• Alle informatie over jou en jouw wensen staan straks in de computer.
• Je krijgt 1 plan dat gaat over wonen en werken.

Ons Dossier/Mijn plan

• Careander heeft met jou en je verwanten gepraat over de visie en strategische koers.
• Er zijn drie clusters bij Careander: noord, midden en zuidwest.
Ieder cluster heeft een plan gemaakt.
In dit plan staat wat de komende 5 jaar gaat gebeuren.

Strategische koers 2018-2021

• Hoe gaan we straks jouw ervaringen bij Careander meten?
Dat hebben we besproken met de cliëntvertegenwoordigers.
Er is gekozen voor ‘Dit vind ik ervan’.
• Op één locatie startten we met een nieuwe manier van
medezeggenschap. Dat is een inspraakavond.

Medezeggenschap

• In 2018 is gekeken hoe het gaat met het toedienen van medicijnen.
• Careander onderzoekt of een speciale app hiervoor gebruikt kan worden .
• Er is extra aandacht voor opleiding van begeleiders om veilig medicijnen toe dienen of spuiten te mogen geven.

Veilige zorg

• Er was een speciaal themanummer Contact ‘Ode aan de vrijwilligers’.
• Vrijwilligers kunnen trainingen volgen via de computer.
• Ook vrijwilligers krijgen scholing in het omgaan met mensen met autisme.

Vrijwilligers

• Medewerkers van Careander konden scholing volgen.
Bijvoorbeeld over autisme.
Maar ook over het begrijpen van mensen met een ernstige meervoudige beperking of met dementie.
• Er zijn 9 BBL-leerlingen (Beroeps Begeleidend Leren) gestart: deze medewerkers leren en werken tegelijkertijd.

Opleiding medewerkers

• Careander bouwt een nieuwe locatie in Lunteren.
• In Harderwijk is het huis naast wooncentrum Rotonde gekocht.

Vastgoed

• Een nieuwe vorm van dagactiviteiten startte in Nunspeet.
Dit is een samenwerking met de Inclusief Groep in het project Care2Work.
• Careander doet vanaf 2018 mee met de Prokkelweek.
Een Prokkel is een inspirerende ontmoeting tussen mensen met en zonder een verstandelijke beperking.

Samenwerken

Careander heeft uitgezocht hoe wij hebben
gewerkt in 2018.
We willen hier duidelijk over zijn .
We kijken ook hoe het beter kan.
Hier kun je lezen wat belangrijk was in 2018.
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