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Talent ontwikkelen

VAN DE BESTUURDER:

Ontdek je talent
Het is prachtig om je eigen talenten te ontdekken.
Je vindt iets leuk en je kunt het ook nog eens goed.
Bijvoorbeeld eten koken, oude mensen helpen of
genieten van muziek. Iedereen verdient een kans om
zijn of haar talenten te gebruiken en te ontwikkelen.
Dat draagt bij aan geluk. Daarom werken we daar hard
aan binnen Careander.
Dit nummer van Contact gaat over talenten. Er staan veel
mooie voorbeelden in. Lees en geniet van de verhalen over
Careander-medewerkers in woonzorgcentrum Het Nieuwe Feithenhof of over Remco die werkt in de keuken van de
Schuilplaats. Zij zetten hun talenten in en dragen zo bij aan het geluk van andere mensen; onbetaalbaar!
Ons doel is om iedere cliënt te ondersteunen om zijn talenten en ambities te realiseren. De visie zegt letterlijk ‘samen streven
we naar het hoogst haalbare’. Dat is niet bedoeld om op te jagen, maar om te ondersteunen. Het gaat immers om de cliënt,
niet om verwachtingen van anderen. In de komende jaren blijven we hieraan werken.
Ik hoop dat u geïnspireerd wordt door dit nummer van Contact.
Met vriendelijke groet,
Bert Brouwer, bestuurder Careander

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 cadeauwinkel
“Net Effe Anders”.
Bekijk de film op www.careander.nl/werken

CAREANDER PROKKELT MEE!

Nieuwe talenten ontdekken en
ontwikkelen op de Prokkelstagedag
Careander organiseert op donderdag 6 juni 2019 een Prokkelstagedag. Een Prokkelstage is een stage voor
één dag bij een bedrijf. Dat kan overal zijn: bijvoorbeeld bij de plaatselijke bakker, een basisschool of bij de
gemeente.
Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting. Een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand
zonder. Dat kan met twee mensen zijn, maar ook in een groep.
Stageplekken
Alles kan bij de Prokkelstagedag! Bijvoorbeeld een stageplek bij de supermarkt, het ziekenhuis of misschien bij de basisschool
in de buurt. Maar ook bij de gemeente of een restaurant. De bedrijven krijgen voor één dag een betrokken en enthousiaste
medewerker. Samen aan de slag en meekijken, daar leert iedereen van.
Andersom kan ook. Een bedrijf of organisatie kan een kijkje komen nemen op een Careander locatie. Hoe werken ze daar,
waar liggen interesses en wat kunnen we van elkaar leren? Samen kijken naar ambities en dromen. Het is geweldig om op
6 juni de passie te laten zien waarmee iedere dag bij Careander wordt gewerkt.
De Prokkelstagedag is een mooie dag om de buurt uit te nodigen voor koffie met wat lekkers, of een workshop te organiseren
waar de buurt of andere betrokkenen aan mee kunnen doen. Dit is ook leuk voor cliënten die niet zo makkelijk naar buiten
kunnen.
Prokkelen verlaagt drempels
Carolien de Jong, manager P&O bij Careander: “Careander ondersteunt de prokkelacties omdat we het belangrijk vinden
dat onze mensen een plek hebben in de maatschappij. Een goede samenwerking bevordert integratie. Een stageplek kan
misschien een baan opleveren of een cliënt ontdekt haar of zijn talent in de bediening of als bloemschikker. Het mooie van
een prokkel is dat alles kan. We laten ons verrassen door alle mooie initiatieven en kijken uit naar de Prokkelstagedag.”

Prokkelstage
Werk je bij een bedrijf of organisatie
die een mooie plek heeft voor een
prokkelstage?
Wil je een leuke stageplek bij het
bedrijf van je dromen?
Laat het ons weten via
prokkel@careander.nl.

Cliënten werken met ouderen in
woonzorgcentrum Het Nieuwe Feithenhof
Zeven cliënten van Careander werken sinds kort iedere maandag bij woonzorgcentrum Het Nieuwe Feithenhof
in Elburg. Hier worden ze ingezet voor allerlei leuke werkzaamheden. De één vindt het prachtig om de bewoners
naar de activiteiten te brengen of om de was op te vouwen, een ander voorziet de bewoners van een lekker bakje
koffie en weer een ander gaat gezellig breien met een bewoonster. Volgens jobcoach Jolande ten Brinke is het
zelfs zo’n succes dat een aantal een tweede dag in de week wil.
“Niet alle cliënten komen voor dit werk in aanmerking.
Ze moeten wel behoorlijk zelfstandig zijn”, vertelt
Jolande. Verder zijn vooraf afspraken gemaakt met het
woonzorgcentrum. “De werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld
wat langer duren dan anders”. Ook hebben de mensen van
Het Nieuwe Feithenhof zelf wel even moeten wennen aan
onze cliënten. “Het is heel leuk om te zien dat onze cliënten
zich heel gemoedelijk opstellen bij de ouderen, werknemers
en vrijwilligers en dan ontdooit het eigenlijk vanzelf”, zegt
Jolande.

Eén van onze cliënten ging meteen toen ze aan het werk
ging bij Het Nieuwe Feithenhof uit zichzelf dingen oppakken
zoals het aanschuiven van een stoel van een bewoner en
meehelpen met het uitdoen van de jas bij een oudere man.
Wij kenden die talenten van haar helemaal niet. Door haar
dus in een bepaalde situatie te zetten, zie je ineens nieuwe
talenten ontstaan. Heel mooi is dat.”
Bea is één van de cliënten die momenteel druk aan de slag is
bij Het Nieuwe Feithenhof. “Ik kom binnen, ga theedrinken

“We hebben het heel gezellig met elkaar”
Heel waardevol is volgens haar dat je ziet dat de rollen zijn
omgedraaid. “Onze cliënten zorgen nu voor anderen terwijl ze
normaal gesproken zelf zorg ontvangen. Er ontstaan dingen
bij mensen die je van tevoren niet wist.

en dan zegt Margriet wat ik voor taken moet doen. Om 10.45
uur ga ik bij oude mensen helpen bij de afwas. ’s Middags ga
ik naar een mevrouw van 96 om op haar kamer met haar te
breien. Zij haakt en ik brei. Als er ’s morgens tijd over is, ga ik

nog naar een andere bewoonster van ook al 90 jaar. Ik heb
hier twee goede vriendinnen. We hebben het heel gezellig
met elkaar.”
Jonna helpt graag mee met de koffierondes. Ook vouwt ze
vaak de was op. “ ‘s Middags hebben we een zanguurtje en
dan delen we koek uit die we zelf hebben gebakken. Alles
vind ik leuk. Bij Shalom werk ik bij de receptie. Dit kan je er
niet mee vergelijken. Ik heb nu ook geleerd hoe met mensen
om te gaan. We hebben een cursus over dementie gehad.
Wat er net gebeurd is, dat vergeten de bewoners maar wat
vroeger was, onthouden ze. Tips die we hebben gekregen
zijn: vriendelijk zijn en met ze meepraten.”
Marinka is meestal aan het bakken en brood smeren. “De
afwisseling om samen met oudere mensen iets te doen
zoals samen praten, vind ik gezellig. “
Hedwig houdt zich bezig met het opvouwen van de was,
brood in stukjes snijden voor bewoner Gerrit, gezellig praten
en samen eten. “Heel leuk vind ik het contact met mensen.
Ik weet nu hoe je moet omgaan met mensen die dingen
vergeten.”
Willemien en Driesje zijn ook druk bezig. “Het zanguurtje en
bakken voor de ouderen is leuk. Dat we de boterhammen
smeren wordt wel gewaardeerd. Alles is leuk!”
Careander medewerkster Margriet begeleidt de cliënten
tijdens hun werkzaamheden: “Je ziet de mensen opbloeien
en ze hebben het heel erg naar hun zin. Ze zijn echt met
de ouderen bezig. Interactie en ontmoeting staat centraal.
Het is heel erg leuk om te zien dat ze met vragen uit zichzelf

komen. Ze hebben onlangs de cursus over dementie gehad.
Ze willen ook leren hoe ze omgaan met mensen die hen niet
begrijpen. Je merkt dat de ouderen het ook leuk vinden en
je hoort regelmatig ‘jij hebt me opgehaald en jij brengt me
weer terug’. Eén van onze cliënten heeft het zelf voor elkaar
gekregen om een bewoonster naar de ontmoetingsruimte te
krijgen terwijl ze dat voorheen niet wilde.
Dat zijn hartstikke mooie dingen. Daar zijn we trots op.
Dat is talent ontwikkelen. “

Talenten ontwikkelen
Horeca
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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 de mogelijkheden en wensen, zijn er veel kansen om
eigen talenten te ontwikkelen. Dit kan bij een van onze locaties voor dagactiviteiten in ‘t Harde, Elburg,
Harderwijk of Nijkerk. Talenten kunnen ook buiten deze locaties ontwikkeld worden door zelfstandig te
werken bij een bedrijf of organisatie. Dit gebeurt met begeleiding van een jobcoach.
Hier zie je een overzicht van alle mogelijkheden. Onder de thema’s Natuur, Mensen en Handen kun je
zien welke soorten werk er allemaal zijn.

Wil je meer weten over werk of dagactiviteiten ?
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 ontwikkelt in de keuken van
De Schuilplaats nieuwe talenten
Al ruim een half jaar werkt de 20-jarige Remco in de keuken van dagactiviteitencentrum De Schuilplaats
in Harderwijk. Ondanks zijn beperkingen weet Remco zich prima te redden in de keuken en ontwikkelt hij
ongekende talenten!
Gebarentaal
Begeleider Wendy Mulder: “Remco is een slimme jongen die
door zijn gehoorproblemen via gebarentaal communiceert.
Hij kan zich met gebarentaal redden, ondanks dat hij ook
slechtziend is. Met zijn rechteroog ziet hij nog een klein
beetje en als hij dan iets moet lezen of bekijken, houdt hij
de tekst heel dichtbij. Verder zit hij een rolstoel. Tijdens
het bakken gebruikt hij zijn loopkar of rollator en staat dan
rechtop.“
Eigen dagindeling
Remco ging tot voor kort naar een speciale school voor
slechtzienden en slechthorenden (Kentalis).

Inmiddels was hij zover dat hij kon gaan werken en dat doet
hij nu bij De Schuilplaats. “Hij mag zijn eigen dag indelen en
meebeslissen wat hij allemaal wil doen, we hebben gemerkt
dat hij een heleboel zelf kan. Zo ruimt hij de vaatwasser in
en uit, dekt tafels voor de koffie en de lunch, vouwt de was
op, stofzuigt en bakt met begeleiding cake en koekjes. De
volgorde van de activiteiten kent hij al helemaal. Voor het
stofzuigen -dat dus vanuit zijn rolstoel gebeurt- heeft hij een
eigen handig trucje ontwikkeld. Je kunt wel zeggen dat hij
echt een manusje van alles is”, lacht Wendy.
Remco kan niet praten. “Aan zijn mimiek kunnen we zien
of hij iets leuk vindt en als we niet begrijpen wat hij bedoelt,
dan schrijft hij het gewoon op. Je ziet echt aan zijn gezicht
wanneer het hem bevalt. Hij houdt er ook van om dingen te
filmen, hij vraagt ons of we dat willen doen of hij doet het
zelf met de telefoon van de begeleiders.“
Vaste afnemers
Sinds kort heeft de keuken van De Schuilplaats ook twee
vaste afnemers buiten de deur. “We maken één keer in de
twee weken een extra hapje voor de lunch bij aannemer
Van Wijnen. We gaan er dan met een groepje naar toe en
serveren bijvoorbeeld fruitsalade met mascarpone, een
broodje hamburger of crêpes met warme appel en rozijnen,
Remco vindt vooral het voorbereidende snijwerk heel
erg leuk”, zegt Wendy. “De medewerkers bij Van Wijnen
reageren dan ook naar hem en dan verschijnt er een brede
glimlach bij Remco.” Bij de andere opdrachtgever maken de
cliënten samen met ouderen een appeltaart.

Grote verrassing
Dat Remco zo snel alles onder de knie heeft, is voor ons een
grote verassing! “Hij staat vaak in zijn loopkar en is daardoor
veel in beweging en leert hierdoor andere dingen dan
wanneer hij in zijn rolstoel zit. Hij kan zich er steeds beter
mee redden. Ook zetten we parcourtjes voor hem uit om
hem nog zelfstandiger en behendiger om te laten gaan met
zijn loopkar.

Zelfs de leraren van zijn oude school zijn laatst langs
geweest om te kijken hoe het met Remco ging. Iedereen
was erg enthousiast, ze zagen echt dat Remco erg vooruit
was gegaan met alles. Door hem zo te betrekken in zijn
projecten zien we dat hij zijn talenten ontwikkelt en daar
doen we het voor natuurlijk”, zegt Wendy.

“Hij mag zijn eigen dag indelen en
meebeslissen wat hij allemaal wil doen”

Medewerkers pakken kansen
om zich te ontwikkelen
Jarenlang heeft Ellen Bultman (41) uit ’t Harde het gevoel gehad dat ze ‘iets in de zorg’ wilde gaan doen. Ze
ondernam geen vervolgstappen en bleef 20 jaar met veel plezier bij de Hema werken. Tot vorig jaar maart. “Ik
zag een vacature voor zorgassistent bij De Steenrots in ’t Harde via een traject van werken en leren. Ik heb de
stoute schoenen aangetrokken, ben op gesprek geweest en zit hier nu prima op mijn plek. Ik ben zelfs aan de
opleiding begonnen”, zegt een lachende Ellen.
Vaste baan
Voordat Ellen ‘om’ was en haar carrière een nieuwe boost
gaf, heeft ze lang zitten dubben. “Ik heb geen MBO-diploma
en durfde gewoon mijn vaste baan niet op te geven voor
iets anders. Je weet van tevoren gewoon niet of je het leuk
vindt”, zegt Ellen. Vanaf dag 1 bij Careander voelde het goed.
“Ik ken de cliënten een beetje omdat ik vlakbij De Steenrots
woon en ze regelmatig buiten tegen kom. In het begin
was het natuurlijk best even wennen om te helpen met
de lichamelijke verzorging, maar nu voelt het alsof ik nooit
anders heb gedaan.”
Opleiding
In september is Ellen met haar opleiding gestart. “Op
woensdag zit ik in de schoolbanken. Ik volg de opleiding
Helpende zorg en welzijn niveau 2 bij het Deltioncollege in
Zwolle. Het is een klas met leerlingen van 17 tot 55 jaar.

Ja, dat is best bijzonder”, vertelt Ellen.
Ellen krijgt vakken als Nederlands, Rekenen, Algemene
Dagelijkse Lichaamsverzorging en Activiteitenbegeleiding.
“We gebruiken in de praktijklessen oefenpoppen en ervaren
ook hoe het is om zelf in tilliften te zitten.”
Leertrajecten
Jacoline Lokhorst is de praktijkopleider van Careander en
heeft onder meer een BBL-plan ontwikkeld. De afkorting
‘BBL’ staat voor beroepsbegeleidende leerweg en is een
opleiding die bestaat uit een combinatie van werken en
leren. Ieder jaar is er bij Careander plek voor leerlingen die
een BBL-traject kunnen volgen. De opleiding voor assistent
begeleider of persoonlijk begeleider kan worden gevolgd via
de Care Academy Veluwe.

“eigen talenten
leren inzetten…”

Deze opleiding voor praktijkgestuurd onderwijs is
ontwikkeld door zorgorganisaties en onderwijs (Landstede
Harderwijk). “De leervragen bepalen de leerroute, dat is
het unieke aan praktijkgestuurd onderwijs. De leerling leert
zijn talenten in te zetten en neemt daarin zelf de regie door
te bepalen hoe, wat en wanneer hij wil leren. Leerlingen
krijgen hierin begeleiding van de coach van de school, de
werkbegeleider en de praktijkopleider. Je werkt minimaal
22 uur per week en ontvangt een leerlingensalaris”, zegt
Jacoline.

Praktijkgericht
Karin Pieterse is assistent begeleider bij Het Anker in Putten
en volgt de BBL-opleiding bij de Care Academy Veluwe.
Karin: “Toen ik deze kans kreeg, heb ik me geen moment
hoeven te bedenken. Ik ben aan de opleiding begonnen
op mijn 55e en dat vond ik best wel spannend. Maar ik
vind het super leuk! Dit komt voornamelijk omdat het een
praktijkgerichte opleiding is. Alles wat ik in de praktijk tegen
kom of aan kan pakken, werk ik uit voor school. Door mijn
levenservaring heb ik bepaalde expertises die ik in kan zetten
op mijn werk nu. Zo heb ik mijn kennis over voeding en
sporten als leerdoel gebruikt om in te zetten op Het Anker.”
Reguliere BBL-leerroute
Er kan ook worden gekozen voor de reguliere BBL-leerroute
waarbij je de route volgt die de school bepaalt. Ali Shariif (28)
uit Amersfoort is één van de medewerkers van Careander
die dit doet. “Elke negen weken lever ik opdrachten in en
heb ik een coachgesprek met een docent van Landstede
Harderwijk. Ik doe de opleiding Begeleider niveau 4, ik
zit nu in het tweede jaar. Ik werk drie dagen per week bij
Brederostaete in Harderwijk. Het is begonnen toen ik stage
liep bij het eetcafé van Brederostaete. Careander deed mij
een aanbod om mijzelf verder te ontwikkelen. Het is een hele
mooie kans voor mij om begeleider te worden. Het leuke is
ook dat de bewoners mij al kennen omdat ik natuurlijk in het
eetcafé stage heb gelopen. Verspreid over drie dagen draai ik
mee in de diensten. Ik word goed begeleid. Ze hebben echt
vertrouwen in mij en dat is fijn”, aldus Ali.

Talenten op Facebook
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