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VAN DE BESTUURDER:

Kennismaken met Bert Brouwer
Op 1 januari ben ik begonnen als bestuurder van Careander. Jan ter Steeg had een uitgebreid
inwerkprogramma voor me gemaakt. Daardoor kon ik vlot van start met de kennismaking met vele
nieuwe mensen. Inmiddels heb ik al een flink aantal locaties van Careander bezocht. Bij iedere locatie valt
mij de zorg en betrokkenheid van onze medewerkers op. Dit geeft mij veel vertrouwen voor de toekomst.
Graag stel ik mezelf voor. Ik ben 55 jaar en woon in
Leerdam met Daniëlle en onze zoon Rens. Onze dochter
Marlies is al uitgevlogen. Mijn achtergrond ligt deels
in de zorg en deels daarbuiten. Zo heb ik een aantal
jaren leiding gegeven aan een ambulancedienst. De
laatste jaren werkte ik als directeur/bestuurder voor een
organisatie in de kinderopvang. In mijn vrije tijd sport ik
graag en trek ik op met familie en vrienden. Verder ben ik
vrijwilliger bij Gevangenenzorg Nederland.
Werken bij Careander betekent voor mij dat ik bijdraag
aan zorg voor medemensen die die zorg hard nodig
hebben. Dat raakt ook de kern van mijn overtuiging
als christen. We leven gelukkig in een land waarin de
zorg op een hoog niveau staat, maar de samenleving
verandert in hoog tempo. Ik wil me er sterk voor
maken dat de zorg die Careander biedt, goed blijft en
zich verder ontwikkelt. Daarvoor is het nodig dat we
blijven werken aan opleiding en ontwikkeling van onze
medewerkers en dat we de interne bedrijfsvoering goed
op orde houden. Ook verwacht ik dat we meer en meer
zullen gaan samenwerken met andere organisaties. Ik
denk daarbij aan gemeenten, bedrijven en aan andere
zorginstellingen. Careander is een gezonde organisatie
die veel te bieden heeft. Ik kijk daar met veel vertrouwen
naar uit.
Bij alles wat ik ga ondernemen houd ik voor ogen wat
de vader van één van onze bewoners tegen me zei: ‘we
willen dat onze geliefden gewoon blij zijn. Daar gaat jullie
werk over’. Kernachtiger kan ik het niet zeggen.
Op de korte termijn vragen de interne veranderingen bij
Careander veel tijd en aandacht.

Jan ter Steeg schreef daar op deze plek eerder al over.
Careander wil toe naar een situatie waarin meer ruimte
is voor de eigen regie van cliënt, diens familie/sociaal
netwerk en de professionele begeleider. Om dat te
realiseren leggen we meer verantwoordelijkheden
neer bij de teams. Het aantal leidinggevende functies
neemt dan ook af. De succesvolle invoering van deze
veranderingen gaan niet vanzelf. Daarom besteden we
daar veel tijd aan.
De kern van onze visie blijft bij dit alles dat we goede
zorg willen bieden voor mensen met een verstandelijke
beperking. Daar kunt u op rekenen!
Met vriendelijke groet,
Bert Brouwer, Bestuurder

‘Onder de indruk van
de zorg voor medemens’

‘Reden voor
een feest’

OP LOCATIE:

Vijf jaar Anne Franklaan!
Lustrum
Wooncentrum Anne Franklaan bestaat 5 jaar. En dat is
reden voor een feest!
Teamleider Evelien Kouwer, haar team en ouders hebben
maandenlang vergaderd en leuke activiteiten bedacht.
Voor één van deze activiteiten, een rad van fortuin,
zijn bedrijven en organisaties benaderd om spullen te
schenken. Of het gelukt is? Jazeker!

Herfst Fair

In de speech maakte Evelien Kouwer de totale opbrengst
van de Herfst Fair bekend…€4700,-! De helft wordt
gebruikt voor wensen van de bewoners van Anne
Franklaan. De andere helft gaat naar het project van
Careander over Grenzen: Maini Dibace.
Evelien Kouwer had nog een leuke
verrassing voor alle bewoners
en medewerkers.
Iedereen kreeg een
fotoboekje van het
feest.

Op zaterdag 21 november 2015 was het zover. Om 10:00
uur startte de sponsorloop. Onder luid geklap en gejoel
liepen zowel bewoners als ouders en medewerkers het
‘rondje Anne Franklaan’. Dit was ook de start van
de 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.
Het was een groot succes! Bezoekers vroegen:
organiseren jullie volgend jaar weer zo’n leuke
Herfstfair? Het was dus een groot succes!
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Feest Anne Franklaan

Op 28 november 2015 was er een speciaal feest in
Poppodium Estrado. Iedereen had heerlijke hapjes
gemaakt en al gauw gingen de voetjes van de vloer op de
muziek van DJ Appie!
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‘Feestelijke opening
De Schutse’

KORT NIEUWS:

Verbouwing
De Schutse

Deze zomer is de renovatie van start gegaan. De kinderen en
begeleiding hebben deze tijd doorgebracht in Ermelo. Een
mooi tijdelijk onderkomen vlakbij de bossen. Hierdoor
was er ruimte voor de verbouwing in de Schutse.
Nieuwe toiletten en deuren zijn geplaatst en
alles is opnieuw geschilderd. Graag vertellen de
medewerkers over de verhuizing terug naar
Harderwijk.
Na de verbouwing konden we een aantal maanden
geleden terug naar ons eigen gebouw aan de
Beneluxlaan in Harderwijk. We hebben een feestelijke
opening gehad. De kinderen mochten het lint
doorknippen, samen met de clowns ‘nootkaasmous’.
Het was een geslaagde dag, waar veel ouders, opa’s &
oma’s, bekenden, maar ook buurtbewoners naar toe zijn
gekomen. Allemaal bedankt hiervoor!!
In de Schutse genieten we nu elke dag van de ruime
groepsruimten, de frisse kleuren en de ruime hal. Dankzij giften
kunnen we nieuw meubilair voor op de centrale hal aanschaffen en in
het voorjaar nieuwe buitenspeeltoestellen.
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Sloop Slunterhof
Wooncentrum Slunterhof in Ede voldeed niet meer aan
de wooneisen van deze tijd. Dit was de reden om te
kiezen voor sloop en nieuwbouw van deze woonlocatie.
Na een kleurrijk afscheidsfeest van het gebouw van
Slunterhof aan de Weerdestein 375 te Ede, is de sloop
van het oude gebouw gestart.

‘Nieuwbouw
van start’

De cliënten en medewerkers verblijven tijdelijk in
het landelijk gelegen gebouw De Stolpe aan de
Tepelenburgweg 3 in Harskamp.
Begin 2016 is gestart met de bouw van het nieuwe
appartementen complex in Ede. Vorderingen van de
nieuwbouw met foto’s kunt u vinden op de website van
Slunterhof : www.slunterhof.nl

Het nieuwe Contact
U leest nu het nieuwe Contact.
Nieuw qua opmaak, grootte en rubrieken.
Maar nog steeds gevuld met informatie van en over Careander.
Graag vernemen wij van u wat u van deze uitgave vindt.
U kunt een mail sturen naar redactie@careander.nl
Veel leesplezier!

OP BEZOEK BIJ:

De Boshoek in Ede
De Boshoek is een
ontmoetingsruimte van
Careander, gelegen aan de rand
van het centrum van Ede. De
ruimte ligt op de begane grond
van appartementencomplex
Carré, waar onder andere
mensen met een (licht)
verstandelijke beperking wonen.
In de Boshoek worden verschillende
activiteiten georganiseerd met
behulp van vrijwilligers en stagiaires.
Het initiatief komt van Team
Ambulant regio Zuid.
Eén van de wekelijkse activiteiten
is de woensdagavondinloop voor
mensen met een beperking.
Zo is er regelmatig een koffie-inloop,
waarbij ontmoeting voorop staat en
deze wordt afgewisseld met themaavonden ter bevordering van de
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zelfredzaamheid en creatieve
activiteiten. Gerard is één van de
vaste bezoekers. Hij vertelt hierover:
“Op woensdagavond hebben we een
gezellige groep mensen en dat is heel
erg leuk! We doen spelletjes, maken
muziek en knutselen soms. We
hebben een keer een mannenavond
gehad en vrouwenavond. De mannen
gingen bowlen en de vrouwen
maakten elkaar op met van die troep
in het gezicht.

‘Elkaar
ontmoeten’
We hebben ook een barbecue gehad
en een paar keer bingo. Ik heb ook
wel eens gekookt en toen hebben
we met een heel stel gegeten in de
Boshoek.

Verder waren er interessante
avonden over voeding,
brandveiligheid en Eerste Hulp Bij
Ongelukken.”
Hoe zorg je ervoor dat er
verschillende mensen bij een
ontmoetingspunt komen?
Careander en welzijnsorganisatie
Welstede hebben een onderzoek
uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het
niveauverschil van de bezoekers
een belemmering kan zijn om naar
een ontmoetingsplaats te gaan.
De bezoekers in de Boshoek geven
aan dat het juist fijn is om samen
met mensen te zijn die ook een
beperking hebben. “Je hoeft je niet
beter voor te doen dan je bent”.
Om mensen op de hoogte te
houden, worden de activiteiten ook
kenbaar gemaakt via de
Facebookpagina. Neem zelf eens
een kijkje op Facebook/Careander
De Boshoek.

‘Buiten aan het werk’

CLIËNTEN AAN HET WOORD:

Op de Werkboerderij
Na een drukke tijd van schoonmaken, inpakken en
verhuizen zijn we begonnen op de werkboerderij.
Voor wie het nog niet weet: wij werken op de
boerderij van de familie Bakker in ‘t Harde.

Dan hopen we dat de verbouwing voor onze nieuwe
werkplek bijna klaar is. We gebruiken nu namelijk nog
“een keet” als werkplek en als kantine. Dat is een beetje
behelpen, maar ook wel heel gezellig. Als de verbouwing
klaar is, krijgen we een grote werkruimte en kantine.

Acht medewerkers van Dagactiviteitencentrum Shalom
werken sinds kort op de Werkboerderij. Wij helpen de
boer met het melkgeven van de kalfjes en we geven ze
hooi, water en brokjes.
Ook zorgen we dat de stallen netjes aangeveegd zijn.
Maar we doen nog veel meer. Er wordt hout gekloofd
en we werken aan spullen die verkocht worden in onze
winkel “Net Effe Anders” in Elburg.
Als de dierenarts komt, kijken we mee en soms mogen
we de boer en dierenarts helpen.
In het voorjaar gaan we
beginnen met het
aanleggen van een
moestuin.
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Als het zover is hoort u weer van ons!
Ria, Piet, Gert, Madelon, Frank Jan, Marieke, Rebecca en
Frans.
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ORGANISATIE:

Feestelijk afscheid
Jan ter Steeg
Op donderdag 17 december heeft Jan ter
Steeg feestelijk afscheid genomen als
bestuurder van Careander. Jan is sinds
oktober 2002 bestuurder van Careander.
Onder zijn leiding is Careander in de
afgelopen jaren gegroeid tot een moderne,
professionele zorgorganisatie, waar de
kernwaarden Dichtbij en Daadkrachtig
hoog in het vaandel staan.
Jan werd ’s morgens opgehaald met een
gele personenbus waarin cliënten worden
vervoerd om vervolgens bij het Centraal Bureau
van Careander door de collega’s te worden
toegezongen met een prachtige aubade. In de
ochtend was verder tijd voor herinneringen
ophalen en samen een laatste keer als collega’s
koffie te drinken.

organisaties”.
Vertegenwoordigers van de
cliënten, de verwanten, het
personeel en de Raad van Toezicht
deelden herinneringen over het
samenwerken met de bestuurder.
Ook maakten de aanwezigen
kennis met de nieuwe bestuurder van
Careander, de heer mr. Bert Brouwer.
Tijdens de afscheidsreceptie konden de
genodigden onder het genot van een hapje
en een drankje op informele wijze Jan ter
Steeg een hand schudden
en afscheid nemen.

‘Herinneringen aan
mooie momenten’
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Jan ter Stee

s’ Middags werd Jan een symposium en
een afscheidsreceptie aangeboden in de
Heerlickheijd in Ermelo. Spreker op het
symposium was mr. Marius Buiting, directeur
van de NVTZ, over het onderwerp “Verdraaide
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ACTIVITEIT UITGELICHT:

Cliënten bezoeken
Morgencollege
Op maandag 14 december
mochten de leerlingen van de
opleiding Consumptief van het
Morgencollege in Harderwijk
bijzondere gasten ontvangen.
De cliënten van het ambulante
cluster van Careander kwamen
op bezoek voor workshops en
een uitgebreid diner.
De examenleerlingen van de opleiding
Consumptief van het Morgencollege
in Harderwijk ontvangen elke week
een groep gasten in hun restaurant.
‘De leerlingen doen praktijkervaring
op en als school kunnen we laten
zien wat we doen’, vertelt docente

Jolanda Reckers. ‘De cliënten nemen
op hun beurt een kijkje in een
andere wereld. Meerdere werelden,
welteverstaan. Want in combinatie
met het diner hebben onze docenten
verschillende workshops gegeven.’

Workshops
Het programma werd door de cliënten
met enthousiasme ontvangen. ‘Ik heb
meegedaan aan de workshop ICT’,
vertelt Robin. ‘Omdat ik op mijn werk
veel achter de computer zit, wilde
ik hier graag meer over leren.’ Henk
heeft tijdens de workshop Bouw een
kerstboom gemaakt. ‘Leuk. Dit heeft
met natuur te maken en daar heb ik

veel interesse in.’ Marlies vervolgt:
‘Ik heb me laten opmaken en makeuptips gekregen. Het meest kijk ik uit
naar het diner. Ik ben benieuwd wat
er op het menu staat!’

Vak leren
Terwijl de cliënten genoten van hun
middagje uit, waren de leerlingen
druk met koken, tafels dekken
en eten serveren. ‘Die drukte
zijn we inmiddels gewend’, zegt
leerling Daan Evers. ‘We runnen dit
restaurant zestien weken lang. De
ene week sta je in de keuken en de
andere week in de bediening. Zo doe
je veel ervaring op. Want wanneer je
de werkzaamheden zelf uitvoert, leer
je het vak pas echt.’

ORGANISATIE:

Werken aan Werk en Dagbesteding
Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan voor iedereen die kan werken en daarbij ondersteuning nodig heeft.
De overheid wil ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen met het arbeidsproces. Dit vraagt veel samenwerking tussen
organisaties en gemeenten omdat er nieuwe werkwijzen en routes ontwikkeld zullen worden.
Beleidsmedewerker Lucette Schepers vertelt dat Careander

Met de gemeente Harderwijk wordt gesproken over

het initiatief heeft genomen voor de nieuwe werkgroep

samenwerking, onder andere hoe voorkomen kan worden

Co-creatie, een samenwerking met gemeenten. “Door samen

dat mensen met een arbeidsbeperking in Harderwijk van

te werken, willen we ervoor zorgen dat niemand tussen

loket naar loket gestuurd worden.

wal en schip valt en geven we een concrete invulling aan de
organisatie van werk tot aan dagbesteding voor de cliënt.

Om te bereiken dat ieder mens volwaardig kan deelnemen
aan de samenleving door te werken of dagbesteding

Om dit doel te realiseren heeft de werkgroep de volgende

te volgen, werkt de werkgroep Co-creatie samen met

uitgangspunten:

gemeenten en collega organisaties.

• De cliënt staat centraal en kiest de weg naar zijn meest

Samen optrekken en van elkaar leren is een goede start,

haalbare doelstelling. Organisaties ondersteunen hierin.

waar nog veel werk verzet zal worden.”

• Om de route die de cliënt aflegt zo goed mogelijk te
ondersteunen, zijn alle relevante partijen betrokken om te
werken met een eenduidige werkwijze.

9

VRIJWILLIGERS IN BEELD:
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Margreet en Peter Kalter werken als vrijwilliger
bij het project ‘Eten bij de Buren”. Dit project
is een initiatief van woonlocatie ’t Schild en
vrijwilligersorganisatie Zorgdat in Harderwijk. Iedere
donderdagmiddag tussen 12.00 en 14.00 uur kan er
aangeschoven worden voor een warme maaltijd bij
het Grand Café van ’t Schild voor een bijdrage van vijf
euro.
Margreet en Peter zijn ‘buren’ van ’t Schild en wonen
in het wooncomplex de 7Akkers dat direct naast de
woonlocatie ’t Schild staat.
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Er was al regelmatig contact met de clienten van
’t Schild via activiteiten als de wandelvierdaagse en de
bingo. Dinsdagmorgen tijdens het koffiemoment bij de
7Akkers kunnen bewoners zich opgeven en betalen. Het
menu wordt per maand gemaakt door de kok van
’t Schild, Lilian en vaak wordt er eerst gekeken wat er op
tafel komt, voordat ingeschreven gaat worden. Ook via
de vrijwilligersorganisatie ZorgDat is de mogelijkheid om
aan te melden.
De taken die Margreet en Peter uitvoeren zijn heel
divers. De tafels dekken en een glas water voor iedereen
klaarzetten.

‘Het is net alsof je
uit eten bent’

Bij de maaltijd is er een keuze uit een aantal drankjes.
Margreet en Peter nemen de bestelling op en brengen de
drankjes rond. Als kok Lilian het eten klaar heeft serveren
Margreet en Peter uit. Iedere week staat er ook een toetje
klaar. Opruimen en afwassen hoort er natuurlijk ook bij.
Margreet: “door de maaltijd 1x per week aan te bieden
blijft het leuk, het is net alsof je uit eten bent!”
Op de vraag wat is het leukste aan dit vrijwilligerswerk,
zegt Margreet dat het fijn is om met mensen om te gaan
en ze gastvrij te ontvangen. Veel bezoekers komen alleen,
er wordt gezelligheid en een gezonde maaltijd geboden.
Kok Lilian bedenkt én kookt een gezonde warme maaltijd
dat per maand bekend is. Dit varieert van zuurkool tot
nasi. Peter vertelt dat er een ideeënbus in de ruimte staat
waarin bezoekers menusuggesties kunnen doorgeven.
Op dit moment eten ongeveer 20 mensen mee. Dit aantal
maakt het makkelijk om met twee of drie vrijwilligers
te werken. Er wordt nagedacht hoe er meer mensen
enthousiast gemaakt kunnen worden. Als er straks meer
mensen komen, kan een samenwerking met clienten van
’t Schild een goede aanvulling zijn.

HOE WERKT DAT?

Wachtlijst wonen
Careander
Cliënten met een verstandelijke beperking voelen
zich thuis in de woonlocaties van Careander. Er is
veel aandacht voor de specifieke mogelijkheden
en wensen van de individuele bewoners.
In de woonlocatie kan iedereen – naar behoefte –
gebruik maken van verschillende diensten. Denk
aan samen eten, de was laten doen, ondersteuning
bij administratie en het beheren van financiën,
ondersteuning bij het opruimen en schoonmaken,
professionele ondersteuning bij andere vragen.
Wonen bij Careander betekent een goed verzorgd en
modern appartement. De appartementencomplexen
staan meestal middenin een woonwijk en hebben
allemaal een buitenruimte. Kenmerkend voor elke
locatie is het open karakter en de kleinschaligheid.
Neemt u gerust vrijblijvend contact op met het Zorgloket
voor vragen, advies, informatie over de locaties of
als u twijfelt over de huidige locatie en nadenkt over
een verhuizing. Wij denken graag met u mee!
Wellicht kunt u alvast op de wachtlijst worden
geplaatst. Het grote voordeel hiervan is; u bent dan
in beeld bij Careander en Careander heeft een beeld
van u. Hierdoor kan er snel geschakeld worden
bij een open plek op een van onze locaties.

Zorgloket tel. 0341-467 832 of
zorgloket@careander.nl

Cliënten
beoordelen
Careander
positief!
In oktober is binnen
Careander een
cliënttevredenheidsonderzoek
gehouden. Dit onderzoek
is in samenwerking met
het Landelijk Steunpunt
Medezeggenschap (LSR)
uitgevoerd.
Uit het onderzoek blijkt
dat cliënten van Wonen en
Dagbesteding Careander
waarderen met een 8,3.
De ambulante cliënten geven
Careander een 7,8 !!!
Een resultaat om trots op te
zijn! Afdeling Kwaliteit stelt een
verbeterplan op met suggesties
op zowel organisatie- als
cliëntniveau.

IN HET NIEUWS:

De Postkamer als stilleven

Een dame krijgt een bord met een chique stapel boerenkool voor haar
neus, terwijl de boer naast haar bediend wordt met iets culinairs. Zijn
mondhoeken verraden hierbij al: ‘wat de boer niet kent… eet hij niet’.
De Postkamer in Nijkerk zet ieder half
jaar een Nederlandse kunstschilder
centraal door het maken van een foto
naar aanleiding van een schilderij van
de kunstenaar. Met in de hoofdrol
mensen met een beperking. Styliste
Paula de Lepper en fotografe Mathilde
Dusol zetten de medewerkers van De
Postkamer in het voetlicht.

mij enorm aan. Je ziet meteen de
boodschap die wordt uitgebeeld en dit
schilderij past helemaal bij dit winterse
seizoen.”
De keuken van De Postkamer werd
aan het werk gezet om de gerechten
van het schilderij zo natuurgetrouw
mogelijk na te bootsen. Gerlinde van
Dijk mocht in de rol van chique dame
kruipen, Laurens Rook is
de boer en Damon van de
Vuurst kreeg de rol van
ober.
Damon: ,,Het was heel zwaar om een
dienblad en een bord tegelijk vast
te houden, het blad ging helemaal
schuin. We moesten ook heel stil
blijven staan en zitten, wat best lastig
was.”
De kunstschilder is zelf bijzonder
tevreden met het resultaat. Ik vind de
foto een fantastische weergave van
mijn schilderij.”

Wat de boer
niet kent…

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

Careander

zorg die staat!

Kunstenaar Marius van Dokkum
had eigenlijk een druk programma
vandaag, maar maakte graag ruimte
in zijn agenda. De schilder staat
bekend om schilderijen met een
knipoog. ,,Ik verwerk er altijd een
grapje in. Ik was dan ook benieuwd
wat ze van mijn schilderij ‘Wat de boer
niet kent’ zouden maken.” Mathilde
Dusol wist meteen dat dit eerste
exemplaar bijzonder was: ,,De humor
van de schilderijen van Marius sprak

Nijkerker Courant- Maranka Pater

