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Cliënten Contact
in een nieuw jasje

• Vijf jaar
Anne Franklaan
• Nieuwe bestuurder
• Vragen aan
en verder:
- Organisatienieuws
- Tips van een schrijver
- De bossen in
- Verbouwing De Schutse

Careander is een protestants christelijke organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking

Contact

MEEPRATEN

Ik kom voor
mijn mening op!
Cliënten die bij Careander wonen en werken hebben inspraak.
Cliënten kunnen zeggen wat zij belangrijk vinden in hun leven.
Het is goed dat cliënten zelf bepalen wat zij belangrijk vinden.

Verkiezingen
In mei zijn er weer verkiezingen
voor de cliëntenraden.
Alle cliënten krijgen hierover
informatie.
Wil je meedoen in de
cliëntenraad?
Doe dan mee aan de
verkiezingen!

Cliëntenraden hebben ook inspraak.
Cliëntenraden kunnen meepraten, meedenken en
meebeslissen.
De cliëntenraad praat over onderwerpen die voor alle cliënten
belangrijk zijn.
Bijvoorbeeld over het eten.
En de veiligheid in de woning of op de werkplek.
De cliëntenraad geeft advies.

PASSIE

Gerrit Boer … tips
van een schrijver
Het is alweer een tijdje terug dat mijn tweede
boek uitkwam.
Het derde boek is in de maak.
Graag vertel ik waarom ik boeken schrijf.
Een leuk verhaaltje schrijven, dat leek me wel wat.
Maar zo’n dikke pil van schrijvers als John Grisham
nèè dat is niks, te complex.
Maar daar ligt ‘m nu juist de denkfout.
Dat moet je niet denken.
Tips hoe je een boek kunt schrijven
Denk niet; ik kan het niet!
Je verzint een verhaal….en dat hoeft niet perfect
te zijn.
Verzin dan de plaats, dit kan ook een verzonnen
plaats zijn.
Bedenk wie de personen zijn die er een rol in
hebben.
Bedenk waar ze wonen en hoe.
Kleed het huis aan, modern of juist klassiek.
Grappig is dat de personen uit jouw hoofd
komen, je ze leert kennen en wat meer is … je
gaat ze liefhebben.
Waarom zou je schrijven?
Je kunt je creaties, je spinsels erin kwijt.
Het is nog leuk ook.
Stel je voor dat jij met je eigen boek op de
voorkant van de krant staat, gaaf toch?!

Mijn volgende boek “Androi de zoekende”
is het vervolg op het eerste boek.
Het zal vol zitten met tragiek,
maar ook mooie en spannende
momenten en een beetje humor.
Er zijn nog veel boeken te schrijven,
dus laat je verassen.
Maar wat nog leuker is,
ontdek de schrijver in jezelf en je zal verbaasd
staan van je eigen kunnen.
Gerrit Boer is schrijver van de boeken ‘Markus
de zwerver en zijn bondgenootjes’ en’ Sander
de Lijfeigene van Brederode’.
Het laatste boek is verkrijgbaar via boekscout.nl.
Gerrit woont in Harderwijk en krijgt ambulante
ondersteuning.

Hoe werkt de cliëntenraad

Tip van Gerrit

Gerrit Heideveld is lid van de cliëntenraad van Veldheem.
De cliëntenraad bestaat nu precies 1 jaar.
Vertel wat je wil vertellen!
Er zitten 7 bewoners van Veldheem in de cliëntenraad.
Blijf er niet mee rondlopen!
“In het begin moesten we wennen aan het samen vergaderen.
Nu merk ik dat de leden durven te zeggen wat ze van iets vinden.
We kunnen goed ons werk doen”.
Gerrit wil graag met de cliëntenraad een achterbanbijeenkomst organiseren.
“Want wij komen op voor alle bewoners.
Daarom is het goed om ook met hen in gesprek te gaan.”

GEZOND

“Moet je die bomen zien.
Wat is het hier prachtig!”

De bossen in!
Wil je meer weten over
bewegen en gezond leven?
Kijk dan op de website van
Steffie en klik op gezondheid.
www.Steffie.nl

Tonia Noorlander loopt met haar begeleider door het Edese Bos.
Het is een mooie dag voor een boswandeling.
Tonia woont in Carré in Ede.
Carré is een woonlocatie van Careander en is in 2014 gebouwd.
Tonia is 55 jaar en heeft het goed naar haar zin in haar nieuwe
woning.
Overdag werkt Tonia in een bakkerij waar ze appeltaarten en
cake’s maakt.
Daarnaast werkt Tonia nog 1 dag in de week buiten.
Ze prikt afval van de grond en ze deelt folders rond.
’s Avonds is Tonia veel in haar appartement.
Ze breidt dan of luistert een muziekje.
In het weekend is Tonia veel op pad.
Ze gaat er dan graag op uit met de fiets.
Tonia woont in een prachtige omgeving met veel bossen en
heide.
Tonia houdt van wandelen.
“Beweging is goed voor me.
Daar voel ik me lekker fit door.
En buiten zijn vind ik heerlijk.”

KORT NIEUWS

Sloop Slunterhof

Wooncentrum Slunterhof in Ede voldeed niet meer aan de juiste eisen om in te blijven wonen.
Daarom is het oude gebouw na een afscheidsfeest gesloten.
Het gebouw is nu gesloopt.
Begin 2016 is gestart met de bouw van een nieuw appartementencomplex.
De cliënten en medewerkers wonen nu voor een poosje in De Stolpe in Harskamp.
Dit gebouw staat in de bossen en het is er erg mooi.
Foto’s van de nieuwbouw kun je vinden op de website van Slunterof: www.slunterhof .nl

Het nieuwe
Cliënten Contact
Contact

Vol met nieuwe rubrieken en verhalen.
Je kunt bijvoorbeeld kennismaken met de nieuwe bestuurder.
Of meer lezen over gezond leven.
Ook vertelt een cliëntenraad over hun werk.
En nog veel meer.
Graag horen we wat jullie er van vinden.
Vertel het je begeleider.
Of stuur een mail naar redactie@careander.nl

Veel plezier met lezen!

WONEN

Vijf jaar Anne Franklaan!
Herfst Fair

Wooncentrum Anne Franklaan bestaat 5 jaar.
Dat is reden voor een feest!
Medewerkers, ouders en teamleider Evelien
Kouwer waren al een jaar bezig met het
voorbereiden van het feest.
Maandenlang is er vergaderd en zijn er veel
leuke dingen bedacht.
Ook zijn er bedrijven en organisaties benaderd
om spullen te schenken.
Of het gelukt is? Jazeker!

Op zaterdag 21 november 2015 was het zover.
We startten om 10:00 uur met de sponsorloop.
Onder luid geklap en gejoel liepen zowel
bewoners als ouders en medewerkers het
‘rondje Anne Franklaan’.
Zo openden we de Herfst Fair.
Met bijna dertig kramen waren er vele leuke
dingen om te kopen, om te winnen of te eten.
En niet te vergeten…Het Rad van Fortuin.
Bezoekers vroegen: ‘organiseren jullie volgend
jaar weer zo’n leuke Herfstfair?
Het was een groot succes!
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KIJK MEE BIJ:

Verbouwing
De Schutse
De Schutse is helemaal verbouwd.
Er is geschilderd en er zijn nieuwe toiletten
en deuren geplaatst.

Feest Anne Franklaan

De medewerkers en kinderen hadden een
tijdelijk onderkomen vlakbij de bossen in
Ermelo.
Graag vertellen zij over de terugkeer
naar Harderwijk.

Op 28 november 2015 was een speciaal feest
in Poppodium Estrado.
Iedereen had heerlijke hapjes gemaakt en al
gauw gingen de voetjes van de vloer.
Wat een feest met DJ Appie!

Een aantal maanden geleden konden wij
terug naar ons eigen gebouw.
We hebben een feestelijke opening gehad.
De kinderen mochten het lint doorknippen,
samen met de clowns ‘nootkaasmous’.

Opbrengst

In de Schutse genieten we nu elke
dag van de ruime groepsruimten, de
frisse kleuren en de ruime hal.

Evelien Kouwer maakte bekend hoeveel de
opbrengst was van de Herfst Fair: €4700,-.
Waarvan €2350,- voor de wensen van de
bewoners van Anne Franklaan.
De andere helft gaat naar het project van
Careander over Grenzen: Maini Dibace.
Toen had Evelien Kouwer nog een
leuke verrassing voor alle bewoners en
medewerkers.
Iedereen kreeg een fotoboekje van het feest.
Iedereen kijkt vol enthousiasme terug op het
vijfjarig bestaan van Anne Franklaan.
En dit alles dankzij de hulp van heel veel
mensen!

Dankzij giften kunnen we nieuw meubilair
voor op de centrale hal aanschaffen
en nieuwe buitenspeeltoestellen.
Daar zijn we erg blij mee!

ORGANISATIE

Oud en Nieuw: Jan ter
Steeg en Bert Brouwer

Kennismaken met Bert Brouwer
Op 1 januari ben ik begonnen als bestuurder van Careander.
Inmiddels heb ik al veel locaties van Careander bezocht.
Ik ben onder de indruk van de zorg en de betrokkenheid van onze medewerkers.
Ik stel mezelf even voor.
Ik ben 55 jaar en woon in Leerdam met Daniëlle en onze zoon Rens.
Onze dochter Marlies woont in een eigen huis.
In mijn vrije tijd sport ik graag en trek ik op met familie en vrienden.
Ik heb al vaker in de zorg gewerkt.
Zo gaf ik een aantal jaren leiding aan een ambulancedienst.
De laatste jaren werkte ik als directeur/bestuurder voor een organisatie in de kinderopvang.
Werken bij Careander betekent voor mij dat ik help in de zorg aan mensen die hulp nodig hebben.
Dit vind ik belangrijk als christen.
Ik wil er voor zorgen dat de zorg die Careander biedt, goed blijft en zich verder ontwikkelt.
Het is nodig dat we blijven werken aan opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers.
Ook verwacht ik dat we meer gaan samenwerken met andere organisaties.
Ik denk aan gemeenten, bedrijven en aan andere zorginstellingen.
Careander is een gezonde organisatie die veel te bieden heeft.
Ik kijk daar dus met veel vertrouwen naar uit.
Een vader van één van onze bewoners zei tegen me ‘we willen dat onze geliefden gewoon blij zijn.
Daar gaat jullie werk over’.
Ik kan het niet beter zeggen en daar kunt u op rekenen.
Bert Brouwer, Bestuurder

Afscheid Jan ter Steeg
Op donderdag 17 december heeft Jan ter Steeg afscheid
genomen als bestuurder van Careander.
Jan ter Steeg was sinds oktober 2002 bestuurder van
Careander.
Jan werd ’s morgens opgehaald met een grote gele
personenbus die gebruikt wordt voor cliëntenvervoer.
Bij het Centraal Bureau van Careander zongen collega’s voor hem.
Daarna dronken ze samen koffie en haalden ze
herinneringen op.
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‘s Middags was er in Ermelo een bijeenkomst en
een afscheidsreceptie.
Er was een spreker en vertegenwoordigers van
de cliënten, de verwanten, het
personeel en de Raad van Toezicht deelden
herinneringen over het werken met Jan.
De aanwezigen maakten kennis met de nieuwe
bestuurder, de heer Bert Brouwer.
Tijdens de receptie kon iedereen Jan ter Steeg de
hand schudden en afscheid nemen.
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Reorganisatie
Careander is aan het reorganiseren.
De afgelopen tijd zijn er al dingen
veranderd.
Er zijn geen regiomanagers meer.
Er zijn 2 lijnmanagers gekomen.
Arianne Poel is lijnmanager langdurige
zorg.
Hans Oosterink is lijnmanager sociaal
domein en dagbesteding.
Er is een nieuwe bestuurder gekomen.
Zijn naam is Bert Brouwer.
Hij stelt zich in deze uitgave van
Cliënten Contact voor.

We zijn nu toe aan de laatste
verandering in de reorganisatie.
Per 1 april gaat de functie van
teamleider stoppen.
Daarvoor in de plaats komt de functie
van teammanager.
De teams worden zelfsturende teams.
Dat betekent dat teams zelf meer
besluiten mogen nemen.
De zorg voor de cliënt moet hiermee
hetzelfde blijven of beter worden.
Als je vragen hebt over de reorganisatie
dan kun je terecht bij de begeleiding.

PUZZEL

Volg de cijfers (er zijn alleen even nummers).
Wat is het?
Je kunt de oplossing sturen naar:
Redactie Cliënten Contact
Postbus 60
3840 AB Harderwijk

Alle onderstaande woorden zitten
horizontaal
verticaal
of diagonaal
verstopt in de puzzel.
Streep ze door en maak van de overgebleven letters het puzzelwoord.
bankstel
fruitschaal
lamp
sofa
valletje
behang
kaarsje
overgordynen
stoel
videoband
box

klok
parket
telefoon
byzettafel
krantenbak
plant
tv
cd
kussen
schildery
vaas

VRAGEN AAN

“Houd regie over je eigen leven”

Riet Sportel werkt bij Careander als secretaresse
van de directeur.
Arend Rekers is cliënt bij Careander en bezorgt
elke dinsdag de post in Harderwijk.
Hij drinkt koffie bij Riet op het Centraal Bureau.
Riet gaat met pensioen.
Arend stelt haar een aantal vragen.
Riet, we hebben al heel veel jaren samen koffie
gedronken op dinsdag.
Heel erg bedankt hier voor.

Wat ga je het meest missen als je straks
niet meer hoeft te werken?
Collega’s en cliënten, de mensen waarmee ik
werk die ga ik het meest missen.

Hoe lang heb je bij Careander gewerkt?
Ik heb 25 jaar bij Careander gewerkt.
Wat deed je voor werk?
In het begin was ik administratief medewerker.
In 1999 werd ik secretaresse van de directeur.
De directeur heette toen Jan Stokvis.
Later werd ik secretaresse van directeur Jan ter
Steeg.

Heb je nog een boodschap voor de
cliënten/medewerkers van Careander?
Mijn boodschap voor de cliënten is dat ze goed
op moeten blijven komen voor zichzelf.
Maak jezelf sterk en houd de eigen regie over je
leven.
Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed zal
blijven gaan met Careander.
Zowel met cliënten als met medewerkers.

Wat vond je het leukst om te doen?
Ik heb meegeholpen met het opzetten van de
cliëntenraden bij Careander.
Ook was ik bij de vergaderingen van de
cliëntenraad om te notuleren.
Dat vond ik erg leuk om te doen.

Hoe vond je het om samen met mij koffie
te drinken?
Ontzettend gezellig, ik zal het heel erg missen.
Arend zegt dat hij het ook gezellig vond en het
gaat missen.
Hij wenst Riet het beste voor de toekomst.

Wat zijn je plannen voor de komende tijd?
Eerst eens lekker uitslapen en beginnen met
kasten opruimen.
Na een tijdje ga ik kijken wat ik voor
vrijwilligerswerk wil gaan doen.

MEEPRATEN:

Cliënten
positief!
Regelmatig onderzoekt Careander
de tevredenheid van de cliënten.
Eind 2015 is er een onderzoek
geweest.
Dit onderzoek is gedaan
door het Landelijk Steunpunt
medezeggenschap (LSR).
Het LSR heeft onderzocht hoe
cliënten de zorg van Careander
ervaren.
En hoe cliënten hun leven ervaren.
Het LSR heeft nu het eindrapport
geschreven.
De cliënten van Wonen en
Dagbesteding geven Careander een
8,3 en de cliënten van ambulant
geven Careander een 7,8 !!
Cliënten gaan nu in gesprek met
hun begeleider over het onderzoek.
Careander gaat samen met de
centrale cliëntenraad een plan
maken om dingen te verbeteren.

Dit is een uitgave van Careander
Redactie Contact
postbus 60, 3840 AB Harderwijk
redactie@careander.nl

Careander

zorg die staat!

OP BEZOEK BIJ:

Het Morgencollege in
Harderwijk
In december gingen cliënten van Ambulant Midden op bezoek
bij het Morgencollege in Harderwijk.
Om half 3 werden we welkom geheten door leerlingen en
leerkrachten en de directeur van het Morgencollege met
koffie en gebak.
Hierna konden we kiezen uit verschillende workshops, zoals
uiterlijke verzorging, gezichtsbehandeling, nagels lakken of je
haren laten föhnen.
Bij de afdeling ICT konden we leren hoe je een kasboekje op
de computer maakt en hoe je een kerstkaart maakt op de
computer.
Bij de afdeling bouw kon je een kerstboom figuurzagen uit
hout en deze beschilderen.
We mochten kiezen uit 2 workshops.
Na de workshops gingen we naar het restaurant in de school.
Hier waren de tafels mooi gedekt door de leerlingen en kregen
we een heerlijk 4 gangen menu.
Dit was ook allemaal gemaakt door leerlingen van de school.
Als laatste dronken we een kopje koffie met elkaar.
Dit was voor mijn vrouw en mij de eerste keer dat we een
kerstviering mee maakten bij Ambulant Midden.
Het was erg gezellig om op deze manier in contact te komen
met elkaar en ook nieuwe mensen te leren kennen.
Wij vinden het voor herhaling vatbaar.
Een dikke 10 voor de leerlingen en leerkrachten van het
Morgen college die dit alles voor ons verzorgd hebben.
Groeten Bart en Rijma

