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Talent ontwikkelen

VAN DE BESTUURDER:

Ontdek je talent
Talent.
Dat betekent dat je iets goed kunt.
Zoals eten koken.
Of genieten van muziek.
Je kunt ontdekken welke talenten jij hebt.
En je kunt je talenten nog vaker gebruiken.
En als je dat doet,
is dat fijn.
Als jij je talenten gebruikt,
worden ook de mensen met wie je werkt blij.
In dit nummer van Contact kun je lezen over
talenten.
Zoals het talent van Remco om de vaatwasser
in te ruimen.
En over het talent om te werken met ouderen.

Het gaat om jou.
Wat je kunt en wat je wilt.

Careander helpt bij het zoeken naar talenten.
Want samen komen we verder.

Bert Brouwer
Bestuurder

Ik vind het mooi om over al die talenten te
lezen.
Wie weet welk talent jij nog gaat ontdekken!
Lees je mee?

In de film “Talenten ontwikkelen” staat Henna centraal.
Zij woont bij Heidestate in ’t Harde.
En krijgt van Careander begeleiding bij haar werk.
Henna werkt met veel plezier bij zorgorganisatie Het Baken.
En bij cadeauwinkel “Net Effe Anders” in Elburg.
Bekijk de film op www.careander.nl/werken

Careander prokkelt mee!
Careander organiseert op donderdag 6 juni 2019 een Prokkelstagedag.
Een Prokkel is een ontmoeting tussen mensen met en zonder een verstandelijke beperking.
Een Prokkelstage is een stage voor één dag bij een bedrijf.
Je kunt dan kijken hoe het daar gaat.
Misschien kun je zelfs meewerken.
Alles kan bij de Prokkelstagedag!
Je kunt bijvoorbeeld naar een bakker, school of een winkel.
Misschien wil je ook wel bij de gemeente kijken.
Of bij een garage.
Je gaat dan meekijken of samen aan de slag.
Iedereen leert hiervan.
Andersom kan ook.
Iemand uit een bedrijf komt naar de plek waar jij woont of werkt.
Of je nodigt iemand uit de buurt uit.
Voor koffie met wat lekkers.
Ze kunnen dan kijken hoe jij woont of werkt.
Misschien kunnen ze ook meehelpen.
Elkaar ontmoeten is belangrijk.
Iedereen kan van elkaar leren.
Daarom doet Careander mee met de prokkelstagedag.
Een stageplek kan misschien een baan opleveren.

Prokkelstage
Wil je een leuke stageplek
bij het bedrijf van je dromen?
Wil je graag ergens kijken?
Laat het ons weten via
prokkel@careander.nl.

Werken met ouderen
Bij woonzorgcentrum Het Nieuwe Feithenhof in Elburg wonen ouderen.
Dit is de werkplek van zeven mensen die bij Careander begeleiding krijgen.
Ze helpen bij van alles.
De één brengt bewoners naar de activiteiten.
De ander vouwt de was of helpt bij de afwas.
Bea gaat ‘s middags op bezoek bij een mevrouw van 96.
De mevrouw haakt en Bea breit.
Of ze gaat naar een andere bewoonster die 90 jaar is.
Ze hebben het heel gezellig met elkaar.
Jonna helpt mee met de koffierondes.
Ze vertelt dat ze les hebben gehad over dementie.
Sommige bewoners hebben dementie
Wat er net gebeurd is, dat vergeten ze.
Dingen van vroeger weten ze wel.
Ze heeft geleerd om altijd vriendelijk te blijven.

“Je ziet dat het steeds leuker wordt.”

Marinka, Hedwig, Willemien en Driesje zijn ook druk bezig.
Zo is er ‘s middags een zanguurtje.
En eten ze zelfgebakken koek.
Dit is heel leuk om te doen.
Begeleiders Jolande en Margriet vertellen hoe het gaat:
“Eerst moest iedereen aan elkaar wennen.
Je ziet dat het steeds leuker wordt.
Er ontstaan vriendschappen.
De medewerkers leren heel veel nieuwe dingen.
Ze vinden het fijn om voor ouderen te zorgen.
Als ze iets niet weten, stellen ze daar vragen over.
Zo wilden ze zelf meer leren over dementie.
Wij zijn heel trots op hen!”

Talenten ontwikkelen
Horeca

Kantoor
Ouderen
Bibliotheek

Mensen
Winkel

Kinderen

Supermarkt
Ik vind het fijn om mensen in
de winkel te helpen en ik pak
cadeautjes altijd mooi in.

Talenten ontwikkelen kan overal
Iedereen heeft andere talenten.
Afhankelijk van jouw mogelijkheden en wensen, zijn er veel kansen om je talenten te
ontwikkelen.
Dit kan bij een van onze locaties voor dagactiviteiten in ‘t Harde, Elburg, Harderwijk of Nijkerk.
Je kunt je talent ook buiten deze locaties ontwikkelen door zelfstandig te werken bij een
bedrijf of organisatie.
Je krijgt dan begeleiding van een jobcoach.

Wil je meer weten over werk of dagactiviteiten en heb je een indicatie?
Neem dan contact op met de persoonlijk begeleider of consulenten via (0341) 46 78 20.
Of kijk op www.careander.nl voor meer informatie.

Mijn zelfgemaakte
appeltaart is superlekker.
Creatief

Koken en bakken

Handen
Schoonmaak

Klussen

Ik ben gek op honden.
Daarom ben ik heel blij dat ik bij
de hondenuitlaatservice werk.
Groen

Natuur
Dieren
Boerderij

Remco heeft talent om te
werken in de keuken
Remco werkt in de keuken van de Schuilplaats in Harderwijk.
Hij beslist zelf wat hij gaat doen op zijn werk.
Hij ruimt de afwasmachine in en uit.
Of hij dekt de tafels.
Soms vouwt hij de was op.
En hij bakt graag cake en koekjes.
Remco is bijna blind.
Met zijn rechteroog ziet hij nog een klein beetje.
Ook hoort hij slecht.
Remco kan niet praten.
Daarom maakt hij gebaren met zijn handen.
Anderen doen dat ook.
Op die manier begrijpt iedereen elkaar.
Remco zit in een rolstoel.
Hij kan ook zelf stofzuigen.
Daar heeft hij een handig trucje voor.
Eigenlijk kan Remco veel meer dan verwacht.
Begeleider Wendy vindt dat ook.
Hij doet veel soorten werk.
Aan Remco’s gezicht zie je of hij iets leuk vindt.
Bij het koken en bakken zit Remco niet in de
rolstoel.
Dan staat hij in zijn loopkar.
Hij beweegt nu veel meer dan eerst.
Dat is mooi om te zien.
In de keuken maken ze nu ook broodjes voor
andere mensen.
Met een groepje gaan ze naar het bedrijf toe waar
deze mensen werken.
Ze vinden de broodjes heel lekker.
Remco vindt dat heel leuk om te merken.

Eerst ging Remco naar een speciale school.
Met anderen die ook niet goed kunnen horen en zien.
Nu zit hij niet meer op deze school.
Hij is nu aan het werk.
Remco kan ineens veel meer.
Zijn oude meesters en juffen zagen dat ook.
Ze zijn bij hem op bezoek geweest.
Een dikke duim omhoog voor Remco!

“Remco bakt graag cake en koekjes.”

Talenten ontwikkelen als je bij
Careander werkt
Ook begeleiders ontwikkelen talenten.
Dit verhaal gaat over de begeleiders Ellen, Karin en Ali.
Ellen heeft 20 jaar bij de Hema gewerkt.
Zij wilde graag werken in de zorg.
Bij Careander kreeg ze die kans.
Ze werkt nu op de Steenrots in ’t Harde
en gaat op woensdag naar school.
Naar school gaan vindt zij leuk.
Dit komt omdat er veel praktijklessen zijn.
Ellen is heel blij dat ze haar talenten kan gebruiken voor de bewoners.
Karin werkt bij het Anker in Putten.
Zij was 55 jaar toen zij weer naar school ging.
En dat was best spannend.
Het lukt gelukkig goed om te werken en naar school te gaan.
Wat ze op school leert, gebruikt ze om haar werk goed te doen.

En we vertellen je graag over Ali.
Ali is 28 jaar en liep stage bij het eetcafé van Brederostaete in Harderwijk.
Ze vroegen hem toen om te komen werken bij Careander.
Hij gaat ook naar school om zijn diploma te halen.
Dit is een goede combinatie met drie dagen werken.
Ali vindt het fijn dat er vertrouwen in hem is
en dat Careander hem deze kans geeft.
Ontwikkeling van talenten is belangrijk voor Careander.
Iedereen krijgt de kans om een opleiding te doen.
Ellen, Karin en Ali hebben die kans gepakt
en werken met veel plezier bij Careander.

“Ook begeleiders
ontwikkelen talenten”

Talenten op Facebook

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

