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VAN DE BESTUURDER:

Over 2017

Careander heeft uitgezocht hoe wij hebben gewerkt in 2017.
In dit nummer van Cliëntencontact kun je lezen:
Wat was belangrijk in 2017?
Hoe gaat Careander met geld om?
Hoeveel mensen begeleiden wij?
Hoeveel mensen werken bij Careander?
Het belangrijkste in 2017 was een goed leven.
Voor alle mensen die bij ons wonen en werken en de mensen die wij thuis begeleiden.
Daar kun je voorbeelden over lezen.
We laten zien hoe Esther steeds meer zelf regelt.
En Marcella vertelt over haar vrijwilligerswerk.
Het gaat ook over boekenliefhebber Jurrian die in de bibliotheek werkt.
En je leest op hoe mensen die bij ons wonen of werken zelf kunnen kiezen.
Ik ben tevreden over 2017.
We doen ons best om het dit jaar nog beter te doen.
Met vriendelijke groet,
Bert Brouwer
Bestuurder

UIT DE PRAKTIJK:

Esther regelt het zelf!
Esther in ‘t Veld is 39 jaar.
Zij woont op een gezellige plek vlakbij het steunpunt De Boshoek in Ede.
Ze is erg blij dat ze daar is gaan wonen.
Ambulant begeleidsters Jeannet of Elly bezoeken Esther één keer per week.
Jeannet helpt Esther met bijvoorbeeld de post.
En vooral bij het bespreken van vragen en problemen.
Zo kan Esther moeilijke dingen beter zelf regelen.
Esther fietst bijvoorbeeld naar haar werk met haar e-bike.
Maar met regen of in de winter, is dit niet zo leuk.
Daarom wilde Esther weten of ze in een 45 KM auto kan rijden.
Esther heeft zelf alles uitgezocht en mensen gebeld.
Ze kon proefrijden in een 45 KM auto.
En dat ging goed.
Esther is nu hard aan het sparen voor een eigen 45 KM auto.
Jeannet vertelt dat Esther de meeste dingen zelf regelt.
Met hulp van Jeannet of haar ouders als Esther hier zelf om vraagt.
Ze heeft heel veel geleerd.
Dat noemen we regie over je leven.
En daar is iedereen trots op!
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Leeftijdsopbouw medewerkers
leeftijd
aantal
24 jaar en jonger
59
25 t/m 34 jaar
116
35 t/m 44 jaar
138
45 t/m 54 jaar
200
55 t/m 64 jaar
194
65 jaar en ouder
7
TOTAAL
714

6,9%
17,5%
18,7%
29,5%
26,6%
0,8%
100,00%

Personeelsopbouw naar leeftijd.
•
•
•
•

Aantal medewerkers. .  .  .  .  .  .
Aantal vrijwilligers . .  .  .  .  .  .  .  .
Aantal stagiaires. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Aantal vacatures . .  .  .  .  .  .  .  .  .

714 (409,8 fte)
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>24 jaar

35 - 44 jaar
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Financiering per zorgsoort
JW
PGB

52

WLZ

512

WMO
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Zorg op nota

31%

328
5%

49%
12%

38 3%
JW: Jeugdwet
PGB: Persoonsgebonden Budget
WLZ: Wet Langdurige Zorg
WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Totaal aantal cliënten 1053.

Inkomsten en uitgaven

Careander is financieel gezond.

Inkomsten

Uitgaven

Wet Langdurige Zorg . .  .  .  .  .  . € 28,6 miljoen
Jeugdwet . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 4,3 miljoen
WMO en PGB . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1,5 miljoen
Overig . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 2,6 miljoen
Totaal . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 37 miljoen

Personeel. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 25,3 miljoen
Gebouwen . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,4 miljoen
Overig . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 8,8 miljoen
Totaal . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 36.5 miljoen

Deze bedragen zijn afgerond, zodat ze beter te begrijpen zijn.

Terugblik
Belangrijk in
20172017

Careander

Careander heeft uitgezocht hoe wij hebben gewerkt in 2017.
We willen hier duidelijk over zijn.
We kijken ook hoe het beter kan.
Hieronder kun je lezen wat belangrijk was in 2017

zorg die staat!

Careander krijgt drie
sterren keurmerk
' beste werkgever
2017-2018'

Nieuwe visie
In de nieuwe visie staat wat we belangrijk vinden.
Hiervoor hebben we geluisterd naar cliënten, verwanten en medewerkers.

Ruimte en Vertrouwen
De cliënt kiest zoveel mogelijk zelf hoe hij of zij wil leven.
Medewerkers helpen de cliënt daarbij.

Samenwerking
We werken samen om het leven voor de cliënt zo fijn mogelijk te maken.
De cliënt, verwant en persoonlijk begeleider praten met elkaar.
Als het nodig is, praten ook anderen mee, bijvoorbeeld een fysiotherapeut.

Aansluiten bij wat cliënt nodig heeft
Met alle cliënten is gepraat over hoe ze graag willen leven.
Ook is afgesproken wat ze graag willen leren en hoe ze dat gaan doen.
Bij Careander kun je ook blijven wonen als je ouder wordt.

Medewerkers geven
Careander als werkgever
een score van 7.6.

Kwaliteit meten
Er zijn voor alle organisaties in de zorg regels en afspraken voor goede zorg.
Een keer per jaar komt iemand kijken hoe het gaat bij Careander.
Careander heeft het goed gedaan.
We hebben extra gelet op veiligheid bij medicijnen en eten.

Medewerkers
Medewerkers werken met plezier bij Careander.
Ze vinden het fijn om met cliënten te werken.
Ze blijven nieuwe dingen leren om hun werk goed te doen.
Veel medewerkers hebben geleerd hoe ze veilig kunnen werken met medicijnen.

Terugblik 2017
CR

Medezeggenschap cliënten en verwanten
Careander betrekt cliënten en verwanten bij ontwikkelingen.
Zij praten mee over hoe cliënten willen wonen, werken en leven.
Er is een centrale cliëntenraad.
Die bestaat uit 2 deelraden: een deelraad cliënten en een deelraad verwanten.
De cliëntenraad denkt mee over besluiten van Careander
Ook zijn er 19 lokale cliëntenraden.
Zij praten over onderwerpen van de locatie.

Cliënten en verwanten
praten mee.

OR

Verschillende locaties hebben ook een verwantencommissie.
Hierin praten verwanten mee over de locatie.
Er is regelmatig overleg tussen de centrale cliëntenraad en
de bestuurder Bert Brouwer.

Medezeggenschap medewerkers
De ondernemingsraad noemen we OR
Deze bestaat uit medewerkers van Careander
De OR geeft de bestuurder Bert Brouwer advies.
Dit advies gaat vaak over besluiten in de organisatie.
Bijvoorbeeld over ICT.

De OR is er voor de
medewerkers en de organisatie.

UIT DE PRAKTIJK:

Marcella is vrijwilliger
bij de Wensambulance
Marcella Oosterhuis woont bij Veldheem en werkt bij Net effe anders. 
In haar vrije tijd is Marcella vrijwilliger bij de Veluwse Wensambulance. 
De Veluwse Wensambulance vervoert mensen die heel ernstig ziek zijn.
Zo krijgen de zieke mensen een leuke dag. 
Marcella kan heel goed contact leggen met mensen.
Zij vindt het leuk om mensen te vertellen over de Wensambulance.
Zij vraagt ook of mensen geld willen geven.
Zo kunnen meer ernstig zieke mensen een leuke dag krijgen.

‘ Kijken naar wat kan,
dat werkt erg goed!’
Joey en Miranda van der Weijden zijn ook vrijwilligers.
Zij begeleiden Marcella.
Samen kijken ze waar Marcella goed in is.
Zij vertellen dat Marcella zelf heel goed weet wat ze kan.
Als zij vragen te moeilijk vindt, vraagt ze een andere vrijwilliger om hulp.
De begeleiding van Veldheem helpt om het vrijwilligerswerk goed in te plannen.
Ze helpen Marcella om niet meer te doen dan goed voor haar is.
Ze vinden dat Marcella het goed doet.
Ze zeggen: “Als Marcella groeit, groeien wij met haar mee”.

UIT DE PRAKTIJK:

Cliënten bepalen zelf
Wat gaan we eten?
Bij Rotonde in Harderwijk is een menuboek gemaakt.
In dit boek staan foto’s van eten.
De bewoners kiezen met dit boek zelf wat ze willen eten.
Ze kiezen wat ze lekker vinden.
Dit doen ze op zaterdag en zondag
De kok en een begeleider hebben dit boek bedacht.
Iedereen is heel enthousiast.

Bewoners maken zelf huisafspraken
In november 2016 zijn 25 bewoners verhuisd naar het
nieuwe Slunterhof in Ede.
De bewoners wilden toen geen huisregels maken.
Na een jaar zijn er toch regels gemaakt.
Bewoners, verwanten en medewerkers hebben meegepraat.
De regels zijn met elkaar gemaakt .
Samen is besloten is om het huisafspraken te noemen.
Hier is een voorbeeld.
Honden die op bezoek komen, mogen niet in de woonkamer.
De bewoners, verwanten en de medewerkers zijn blij.
Ze vinden het fijn dat goede afspraken zijn gemaakt om
samen te wonen.

De Activiteitencarroussel
Zelf kiezen welke activiteit je gaat doen.
Eén keer per week kan dat bij De Schuilplaats in Harderwijk.
Dit kan tijdens de activiteitencarroussel
Je kunt kiezen voor het belevingstheater of een vilt-activiteit.
Maar je kunt ook koken of muziek maken.
Elke periode kun je kiezen voor een andere activiteit.
De groepen gaan door elkaar heen,
Hierdoor zie je iedere keer nieuwe gezichten.
Iedere keer weer een nieuwe ervaring.
Iedereen is erg enthousiast.
Begeleider Hennie vertelt: “Het is echt wat anders”
Ook zegt ze: “Het is een mooie aanvulling voor iedereen.”

UIT DE PRAKTIJK:

Jurrian werkt in de bieb
Als baby hield Jurrian al van leesboekjes.
Toen hij 14 jaar was, leerde hij echt lezen.
Daarna las hij alles wat hij maar kon lezen.
Hij leent wel 6 boeken per maand bij de
bibliotheek.
Jurrian is zo gek op boeken, dat hij nu in de
bibliotheek werkt.
Iedere donderdag helpt hij bij de bibliotheek in
Nijkerk.
Daar gaat hij met de trein heen vanuit Harderwijk.
Jurrian heeft mooi werk.
Er worden boeken ingeleverd.
Deze boeken zet hij weer terug in de kast.
Dit is best moeilijk, want ze moeten netjes op
alfabet gezet worden.
Jurrian let hierbij op de eerste vier letters van het
alfabet.
Dit heeft hij geleerd.
“Hij kan dit nu heel goed” vertelt jobcoach Silvie
Schakel.
Jurrian vindt zijn baan bij de bieb erg leuk.
Er is altijd iets te doen en hij maakt mensen graag
blij.
Zijn ouders vinden het een superbaan.
Er wordt goed gekeken wat hij kan en wat hij nog
kan leren.
Het past echt goed bij Jurrian om te werken in de
bibliotheek.
De medewerkers van de bibliotheek zijn heel blij
met hem.
Ze willen dat Jurrian bij hen blijft werken!

‘Een superbaan.
Wat wil je nog meer?’

Belangrijk in 2017

Dit is een blad van Careander
voor cliënten.
Er is een versie beschikbaar
voor verwanten, medewerkers,
vrijwilligers en andere relaties
onder de naam “Contact”.
Beide bladen zijn ook online
te vinden. Kijk hiervoor op de
homepage van
www.careander.nl
Careander
Westeinde 27 A
3844DD Harderwijk
0341 467 820
www.careander.nl
info@careander.nl

