Cliënten

Een uitgave van Careander - 2 2016

• De Postkamer 5 jaar
• G-Voetbaltoernooi
En verder:
- Verkiezingen Cliëntenraden
- Vragen aan Vetrouwenspersoon
- Interview met
- Puzzels

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

Contact

GEZOND

G-voetbaltoernooi
Op 28 april werd voor de twaalfde keer het G-voetbaltoernooi
georganiseerd in ‘t Harde.
SV ’t Harde en activiteitencentrum Shalom van Careander organiseerden
samen dit toernooi.
Er deden 5 teams deden mee om te strijden om de eer en de beker.
De teams werden ontvangen met koffie / thee en overheerlijke cake.
De cake is gemaakt door cliënten van bakkerij ’t Trefpunt in ’t Harde.
De Lokale Omroep Elburg was ook aanwezig.
Zij zonden de hele dag het toernooi “LIVE” uit op de radio.
Na de opening door de jeugdvoorzitter van SV ’t Harde kon de strijd beginnen.
Voor de middag werd er gestreden om de penalty bokaal.
Keeper Bart van Hintum van PEC Zwolle stond in het doel.
De keeper liet zich van zijn beste kant zien, maar hij kon niet alle ballen
tegenhouden.
De doelpunten werden door de deelnemers begroet met gejuich en gegil.
De missers soms met gebalde vuisten.

HOBBY

Voetbal fanaat
Jan-Willem
Jan-Willem is 39 jaar en een groot fan van
WHC in Wezep.
Dit is hij zo lang hij zich kan herinneren.
Naast WHC is hij ook een groot fan van Ajax.
Dat Jan-Willem een voetbal fanaat is,
kun je duidelijk zien. Hij loopt vaak in
trainingspakken rond en heeft passende
schoenen aan met het Ajax of WHC logo erop.
Op maandag avond is Jan-Willem één van de
trainers van de G-voetbal ploeg.
Op zaterdag is hij bij de wedstrijden aanwezig
als supporter.
En op dinsdag middag doet hij als vrijwilliger
klusjes zoals prullenbakken legen, stofzuigen
en kleding klaarleggen en ophangen.
Na een drukke werkdag gaat Jan-Willem nog
even in de kantine zitten om wat te drinken.

Aangezien hij erg bekend is bij WHC, maakt hij
altijd een praatje met wie er dan op dat
moment is.

Jan Willem vertelt zelf:
“Ik vind het erg leuk bij WHC.
Iedereen kent mij en ik mag altijd helpen.
Ik kom graag bij de voetbalclub.
En ik kijk ook naar voetbal op TV.”

Daarna was het tijd voor een heerlijke lunch.
Iedereen liet het zich lekker smaken.
Na afloop van de lunch kon men het eten laten zakken en genieten van muziek.
Vanaf 13.30 uur waren de laatste wedstrijden.
Vooral in de laatste wedstrijd kwam alles eruit.
Strijdlust en passie, de keeper moest aardig wat ballen tegenhouden.
Helaas verloor het team de wedstrijd op het nippertje.
Daardoor werd de finale verdiend gewonnen door het team van De Arne.
Ons team eindigde in dit G-voetbaltoernooi op de tweede plaats in de recreanten poule.
De gezelligheid, het plezier en de sportiviteit waren het belangrijkst vandaag.
Daar was het allemaal om te doen.
Dus eigenlijk is iedereen een winnaar!
Alle vrijwilligers heel erg bedankt voor jullie hulp!

OP BEZOEK BIJ

De Postkamer
viert 5 jarig jubileum
Het waren spannende tijden in Nijkerk, 7 jaar geleden.
Met een groep cliënten werden trainingen gevolgd.
De cliënten leerden hoe zij moesten werken in de horeca.
Dat kon in restaurant “De Dolle Joncker” in Nijkerk.
De cliënten mochten gebruik maken van het restaurant en de keuken om daar het vak
te leren.
Er werd geoefend met schoonmaken, tafels dekken en hoe je in de keuken moet
werken.
De meeste cliënten volgden de cursus “Werken in de keuken”.
Iedereen haalde met grote trots het diploma.

Ondertussen werd het oude postkantoor in
het centrum van Nijkerk verbouwd.
Daar zou De Postkamer in komen, een
restaurant van Careander.
Ook kwamen er een bakkerij, een winkel en
ateliers in en bij De Postkamer.
De medewerkers kunnen daardoor veel
activiteiten doen bij De Postkamer.
Na lang wachten was het eindelijk zo ver!
Het restaurant De Postkamer was klaar.
Wat een prachtig restaurant om in te werken!
Op 24 januari 2011 werd het geopend.
Eindelijk konden de medewerkers aan het
werk.
Spannend was het wel, voor de eerste keer
echte gasten ontvangen.
De medewerkers hebben zich de afgelopen
jaren flink ontwikkeld.
Dat is iets om dankbaar voor te zijn en om
trots op te zijn.
Bij De Postkamer zijn we blij met de gasten en
klanten die trouw op bezoek komen.
Ook zijn we blij met de grote hulp van alle
vrijwilligers.
Het enthousiasme waarmee de medewerkers
hun werk doen is het meest speciaal.
Daardoor voelt de gast zich “Bijzonder
welkom”.
Dit jaar vieren we feest omdat we 5 jaar
bestaan.
Iedere maand wordt er iets leuks
georganiseerd.
Zoals “Heel Nijkerk bakt” en een knapzakroute
voor kinderen.
Alle activiteiten staan op de website
staat onder het kopje ‘nieuws’ op www.
depostkamernijkerk.nl.
Je bent bijzonder welkom bij De Postkamer!

KIJK MEE BIJ:

Het SPEL

Het SPEL is een leuke manier.
om met elkaar te praten.
Je praat over verschillende onderwerpen.
Die onderwerpen staan op de kaarten.
Moeilijke onderwerpen zoals ‘voel je je veilig?’
Maar ook vrolijke dingen ‘zeg iets leuks
over diegene die naast je zit’.
Door je mening te geven op een
vraag kom je in gesprek.
Zo ben je samen aan het praten.
En luister je naar elkaar.
Het SPEL bestaat uit een speelbord,
dobbelstenen, pionnen en kaarten.
Ken je het SPEL nog niet?
Vraag het dan aan je begeleider.
Wij hopen dat jullie heel erg veel plezier
hebben van het SPEL en dat jullie
tot mooie gesprekken komen!

MEEPRATEN
“De cliëntenraad
doet het
fantastisch!”

Verkiezingen cliëntenraden 2016
Elke 4 jaar vinden er verkiezingen plaats voor de lokale cliëntenraden.
Cliënten krijgen dan de kans om mee te doen in de cliëntenraad van de
locatie waar zij wonen of werken.
De afgelopen weken heerste de verkiezingskoorts.
En op de verkiezingsdag zelf was het feest.
Nieuwe leden werden voorgesteld.
Vertrekkende leden namen afscheid.
De nieuwe cliëntenraden werden officieel geïnstalleerd.
De cliëntenraden zullen de komende jaren op blijven komen voor de
cliënten in hun locatie.
Op deze pagina een indruk van de verkiezingen.

AAN HET WOORD

Informatiemarkt in Ermelo
Careander was vrijdag 27 mei op een speciale markt van scholengemeenschap
Groevenbeek in Ermelo.
De leerlingen gaan volgend jaar stage lopen.
Ze kregen op de markt informatie van verschillende organisaties.
Henrike Voet en Emiel de Boer hielpen om leerlingen
meer te vertellen.
Graag beantwoorden zij een paar vragen.
Henrike: Jij staat bij de stage
informatie markt.
Waarvoor sta jij hier?
Ik promoot De Schuilplaats en
dagbesteding om mensen te krijgen
misschien bij ons stage willen
lopen.
Ik zie dat je ook jam op tafel hebt
gezet.
Ja, voor 2 euro kunnen mensen een
potje jam kopen.
Ook vroegen we aan enkele
leerlingen:
Jullie hebben bij de tafel van
Careander gestaan, wat hebben
jullie hier gehoord?
Je kunt helpen koffie schenken,
wandelen, meedoen met wat
bewoners leuk vinden:
spelletjes e.d.

2 uur later
Emiel en
Henrike:
Jullie hebben al
verschillende
mensen gesproken.
Hoe bevalt dat?
H. Ik vind het leuk om
dit samen met Emiel en andere
medewerkers van Careander te doen.
E. Het is superleuk.
Wat voor dingen willen de leerlingen
weten?
H. Wie er wonen of werken bij Careander.
E. Hoe het is om er te wonen, wat voor
activiteiten ik daar doe.
Wat vertel je de jongens en meisjes?
Dat ik graag FIFA 2016 speel, dat ik een boks
zak op mijn appartement heb.
Dat ik het leuk vind om te eten met stagiaires.

Lijkt het jou ook leuk om zoiets te
doen?
Mensen vertellen over Careander?
Of te vertellen over je werk, hoe je
woont of je hobby’s?
Geef het door aan je persoonlijk
begeleider.
We hebben vaker mensen nodig om
Careander bekend te maken!
Magda de Boer en Metty Bakker,
Zorgloket Careander

Arianne Poel

De nieuwe manager langdurige zorg stelt zich
graag aan jullie voor.
Mijn naam is Arianne Poel en ik ben 42 jaar.
Sinds 15 februari werk ik bij Careander.
Ik ben getrouwd met Cees.
We hebben een zoon, Rens van 17 jaar.
Ook hebben we een jonge hond met de naam Diesel.
Toen ik 17 jaar was ben ik begonnen in de zorg voor mensen met een verstandelijke
beperking.
Ik heb de Z-opleiding gevolgd bij Philadelphia en daar 21 jaar gewerkt.
Daarna heb ik 2 jaar in de ouderenzorg gewerkt.
Ik werk nu 3 maanden bij Careander als manager Langdurige Zorg en voel me heel welkom.
Ik stuur de woonlocaties, de teammanagers van de woonlocaties en de behandelaren aan.
Er is veel te doen.
Samen werken voor de cliënt.
Terug naar ‘de bedoeling’, de cliënt weer echt centraal stellen.
Een mooie taak met alle veranderingen die voor ons liggen.

DE BESTUURDER:

Goed geregeld
De gehandicaptenzorg is in ons land goed
geregeld.
Dit is mogelijk doordat de overheid en de
zorgkantoren de zorg betalen.
Er zijn veel regels die er voor moeten zorgen
dat de zorg van goede kwaliteit is.
De laatste jaren zijn we erachter gekomen
dat er te veel regels zijn.
Medewerkers kunnen daardoor hun werk
niet altijd goed doen.
In de zorg moeten we terug naar wat we
“de bedoeling” noemen.
De leefwereld van de cliënt centraal stellen,
daar gaat het om.
In gesprek met de cliënt en zijn/haar
verwanten.
Goede zorg, gegeven door goed opgeleide
medewerkers.

ORANISATIE

EVEN VOORSTELLEN:

Ook bij Careander hebben we hier over
nagedacht.
We vinden dat we meer ruimte moeten
geven aan de medewerkers om hun werk
goed te kunnen doen.
Om die reden heeft Careander de interne
organisatie veranderd.
We werken met minder leidinggevenden.
Ook werken we met minder regels.
Daardoor komt er meer ruimte voor de
begeleiders om hun werk goed te doen.
We zitten middenin alle veranderingen.
Het is spannend en soms
is het zoeken, maar...
we zijn op weg.
Bert Brouwer

PUZZEL

Volg de letters (je kent vast wel het alfabet).
Wat is het?
Je kunt de oplossing sturen naar:
Redactie Cliënten Contact
Postbus 60
3840 AB Harderwijk

Prijswinnaars
De cijferpuzzel is gewonnen door Esther in ’t Veld
uit Ede.
Arend Rekers uit Harderwijk heeft gewonnen met
de woordzoeker.
Ze ontvangen beide een mooie prijs.

Jeanet de Fluiter is de vertrouwenspersoon voor
cliënten van Careander.
Dat betekent dat zij cliënten kan helpen als zij
een klacht of probleem hebben waar zij met
hun begeleiding niet uitkomen.
Jeanet is niet in dienst bij Careander.
Zij is in dienst bij het Landelijk Steunpunt
(mede)zeggenschap in Utrecht.
Hoe lang werk je al voor Careander?
Ik werk 7 jaar voor Careander.
Met welke problemen kan jij cliënten
helpen?
Cliënten kunnen hulp vragen bij problemen die
met Careander te maken hebben.
Bijvoorbeeld:
• Je bent het niet eens met de begeleider en
komt er samen niet uit.
• Je voelt je niet veilig in jouw huis/
dagbesteding.
Wat gebeurt er als ik jou bel?
Ik luister eerst goed naar jou.
We kunnen een afspraak maken voor een
gesprek met z’n tweeen op een plek die jij wilt.
Ik kan je helpen met het bedenken van een
oplossing.
Als je dat wilt kan ik ook meegaan naar een
gesprek met de begeleiding om je te steunen.

Bespreek jij alles met de
begeleiding?
Nee, ik heb een zwijgplicht en
vertel niets door.

VRAGEN AAN

“Jeanet de Fluiter is de        
          vertrouwenspersoon”

Is het niet raar als je een probleem hebt
met de begeleidng en je gaat naar jou toe?
Dat is zeker niet raar,
Alle begeleiders van Careander weten dat ik er
voor cliënten ben.
Zij weten ook dat het soms juist goed is om
te kunnen praten met iemand die niet van
Careander is.
Worden alle problemen altijd opgelost?
We proberen met elkaar alles zo goed mogelijk
op te lossen.
Soms kan niet alles opgelost worden.
Het is dan belangrijk dat je begrijpt waarom dat
niet kan.
Hoe kunnen cliënten jou bereiken?
Door te bellen, te sms-en of te whatsappen
naar nummer 0619462361. Of te mailen
naar j.defluiter@hetlsr.nl. Je kunt me ook
aanspreken als ik op jouw locatie ben.
Als je bellen/mailen moeilijk vindt kun je hulp
vragen aan begeleiding of familie.

MEEPRATEN:

INTERVIEW MET:

Cliënten
hebben
inspraak

Daphne van
Nieuwkoop

Brederostaete krijgt een nieuwe
grote cliëntenraad.
Joke van Lenthe, teammanager,
vertelt:
“Careander is aan het
reorganiseren want we willen
terug naar de bedoeling: meer
regie bij de cliënt!!!!
Meer invloed op hoe jij je eigen
leven wilt leiden.
Belangrijk, want jullie wonen hier.
Opkomen voor de achterban
Meepraten en een mening
hebben over hoe het gaat.
En samen oplossingen bedenken
waar iedereen zich in kan
vinden.
Het is dus ook een belangrijke
taak, want je zit er niet alleen
voor je zelf en je eigen mening.
Je maakt je ook sterk voor de
andere cliënten.”

Careander
postbus 60, 3840 AB Harderwijk
redactie@careander.nl

Careander

zorg die staat!

door: Wendy Mulder
(stagiair MBO)

Wie ben je?
Ik ben Daphne.
Hoe oud ben je?
Op 18 juni word ik 27 jaar.
Waar woon je?
Ik woon in ‘De Rotonde’ in Harderwijk.
Dit is een woonvorm voor mensen met een beperking.
De Rotonde heeft 3 verdiepingen en ik woon op verdieping 3.
Ik heb daar een eigen appartement en woon samen met mijn
2 schildpadden.
Wat zijn je hobby’s?
Ik houd van lezen, vooral een beetje spannende boeken en
films kijken vind ik ook erg leuk.
Waar werk je?
5 dagen per week werk ik op ‘Piekado’.
Dit is een winkel met een atelier en hier werken mensen met
een beperking.
Hoelang werk je al op Piekado?
Ik werk hier nu vanaf 0ktober 2015.
Hiervoor werkte ik bij ‘Pand 18’.
Wat vind je leuk aan het werken op Piekado?
Dat ik soms in de winkel sta en dan klanten kan helpen.
Wat verkopen jullie op Piekado?
Eigenlijk verkopen wij erg veel verschillende dingen.
Zoals kaarten, sieraden, woonaccessoires en zijn nu ook een
geboortelijn aan het opzetten.
Wat vind jij het leukst om te doen op Piekado?
Ik vind het erg leuk om te naaien, vilten, haken en kaarten te
maken.
Ook het werken in de winkel vind ik erg leuk.
Ik reken dan af met klanten of ik pak cadeautjes in.
Ook help ik met het etaleren van de winkel en prijs ik artikelen
die daarna de winkel in gaan.

