
 
 
 
 
 

 

Identiteitsstatuut   

Voor het Woon/zorgcomplex Prinsessenhof te Krimpen aan den IJssel 

 
Voorwoord 

Voor u ligt het identiteitsstatuut voor het woon/zorg complex Prinsessenhof te Krimpen aan den 

IJssel. Het identiteitsstatuut beschrijft de wijze waarop wij de identiteit willen vormgeven. Daartoe is 

allereerst de grondslag verwoord. Daarna zijn in verschillende onderdelen de visie op het wonen en 

de zorg in het woon/zorgcomplex de Prinsessenhof beschreven. Daarna volgt een beschrijving van de 

werkwijze, invulling van de praktische huisregels ende praktische invulling van de identiteit. Identiteit 

is een vaste waarde waarop Agathos aanspreekbaar is.  

 

Kiezen voor Woon/zorg complex de Prinsessenhof 

Ieder mens wil voor zichzelf een woon- en leefomgeving die bij hem of haar past. Dat geldt in het 

bijzonder op het moment dat iemand zorg of hulpverlening nodig heeft. In een kwetsbare periode 

van het leven, zoekt hij geborgenheid, herkenbaarheid en veiligheid. Prinsessenhof wil in die 

behoefte voorzien door zowel in het wonen als in de zorg duidelijke keuzes te maken die hierbij 

aansluiten. Door de nadruk op de eigen reformatorische identiteit is de Prinsessenhof een woon-

zorgcomplex waar deze mensen zich thuis voelen. 

 

Grondslag 

Stichting Agathos aanvaardt Gods Woord als enige grondslag voor leer en leven. Agathos 

onderschrijft de Drie formulieren van Enigheid, vastgesteld door de nationale Synode van Dordrecht, 

gehouden in 1618 en 1619, als op de Schrift gegrond. In dit document is verwoord wat de betekenis 

is van deze grondslag voor de dagelijkse praktijk van wonen en werken in Prinsessenhof. Aan de hand 

van dit document worden aspecten zoals eerbied voor het leven, respect, gezagsverhoudingen, de 

zondag als rustdag etc. nader uitgewerkt. Van bewoners, medewerkers en vrijwilligers van 

Prinsessenhof wordt gevraagd dat zij de opgestelde uitgangspunten delen en daarnaast lid van zijn 

van één van de kerken die behoren tot de Gereformeerde gezindte (voor de lijst zie bijlage 1). De met 

de doelgroep samenhangende diversiteit in geloofsbeleving en levensbeschouwing zal worden 

gerespecteerd. In Prinsessenhof is ruimte om ieders specifieke wensen en behoeften op dit gebied te 

beleven en te uiten. Onze reformatorische identiteit is herkenbaar voor de zorgvrager en biedt 

meerwaarde aan cliënten. De identiteit is onder meer herkenbaar in het medisch-ethisch beleid, de 

aandacht voor pastorale en zingevingsvragen, bespreekbaarheid van geloofszaken en de respectvolle 

en inlevende houding van onze medewerkers. 

 

Missie 

Als organisatie hebben wij een bepaald doel. We willen wat bereiken. Dit noemen we ook wel een 

missie. De missie van Agathos heeft haar grondslag in de Bijbel en wel in Galaten 6:10b: ‘Laat ons 

goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs’. Dit is de centrale doelstelling. In 

het woon/zorgcomplex willen wij bevorderen dat senioren tot hoogbejaarden met 

ouderdomsproblemen, zo lang mogelijk zelfstandig en zinvol kunnen leven en zorg kunnen 

ontvangen in hun eigen appartement. Dit doen wij vanuit onze christelijke levensvisie: mensen 

hebben zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar. "God liefhebben boven alles en onze naaste als 

onszelf" is de Bijbelse opdracht. Agathos biedt vanuit haar missie ‘goed doen aan allen’ thuiszorg 

ongeacht de geloofsovertuiging van haar cliënten. Voor de Prinsessenhof geldt echter dat bewoners 



 
 
 
 
 
zich onderling veilig en vertrouwd moeten voelen, waardoor we in dit geval specifiek aan de 

‘huisgenoten des geloofs’ zorg bieden. 

 

Visie op het wonen in het woon/zorg complex 

In onze maatschappij zien we dat de Bijbelse waarden en normen steeds meer verdwijnen. Om die 

reden is er behoefte gekomen aan kleinschalige woon/zorg complexen met een christelijke identiteit. 

Als de woonsituatie als veilig wordt ervaren, dan geeft dat rust en vertrouwen. De gedeelde 

identiteit, waarden en normen bevorderen de herkenbaarheid en de eigenheid van de leefomgeving. 

Daarom werken we mee aan de totstandkoming van kleine woon/zorgcomplexen waar de christelijke 

identiteit praktisch gestalte krijgt en waar deze identiteit gewaarborgd wordt. In de 

woon/zorgcomplexen willen wij een christelijke sfeer hebben en uitstralen. De basis ligt vast in de 

Bijbel. De Heere Jezus heeft zelf geboden; ‘dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt’ (Joh. 15:12a). 

Dit houdt in dat bewoners uit overtuiging kiezen voor dit expliciete christelijke karakter van het 

woon/zorgcomplex en van harte bereid zijn om deze levenssfeer te ondersteunen en te bevorderen. 

Dat kan uiteraard alleen als we elkaar vinden in het Woord van God. Van bewoners wordt daarom 

verwacht dat zij meelevend of (belijdend) lid zijn van de participerende kerken danwel op dezelfde 

grondslag staan in leer en leven.  

 

Wat betekent dit in de praktijk? 

Het vastleggen van uitgangspunten op papier is geen garantie dat de werkwijze in de praktijk 

daarmee in overeenstemt. Toch willen we in dit document een aantal zaken aan de orde stellen. 

Daarnaast zijn er voor medewerkers en vrijwilligers gedragscodes vastgesteld waarop we 

aanspreekbaar willen zijn.  

 

Richting voor het samen leven en werken in Prinsessenhof 

Om een handvat te hebben hoe de identiteit in de dagelijkse praktijk tot uitdrukking komt, hebben 

we een aantal grondregels als richtinggevend voor het beleid geformuleerd. Uitgangspunt hierbij zijn 

de geboden en beloften die God voor het samenleven van mensen heeft gegeven. God leert ons het 

leven van elk mens, hoezeer ook lichamelijk of psychisch door achteruitgang en beperkingen 

geschonden, als menselijk leven te blijven waarderen. Dit moet tot uitdrukking komen in de 

behandeling en begeleiding van onze bewoners. Wij waarderen het leven van ieder mens als een 

bijzondere vorm van leven. De mens is geschapen met verantwoordelijkheid naar God en zijn 

medemens. Deze relaties zijn karakteristiek voor de mens. In de Bijbel wordt het specifieke van de 

mens onder woorden gebracht met de benaming: ‘Beeld van God’. Met de invulling van onze 

identiteit willen wij niet de indruk wekken ons alleen te beperken tot regels. Wij zijn ons ervan 

bewust dat voortgaande ontwikkelingen en zich voordoende vragen het verwoorden van de 

identiteit tot een blijvende opdracht maken. Wij zien het uitvoeren van die opdracht als een verder 

gaan in het hier getrokken spoor. 

 

1. Wij dienen God, gehoorzaam aan Zijn heilig Woord 

God heeft de wereld geschapen. In ons door eigen schuld verworden bestaan heeft Hij Zijn 

Zoon gezonden tot Verlosser. Deze God, de Vader van Jezus Christus, heeft recht op 

aanbidding in gelovige gehoorzaamheid. Het is niet geoorloofd enig schepsel of een 

geschapen macht of kracht met God, de Vader van Jezus Christus gelijk te stellen of daaraan 

Goddelijke eer toe te kennen. De wijze, waarop wij God moeten dienen, wordt door Hem 

bepaald. Hij vraagt gehoorzaamheid aan Zijn Woord. De Bijbel is de norm voor ons geloof en 

voor ons handelen. God vraagt, dat wij met eerbied over Hem spreken en dat wij eerbiedig 

Zijn Woord lezen en ter sprake brengen. In de openbare ruimte wordt alleen de 



 
 
 
 
 

Statenvertaling gebruikt en bij weeksluitingen wordt uitsluitend de psalmen en enige 

gezangen in de berijming van 1773 gezongen. Misbruik van Gods Naam, lichtvaardig gebruik 

van Bijbelwoorden, en alle spreken over God dat niet uit eerbied voortkomt, wijzen wij af. 

Wij willen een sfeer scheppen, waarin eerbied voor Gods Woord tastbaar is. Door lezen, 

bidden en, indien mogelijk, zingen of doen zingen, zoeken wij God eer te brengen. Zo willen 

wij een sfeer in huis brengen, die van liefde en harmonie doortrokken is.  

 

2. Ontmoeting en samenzijn die aansluit bij de identiteit 

Het woon/zorgcomplex is vrij toegankelijk. We willen door de onderstaande regels het 

woongenot en veiligheid bevorderen. In de algemene ruimtes is er gelegenheid voor 

ontmoeting en samenzijn. Er kunnen dagactiviteiten gehouden worden. Deze activiteiten 

mogen niet in strijd zijn met Gods Woord. In deze ruimtes is het ook mogelijk een Bijbelkring, 

of weeksluiting te houden. Het is mogelijk om vanuit de kerken of Agathos deze activiteiten 

op te zetten indien hier behoefte aan is. Ook andere identiteitsgebonden bijeenkomsten zijn 

mogelijk. De godsdienstige overtuiging en/of mening van medebewoners wordt hierin 

gerespecteerd. Iedere week wordt een weeksluiting gehouden door predikanten, pastoraal 

medewerkers of ambtsdragers aangedragen door een van de participerende kerken.  

 

3. Zondag is een rustdag 

De zondag is voor ons een bijzondere dag. Dit geschenk van God eerbiedigen wij in gepaste 

rust. Op deze dag staat de dienst aan God en Zijn Woord centraal. Wij willen, voor zover dat 

mogelijk is, deze dag als een rustdag beleven en zullen nalaten wat op een andere dag kan 

worden gedaan. In de openbare ruimtes zijn op zondag geen activiteiten. Op zondag mag er 

niet verhuisd, getimmerd, geboord e.d. worden en bewoners onthouden zich van drogen van 

was op de balkons/terrassen. Wij eerbiedigen de zondag als een geschenk van God om voor 

ons hart toerusting te ontvangen en naar lichaam en geest tot rust te komen. De zorg zal 

uiteraard wel worden verleend op zondag. Tevens is bezoek aan de bewoners van familie en 

andere verwanten van harte welkom.  

 

4. Gezag en respect  

Wij erkennen gezagsverhoudingen. Aan medewerkers wordt dienend leiding gegeven, zodat 

zij in staat zijn elke dag goede en betrokken zorg te bieden. Voorschriften en aanwijzingen 

moeten worden opgevolgd. Dit met inachtneming van overleg dat noodzakelijk is in een 

werksituatie. Gezag moet in liefde worden uitgedragen. Eerbied voor gezag, betekent ook 

respect tonen voor bewoners. In de omgang met hen blijkt dat uit een waardige en inlevende 

bejegening.  

 

5. Eerbied voor het leven 

Wij hebben eerbied voor het leven van het begin tot het einde. Wij achten het niet 

geoorloofd menselijk leven te beëindigen. Al blijft er niets anders over dan met de bewoner 

tot het einde mee te gaan. Als we alleen nog kunnen verzorgen en verplegen, pijn verlichten 

zonder dat er nog iets te genezen is, ook dan wordt van ons de volle inzet gevraagd en 

trachten wij die te geven. Deze eerbied wil niet tot fanatisme leiden, alsof er nooit een 

moment zou kunnen komen, waarop wij uit eerbied voor de eindigheid van ons leven hier op 

aarde terug moeten treden. De bepaling van dat moment dient in uiterste zorgvuldigheid te 

geschieden. Liefde tot de medemens, naar het voorbeeld van Christus, dwingt onszelf tot het 

uiterste voor het welzijn van de bewoners in te zetten. Het is mogelijk dat het lichaam na het 

overlijden opgebaard wordt in het eigen appartement. Bij het uitdragen van de overledenen 



 
 
 
 
 

verwachten wij respect en stilte tijdens dat moment. Palliatieve zorg – palliatieve sedatie – 

kan door Agathos geboden worden door professionele hulpverleners. Onze medewerkers 

werken niet mee aan of euthanasie. Onze medewerkers verlenen geen medewerking aan 

crematies.  

 

6. Wij eerbiedigen het huwelijk tussen man en vrouw 

Wij erkennen alleen het huwelijk als instelling van God en geloven, dat de Bijbelse 

voorschriften voor ons seksuele leven bindend zijn.  Dat betekent dat wij de huwelijksrelatie 

tussen man en vrouw eerbiedigen. Wij willen onze medemens ook in zijn seksuele leven 

respecteren en met eerbied voor reinheid en zuiverheid benaderen.  

 

7. Respect voor elkaars eigendommen 

Wij respecteren de eigendommen van een ander, zowel van bewoners als medewerkers. Wij 

zullen op geen enkele wijze van de positie van afhankelijkheid van de bewoners 

gebruikmaken om iets in eigendom te krijgen, wat ons buiten die relatie niet ten deel zou 

vallen. Wij staan terughoudend tegenover tastbare bewijzen van dankbetoon voor verleende 

diensten.  

 

8. Kleding in overeenstemming met de identiteit 

Wij verwachten van onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers dat zij zich eerbaar kleden.. 

Van onze vrouwelijke bewoners, medewerkers en vrijwilligers wordt gevraagd om als 

bovenkleding geen broek te dragen. Bezoekers en relaties die daarin een andere keuze 

maken, worden door ons gerespecteerd.  

 

9. Open en eerlijk communiceren 

In gesprekken met en over anderen willen wij zuiverheid betrachten, zonder te roddelen of 

een voorstelling van zaken te geven, die met de waarheid in strijd is. Niet alles wat medisch 

bekend is, kan direct ter kennis gebracht worden van de bewoner en/of familie.  In die 

communicatie willen wij geen mededelingen doen die met de feitelijke situatie in strijd zijn. 

Wij staan een eerlijke communicatie met ieder voor, maar erkennen, dat niet alles op elk 

moment, te allen tijde, gezegd kan worden. Bij terughoudendheid in informatie zal het 

respect tot het geestelijk en lichamelijk welzijn bepalen waar de grens getrokken moet 

worden. In de omgang met bewoners, hun familieleden en met elkaar zoeken wij in liefde en 

zuiverheid het voorgaande in praktijk te brengen. Leven en welzijn van de ander willen wij 

dienen; zijn persoon, privacy en bezit respecteren wij. Wij belijden, dat wij dit niet uit onszelf 

kunnen, doch alleen door de kracht en de genade van de Heilige Geest.  

 

10. Omgang met televisie en internet 

De televisie biedt veel programma’s waarvan de inhoud niet strookt met onze identiteit. 

Daarom is een televisietoestel in Prinsessenhof niet toegestaan. Ook in de openbare ruimtes 

is geen gelegenheid om televisie of film te kijken. In de openbare ruimtes is geen apparatuur 

aanwezig zoals computer, internet e.d. In het eigen appartement heeft men een eigen 

verantwoordelijkheid. In elk appartement is er een telefoon en internet aansluiting.  Voor het 

omgaan met internet, e-mail en sociale media is voor medewerkers een aparte gedragscode 

opgesteld.   
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