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Een uitgave van Careander - 2 2016

• Vijf jaar De Postkamer
• 10 jaar Brederostaete
En verder:
- Op de Informatiemarkt
- Verkiezingen Cliëntenraden
- Academie Zelfstandigheid
- het Spel

Foto: De Postkamer 5 jarig jubileum.

VAN DE BESTUURDER:

OP LOCATIE:

Gehandicaptenzorg
op hoog niveau

5 jarig jubileum

De gehandicaptenzorg in ons land staat op een
hoog niveau, als we dat vergelijken met veel
andere landen. Gelukkig maar. Financiering
door de overheid en de zorgkantoren maken dit
mogelijk. Ook zijn er veel regels die de kwaliteit
van de zorg waarborgen.
De laatste jaren worden we ermee geconfronteerd dat
de regels soms veel te gedetailleerd zijn. In theorie goed
uitvoerbaar, maar in de praktijk ........ Het besef dat we
in de zorg terug moeten naar de bedoeling wint terrein.
De leefwereld van de cliënt weer echt centraal stellen.
Dat als uitgangspunt nemen, daar gaat het om.
En daarbij staan goed opgeleide en gemotiveerde
medewerkers garant voor goede zorg en begeleiding.
In dialoog met de cliënten zelf en met hun verwanten.
Regels en procedures zijn ondersteunend en mogen
niet domineren. Ook binnen Careander hebben we
nagedacht over dit vraagstuk. We realiseren ons dat we
weer meer ruimte moeten bieden aan de mensen die
het echte werk doen, zodat ze niet belemmerd maar
aangemoedigd worden om hun werk met hart en ziel
uit te voeren.
Om die reden heeft Careander de interne organisatie
veranderd. Vorig jaar zijn de plannen gemaakt en in
het begin dit jaar hebben we al een deel afgerond.
We werken met minder leidinggevenden. Ook werken
we aan minder nadruk op regels en zo komt er meer
ruimte voor de begeleiders. We zitten midden in
dit veranderproces. Het is spannend en soms is het
zoeken, maar ...... we zijn op weg.
Ons doel hiermee is om de kwaliteit van de zorg verder
te versterken. Als u hier vragen over heeft, dan praten
onze collega’s graag met u verder.
Met vriendelijke groet,
Bert Brouwer, Bestuurder

Ruim 7 jaar geleden werd het idee geboren
om voor de inwoners van Nijkerk met een
verstandelijke beperking een initiatief op
te zetten, waarin zij midden in de Nijkerks
samenleving werk- of dagbesteding konden
vinden. Velen reisden destijds hiervoor naar
Amersfoort of andere omliggende gemeentes.
Met een klein groepje werd gestart met de
voorbereidingen en werden er voor de cliënten
trainingen gegeven in een restaurant “De Dolle
Joncker” in Nijkerk, zodat ieder zich het horeca vak
eigen kon maken. Oefenen met schoonmaken,
tafels indekken en hoe werk je in de keuken,
spoelkeuken en meer. Voor iedereen waren dit
nieuwe werkzaamheden. Er viel veel te ontdekken en
te leren. De meesten volgden de cursus “werken in
de keuken”, waarvoor iedereen met grote trots het
diploma haalde.
Het groepje groeide van 5 naar 15 en de ruimte werd
te klein. Naast de horeca, werden ook creatieve
activiteiten aangeboden. Hiervoor maakten we
gebruik van de werkruimte van ‘s Heerenloo en GGZ
Centraal in Nijkerk. We kijken terug op een mooie
samenwerking.
Ondertussen werd het voormalig Postkantoor van
Nijkerk verbouwd. De medewerkers en team
van De Postkamer moesten veel geduld
hebben. Een wisseling van zorgorganisatie
Philadelphia naar Careander, maakte dat de
realisatie langer duurde dan verwacht.
De verbouwing en inrichting werd door
ieder op de voet gevolgd.
Wat een prachtig restaurant, om in te
werken, maar hoe spannend was het om
de echte gasten te ontvangen. Eerst de
buurt uitnodigen om kennis te maken,
heel fijn om zo eerst te oefenen, voordat je
echt open gaat.

De Postkamer
Met de officiële opening op 24 januari 2011, reed er een
oude Postkoets door Nijkerk, waardoor het niemand
kon ontgaan dat er een nieuw bedrijf in Nijkerk werd
geopend.
De bakkerij, winkel en ateliers zijn een mooie aanvulling
op het horecawerk gebleken. De medewerkers kunnen
hierdoor gebruik maken van een gevarieerd activiteiten
aanbod. De afgelopen jaren zien we dat velen zich
flink hebben ontwikkeld, meer zelfvertrouwen hebben
gekregen. Om dankbaar en trots op te zijn!
De Postkamer is blij met de gasten en klanten die ons
trouw blijven bezoeken. De grote waarde van alle hulp
van vrijwilligers mogen we zeker niet vergeten! Velen zijn
vanaf het begin al betrokken bij de Postkamer
en zijn vertrouwde gezichten voor
klant en cliënt. Het enthousiasme
waarmee onze medewerkers hun
taken verrichten maakt de

Postkamer natuurlijk het meest speciaal. Daardoor voelt
de gast zich “Bijzonder Welkom”.
Dit jaar vieren wij meerdere keren ons jubileum.
Iedere maand wordt er iets leuks georganiseerd. Wij
organiseerden onder andere “Heel Nijkerk Bakt”,
een live diner muziekavond en voor kinderen is er
een knapzakroute door Nijkerk uitgezet. Ook gaat de
Postkoets weer door Nijkerk rijden, net als 5 jaar geleden.
Zie voor alle activiteiten de flyer die digitaal op de
website staat, onder het kopje nieuws.
www.depostkamernijkerk.nl

“Je ben bijzonder 		
			
welkom!”

KORT NIEUWS:

Eerste Steen Slunterhof
Op de stralende middag van donderdag 14 april
mochten cliënten van Careander met elkaar de
feestelijke handeling verrichten voor de officiële
eerste steenlegging van het nieuwe complex
Slunterhof aan Weerdestein in Ede.
Jonique v.d. Ameele en Jouke v.d. Meulen metselden
met hulp van bouwvakkers van Van Wijnen een steen in
het nieuwe gebouw. Vervolgens plaatste Bert Brouwer,
bestuurder van Careander, het officiële plakkaat naast de
toekomstige voordeur.
Het oude wooncentrum Slunterhof voldeed niet meer
aan de wooneisen voor de huidige tijd. Careander heeft
daarop de beslissing genomen om het gebouw te laten
vervangen door een modern appartementencomplex.
Bouwbedrijf Van Wijnen voert deze opdracht voor
Careander uit. De cliënten van Careander hopen eind
2016/begin 2017 hun nieuwe appartementen te mogen
betrekken.
De toekomstige bewoners waren erg enthousiast over
het nieuwe gebouw, waar ze eind dit jaar zullen gaan
wonen.

‘Bouw gaat nog
niet snel genoeg’
4

Zo vertelden zij: “met de bus weg, is al een feestje”! ;
“de nieuwe directeur was er ook en die heeft me de hand
geschud en ik heb hem gesproken”;
“Jouke en Jonique stenen in het cement gelegd.” ;
“bouw gaat niet snel genoeg”;
“ wat is het fijn om weer terug te zijn op ons oude
stekkie”.
We houden u dit jaar op de hoogte hoe de bouw verder
gaat.
Bewoners en personeel Slunterhof

IN HET NIEUWS:

10 jaar Brederostaete
Wooncomplex Brederostaete in Harderwijk viert dit jaar haar tienjarig bestaan. Voor stagiaires Awaz
Mustafa en Tim Leneman reden genoeg om als blijk van waardering voor de jarenlange motivatie en inzet
van de 28 cliënten samen met hun begeleiders, hen een onvergetelijk uitje te bezorgen.
Dankzij een georganiseerde sponsoractie worden zij
getrakteerd op een spetterend dagje Dolfinarium, met
aansluitend een barbecue op het ernaast gelegen terrein
van de Kanovereniging. Brederostaete is een woonvorm
waar 28 cliënten individueel gehuisvest zijn met elk
hun eigen beperking en problematiek zoals autisme,
gedragsproblemen en hechtingsstoornissen.
LASTIG
Voor de cliënten is het lastig om ‘normale’ dagelijkse
taken uit te voeren. Ze ervaren snel stress. Dat kan tot
conflicten en probleemsituaties leiden. De leeftijd van
de bewoners varieert van 18 tot 77 jaar. Heel breed dus”,
licht stagiair en lid van de organisatiecommissie ‘Dagje
Dolfinarium’ Tim Leneman toe. Samen met onder andere
cliënten Henriëtte Vliek en Ciska de Vries heeft Tim zich
ingezet het feestelijke uitje realiseerbaar te maken. Tim
volgt de opleiding medewerker maatschappelijke zorg
niveau vier, op Landstede Harderwijk.
Tim draait alweer een jaar mee op Brederostaete, waar
hij het erg naar zijn zin heeft. Hij heeft dan ook de wens
om later zelf ook persoonlijk begeleider te worden.
,,Volgend jaar loop ik hier nog een jaar stage. Het is een
pittige doelgroep en het duurt gewoon langer om een
vertrouwensband te krijgen met de cliënten. Vandaar.”
Henriëtte en Ciska wonen respectievelijk acht en
twee jaar in het wooncomplex. Op de vraag of het
er fijn wonen is, klinken overtuigd de woorden: “Ja!
Absoluut! Natuurlijk klikt het met de één meer dan
met de ander. Maar dat is overal zo.” De twee vrouwen
werken overdag allebei op een school voor kinderen met
gedragsproblemen.

WOONCOMPLEX
Sommige cliënten gaan naar een dagbestedingsactiviteit
zoals ‘’De Wissel’ ‘De Schuilplaats’ of ‘Piekado’ in
Harderwijk en anderen volgen onder begeleiding de
thuisgroep activiteiten in het wooncomplex zelf.
Namens de organisatiecommissie willen Tim, Henriëtte
en Ciska de sponsoren hartelijk bedanken voor de
geldelijke en materiële steun ter realisering van het dagje
uit.
Arda Konings – Het Kontakt Harderwijk

“De cliëntenraad
doet het
fantastisch!”

MEDEZEGGENSCHAP:

Verkiezingen lokale cliëntenraad
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. Een feest dat
gevierd werd in aanwezigheid van veel cliënten. Nieuwe leden werden voorgesteld en werden verrast met een
cadeautje. Vertrekkende leden namen afscheid. Als dank ontvingen zij een certificaat voor hun bijdrage in de
cliëntenraad. Daarna werden de nieuwe cliëntenraden officieel geïnstalleerd. De eerste vergaderingen staan
nog voor de zomervakantie gepland. De komende jaren zullen de cliëntenraden weer op blijven komen voor de
belangen van de cliënten in de locatie.

ACTIVITEIT UITGELICHT:

Werken aan medezeggenschap
Hoe organiseer je een groepsgesprek met een
groep mensen met een verstandelijke beperking?
Een gesprek waarin iedereen aan het woord kan
komen en daadwerkelijk meegepraat wordt? Juist
als de vaardigheden om te communiceren minder
aanwezig zijn.
Sandra Bonte is teammanager bij Careander en heeft het
SPEL ontwikkeld. Met haar jarenlange ervaring in de zorg
weet ze hoe lastig het kan zijn om ervoor te zorgen dat
de cliënt/bewoner zeggenschap heeft, krijgt én behoudt.
Naast zeggenschap wil Sandra ook het ontdekken van
talenten een mooie plaats geven.

de dagelijkse besluiten zoals bijv. inspraak hebben in het
maken van een menulijst. De inzet van het SPEL wordt
vooraf gegaan door een training. Op deze manier worden
de begeleider getraind in het vragen stellen
Toekomst
Op dit moment wordt het SPEL ingezet voor
woongroepen van mensen met een verstandelijke
beperking, maar het leent zich ook uitstekend voor
andere doeleinden. Er wordt op dit moment gewerkt aan
een aanpassing van het SPEL in de zorg voor ouderen.

“Het is een prachtig
moment om juist die bewoner
aan het woord te zien die
normaal niets durft te zeggen”
Wat is het SPEL
Het SPEL is een bordspel met vragen die gaan over
alledaagse zaken zoals ‘zeg eens wat leuk over diegene
die naast je zit’. Maar ook het praten over alles wat de
groep aangaat zoals ‘Wat wil je met de feestdagen doen
en voel je je veilig‘ worden besproken.
Belangrijk
De begeleider is het middel om het doel ’zeggenschap
voor iedereen’ te bereiken. Het SPEL ondersteunt
hierin. Zeggenschap kan ook uiteindelijk leiden tot
medezeggenschap. En dan gaat het volgens Sandra over

Meer informatie
Kunt u vragen bij uw persoonlijk begeleider of op de
website en facebookpagina van Sandra Bonte
www.het-spel-trainingen.nl
https://www.facebook.com/Het-SPELtrainingen-1472997573008501/

CLIËNTEN AAN HET WOORD:

Informatiemarkt in Ermelo
Careander was vrijdag 27 mei op de
informatiemarkt van scholengemeenschap
Groevenbeek in Ermelo. De leerlingen konden
informatie vragen bij de verschillende organisaties
in de regio. We hebben ze laten zien wat je zou
kunnen doen bij Careander. Henrike Voet en Emiel
de Boer hebben op de informatiemarkt geholpen
om leerlingen meer te vertellen.
Henrike: Jij staat bij de stage informatie markt. Waarvoor
sta jij hier?
Ik promoot De Schuilplaats en dagbesteding om te kijken
of ze misschien bij ons stage willen lopen.
Vind je dit belangrijk en waarom?
Ja, ik vind het goed dat bewoners, cliënten en
medewerkers Careander bekend maken.
Wat heb je hier op tafel neergelegd om aan de leerlingen te
laten zien?
Allemaal spullen zodat mensen kunnen zien hoe wij
in de keuken werken. We hebben ook folders met
informatie over De Schuilplaats.
Ik zie dat je ook jam op tafel hebt gezet.
Ja, voor 2 euro kunnen mensen een potje jam kopen.
We vroegen 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.
Weet je waar Careander dagbesteding en woonplekken
heeft?
Nog niet. We krijgen graag uitleg.
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. Ook over de markt lopen. Wat er nog
meer is om te doen.

Wat voor dingen willen de leerlingen weten?
H. Wat voor doelgroep het is bij Careander.
H. Ze hebben belangstelling voor het koken en het
bakken.
Je hebt al een potje jam verkocht?
Ja.
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.
Ook samen mijn appartement schoonmaken.
Nog een paar uur later, Henrike heeft alle jam verkocht!
Dat is Careander: goede informatie geven en
ondertussen zaken blijven doen ;)
De contactpersoon van Groevenbeek was erg
enthousiast over de informatie die we hebben gegeven.

Magda de Boer en Metty Bakker,
Zorgloket Careander

OP BEZOEK BIJ:

Het G-voetbaltoernooi
Voor de twaalfde keer op
rij organiseerde de SV ‘t
Harde in samenwerking met
activiteitencentrum “Shalom”
onderdeel van Careander het
G-voetbaltoernooi. Dit jaar
waren er 8 teams die samen
streden om de eeuwige roem en
de penalty bokaal.
De jeugdvoorzitter zei in zijn
voorwoord: “wij doen ons best om
dit super mooie evenement tot
in lengte van jaren georganiseerd
te zien worden. Ik wil jullie, de
deelnemers, begeleiders en de vele
vrijwilligers een fijne en sportieve
dag toewensen”.
De Lokale Omroep Elburg (LOE) was
ook aanwezig. Deze enthousiaste
mensen zonden de hele dag het
toernooi “LIVE” op de radio uit.
Om 09.00 uur arriveerden de eerste
coryfeeën van de dag. FC Horst was
in groten getale. De overige teams
waren De Steenrots, VVOG, een
combinatie team van De Schuilplaats
en Shalom, de organiserende
vereniging SV ’t Harde, Vitree en
een nieuw team van ‘De Arne’. Er
was ontvangst met koffie/thee en

overheerlijke cake, gemaakt door de
cliënten van Bakkerij ‘t Trefpunt in
‘t Harde.
Eerst was er de strijd om de
penalty bokaal. Deze keer had Bart
van Hintum van PEC Zwolle zijn
medewerking verleend. De eerste
zeven van iedere ploeg konden
punten scoren voor de penalty
bokaal. De gelegenheid keeper liet
zich van zijn beste kant zien, maar
was niet in staat om alle ballen te
keren. Fantastisch om te zien hoe
de deelnemers op hun manier de
doelpunten of net geen doelpunten
beleefden. De één juichend, gillend
en springend terug, de ander met
gebalde vuisten.
Vervolgens was het tijd voor
een welverdiende lunch.
Het recreatieteam had weer
een voortreffelijke lunchtafel
voorgeschoteld. Na afloop van de
lunch was er genoeg tijd om het eten
te laten zakken en te genieten van
live muziek.
Vanaf 13.30 uur de laatste
wedstrijden. We hadden geleerd van
de voorgaande wedstrijden en alles

werd omgezet in strijdlust en passie.
Het geluk liet ons helaas een beetje
in de steek. De finale werd verdiend
gewonnen door De Arne. Het combi
team Shalom/De Schuilplaats
eindigt dit G-voetbaltoernooi op de
2e plaats in de recreantenpoule.
Uiteindelijk won SV ’t Harde de
elfde editie in de prestatie poule. De
gezelligheid, plezier en sportiviteit
voerden de boventoon en daar was
het allemaal om te doen. Dus is
eigenlijk iedereen een winnaar deze
dag. Het resultaat is een medaille
en een gevulde tas voor iedere
speler/ster. Daarnaast mocht de
aanvoerder namens het team een
beker in ontvangst nemen. De dag
werd feestelijk afgesloten met een
knallend feest met Franky Stardust.
Tot slot bedanken wij alle vrijwilligers
van harte voor deze onvergetelijke
dag!
Anita Vestering en Erwin Brem

VRIJWILLIGERS IN BEELD:

Vrijwilliger zijn...
bij Slunterhof
Slunterhof houdt elk jaar een barbecue voor haar vrijwilligers. De
laatste keer hadden we de tekst hiernaast opgehangen. Het geeft goed
weer hoe we elkaar ervaren. De 25 vrijwilligers helpen de bewoners en
begeleiding van Slunterhof op veel verschillende manieren. Denk hierbij
aan wandelen, kerkgang, zwemmen, chauffeuren, koffie schenken,
spelletje/knutselen, extra aandacht, fietsen, etc. Sommige vrijwilligers
helpen 1 op 1, anderen komen voor het hele huis en ondersteunen
hiermee ook het personeel op drukke momenten.
De bewoners hebben allemaal hun eigen werk, activiteiten en hobby’s. De
meeste bewoners worden al wat ouder waardoor er af en toe weer iets wegvalt
in hun dagelijkse ritme. De vrijwilligers springen hier op een mooie manier in
en vullen dit weer op een andere manier aan. Bewoners leven hierdoor weer op
en kijken uit naar deze momenten. Alleen al de binnenkomst van de vrijwilligers
maakt bewoners zichtbaar blij en actief. De vrijwilligers nemen ieder op hun
eigen manier de tijd om de bewoners, vooral ook individueel, te begroeten. Deze
band tussen vrijwilliger en bewoner is bijzonder om te zien. Wij mogen dan ook
in onze handen knijpen, dat ze al zo lang en trouw vrijwilligers bij ons zijn, dat
siert ze.

Vrijwilliger zijn...
is vrijwillig
Maar niet vrijblijvend,
Is verbonden,
Maar niet gebonden,
Is onbetaalbaar
Maar niet te koop,
Is positief denken
Is positief doen
Met als enig doel
Voor jezelf en de ander
Een goed gevoel.

Team Slunterhof

“Persoonlijk contact
is zeer waardevol”

Vrijwilligers aan het woord:
De heer en mevrouw Robbertsen zijn nu ruim 7 jaar
verbonden als vrijwilligers aan Slunterhof: “Wij rijden
één vaste zondag in de maand bewoners naar de
Hartenberg kerk in Wekerom. We kennen Slunterhof
via onze dochter die er werkt en zo zijn we in contact
gekomen met de bewoners en kerkvrijwilliger
geworden. We doen het met veel plezier en hebben
goed contact met de medewerkers. We vinden het
fijn om elke maand te kunnen helpen om bewoners
naar de kerk te brengen en samen een kerkdienst

te beleven. De bewoners zijn altijd enthousiast als
we komen en elke maand hebben we dan ook een
bus vol. In de loop van de jaren hebben we een
mooie band met de bewoners gekregen en gaan we
met een voldaan gevoel weer naar huis. Het stukje
persoonlijke contact met de bewoners ervaren we als
zeer waardevol en we zijn blij dat we er de tijd voor
kunnen maken.”

HOE WERKT DAT:
VAN DE REDACTIE:
Careander is in beweging.
Terug naar ‘de bedoeling’.
Er zijn veel
organisatorische
veranderingen. Hierover
vertelt bestuurder Bert
Brouwer in dit Contact.
Ook kunt u meer lezen
over twee jubilea en de
verkiezingen voor de
cliëntenraden.
We vertellen u graag over
het SPEL, de vrijwilligers bij
Slunterhof en de academie
voor zelfstandigheid.
Wij wensen u veel
leesplezier.
Zelf een bijdrage leveren
aan Contact? Mail uw
artikel naar redactie@
careander.nl

Academie voor
Zelfstandigheid
Careander werkt mee met de Academie voor Zelfstandigheid. Dit is een
landelijk concept, dat mensen met een licht verstandelijke beperking
kansen biedt om een zelfstandig(er) leven te kunnen leiden en de regie
over hun leven zoveel mogelijk zelf te voeren.
Om dit voor elkaar te krijgen geeft
de Academie maatwerktrainingen
die leerroutes zijn naar zelfstandiger
werken en/of zelfstandiger wonen.
De studenten leren totdat zij hun
leerdoelen hebben bereikt.

Academie. Zij ervaren plezier en
trots als ze naar de Academie van
Landstede gaan waarbij ze ervaren dat
leren leuk en nuttig is. Het meedoen
verhoogt gevoel van eigenwaarde en
zelfverzekerdheid.

Wat is de
Academie?

Coaching en ondersteuning
‘Met de handen op de rug’ is een
goede manier om de basishouding van
de trainers en docenten te beschrijven.
Het gaat niet om minder begeleiding,
maar om coachen en ondersteunen.
Voor meer informatie kan je kijken op
de website www.zelfstandigzijn.nl.
Aanmelden gaat altijd in overleg met
een teammanagers van Careander.
Je kunt de academie voor
Zelfstandigheid vinden bij Landstede
in Harderwijk en Zwolle. De academie
voor Zelfstandigheid Noord Veluwe
wordt o.a. mogelijk gemaakt door
financiering uit dagbestedingsgelden
en de Provincie Gelderland.

Het unieke aan de Academie is dat
studenten kunnen doorstromen naar
een beroepsopleiding MBO1. Door
nieuwe regels en wetgeving is het nog
belangrijker dat mensen met een licht
verstandelijke beperking zelf de regie
voeren, zowel in hun woon- als in hun
werkomgeving. En dat is precies wat
de Academie voor ogen heeft.
Wij zijn er trots op dat cliënten van
Careander trainingen volgen bij de

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

Careander

zorg die staat!

