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De strategische koers
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HET VERSTERKEN VAN DE BASIS:

Aan de slag

Goede afspraken

Careander heeft een nieuwe visie.
We hebben de visie opgeschreven, hier staat in hoe we willen werken.
Nu gaan we werken met de visie.
Daarvoor maken we plannen.
Plannen die zorgen dat iedereen goed kan wonen en
werken bij Careander.
Dit noemen we de strategische koers.

Careander biedt goede en veilige ondersteuning.
Hiervoor zijn regels nodig.
Regels voor teams en begeleiders.
In 2018 gaan we nog betere regels maken.
We zorgen ervoor dat iedereen deze regels kent.
En volgens de regels werkt.

Een goed leven voor jou, daar draait het allemaal om!
In de visie en de plannen staan veel woorden.
Het is belangrijk dat iedereen dit begrijpt.
Daarom is het verhaal wat makkelijker gemaakt.
De plannen zijn in vieren verdeeld, dit noemen we thema’s.
De thema’s zijn:
1. Talenten ontwikkelen
2. Samenwerken
3. Voor alle leeftijden
4. Het versterken van de basis
Kennen jullie het filmpje van Jan Jaap?
Ik vind dat een mooi voorbeeld.
Jan Jaap werkt bij de Postkamer in Nijkerk.
En hij woont bij het Anker in Putten.
De wens van Jan Jaap is te fietsen naar zijn werk.
Dat is iedere dag een uur fietsen.
Jan Jaap en een vrijwilliger gingen samen oefenen met fietsen.
En met elkaar is het gelukt.
Nu fietst Jan Jaap elke dag naar zijn werk.
Wil je het filmpje ook bekijken?
Dat kan op internet.
Typ in www.careander.nl/visie
Met vriendelijke groet,
Bert Brouwer
Bestuurder

Jij hebt een dossier.
In dit dossier staat veel over jou.
Over jouw doelen en wensen.
Maar ook afspraken die we hebben gemaakt.
Careander zorgt ervoor dat jij zelf het dossier kunt lezen.
Hiervoor is een goed computersysteem nodig.
Hier gaat Careander voor zorgen.

Wonen
Je woont in een appartement of een studio.
Dit kan bij Careander zijn.
Dan woon je op een woonlocatie.
Alle appartementen samen noemen we een gebouw.
Een gebouw is goed als iedereen zich er fijn voelt.
Als er een lift is, zoals op de foto hiernaast.
En een ruimte om samen te zijn.
Door goed te bouwen zorgen we hiervoor.
In Lunteren gaat Careander bouwen.
Niet een, maar twee woonlocaties.
Eén locatie heeft 25 appartementen.
In het appartement is een aparte slaapkamer.
Er is veel ruimte om elkaar te ontmoeten.
De andere woonlocatie krijgt achttien studio’s.
Elke studio heeft een zit-slaapkamer en een eigen badkamer.
Hier is veel ruimte voor oudere mensen.
Voor hun rolstoel of rollator.
Iedereen mag hier komen wonen.

VOOR ALLE LEEFTIJDEN:

Hulp op maat

Samen spelen

Careander is er voor iedereen.
Dus ook voor jou.
Als je net naar school gaat.
Als je op jezelf gaat wonen.
Of als je meer hulp nodig hebt.
Careander werkt al in veel plaatsen.
Maar niet overal kun je alle hulp krijgen.
Dat gaan wij veranderen.
Zodat er op meer plaatsen ondersteuning van Careander is.
Als je ouder wordt, heb je andere hulp nodig.
Denk aan een lift in een gebouw.
Of een rustige dagindeling.
Ook daar zorgt Careander voor.

Kinderopvang+
Dat is voor alle kinderen van nul tot vijf jaar.
De kinderopvang van Careander is speciaal.
Hier spelen kinderen zonder beperking of achterstand
met kinderen met een beperking of achterstand.
Zij spelen met elkaar en leren van elkaar.
Bij de kinderopvang wordt gespeeld en geleerd.
Dat is fijn.
Want als je iets jong leert dan vergeet je dat niet meer.

Iets vergeten
Dementie betekent dat iemand dingen vergeet.
Vergeten waar je woont
Of vergeten hoe je zus heet.
Maar je kunt ook vergeten hoe je moet eten of drinken.
We vertellen hier over een bewoner van ’t Schild.
Ze vergeet vaak te eten.
De begeleider heeft met haar familie gepraat.
Ze vertelden dat ze vroeger bij haar moeder Bambix at.
Bambix is een soort pap.
Dit is belangrijke informatie.
Hiermee wordt de bewoner geholpen.
Nu vertelt de begeleider dat ze Bambix eet.
Dan denkt de bewoner aan vroeger.
En voelt ze zich fijn.
Ze kan dan makkelijker eten.

Careander geeft kinderen een mooie toekomst.
En daarvoor worden plannen gemaakt.
Zoals plannen voor een logeerplek voor kinderen.
Hier kun je logeren.
In het weekeinde.
Of in de vakantie.
Waar de logeerplek komt, weet Careander nog niet.

‘Als je jong iets leert,
vergeet je dat niet meer’

Voor alle leeftijden:
Careander helpt jonge en volwassen mensen.
Hier ontmoet je een aantal cliënten op de foto.

TALENTEN ONTWIKKELEN:

Samen leren

Zelf geleerd

Iedereen is uniek.
En heeft zijn eigen talent.
Wij helpen jou om te groeien.
Hoe klein dit stapje ook is.
We maken hierover afspraken met elkaar.

René bezoekt Shalom in ’t Harde.
In zijn groep doen ze rustige dingen als muziek luisteren of snoezelen.

Ook medewerkers blijven leren.
Hiervoor maken we een plan.
Daarin staan alle opleidingen die belangrijk zijn.
Opleidingen die jou als cliënt helpen.
Zoals de training Geef me de 5.
Ook gaan de medewerkers nog meer samenwerken.
Om zo jouw vragen goed te beantwoorden.

Leren van elkaar
Rinske stopte met werken bij Careander.
Ze is nu vrijwilliger.
Ze doet samen met Marja leuke dingen.
Marja en Rinske puzzelen samen.
Marja kan erg goed puzzelen.
Ze blijft altijd goed nadenken.
En kijkt goed naar kleuren.
Dat is nodig, want de puzzel telt wel 1000 stukjes!
Marja is niet meer zo jong.
Daarom gaan sommige dingen lastiger.
Zoals fietsen.
Rinske en Marja kijken wat ze gaan doen.
Zo gaan ze in de zomer wandelen.
Of een kop koffie drinken.
Ze genieten van samen leuke dingen doen.

De begeleiders en René wilden een nieuwe taak bedenken.
René brengt nu de vuilniszakken weg.
De zakken brengt hij naar de container.
Maar de container staat buiten aan de andere kant van het gebouw.
René leerde stapje voor stapje hoe hij deze taak kon doen.
Hij leerde de weg naar buiten.
En hoe hij de zakken mee kon nemen in een rolstoel.
En hoe hij de zakken in de container moest gooien.
Ook leerde hij om deze taak zonder hulp te doen.
René kan dit nu helemaal zelf.
René heeft een grote stap gemaakt.
Dat maakt hem blij.
Iedereen is heel trots op René!

‘Een kleine taak,
maar een grote stap’

SAMENWERKEN:

We werken samen in het
belang van de cliënt
We willen ondersteuning bieden die bij jou het beste past.
Hiervoor werken we samen met iedereen die voor jou belangrijk is.
Dit noemen we samenwerken in de driehoek: cliënt, verwant en begeleider.
We willen gaan werken met 1 plan voor jou als cliënt.
Jouw persoonlijk begeleider is hierin heel belangrijk.
Die regelt dat jij de beste hulp krijgt.

Beslissingen nemen

Samen leuke dingen doen
Nieuwe mensen ontmoeten.
Samen iets gezelligs doen.
Dit kan allemaal bij de Boshoek in Ede.
Ken je de Boshoek?
Dat is de ruimte van team Ambulant uit Ede.
Hier zijn leuke dingen te doen.
Zoals een buurtinloop en een buurtlunch.
Vrijwilliger en ambulant cliënt Jan Lagerwij helpt bij de
buurtinloop.
Hij vindt het leuk om te helpen.
Zo doet hij ook iets voor een ander.
En hij vindt het gezellig om samen met de mensen te zijn.

‘Dingen voor anderen
doen en genieten,
daar doen we het voor!’

Bij locatie Veldheem zoeken ze nieuwe begeleiders.
De bewoners mogen meehelpen om een nieuwe begeleider te kiezen.
Eerst worden er gesprekken gevoerd.
Daarna komt de kandidaat soms een avond werken.
De bewoners maken dan kennis met de kandidaat en stellen vragen.
Zo maken bewoners en begeleiding samen de keuze voor de beste kandidaat.
De bewoners vinden het fijn om mee te beslissen.
Ze bereiden zich erg goed voor en begrijpen dat ze een belangrijke taak hebben.

Ook wordt er een keer per maand geluncht.
Kookvrijwilliger Toos maakt heerlijke soep met lekkere broodjes.
Zij krijgt vaak hulp van ambulante cliënt Emiel van der Wal.
Hij helpt alles klaar zetten.
Veel mensen eten anders in hun eentje een broodje.
Nu doen ze dit samen.
En zo maken ze het met elkaar gezellig!
De cliënten van Careander helpen ook op andere plekken in Ede.
Dingen voor anderen doen en genieten van elkaars gezelschap.
Daar doen zij dit voor!

Careander: meer dan 30 Facebookpagina’s!
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