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50 jaar Careander:
• Collega’s aan het
woord
• Jubileumboek
• Feest
En verder:
• Aan het werk
• Plannen voor de
toekomst

viert feest

VAN DE BESTUURDER:

Dromen en talenten
‘Wij halen het beste uit onze cliënten en onze cliënten brengen het
beste in ons naar boven’. Deze zin kunt u lezen in onze visie, om precies
te zijn op bladzijde 19 van het visieboek.
Verderop staat zelfs ‘Samen reiken we naar het hoogst haalbare’.
Deze zinnen roepen vragen op. Voor sommigen zijn ze uitdagend, anderen
vinden het hoogdravend klinken. Toen we onze visie ontwikkelden gaf dit ook
aanleiding voor discussie.
Maar die zette ons wel op scherp: wat wil Careander bieden in de ondersteuning van cliënten?
De conclusie is duidelijk: samen willen we reiken naar het hoogst haalbare. Een goed leven houdt
ook in dat je je dromen en talenten probeert te realiseren, hoe groot of hoe klein ze ook zijn. En in
de ondersteuning daarvan kunnen we nooit ambitieus genoeg zijn.
En wat is ‘het hoogst haalbare’ dan? Dat verschilt natuurlijk van persoon tot persoon. Daar willen
we met jou als cliënt en met u als verwant naar op zoek blijven gaan. Niet om doelen te stellen
die alleen maar onrustig maken, maar om een goed leven te realiseren.
Niet de regels of onze gewoontes centraal, maar de cliënt!
Met vriendelijke groet,
Bert Brouwer,
Bestuurder

KORT NIEUWS:

Van de locaties
Een nieuwe tandem

Heideoptocht in Ede
Dit jaar deed Carré mee met de optocht in de heideweek.
Het thema was liefde. Er was een kikker koning en een
prinses. Het was een groot succes. Iedereen liep in shirts
van Careander zodat al het publiek kon zien dat Careander
ook in Ede is!

Bewegen is leuk, maar helaas niet voor iedereen zo
makkelijk. Daarom zou een tandem een mooie aanvulling
zijn voor de bewoners van Brederostaete. Twee bewoners
hebben een brief geschreven naar de Vrienden van
Careander. En zij kregen goed nieuws. Ze mochten een
tandem bestellen! Nu fietsen zij met veel plezier door
Harderwijk. Je kunt de tandem ook bij hen lenen!

Eten bij de buren
Toppers op Mont Ventoux
Cliënten van Careander hebben in samen met 100 andere
kanjers de Mont Ventoux beklommen. Een reusachtige
prestatie!!!

In het kader van de nationale Burendag werd in het
Eetcafé bij ’t Schild in Harderwijk een maaltijd voor de buurt
georganiseerd. Een groot succes dat zeker herhaald gaat
worden!

Mini
Huttenfeest
In de zomer werd in
Harderwijk een mini
huttenfeest georganiseerd
voor kinderen tot 4 jaar.
Careander was hierbij met
onder andere een blote
voetenpad. Het was een
geslaagde ochtend voor
iedereen.

Careanderreis
Zeven dames van Careander gingen kamperen in Zeeland.
Ze hebben een heerlijke week gehad met een geweldige
groep!

AAN HET WERK:

Op een kinderdagverblijf
Sangieta Jagan is 28 jaar en werkt drie jaar op Het
Klimrek, een kinderdagverblijf in Nijkerk.
Iedere week op maandag en donderdag assisteert
zij op de peutergroep en babygroep.

Wat betekent het werk op het
kinderdagverblijf voor jou?
Het heeft veel betekenis voor mij. Kinderen lachen mij
toe. Ik hou van kinderen. Ik vind het daar erg leuk.

Welke taken doe je?
Mijn werkdag is van 9.00 uur tot 16.00 uur.
Ik maak de keuken schoon en zet koffie en thee voor
collega’s. Ik help bij het fruit eten en zingen bij kinderen
op de groep. Ook ga ik buiten spelen met de kinderen.
Daarna maak ik de lunch klaar en help met eten op de
kindergroep. Na het eten gaan we de luiers verschonen
en de grotere kindjes naar de w.c. brengen. Dan doe ik
allemaal schoonmaaktaken.
Dan heb ik zelf een half uur pauze. Daarna pak ik de
vaatwasser uit en ruim alles op.
Dan halen we de kinderen uit bed en gaan we samen wat
drinken, spelen en zingen.

Wat doe je het liefst?
Ik speel graag met de kinderen. Ook vind ik het leuk om
te helpen bij het fruit geven en de fles geven.
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Waarom kinderen en geen oudere mensen?
Kinderen passen beter bij mij.

Baby of peuters?
Ik kan niet kiezen. Ze zijn allebei heel erg leuk!
Sangieta wordt begeleid door een jobcoach van
Careander. Meer weten over jobcoaching? Neem
contact op met de afdeling Advies & Ondersteuning van
Careander over de mogelijkheden of volg de coaches op
Facebook: Careander coaching werk en dagbesteding.

ACTIVITEIT UITGELICHT:

Ontwikkelingen
Dagbesteding
Marlies van Dijk – van den Hoorn is teammanager
dagbesteding Harderwijk. Zij vertelt meer over de
ontwikkelingen van dagbesteding bij Careander.
De dagbesteding is volop aan het ontwikkelen met als
uitgangpunt de visie van Careander; de cliënt centraal.
Wij ondersteunen cliënten bij het ontwikkelen van
talenten. Natuurlijk blijft er ook oog voor het verbeteren
én in stand hiervan. Cliënten en hun familie kunnen
erop vertrouwen dat begeleiders zich hiervoor blijven
inzetten.
In de praktijk betekent dit dat we actief de samenwerking
met andere (welzijns)organisaties zoeken. Denk hierbij
aan het initiatief Het Smaaklokaal in Harderwijk. Cliënten
en begeleiders van Careander werken in lunchcafé
het Smaaklokaal, onderdeel van kringloopwarenhuis
Het Goed in Harderwijk. Hierbij mogen wij de veilige
omgeving voor cliënten niet uit het oog verliezen.

Dagbestedingslocaties
Elburg:
Net effe Anders
’t Harde:
Shalom, Trefpunt, Werkboerderij Bakersfield
Harderwijk :
Piekado, De Schuilplaats, De Schutse, De Wissel
Nijkerk:
De Postkamer, Werkkamer

Jobcoaching is niet nieuw, maar blijft een belangrijk item
in de ontwikkeling. De Jobcoaches hebben contacten
in de samenleving en zoeken een passende plek voor
cliënten ‘buiten’ Careander. Een mooi voorbeeld is het
ziekenhuis St. Jansdal. Hier werken cliënten zelfstandig in
de horeca en groenvoorziening.
In de plaatsen Nijkerk, t Harde, Elburg en Harderwijk
hebben we eigen dagbestedingslocaties. Deze blijven
de basis van de dagbesteding. Een mooie startplek voor
schoolverlaters, maar ook met ruimte voor doorstromers.
Hierbij is de locatie een vangnet voor diegenen die het
nodig hebben en biedt het een mooie, veilige plek voor
onze cliënten.
In regio Ede worden de mogelijkheden voor het
ontwikkelen van dagbesteding onderzocht. Hoe leuk
zou het zijn als we ook hier een mooie vorm van
dagbesteding kunnen creëren.
Kom eens bij ons kijken in de winkels Piekado, De
Postkamer en Net effe Anders. Wij zijn trots op wat we
bereikt hebben en laten dat graag aan u zien!
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Visie Careander
Op deze pagina’s ziet u foto’s uit het boek
waarin de visie van Careander is verwoord en
in beeld gebracht.
Wilt u nog een boek ontvangen?
Neem contact op met
secretariaat@careander.nl of 0341-467820.
Het is visieboek is ook te bekijken op
www.careander.nl

“ Omdat
ieder mens
uniek is”

“Laat je
hart
spreken”

Veel verschil met vroeger
en nu bij Careander
’t Harde – Allebei werken ze op locatie Heidestate van Careander in ’t Harde.
Ineke Bergman (63) inmiddels al 37 jaar, Reinalda Junte (23) is ‘net’ begonnen en
werkt er officieel een jaar.
Begeleider Ineke startte eind jaren ’70 als
gediplomeerd Z-verpleegkundige bij een andere
zorginstelling. Daar verbleven de bewoners nog
samen in grote slaapzalen. Hier was weinig
privacy. “Ik ben daarna bij Careander De Steenrots
in ’t Harde gaan werken. Hier had iedereen een

op de begane grond, maar bewoners mogen zelf
kiezen of ze gezamenlijk willen eten.”
Het grote verschil met ruim dertig jaar geleden en
nu, is volgens Ineke dat men in de zorg destijds
nog niet precies wist wat bijvoorbeeld autisme

Reinalda Junte
eigen kamer en er waren drie woongroepen. We
hadden ook dependances. Dit waren woningen
waar cliënten met z’n vieren of meer bij elkaar
woonden met een gezamenlijke huiskamer. De
begeleiding was hier gericht op het zelfstandig
kunnen wonen. Zeven jaar geleden werd de
huidige locatie Heidestate geopend. Hier wonen
27 cliënten, die allemaal een eigen appartement
hebben inclusief badkamer en keuken. Eten doen
we vaak samen in de woonkamer of het eetcafé

was. “Als we toen meer hadden geweten over
bijvoorbeeld autisme, hadden we vaak anders
gehandeld. Nu heb je meer de kennis om hiermee
om te gaan. Een ander groot verschil is dat
de bewoners geen eigen regie hadden en wij
bepaalden hoe het ging. Nu gaan we veel meer
uit van zelfredzaamheid. Ze mogen zelf beslissen
waarin ze begeleid willen worden. Ik vind het
belangrijk dat bewoners de dingen doen die ze zelf
kunnen. Dan kun je ze ook complimenten geven.“

Jonge collega’s zorgen
voor nieuwe frisse input’
Assistent-begeleider Reinalda heeft bijvoorbeeld
cliënten begeleid die aangaven dat ze graag zelf
wilden leren hoe ze moeten wassen. “Ik heb een
stappenplan met pictogrammen voor ze gemaakt.
Ze hebben geoefend en het resultaat is dat ze nu
zelf hun kleding kunnen wassen en weten hoe de

slaapdienst vond ik natuurlijk best spannend. Je
bent dan toch in je eentje verantwoordelijk voor
alle bewoners, althans zo voelt dat.” Ineke: “Dat
snap ik wel. Hier is het natuurlijk wel zo dat iedere
bewoner voor zichzelf verantwoordelijk is. Ik heb
ook weleens meegemaakt dat ze ’s avonds laat pas

Ineke Bergman
wasmachine werkt. Het geeft mij wel echt een
kick als het gelukt is. Je geeft hier eigenlijk de
aanwijzingen hoe iets moet, maar dan moeten ze
het wel zelf uitvoeren”, zegt Reinalda die in Zwolle
de opleiding medewerker maatschappelijke zorg
(MMZ) heeft gevolgd. “Ik heb het erg naar mijn
zin bij Careander. Ik vind het leuk om mensen te
begeleiden bij hun dagtaken en hen te stimuleren.”
Reinalda vindt het fijn dat ze met de ervaren Ineke
mag samenwerken. “De eerste keer in de

thuiskomen als jij al in bed ligt. Dat voelt wel wat
onrustig, maar dat hoort ook bij deze vorm van
begeleid wonen.”
Ineke vindt dat ze ondanks haar jarenlange ervaring
bij Careander ook nog weer leert van Reinalda.
“Jonge collega’s zorgen voor een nieuwe frisse
input. Dat houdt me scherp”, lacht Ineke.
Dit is deel 3 in de serie artikelen in het kader van
50 jaar Careander.

Het talentenboek
In december komt ons jubileumboek uit. Hierin koppelen we talenten van onze cliënten met bekende
Nederlanders. Met dit boek willen wij het talent van mensen met een verstandelijke beperking meer
zichtbaar maken.
Aan het jubileumboek wordt hard gewerkt. De interviews zijn klaar en nu is het boek in de ontwerp- en drukfase. De
feestelijke presentatie van het jubileumboek zal plaatsvinden op 22 november aanstaande.
Na deze datum kunt u het boek voor € 17,50 bestellen via e-mailadres boek@careander.nl.
Ook kunt u het boek in december in onze winkels en in de boekwinkels kopen. Een deel van de opbrengst gaat naar
het Oranjefonds.
Kijk en geniet mee van een paar matches!

Samen Dansen:
Rick Vaessen en Dan Karaty

Samen Toneelspelen:
Anneke de Jager en Maud Mulder

Samen Taarten bakken:
Damon van de Vuurst & Robèrt van
Beckhoven

50 JAAR CAREANDER

Start Cadeaushop Piekado
in Harderwijk
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voor publiek

De Bongerd in Lunteren
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JUBILEUMFEEST

zaterdag 4 november
19:45-22:30 uur

viert feest

Beste feestvierder,
Careander bestaat 50 jaar en dat vieren wij met een
Op het 50 jaar Careander feest kunnen de bezoekers
spetterend Careander
feest voor bestaat
alle cliënten,
medewerkers
muziek
luisteren,
rustig
genieten van een
50 jaar
en dat vierenenwij met een
spetterend
feest
voorzitten,
alle cliënten,
medewerkers
en
vrijwilligers.
Graag
nodig
ik
je
uit
om
samen
feest
te
vieren.
vrijwilligers. Het feest is op zaterdag 4 november
snoezelvoorstelling of meezingen met Wolter Kroes
2017 van 19:45 uur tot 22:30 uur in de Music
of de feestband.
Wil je muziek luisteren, rustig zitten of genieten van een snoezelvoorstelling?
Club, Flevoweg 90 in Kampen. De locatie is
Natuurlijk zijn er lekkere hapjes en drankjes.
Of meezingen met Wolter Kroes? Dit kan op het 50 jaar Careander feest!
rolstoeltoegankelijk.
Natuurlijk zijn er lekkere hapjes en drankjes.
Vragen? Stuur een mail naar
Graag tot ziens op 4 november!
communicatie@careander.nl
Bert Brouwer, bestuurder

Wat
Jubileumfeest Careander
Wanneer
Zaterdag 4 november 2017
van 19:45 uur tot 22:30 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Careander
Slunterhof en Bergveste
Westeinde 27A, 3844worden
DD Harderwijk
deel
Telefoon: (0341) 46 78
20 Careander
van
www.careander.nl

Nieuwbouw bij
wooncentrum
De Steenrots in ‘t Harde

Waar
Start jobcoaching
Music Club Kampen
Flevoweg 90, Kampen
Jan ter
Steegis rolstoeltoegankelijk.
De locatie

komt in dienst als
bestuurder

Jan Stokvis
neemt afscheid
als directeur

Vuurwerkramp in Enschede
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VAN DE ORGANISATIE:

Plannen voor de toekomst
Tot de zomer van 2017 heeft iedereen binnen Careander de gelegenheid
gehad en genomen om mee te praten over een nieuwe visie. Hiervan is een
prachtig visieboek gemaakt. In dit visieboek kun je zien en lezen wie we
voor een deel nu al zijn. Maar we zeggen vooral wat we belangrijk vinden.
Ook is er ruimte voor wat we willen bereiken in de toekomst. Waar staan
we voor en waar gaan we voor?

Hoe maken we deze mooie
woorden waar?

VAN DE
REDACTIE:
Zelf een bijdrage leveren
aan Contact?
Mail uw artikel naar
redactie@careander.nl

Een visie opstellen is niet voldoende.
Om de visie waar te maken, zullen
we keuzes moeten maken en
plannen opstellen, binnen de
financiële mogelijkheden die we
hebben. We beschrijven dit in
een meerjarenbeleidsplan. In het
meerjarenbeleidsplan staat welke
activiteiten en projecten we gaan doen
in de komende drie jaren, van 2018 tot
en met 2020.
Belangrijke thema’s in dit plan zijn:
talentontwikkeling, verbinden en voor
alle leeftijden.

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

Careander

zorg die staat!

Met talentontwikkeling willen we
streven naar het hoogst haalbare. We
onderzoeken mogelijkheden om de

talenten van cliënten te ontwikkelen.
We bieden cliënten (meer) de kans
nieuwe dingen te leren. Dit kunnen
we niet alleen, we doen het samen.
Daarom kiezen we als tweede thema
verbinden. Cliënten praten mee en
beslissen mee. Maar ook willen we:
één cliënt, één plan. En we gaan meer
samenwerken met andere organisaties
Tenslotte willen we er zijn voor
cliënten van alle leeftijden. Alle
cliënten kunnen bij ons rekenen op
ondersteuning, ongeacht de leeftijd.
We houden jullie graag op de
hoogte. Voor vragen over het
Meerjarenbeleidsplan kun je mailen naar
de bestuurssecretaris, Anita Aarnink:
a.aarnink@careander.nl.

