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THEMANUMMER:

Resultaten 2018

VAN DE BESTUURDER:

Over 2018
Het kwaliteitsrapport en het jaarverslag gaan
over de resultaten van 2018.
In dit blad lees je een samenvatting.
In 2017 hebben we besproken wat Careander
wil bereiken.
Dat was de visie.
Ook hebben we plannen gemaakt om de visie
uit te voeren.
Deze plannen zijn voor de komende jaren.
In 2018 zijn we begonnen met het uitvoeren
van de plannen
Hoe we dit hebben gedaan, kun je lezen in dit
blad.
Komende jaren gaan we nog meer doen.
Zoals scholing voor begeleiders.
En het maken van een goed computersysteem
voor alle informatie over cliënten.
Dit is straks voor cliënten, verwanten en
begeleiding beschikbaar.

Ook blijven we kijken naar onze gebouwen.
Wat is er allemaal nodig zodat jij goed kunt
wonen.
Als we zo blijven werken, dan blijven we jou de
beste ondersteuning bieden.
Met vriendelijke groet,
Bert Brouwer
Bestuurder

Alle informatie kan je ook teruglezen in het
kwaliteitsrapport en het jaarverslag.
De rapporten kan je vinden op onze website:
www.careander.nl
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Kwaliteitsrapport
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Samen praten over kwaliteit
Ongeveer 30 mensen hebben samen een dag gepraat over de kwaliteit van Careander.
Over hoe goed Careander ondersteuning geeft aan mensen.
En wat er beter kan.
Er waren mensen bij die werken bij Careander.
En mensen die ondersteuning krijgen van Careander.
Ook waren er mensen van andere zorgorganisaties.

‘Ik voelde mij veilig
om mee te praten’

Deze dag hebben we geleerd van elkaar.
Careander heeft veel plannen en projecten.
Door alle projecten is er soms te weinig tijd.
Daarom is het belangrijk dat er keuzes gemaakt worden.
Dan kan het goed gedaan worden.
Het kan niet allemaal tegelijk.
Wat kan beter?
• Maak keuzes in projecten.
• Zorg voor opleidingen voor cliënten.
• Vraag vaker aan cliënten en verwanten wat zij
goed vinden gaan.

‘Zinvol om van
elkaar te leren’

Wat gaat goed?
• Fijn om met elkaar te praten over de zorg.
• Woonlocaties van Careander staan vaak in de wijk.
• Opleidingen voor de begeleiders..

Samen met bewoners naar
de kerk in ‘t Schild
In wooncentrum ’t Schild in Harderwijk kan je naar de kerk.
Dat kan twee keer in de maand.
Op zondag om 11.00 uur.
Het duurt niet zo lang.
Na 40 minuten is de kerkdienst afgelopen.
Tonny Klaassen is begeleider op ’t Schild
Zij nam vroeger weleens bewoners mee naar huis.
En dan gingen ze ook samen naar de kerk.
Dat vonden ze heel fijn en gezellig.
Niet iedereen kan makkelijk naar een kerk toe.
Daarom doen ze dat nu ook in ’t Schild.

Iedereen voelt zich welkom
Er zijn verschillende dominees.
Bewoonster Tineke speelt op de piano.
Ook andere bewoners maken muziek.
Samen zingen ze liedjes uit het liedboek.
Maar ook liedjes van Elly en Rikkert.
Iedereen maakt plezier.
Ook gaan ze bidden.
Dan mag je zeggen voor wie je wilt bidden.
De een bidt voor zijn werk.
De ander voor familie of kennissen.
Iedereen mag zichzelf zijn.
En dat is heel fijn.
Na de dienst wordt samen koffie gedronken.
Bewoonster Anneke schenkt de koffie in.
Dat doet ze altijd.
Ze is de vaste koffiejuf.
Dat vindt ze heel leuk werk.

Ook vrijwilligers Martina en Anton helpen vaak mee.
Ze genieten heel erg van het samenzijn.
Ze praten met de bewoners over het geloof.
Daar leren zij zelf ook van.
De kerkdiensten zijn heel fijn.
Iedereen kijkt er elke keer echt naar uit.
Vorig jaar was er voor het eerst avondmaal.
Iedereen die van Jezus houdt, mocht meedoen.
Er was druivensap in een zilveren beker.
En iedereen kreeg een stukje brood.
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Leeftijdsopbouw medewerkers
leeftijd
24 jaar en jonger
25 t/m 34 jaar
35 t/m 44 jaar
45 t/m 54 jaar
55 t/m 64 jaar
65 jaar en ouder
TOTAAL

aantal 2018
60 (8,4%)
127 (17,8%)
144 (20,2%)
189 (26,4%)
186 (26,1%)
8 (1,1%)
714 (100%)

2017
59
116
138
200
194
7
714

55 - 64 jaar

Personeelsopbouw naar leeftijd.

•
•
•
•
•

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

65 jaar >

45 - 54 jaar

712 (428 fte)
300
60
70
6,28% (exclusief zwangerschap)

>24 jaar

25 - 34 jaar
35 - 44 jaar

Aantal cliënten per inkomstenbron
JW

433

PGB

67

WLZ

561

WMO

146

Zorg op nota

45

35%
6%
45%
12%
3%
JW: Jeugdwet
PGB: Persoonsgebonden Budget
WLZ: Wet Langdurige Zorg
WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Totaal aantal cliënten 1252.

Inkomsten en uitgaven
Careander is een financieel
gezonde organisatie

Inkomsten

Uitgaven

Wet Langdurige Zorg . . . . . . € 29.9 miljoen
Jeugdwet . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 4.3 miljoen
WMO en PGB . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.5 miljoen
Overige . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.2 miljoen
Totaal . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 36.9 miljoen

Personeel . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 26.1 miljoen
Gebouwen. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.6 miljoen
Overige . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 8.7 miljoen
Totaal . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 36.4 miljoen

Voor de leesbaarheid zijn de bedragen afgerond.

• 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

• 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.

Terugblik
2017
Belangrijk
in 2018

• 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

Terugblik 2018
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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 lokale cliëntenraden.
Zij praten over onderwerpen van de locatie.
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.
Voorbeelden van onderwerpen waarover is gepraat:
• De ontwikkeling van een portaal voor cliënten.
• Advies aan Bert Brouwer over scholing voor medewerkers.
• Medezeggenschap
• Samenwerking tussen begeleiders, verwanten en cliënten.
• Hoe kan Careander beter omgaan met het milieu?

OR

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.
Voorbeelden van onderwerpen waarover is gepraat:
• Computers en andere techniek.
• Verdeling teammanagers over clusters en teams.
• De gebouwen van Careander.

Reacties op het kwaliteitsrapport
Het kwaliteitsrapport gaat over het werk van Careander in 2018.
Verschillende groepen mensen hebben gepraat over het rapport.
Hieronder lees je de reacties op het rapport.
De reactie van de Centrale Cliëntenraad, deelraad cliënten
De leden van deze raad hebben een training gehad.
Een training over kwaliteit door het LSR.
Het LSR helpt mee aan een betere medezeggenschap voor clienten.
Bij de training hebben zij samen het rapport besproken.
Een paar reacties zijn:
• We zijn blij dat we het goed doen.
• Met stapjes gaan we vooruit en samen gaan we ervoor!
• Goed dat in het rapport staat dat cliënten meepraten. Dat vinden we belangrijk.
De cliëntenraad geeft als tip om cliënten meer informatie te geven over het werk van Careander.
De reactie van de Centrale Cliëntenraad, deelraad verwanten
De verwanten zijn positief over het rapport.
Zij hopen dat zij betrokken blijven bij het maken van de plannen van Careander.
De reactie van de Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad bestaat uit mensen die bij Careander werken.
Zij hebben het rapport ook gelezen.
Zij zeggen daarover:
“Er zijn veel projecten bij Careander.
Let erop dat de projecten goed worden afgemaakt.
Zij geven als tip dat iedereen genoeg informatie moet krijgen.
Medewerkers en ook de cliënten en verwanten.
Goede computersystemen zijn belangrijk om te kunnen werken”.
De reactie van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is positief over het rapport.
Ook geven zij de tip om 1 ding tegelijk te doen.

Deelraad clienten: ‘Het is fijn dat elk
jaar wordt opgeschreven wat er is
gebeurd bij Careander.’

Hoe ga je goed om met cliënten
Bij Careander werken veel begeleiders.
Ze kunnen je helpen met aankleden.
Of met het douchen en naar de wc gaan.
De begeleiders hebben daar les in gehad.
Ze hebben geleerd hoe ze contact maken.
Dus dat je genoeg aandacht krijgt.
En ze niet heel snel klaar willen zijn.
In het hoofd van sommige bewoners werkt het soms niet zo snel.
Ze moeten vaak eerst even wennen.
Vooral als iemand dichtbij komt.
Anders schrikken ze.
Een begeleider wil graag dat iedereen zich fijn voelt.
Dus dat je een goed leven hebt.
Als je iets zelf kunt, ga je dat ook doen.
Of dat je iets nieuws gaat leren.
Iets wat je eerst nog niet kon.

De begeleiders vinden het mooi als je blij bent.
Ook al kan je niet alles.
Ze helpen je daar graag bij.
En dat willen ze zo goed mogelijk doen.
Iedereen verdient een goed leven.
Ouders van bewoners vinden het ook fijn
dat hun kind zich prettig voelt.
En kan doen wat hij of zij kan.
Dat maakt het leven bij Careander prettig.
Medewerkers vinden het fijn om zo te werken.
De bewoners krijgen veel aandacht.
Dan is het werken mooi bij Careander.

‘Iedereen verdient een goed leven’

Medezeggenschap is maatwerk
In Ede wonen ook mensen in een gebouw van Careander.
Ze wonen in appartementen.
Het gebouw heet Carré.
Ze wonen er met 24 mannen en vrouwen.

Iedereen wordt
erbij betrokken

Samen hebben ze het gezellig.
Soms moeten ze weleens overleggen.
Dat deden ze eerst in een cliëntenraad.
Een paar bewoners gingen praten over hoe ze het vonden bij Carré.
Dat deden ze namens alle 24 bewoners.
Dat is best lastig.
Daarom wilden ze op Carré iets anders doen om te overleggen.
Nu hebben ze een inspraakavond bedacht.
Dat is 1 keer per maand.
Daar mogen alle 24 bewoners komen.
Op zo’n avond krijg je koffie of thee met lekkers.
Je gaat met anderen praten over het wonen bij Careander.
En wat beter kan.
Soms wordt er iets afgesproken
Bijvoorbeeld dat er een cursus komt over pesten.
Samen is het gezellig en kun je overleggen.
Iedereen vindt het belangrijk.
Nu gaat het over nieuwe stoelen.
Het wordt weleens tijd voor iets nieuws.
Met elkaar bepaal je dan wat mooi is.
En hoeveel geld dat mag kosten.
Mooi is dat iedereen mee mag beslissen.
En dat vindt iedereen fijn.

Samen oefenen met de brandweer
De brandweer in Putten moet vaak oefenen.
Ze leren hoe ze brand moeten blussen.
En hoe je mensen uit brandende huizen haalt.
Bij Het Anker in Putten oefenen ze ook.
De brandweer komt dan op een avond langs.
Van tevoren weet iedereen dat ze komen.
De bewoners vinden het spannend.
De brandweer speelt dan een brand na.
Ze doen net alsof er echt brand is.
Er gaat dan ook een echt alarm af.
De bewoners moeten eerst op hun kamers blijven.
Pas als de brandweer het goed vindt, mogen ze eruit.
De woningen moeten snel leeg zijn.
De bewoners gaan dan naar buiten.
Op die manier is iedereen veilig.
Een brandweerman is niet eng.
In een brandweerpak zit gewoon een mens.
Daar hoef je niet bang voor te zijn.
Hij komt je altijd helpen.
Ook zegt hij wat je moet doen
Dat is het veiligst.
Bij de oefeningen leer je dat allemaal.
En dat is nuttig.
Bij het Anker mochten bewoners ook in de
brandweerwagen.
Ze gingen een stukje rijden.
Dat was natuurlijk het allerleukst!

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

