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THEMANUMMER:

De strategische koers

HET VERSTERKEN VAN DE BASIS:

VAN DE BESTUURDER:

Wij bieden veilige, goede en
deskundige ondersteuning

Aan de slag
De visie van Careander die we vorig jaar presenteerden in het
visieboek, hebben we vertaald naar toekomstplannen. Deze staan in
de strategische koers. De komende vier jaar gaan we hiermee aan de
slag. Hierover zult u nog veel horen tijdens bijeenkomsten, in Contact en
Cliëntencontact en via filmpjes. En uiteraard merkt u het in de praktijk.

We streven naar veiligheid, kwaliteit en deskundigheid. Dat vraagt om een gestructureerde manier van werken
en spelregels die we samen afspreken. Dit draagt eraan bij dat teams hun werk goed kunnen doen. Het geeft
houvast voor medewerkers, cliënten en verwanten. In 2018 start hiervoor het programma ‘methodisch werken’.

In de strategische koers draait het om vier thema’s: talenten ontwikkelen,
samenwerken, voor alle leeftijden en het versterken van de basis. Begin dit jaar
heb ik de strategische koers gepresenteerd tijdens bijeenkomsten voor medewerkers, verwanten en vrijwilligers. Ik liet daar
het filmpje van Jan Jaap zien. Hierin wordt voor mij de nieuwe koers heel praktisch zichtbaar: Jan Jaap staat middenin de
samenleving en ontwikkelt zijn talent. Om hem daarbij te ondersteunen werken Jan Jaap, zijn verwanten, begeleiders en
vrijwilligers samen. Heeft u het filmpje gemist? Het staat op onze website www.careander.nl onder Careander/visie.

In het cliëntdossier worden de doelen (wat wil je bereiken) en afspraken vastgelegd. Dit geeft duidelijkheid en helpt bij
het ontwikkelen van talenten. In 2018 wordt het cliëntdossier verder verbeterd en toegankelijk gemaakt voor cliënten en
verwanten (volgens afgesproken spelregels).

Careander stelt al 50 jaar cliënten centraal en op die ingeslagen weg gaan we zeker door. Wel blijven we ons verbeteren en
aanpassen aan de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de samenleving.

Verder start dit jaar een project om de duurzaamheid te verbeteren. Ook wordt er een strategisch vastgoedplan gemaakt.
Hoe we hier mee omgaan, leest u hieronder.

In dit themanummer over de strategische koers leggen we uit waar we de komende jaren extra aandacht aan geven. Bij elk
thema geven we voorbeelden uit de praktijk van cliënten die bij Careander wonen, werken of door ons begeleid worden.
Want een goed leven voor de cliënt, daar draait het allemaal om.
Met vriendelijke groet,
Bert Brouwer
Bestuurder

Voor de volledige tekst van de
strategische koers: zie
www.careander.nl/visie.

Ook gaan medewerkers steeds meer zelf de regie over hun werk voeren. Hierbij worden zij ondersteund door
leidinggevenden, stafmedewerkers, teamcoaches, behandelaren en therapeuten.

Visie op vastgoed
Careander kijkt of onze gebouwen bijdragen aan
het realiseren van de visie. Helpt het gebouw bij het
ontwikkelen van talent? Is het geschikt voor alle
leeftijden? Is het duurzaam?
Een mooi voorbeeld van bouwen volgens de visie is de
nieuwbouw in Lunteren. Hier start Careander dit jaar met
de bouw van twee woonlocaties. Er komt een woonlocatie
met 25 appartementen voor mensen die nu verspreid in
Lunteren wonen. De locatie past bij de behoefte van de
cliënten. In de nieuwbouw krijgen zij een eigen appartement
met een aparte slaapkamer en hoeven ze geen badkamer
meer te delen. Ook zijn er voldoende mogelijkheden voor
begeleiding en ontmoeting.
In de andere locatie komen achttien studio’s. Elke studio
heeft een zit-slaapkamer en een eigen badkamer. Dit
gebouw is heel geschikt voor ouderen (onder andere). Er is
bijvoorbeeld voldoende ruimte voor rolstoelen, rollators en
tilliften en logeerruimte voor familie.

VOOR ALLE LEEFTIJDEN:

Passende ondersteuning
in elke levensfase

Samen spelen en
leren omgaan met elkaar

Onze ondersteuning is voor alle leeftijden. Careander wil een compleet aanbod voor elke levensfase.
Met name rond Harderwijk hebben we een uitgebreid aanbod voor kinderen en jongeren.

Kinderen van 0 tot 5 jaar die een beperking, ontwikkelingsachterstand of chronische
ziekte hebben, kunnen sinds drie jaar ook door Careander worden begeleid in reguliere
kinderopvangcentra in Nunspeet, Harderwijk, Ermelo, Putten en Wezep. In de zogeheten kinderopvang+
groep komen kinderen met en zonder een speciale zorgvraag met elkaar in contact. Ze spelen samen en
leren van elkaar. De groep bestaat uit maximaal tien kinderen waarvan de helft kinderen met een speciale
zorgvraag zijn.

We bekijken op welke manier we dit ook in de andere regio’s kunnen aanbieden. We besteden hierbij speciaal aandacht
aan jongeren tussen de 12 en 27 jaar. Voor hen is er nu weinig aanbod. We onderzoeken hoe we ook hen kunnen
ondersteunen. Denk hierbij aan gastgezinnen, trainingsgezinshuizen en logeermogelijkheden.
Ook oudere cliënten willen we bieden wat ze nodig hebben. Dat betekent dat onze gebouwen en dagactiviteiten voor hen
geschikt moeten zijn. Ook zorgen we voor deskundigheid op het gebied van ouderenzorg en zorg in de laatste levensfase. Dit
gebeurt door onze medewerkers te trainen of samen te werken met andere zorgaanbieders, bijvoorbeeld in de ouderenzorg.

Op deze groep werken medewerkers van Careander die precies weten hoe ze moeten omgaan met deze kinderen.
“Het mooie is dat onze mensen deze kennis ook weer kunnen overbrengen op hun collega’s uit de reguliere opvang
waar ze mee samenwerken. Wij zien het graag als één groep. Ons doel is om de kinderen met dat extra rugzakje in
de samenleving te laten meedoen. Dan moet je bij de basis beginnen en ze dus al op jonge leeftijd in de reguliere
kinderopvang mee laten draaien”, zegt Willem Baarslag, tijdelijk teammanager Kind & Jeugd.

Levensverhaal belangrijk bij dementie
In wooncentrum ’t Schild in Harderwijk wonen 31 cliënten.
De jongste is 35, de oudste is 82 jaar. “We constateren bij
sommige bewoners dementie. Wij merken dat wij moeten
leren omgaan met deze dementieprocessen. Door zoveel
mogelijk af te stemmen en informatie te vergaren bij onder
meer familieleden van de cliënt, kom je bij lastige situaties
soms gemakkelijker tot een oplossing” zegt teammanager
Joke van Lenthe van wooncentrum ’t Schild.
Eén van de bewoners slaapt bijvoorbeeld slecht, omdat ze
’s nachts bang is om alleen te zijn. “Haar zus vertelde dat

ze dat in haar kinderjaren ook had en veel bij haar moeder
in bed lag. Dankzij deze informatie, we noemen dit een
levensverhaal, weet je waar de oorsprong van dit gedrag
vandaan komt en kun je daar op handelen.”
Ook is er een cliënt die in de laatste fase van dementie
zit en moeite heeft met eten en drinken. Haar dagelijkse
portie Brinta is ook lastig om te eten. “vroeger thuis at ze
Bambix en door de Brinta zo te benoemen, eet ze beter.
Het is dus heel belangrijk dat je aansluit bij de gewoontes
van vroeger.”
Careander beweegt mee met de veranderingen in de samenleving en zit vol ideeën. Het nieuwste plan is om een
logeerlocatie voor jonge kinderen te realiseren. “We willen heel graag een eigen logeerlocatie. De kinderen kunnen er
een weekend verblijven, maar het kan ook geschikt zijn voor vakantie-opvang. We werken al samen met een aantal
logeerboerderijen in de regio. Ons ideaal is om een vakantiebungalow of boerderij aan te kunnen bieden waar kinderen
kunnen logeren en waar 24/7 begeleiding en zorg aanwezig is. Ook kan een dergelijke locatie gebruikt worden voor
buitenschoolse opvang. “We zijn nu ook bij Kind & Jeugd echt bezig voor de toekomst. We hebben hier allerlei mooie
ideeën voor die we aan het onderzoeken zijn. De basis is en blijft dat je de ontwikkeling van deze kinderen al zo jong
mogelijk op orde probeert te brengen. Daar hebben ze de rest van hun leven profijt van’, zegt Willem.

‘De ontwikkeling zo jong mogelijk op
orde brengen, daar hebben ze de rest
van hun leven profijt van’

Voor alle leeftijden:
De ondersteuning van Careander is voor alle leeftijden.

TALENTEN ONTWIKKELEN:

We streven naar het
hoogst haalbare

Benut je talent
net als René

Ieder mens is uniek en heeft unieke talenten gekregen. We zetten de ontwikkeling
van de talenten van onze cliënten centraal. Elke stap naar groei is belangrijk, hoe klein een
stap ook kan lijken. We helpen de cliënt om zijn mogelijkheden en ambities te leren kennen. En we
ondersteunen hen bij het realiseren van die ambities. Daarbij streven we naar het hoogst haalbare, zodat
onze cliënten het leven kunnen leiden dat bij hen past. Dit inspireert en vergroot het zelfvertrouwen.
Dit jaar maken we binnen Careander afspraken over het werken met een zogenaamde ‘ontwikkelladder’
voor iedere cliënt. Hierover hoort u later meer.

René is een cliënt die naar één van de groepen van dagactiviteitencentrum
Shalom in ’t Harde komt. René is niet -zoals andere cliënten van deze groep- afhankelijk
van een rolstoel. “Bij onze groep is veel ondersteuning nodig op alle gebieden. Verzorging neemt een
belangrijke plaats in. De activiteiten zijn vaak gericht op het aanbieden van prikkels en activering”, aldus
teammanager Rinus Eling.

Ook medewerkers blijven werken aan hun eigen ontwikkeling. Careander ondersteunt hen hierbij door het aanbieden van
opleidingen. Hiervoor wordt dit jaar een strategisch opleidingsplan ontwikkeld. De kennis en deskundigheid die aanwezig
is binnen Careander, zal steeds meer met elkaar worden gedeeld.

In de groep van René is het moeilijk om grote leerdoelen vast te stellen. Groei zit vaak in hele kleine basale dingen. De
begeleiders van René hebben bekeken welke nieuwe taken haalbaar voor hem waren. Het plan ontstond om René de
vuilniszakken weg te laten brengen. Hiervoor moet hij het hele gebouw door en ook naar buiten. “Twijfels waren er in het
begin zeker, maar het bleek prima te gaan. Hoe meer de begeleider zich terugtrok, hoe beter het ging”, zegt Rinus.
Om de vuilniszak mee te nemen, krijgt René een rolstoel mee. De rolstoel heeft als effect dat René niet gaat zwerven. Het
geeft hem letterlijk houvast. Inmiddels doet René deze taak nu helemaal zelfstandig. Hij loopt het gebouw door, gaat naar
buiten en doet zelfs twee zakken in de container.

Samen puzzelen
Vrijwilliger worden na je pensioen. Dit deed Rinske van Zalk
nadat ze stopte met werken. Ze leerde Marja kennen bij de
seniorengroep van de dagbesteding in Harderwijk. Nu doen
ze samen op woensdagavond leuke dingen.
“In de winter puzzelen Marja en ik samen. Dit vinden we
beiden erg leuk. We maken grote puzzels van wel 1.000
stukjes. Het puzzelen helpt Marja om gestructureerd bezig
te zijn. Als ze een puzzel al eens heeft gemaakt, is het de
tweede keer voor haar gemakkelijker. We zijn nu bezig met
een moeilijke Disneypuzzel, waarbij Marja goed kleuren bij
elkaar kan zoeken. En we zetten door hoor, want we willen
hem afmaken.
Marja wordt ouder waardoor handwerken en fietsen wat
lastiger gaat. Maar we kijken samen naar wat nog wel
mogelijk is en richten ons daarop.
Als deze puzzel af is, gaan we weer meer naar buiten toe en
genieten we van het mooie weer. Gezellig samen wandelen,
een uitstapje maken of ergens een kopje koffie drinken.
Zo hebben we allebei een leuke avond!”

“De voorwaarden zijn belangrijke elementen om iets te laten
slagen. Als begeleider moet je soms iemand in bescherming
nemen, maar je moet vooral ook durven en soms iemand
een duwtje geven. Bij René is dit goed gelukt!”

‘Je moet durven en
soms een duwtje geven!’

SAMENWERKEN:

We werken samen in het
belang van de cliënt

Samenwerken en ontmoeten
bij de Boshoek in Ede

We werken samen om de cliënt het beste te kunnen bieden. We zoeken verbinding met iedereen
die een belangrijke rol speelt in het leven van de cliënt. Dit gebeurt allereerst in de driehoek cliënt,
verwant en medewerker.

Er samen iets gezelligs van maken, elkaar ontmoeten en sociale contacten opdoen.
Bij de Boshoek in Ede, de thuisbasis van team Ambulant, kan dit allemaal. Iedereen is welkom. Careander
organiseert de activiteiten niet alleen voor haar ambulante cliënten maar nodigt ook regelmatig de buren uit.

Binnen Careander versterken we ook de samenwerking tussen wonen, werk of dagbesteding en de ondersteunende afdelingen.
De cliënt krijgt vaste behandelaren en therapeuten. We gaan werken met één totaalplan voor de cliënt.
De persoonlijk begeleider is hiervoor verantwoordelijk. Ook zoeken we actief vrijwilligers op basis van de behoefte van de cliënt.
Hiernaast werken we samen met externe partijen, bijvoorbeeld met scholen of zorgorganisaties.

Samen met de Noorderkerk en organisatie Malkander is het initiatief genomen voor een buurtinloop en een buurtlunch.
Elke maandagochtend helpt vrijwilliger Jan Lagerweij -een ambulante cliënt- bij de buurtinloop. Jan vindt het erg leuk om te
assisteren omdat hij daardoor iets voor een ander kan betekenen. Hij geniet er echt van om onder de mensen te zijn. Dat is
voor hem ook heel belangrijk.

Careander wil in alle werkgebieden een compleet aanbod. Per cluster (Noord, Midden en Zuid-West) wordt hiervoor een
plan gemaakt. Hierover wordt u in een later Contact geïnformeerd. Denk bijvoorbeeld aan dagactiviteiten in en rond Ede en
uitbreiding van wonen.

Cliënten en medewerkers beslissen samen
Bij de locatie Veldheem in Wezep hebben de bewoners een
rol in de sollicitatieprocedure voor nieuwe begeleiders.
Op deze manier komen medewerkers en cliënten samen tot
een beslissing.
“Wij voeren zelf de sollicitatiegesprekken. Als daar dan twee
geschikte kandidaten uit komen, vragen wij of zij een avond
mee willen lopen op onze locatie. De cliënten kunnen dan
kennis met hen maken tijdens onder andere het gezamenlijke
koffiemoment. Ook mogen de cliënten die dat willen nog een
persoonlijk gesprek voeren met de kandidaten. We hebben het
nu vijf keer op deze manier gedaan en dat is heel goed bevallen.

Eén van de kandidaten viel zelfs af omdat zowel de cliënten
als de leidinggevende geen goed gevoel hadden over het
functioneren op de meeloopavond”, vertelt begeleider
Jenny van Huffelen.
De bewoners vinden het fijn dat ze worden betrokken in
de procedure. “Sommigen bereiden zich ook echt voor met
een vragenlijst voor de sollicitanten. Dit zijn vragen als: ‘hoe
ga je om met paniekaanvallen’ en ‘wat doe je als iemand
gaat schelden’. Voor onze cliënten zijn dat soort zaken erg
belangrijk.” Ze voelen zich bovendien serieus genomen.

Eén keer in de maand kunnen de bezoekers van de buurtinloop na afloop meedoen met de buurtlunch. Kookvrijwilliger Toos
- gemeentelid van de Noorderkerk -, zorgt dan voor heerlijke soep met een lekker broodje of een snack. Ze krijgt bijna altijd
hulp van Emiel van der Wal, ook een ambulante cliënt. Hij helpt haar bij het tafel dekken en het afruimen. Veel bezoekers
van de buurtlunch zijn senioren die normaal gesproken thuis in hun eentje hun broodje eten. Tijdens de buurtlunch komen
buren en cliënten met elkaar in contact en maken ze het samen gezellig.
Ook buiten de Boshoek zijn de cliënten van Careander actief. Zo heeft Esther in ’t Veld samen met een aantal anderen in een
buurthuis hapjes gemaakt voor een high tea. Het was een hele klus maar toen de ‘keukenprinsessen’ zagen hoe er gesmuld
werd, was dat natuurlijk de kroon op hun werk. Samen genieten van elkaars gezelschap en samen iets voor elkaar boksen,
daar doet Careander het voor.

Careander: meer dan 30 Facebookpagina’s!
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