”, 
aldus hoofd Ineke Bakker. “Het lijfgoed is voor mensen 
op leeftijd heel belangrijk”, vult facilitair coördinator Ti-
nie Nakken aan. “Bewoners willen zeker weten dat er 
niks met hun kleding gebeurt.” Welke apparatuur van 
Miele wordt aangeschaft om het wasproces mee te 
verbeteren, moet nog worden besloten.

De Schutse won de derde prijs. 


