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Fijn, om weer

terug te zijn!

Nieuwe stijl

Terug van weggeweest
Een nieuwsbrief voor en door medewerkers van Careaz.  
In de nieuwe opzet staan verhalen, cijfers en weetjes over 
verschillende projecten waar we met elkaar aan werken. 
Zo blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen, te beginnen 
met een terugblik op 2019. Het MT stelde een aantal doelen 
vast aan de hand van drie actielijnen: medewerkers,  
beste PG-zorg en bedrijfsvoering. Wat waren die doelen?  
Wat ging er goed? Wat kan er beter? Collega’s delen hun  
persoonlijke ervaring graag met je, dus sla snel om!

“ Bewegen heeft een positieve invloed op je humeur. 
Dat is prettig voor jezelf én voor je omgeving! “

Conny
Boland



Actielijn Beste PG-zorg
DOEL: inzetten zorgtechnologie om vrijheid, veiligheid en/of doelmatigheid te verhogen

Stagiaire zorgtechnologie bij Careaz 
van september 2019 tot juli 2021. 
Volgt de master Health Care 
Social Work, richting technology 
innovation.

Ik ben opgeleid tot fysiotherapeut en 
werkte al eens in de ouderenzorg. Ik 
heb dat ervaren als dankbaar werk 
omdat je mensen relatief simpel veel 
kan teruggeven. Op zoek naar een 
stageplek voor mijn studie wilde ik 
daarom graag weer in deze sector aan 
de slag. Ik benaderde Michiel Klitsie. 
Na een videogesprek en ontmoeting 
die voor ons beiden goed voelden, 
ben ik nu onder zijn begeleiding met 
veel plezier 1 of 2 dagen per week 
aanwezig bij Careaz. Opvallend is 
het warme welkom dat ik krijg van 
iedereen die ik ontmoet. Ik ervaar 
bovendien een open- en eerlijkheid, 
die ik erg waardeer.
In 2019 ondersteunde ik Michiel 
vooral bij het opzetten van een 
reserveringssysteem in hulpmiddelen 
op OnderOns. Hiervoor moest 
geïnventariseerd worden wat er 
allemaal al in huis is en in welke staat 
het verkeert. Ook werkten we met de 
leverancier van OnderOns samen aan 
de techniek achter het systeem. Hoe 
maken we het reserveren en inzetten 
van de hulpmiddelen zo overzichtelijk 
en makkelijk mogelijk voor de 
collega’s? Het is nu zover dat we het 
systeem gaan implementeren. 

Wat beter kan en waar we in 2020 
ook mee aan de slag gaan, is het 
waarborgen van zorgtechnologie in 
de organisatie. We hebben straks 
een reserveringssysteem en schaffen 
hulpmiddelen aan, maar gebruiken de 
collega’s het en dan ook nog zoals het 
bedoeld is? Weten ze überhaupt wat 
je met hulpmiddelen kan bereiken? 

Delen ze hun positieve en negatieve 
ervaringen met collega’s? Om hier 
meer structuur in aan te brengen 
is het belangrijk dat Michiel en ik 
meer zichtbaar zijn en dat we de 
zorgmedewerkers meenemen in 
alle ontwikkelingen. Zonder hen is 
er geen zorginnovatie! Het meest 

enthousiast ben ik over de Medido, 
een automatische Baxterrol die 
een signaal geeft als de medicijnen 
moeten worden ingenomen, en Tessa 
de pratende bloempot. Tessa helpt 
thuiswonende mensen met dementie 

door bijvoorbeeld te zeggen dat ze 
hun jas aan moeten trekken omdat 
het busje naar de dagzorg zo komt. 
Het zijn relatief simpele oplossingen 
met goede resultaten. Natuurlijk moet 
een hulpmiddel wel bij iemand passen 
en ik merk dat collega’s en families 
soms nog (te) voorzichtig zijn. Ik zie 

het als mijn taak om die angst weg te 
nemen. Mijn oproep: durf te proberen 
en durf Michiel en mij te vragen om 
vanuit een andere invalshoek mee te 
denken naar een oplossing voor een 
aangenamer leven van cliënten!

“ Durf te proberen voor een aangenamer leven van cliënten “

Tim
te Raa
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Zoek de verschillen

Ken je ze nog? Die plaatjes die erg 
op elkaar lijken, maar waar je toch 10 
verschillen moet zien te ontdekken? 
Ik was er als kind gek op! Toen ik 
terug dacht aan 2019 en het afsluiten 
van een decennium kwamen deze 
zoekplaatjes weer in mijn gedachte. 

Er is veel beweging op alle fronten 
en dat laten de verhalen over het 
afgelopen jaar ook mooi zien. Ik 
zie dat het steeds beter lukt om 
aan te sluiten bij de leefwereld van 
cliënten en dat medewerkers en 
mantelzorgers daar echt blij van 
worden. Dat Gerdien Bruijns, woon-
ondersteuner, de teleurstelling van 
een mevrouw met dementie kon 
omdraaien in iets fijns, waardoor 
Gerdien zelf een goed gevoel kreeg, 
is daar een mooi voorbeeld van. En er 
zijn meer mooie verhalen over 2019. 

Bijvoorbeeld over het inzetten van 
zorgtechnologie, de natuurlijke 
aandacht voor bewegen of de veran-
deringen die gaan over de nieuwbouw 
en tijdelijke huisvesting van Careaz 
Antoniushove, een omvangrijk traject 
voor onze organisatie dat het nodige 

van de betrokken collega’s vraagt. 
Anders leren en werken wordt ook 
belicht: het uitgangspunt is aansluiten 
bij de leerwereld van de leerling en 
het team. Onze eigen leerbehoefte 
bepalen. Meestal weten we wat we 
niet (meer) moeten doen, maar is het 
nog een hele zoektocht hoe het dan 
wel moet. 

Dat geldt trouwens ook voor mij: 
ruimte geven, loslaten, ervaren, 
daarover verhalen ophalen om tegelijk 
verantwoording af te leggen en 
resultaten te boeken is ingewikkeld 
en continu afwegen. Ik vind het er 
niet makkelijker op geworden, maar 
(meestal ) wel leuker. Het doet 
me denken aan de plaatjes met 
verschillen: de eerste zeven vind je 
meestal snel. Daarna moet je flink je 
best doen! Ik verwacht dat dat voor 
ons ook in 2020 het geval is, dus 
om met Dieuwke, clustermanager 
facilitair, af te sluiten: genoeg 
uitdagingen om samen aan te gaan 
(en het verschil te maken), leuk hoor!

“ Genoeg uitdagingen om samen aan te gaan 
(en het verschil te maken), leuk hoor! “

Liedy
Vennegoor
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Actielijn Beste PG-zorg
DOEL: inzetten zorgtechnologie om vrijheid, veiligheid en/of  
doelmatigheid te verhogen

Dochter van mevrouw Rosendahl (80 jaar), 
over de inzet van Tessa, de pratende bloempot

Techniek had altijd al de interesse van mijn moeder.  
Tot voor kort appte ze nog met haar telefoon, maar door 
de dementie wordt dat nu minder. Toen de thuiszorg van 
Careaz vroeg of we mee wilden werken aan een test met 
Tessa waren mijn broers en ik meteen enthousiast.  
Met onze telefoon programmeren we via een app 
standaard berichtjes waarmee Tessa mijn moeder helpt 
bij praktische zaken. Ze zegt bijvoorbeeld wanneer ze haar 
medicatie moet innemen of vertelt wanneer de kapper 
komt. Soms stuur ik ook een spontaan bericht, dan zegt 
Tessa dat ik eraan kom. Heel handig! Naast praktische 
hulp, voelt mijn moeder zich door Tessa ook minder 
alleen. Vaak praat ze tegen haar en vertelt ook de visite 
trots over haar nieuwe gezelschap. Mijn moeder heeft 
ook gezelligheid van de muziek die je kunt uploaden. 
Dan vraagt Tessa of ze zin heeft om muziek te luisteren. 
Is het antwoord ja, dan klinken haar favoriete liedjes.  
       Technologie draagt in ons geval echt bij aan een 
             fijne dag en gevoel van zelfred zaam heid van mijn
                 moeder. Bovendien ontlast Tessa ons als  
                       mantelzorgers ook. Mooi toch dat het zo kan?

Wijkverpleegkundige Careaz 
Thuiszorg Oost Gelre 

Momenteel slaapt een van onze 
cliënten, een mevrouw van 99 jaar, 
met slaaprobot Somnox. Ze had 
‘s nachts veel last van paniekaanvallen 
waardoor ze vaak angstig uit bed 
kwam om bijvoorbeeld het slot van 
de deuren te controleren. Vervolgens 
sloeg ze regelmatig alarm met 
de boodschap dat ze last had van 
hartkloppingen of andere problemen. 
Deze melding kregen we op een 
gegeven moment zo’n 3 nachten 
per week. We introduceerden de 
slaaprobot bij haar en sindsdien 
heeft ze geen enkele melding meer 
gedaan. Het zorgt voor een gevoel 
van veiligheid, waardoor ze veel 
rustiger is en beter inslaapt.

Marga
te Brake

  Patty
Lageschaar

 

Careaz is de eerste zorgorganisatie die de Nedap Luna gebruikt. 
Luna is een slimme dagkalender die op eenvoudige wijze helpt structuur 

aan te brengen in het leven van mensen met beginnende dementie.

Zorgrobot Tessa kreeg vorig jaar 1x water.

De werkgroep Zorgtechnologie, waarin verschillende functies en locaties 
vertegenwoordigd zijn, kreeg in 2019 vorm. Je leest erover op OnderOns.

Word lid van deze groep en je blijft op de hoogte!

Onze hulpmiddelen werden opgeschaald: 
Tessa’s breidde uit van 2 naar 6, GPS-trackers van 2 naar 50, 

Somnoxen van 2 naar 8 en SmartGlasses van 1 naar 3.

De eerste testen met oog op de Wet Zorg en Dwang, 
waarbij mensen met dementie meer vrijheden verkrijgen door gps en 

dwaalpreventie, startte in 2019.

Careaz werd lid van de Technologie en Zorgacademie Achterhoek (T ZA). 
Binnenkort lanceren zij een probeerservice. Dit kost niks, behalve jouw review. 

Zodra deze website online is, lees je het op OnderOns.
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Actielijn Beste PG-zorg

Eén van de drie bewegingsagogen 
die sinds 1 oktober 2019 bij Careaz 
werkzaam zijn, een nieuwe functie 
in het team behandeling en 
begeleiding

Onze ontvangst heb ik als heel warm 
ervaren: op de eerste dag was 
Nicolette er om ons persoonlijk een 
hand te geven, er stond een tas met 
benodigdheden klaar en een intro-
ductie week waarin we kennismaakten 
met verschillende collega’s en 
locaties was al gepland. Heel fijn! 

Linda, Emmy (de andere bewegings-
agogen) en ik overlegden hoe we 
onszelf op de kaart konden zetten, 
maar kwamen er al snel achter dat 
plannen maken en uitzetten via de 
computer ons niet veel verder bracht. 
We liepen er bijvoorbeeld tegen aan 
dat er niet één communicatiekanaal 
is. Het ene team gebruikt het 
berichtenverkeer, een ander wil 
juist mail ontvangen en dan is er 
ook nog OnderOns. We besloten 
ons te verdelen over de regio’s en 
de werkvloer op te gaan. Inmiddels 
zijn er overal beweeggroepen: op 
de kleinschalige woongroepen, in 
de centrale ruimtes en helpen we 
mensen individueel. Ons eerste 
doel is daarmee bereikt. Voor de 
langere termijn willen we graag 
zorgmedewerkers en ook vrijwilligers 
(nog) meer bewust maken van het 
belang van bewegen en hoe dit te 
doen. Sommige collega’s denken 
bijvoorbeeld dat er veel materiaal 
voor nodig is, maar wist je dat helpen 
bij was opvouwen ook al bewegen 
is? Ook willen we ervoor zorgen 

dat in alle dossiers beweegdoelen 
worden opgenomen, dat is nu nog niet 
zo. Ik heb er vertrouwen in dat dat 
gaat lukken want alle collega’s zijn 
enthousiast als we komen.

Individuele hulp bij bewegen richt 
zich op balans en kracht om zolang 
mogelijk zelfstandig te blijven 
tijdens ADL (algemene dagelijkse 
levensverrichtingen), op fietsen 
en fitnessoefeningen. Dit gaat 
altijd in nauwe samenwerking 
met de fysiotherapeut. We weten 
elkaar makkelijk te vinden. Dat 
geldt trouwens ook voor het 
contact met de zorgmedewerkers, 
specialist ouderengeneeskunde en 
verpleegkundig specialisten. 

Als me iets opvalt, licht ik een van 
hen in en rapporteer in ONS. Als ik 
met een groep beweeg, moet het 
vooral leuk zijn wat we doen. Tijdens 
het plezier maken, zijn bewoners 

onbewust met hun spierkracht of 
conditie bezig. Ze denken even niet 
aan wat ze mankeren. Wat ik zoal met 
de mensen doe? Soms tennissen we 
met ballonnen of gooien zandzakjes 
in gekleurde ringen, eerst dichtbij, 
dan steeds wat verder, maar er is ook 
een meneer waarmee ik voetbal in 
de huiskamer. De lach op zijn gezicht 
is prachtig! Ik krijg wel meer leuke 
reacties van mensen: het was een 
fijne les, ik voel me beter nu, weer 
eens wat anders of ik ben helemaal 
bezweet. Soms zijn ze verrast over 
wat ze nog kunnen. Mijn mooiste 
ervaring bij Careaz is met een nieuwe 
bewoner die niet mee wilde doen aan 
een beweegactiviteit. Halverwege 
schoof ik een bal naar hem toe om 
te kijken wat er zou gebeuren. Het 
duurde even maar toen gooide hij 
voorzichtig naar de pionnen, niet veel 
later stond hij op om ze te raken. Hij 
werd zo enthousiast, dat we elkaar nu 
één keer per week zien om samen te 
bewegen. Toen ik dat bereikte, voelde 
ik dat ik met mijn werk echt bijdraag 
aan het welzijn van mensen.

Ik vind het een ontzettend mooie 
stap van Careaz om te investeren in 
deze nieuwe functie. Het geeft aan 
wat we belangrijk vinden en waar 
we voor staan. Voor mij was het 
tijd voor een nieuwe uitdaging en 
solliciteerde. Het was best vreemd 
en spannend om dit te doen binnen 
een organisatie waarvoor ik al zo’n 
lange tijd werkzaam ben. Ik sprak met 
verschillende collega’s over hoe ik 
het voor me zie waar we samen aan 
moeten werken. In april verwacht ik 
aan de slag te kunnen in mijn nieuwe 
functie. Tot die tijd werk ik dus vooral 
nog als regiomanager in Oost Gelre, 
want daar gebeurt veel dat aandacht 
en begeleiding verdient. 

Wat mijn ambitie is met kwaliteits-
ontwikkeling en zorginnovatie? Steve 
Jobs zei ooit: “Het onderscheid tussen 
een leider en een volger is innovatie.” 
Innovatie zit volgens mij vooral in 
mensen, niet alleen in dingen. Het is 
bovendien een doorlopend proces. 
Ik ga graag de uitdaging aan om 
een werkomgeving te creëren waar 
mede werkers de ruimte voelen voor 
inno vatie, waar fris en creatief wordt 
gedacht. Wat kwaliteit betreft, vind 
ik dat het continu willen verbeteren 
en de motivatie om te willen blijven 
leren, in het DNA van Careaz én van 
de teams moet komen. Maar het gaat 
verder dan dat. Hoe kunnen we met 
elkaar een bijdrage leveren aan de 

kwaliteit van leven, de zelf redzaam-
heid en autonomie van onze cliënten? 
Door te werken vanuit positieve 
gezondheid kijken we immers niet 
alleen naar het gezondheidsprobleem, 
maar vooral ook naar wat iemand 
nog wel kan. Dat wordt dan ook het 
belangrijkste uitgangspunt in visie 
en werk van dit team. Daarnaast 
is de samenwerking met collega-
organisaties en in de eerste lijn nog 
pril en biedt volop mogelijkheden 
om elkaar te versterken als het gaat 
om de goede zorg voor kwetsbare 
ouderen. Genoeg werk aan de winkel 
dus, ik kijk ernaar uit!

“ Het moet vooral leuk zijn wat ik met de mensen doe! “

“ Innovatie zit volgens mij vooral in mensen, 
niet alleen in dingen “

DOEL: inhoud geven aan groei eigen behandeldienst in samenwerking met partners

Eind 2019 benoemd tot manager kwaliteitsontwikkeling en zorginnovatie. 
Ze gaat leiding geven aan het team behandeling en begeleiding, VTH- en 
nachtteam, team kwaliteit en beleid en de consulenten alsmede de adviseur 
zorgtechnologie.

Loes daagt meneer Van Bolhuis uit om de ballen in de ring te gooien

Loes
van Beek

Nicolette
van den Hurk

De bewegingsagogen hebben 
Careaz-breed 18 extra 

beweegmomenten opgezet.

Gemiddeld zijn er 
7 deelnemers per beweeggroep, 

met uitschieters naar 
14 deelnemers.

 
Er is een beweegactiviteit 

waarbij 7 ballen, 20 zandzakken 
en 4 ringen worden gebruikt.

 
De beweegrichtlijn voor 

ouderen is: minimaal 150 minuten
 per week matig intensief bewegen, 
verspreid over verschillende dagen.

 
Sporten is goed voor de geest. 

Ouderen die bewegen hebben een 
beter geheugen. 
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Rinske Colenbrander: De technische 
inrichting had wat voeten in de aarde, 
maar de teamtelefoon is echt een 
verbetering. Het ontlast de collega’s 
nu ze op op afstand in- en uit kunnen 
loggen. Ze hoeven niet meer eerst 
naar kantoor om een extra toestel 
en oplader mee te nemen. Ook 
Boomerweb helpt ons in efficiënter 
werken: we hebben meteen actuele 
medicatieoverzichten, kunnen digitaal 
de controle op medicatietoediening 
aftekenen, ik kan makkelijker op 

afstand meekijken als dat nodig is 
en ook actie ondernemen richting de 
apotheek is makkelijker. Boomerweb 
scheelt ons papier en tijd. Tijd die we 
ergens anders aan kunnen besteden. 
Al die verbeteringen zijn prima, al 
vond ik wel dat alle scholing en uitleg 
veel tijd en energie van onze mede-
werkers vroegen. Zeker van degenen 
die digitaal niet zo vaardig zijn.

Yvonne Eulink: Robert Platje 
kent het primaire proces en ziet 
daar door precies wat er beter kan. 
Wij sig na leerden dat ook wel, 
maar kwamen er niet verder mee. 
De manier waarop hij naar de 
werkgroep van mede wer kers 
-waar gelukkig nu ook VIG’ers in 
zitten- luistert en hoe hij ons helpt, 
geeft me vertrouwen in de toekomst.

Femke Luimes: Ik zie de noodzaak 
van de bijsturing in de thuiszorg wel. 
Er zijn grote stappen genomen en nog 
te nemen. Dat is heftig, maar levert 
ook goede dingen op. We werken nu 
efficiënter en er is meer duidelijkheid 
wie wat doet. Teamleden hebben 
soms wel het gevoel de zelfsturing 
te verliezen. Ik heb hier begrip voor, 
maar benoem ook dat we het alleen 
samen gaan redden.

Sander te Grotenhuis: Ik krijg van 
NAAST de alarmeringsaanvragen nu 
per mail en word hiervoor dus niet 
meer gestoord tijdens mijn route. 
Ik kan het nu oppakken wanneer 
het mij goed uitkomt. Een punt van 
verbetering dat ik van meerdere 
cliënten hoorde, is dat het soms lang 
duurt voor ze iemand te spreken 
krijgen. Die onvrede komt ook bij de 
zorgmedewerkers terecht. Dat werkt 
niet echt motiverend, dus ik hoop dat 
het snel wordt opgelost.

Lisette Spexgoor: Sinds we met 
NAAST werken, krijg ik veel meer 
telefoontjes die echt voor mij bedoeld 
zijn. Eerst kreeg ik bijvoorbeeld de 
alarmeringsmeldingen en moest ik 
opzoeken wie er werkten. Nu schakelt 
NAAST de melding meteen door 
naar het desbetreffende team. 
Dat scheelt niet alleen mij tijd, 
we reageren ook sneller naar onze 
cliënten toe. Echt een verbetering 
dus!

Angelique van Aken: Netwerken is 
een van de belangrijkste taken van 
een wijkverpleegkundige. Ik sluit 
regelmatig aan bij gesprekken met 
de huisarts en wijkverpleegkundigen 
van andere organisaties. Dit levert 
altijd goede contacten en ook nieuwe 
cliënten op. Aangezien netwerken 
indirecte tijd is, sla ik het door de 
nieuwe werkwijze nu vaak over. Ik 
merk dat ik het mis om de spin in het 
web te zijn en ga in de werkgroep en 
met Robert zeker bespreken dat er 
ook ruimte voor die regiefunctie 
moet blijven.

Agnes Hoentjen: Mochten cursussen, 
overleg, etc. in het kader van zelf-
or ga nisatie eerder allemaal, nu is 
die indirecte tijd aan banden gelegd. 
Het contrast is groot. Zo mag werk-
overleg nu maximaal 1½ uur duren. 
Ik stimuleer lange overleggen 
zeker niet, maar vind wel dat als de 
agendapunten erom vragen dat een 
overleg soms langer mag duren. 
Ik hoop dat de organisatie ons het 
vertrouwen geeft dat er dan een 
goede reden voor is en ons hier niet 
meteen op aanspreekt. Dat er kaders 
zijn is goed, maar we moeten er 
wel voor waken dat het werkplezier 
blijft. Sommige collega’s geven aan 
betrokkenheid en vrijheid in hun werk 
te missen, wat maakt dat ze buiten 
Careaz op zoek gaan naar meer 
uitdaging en meer coördinerende 
taken. Anderen vinden het juist fijn dat 
ze alleen hun routes hoeven te doen. 
Het is zaak om samen een goede 
balans te vinden.

Bernadette Dammers: Ik vind het 
goed dat alles inzichtelijk is gemaakt 
en er kaders zijn gesteld. Natuurlijk 
is dat veel minder zelforganiserend 
werken dan voorheen, maar dat was 
als je het mij vraagt ook te vrij-
blijvend. Zowel de VIG’ers als wijk-
verpleegkundigen worden nu meer 
ondersteund. We werken meer in onze 
functies, hebben meer tijd voor dingen 
waar we blij van worden. Dat ik me 
niet meer bezig hoef te houden met 
het regelen van een iPad en telefoon 
voor een nieuwe collega is daar een 
goed voorbeeld van. We zijn er nog 
niet, maar gaan de goede kant op.

Patty Lageschaar was deze ochtend 
afwezig. Haar bijdrage lees je bij het 
onderwerp Zorgtechnologie.

Voor Careaz Thuiszorg was 2019 een jaar van veel veranderingen. 
Boomerweb, de teamtelefoon en zorg op afstand via NAAST werden 
geïntroduceerd, in het voorjaar werd een samenwerking beklonken met 
Marga Klompé en Sensire in de nachtzorg en in het laatste kwartaal werd 
Robert Platje, extern projectleider, ingeschakeld om samen te werken aan 
een financieel gezonde thuiszorgorganisatie. Tijdens een werkoverleg 
blikten de wijkverpleegkundigen terug.

Actielijn Bedrijfsvoering
DOEL: vernieuwen telefonische bereikbaarheid, aangevuld met twee niet voorziene 
doelen van Careaz Thuiszorg: Samen werken aan een gezonde thuiszorgorganisatie 
en Regionale samenwerking in de nachtzorg

“ We werken nu efficiënter en 
er is meer duidelijkheid 

wie wat doet “

‘ We zijn er nog niet, 
maar gaan de goede kant op “

‘‘ Nu schakelt NAAST de melding meteen door naar het team. 
Dat scheelt niet alleen mij tijd, we reageren ook sneller 

naar onze cliënten toe ‘‘
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Actielijn Bedrijfsvoering
DOEL: vernieuwen telefonische bereikbaarheid, aangevuld met twee niet voorziene doelen van Careaz Thuiszorg:  
Samen werken aan een gezonde thuiszorgorganisatie en Regionale samenwerking in de nachtzorg

Verpleegkundige niveau 4 in de 
nachtzorg van Careaz

De nieuwe samenwerking in de nacht 
met Marga Klompé en Sensire bevalt 
ons goed. We hebben er leuke nieuwe 
collega’s bij gekregen en bellen als 
het rustig is met de andere regio’s 
of er hulp nodig is en omgekeerd. 
We rijden in een fijne auto, al had 
ik laatst wel een lekke band. Reed 
ik met het nodige kabaal en veel 
bekijks stapvoets van Lievelde naar 

Lichtenvoorde, haha. Als er tijd is, 
sluiten we de dienst af door om 
06.00 uur samen koffie te drinken 
in Groenlo. Dan kletsen we gezellig 
even bij en nemen de nacht door. 
Zien we alle drie de nachtzorgauto’s 
naast elkaar staan, dan zeggen we: 
‘De bende van ellende’ is ook weer 
compleet. We weten elkaar dus goed 
te vinden en helpen elkaar om samen 
de nacht goed door te komen en de 
cliënten goede nachtzorg te verlenen.
Op de vraag of er een verschil in 
alarmeringen is, kan ik voor de nacht 
zeggen dat het aantal telefoontjes niet 
minder is geworden. Veel mensen 
hebben namelijk geen spreek-luister-
verbinding omdat het apparaat niet in 
hun slaapkamer staat.  

Ook doen mensen die slechter horen 
‘s nachts hun gehoorapparaat uit en 
worden we dus alsnog gebeld.

De samenwerking met NAAST 
verloopt prima. Het is fijn om met 
hen te sparren als er iets aan de 
hand is, ze denken echt goed mee. 
Zo belden ze bijvoorbeeld een 
ambulance omdat er aanwijzingen 
waren voor een hersenbloeding. Bij 
onze aankomst was deze er al en dat 
scheelt belangrijke tijd. Het enige 
verbeterpuntje is de wachttijd voor 
je iemand spreekt. Daar hebben 
niet alleen wij last van, maar ook de 
collega’s in de zorgorganisaties als 
ze ons nodig hebben. Gelukkig werkt 
NAAST er hard aan dit te verbeteren.

Verpleegkundige en Propositie-
verantwoordelijke Veiligheid 
Medisch Service Centrum NAAST

Bij NAAST krijgen we de telefonie 
over allerlei zorgvragen en personen-
alarmering van cliënten van Careaz. 
In beide gevallen vraagt onze 
verzorgende of verpleegkundige eerst 
goed door. Dat doen we aan de hand 
van een vast triageschema. Zo kunnen 
we goed overwegen of en zo ja, wat 
voor opvolging plaats moet vinden. Is 
het iets voor de thuiszorg, huisarts of 
ambulance? Kunnen wij de mensen 
van advies voorzien zonder dat er 
iemand langskomt?  

Regelmatig ontvangen we telefoon-
tjes of de zuster al bijna komt, 
zelfs midden in de nacht. Die 
mensen willen zich graag aankleden 
omdat ze uitgeslapen zijn. Gelukkig 
lukt het ons vaak de mensen weer 
naar bed te laten gaan. Plannings-
mutaties gaan ook 24 uur per dag 
door. Mensen bedenken zich ook 
‘s nachts dat ze de volgende ochtend 
weg moeten en willen niet dat de 
zorg voor een dichte deur staat. 
Het zorgteam wordt door ons altijd 
geïnformeerd als er zaken zijn 
besproken of ingezet die belangrijk 
zijn om te weten. Wij ervaren dat 
de contacten, zowel overdag als in 
de nacht, goed verlopen. Het is fijn 
samenwerken!

Karin
Boekelder

Martine
Navis

In de begroting van 2019 gingen 
we uit van een productiviteit van 77% 

voor de thuiszorg. In het voorjaar 
behaalden we zo’n 68%, 

eind 2019 steeg dit naar 74%.

NAAST startte 3 juni 2019  
met de telefonie voor Careaz 

en beantwoordt gemiddeld 450 
telefoongesprekken  

per maand.

De aanrijdtijd bij een alarmering 
is door de regionale samenwerking 

in de nacht aanzienlijk verkort. 
Cliënten laten weten daar 
erg tevreden over te zijn.

74%

450

Cijfers 
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         weetjes

V.l.n.r. op de foto: Karin Boekelder, Wike Veeneklaas, Diana Hofs en Peter Nijland, de Nachtzorg van Careaz
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Actielijn Bedrijfsvoering
DOEL: komen tot een besluitvorming over en tijdige realisering van tijdelijke huisvesting Antoniushove

Bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers 
en medewerkers overbrengen naar 
een andere plek is een hele organi-
satie. Naast veel praktische zaken 
komen er ook verschillende emoties 
bij kijken. Mijn doel is om vooraf 
alles zo geregeld en gecoördineerd 
te hebben dat iedereen zelfverzekerd 
en met vertrouwen naar de tijdelijke 
huisvesting in de wijk Flierbeek 
verhuist. Om dat te bereiken, infor-
meer ik bijvoorbeeld alle betrokkenen 
meteen als er nieuws is. Toch is het 
best lastig om het voor iedereen goed 
te doen. Zeker voor de collega’s als 
je weet dat geen enkele functie van 
Facilitair hetzelfde blijft. Duidelijk 
is dat er straks geen receptie meer 
is, we op een andere manier eten 
gaan bereiden en aanbieden en de 
was uitbesteden. Wat dat precies 
betekent voor de toekomst van de 
medewerkers is nog niet duidelijk 
en dat veroorzaakt onrust. Toen in 
november de verhuisdatum over de 
zomer van 2020 heen werd getild, 
waren collega’s bang dat die onzeker-
heid nog langer zou duren. Dat begrijp 
ik en probeer daar ook zoveel mogelijk 
aandacht voor te hebben. Ik vraag 
hen tegelijkertijd ook om mee te 
denken over hoe we samen zo positief 
mogelijk met deze grote verandering 
om kunnen gaan.

Gelukkig brengt de tijdelijke huis vesting 
ook veel enthousiasme omdat het 
vooruitzichten biedt die in het huidige 
Antoniushove niet mogelijk zijn. We 
krijgen straks front cooking, dat wil 
zeggen dat de keuken in het Grand 
Café komt. Mensen zien hoe en wat er 
bereid wordt, hoe de borden worden 
opgemaakt en ruiken de geuren. Zo 
wordt eten meer een beleving. Ook 
krijgen bewoners de keuze of ze ’s 
middags of ’s avonds warm willen 
eten. Dat we beter aan kunnen sluiten 
bij hun wensen is toch prachtig? 

Ik geloof echt dat we met facilitair 
bijdragen aan het geluksgevoel 
van bewoners, maar ook van de 
medewerkers zelf. Hoe fijn is het 
als iemand geniet van een lekkere 

maaltijd of je een compliment geeft 
omdat de badkamer weer lekker fris is? 
En dat bereiken we alleen als we het 
samen doen. Vanuit verschillende 
facilitaire functies denken we dus na 
hoe we het Grand Café voor bewoners 
en bezoekers zo aantrekkelijk moge-
lijk maken. Kunnen we straks een 
voetbalavond organiseren als het 
Nederlands Elftal speelt? Lekker 
gebakje of bittergarnituurtje erbij 
terwijl we samen op een groot scherm 
de wedstrijd volgen. Dat zijn leuke 
dingen die mij energie geven.

“ Ik geloof echt dat we met facilitair bijdragen aan het geluksgevoel 
van bewoners, maar ook van de medewerkers zelf “

Dieuwke
Pillen

Sinds 1 juli 2019 Clustermanager Facilitair bij Careaz, regio Oost Gelre. Ze is betrokken bij meerdere werkgroepen van de 
tijdelijke huisvesting en nieuwbouw Antoniushove, waaronder die van de verhuizing naar tijdelijke huisvesting die in september 
2020 plaatsvindt.

10.000 m2 perceelgrootte gehuurd  
van de gemeente Oost Gelre

303 bouwmodules 
voor 2 lagen

87 appartementen 
- waarvan drie 2-persoonskamers - 

voor 90 bewoners

903 m1 gordijnrails en 
4600 m2 pvc-vloer besteld

Er komen 71 koelkasten 
in het gebouw

250 data-aansluitpunten 
voor telefoons, alarmering en 

computers

Vanaf 17 februari starten de 
werkzaamheden voor het grondwerk 

en bouwwegen en worden 
bouwhekken neergezet

17

303

250

87

71

Cijfers 
       en 
         weetjes

10.000
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Actielijn Bedrijfsvoering
DOEL: komen tot een besluitvorming over en tijdige realisering van tijdelijke huisvesting Antoniushove

Kok bij Careaz Antoniushove

Vorig jaar ging ik mee op werkbezoek 
naar Huuskes, onze leverancier, 
producent en kennispartner in eten 
en drinken voor de zorg. Ik ken het 
bedrijf al van de bestellingen via 
internet, dus om er nu zelf een keer 
rond te lopen was heel interessant. 
Je kunt er zo veel kiezen! Wil je 
bijvoorbeeld plakjes kaas per 2 of 
per 10 verpakt aangeleverd krijgen? 
Uienringen of toch liever blokjes? Prei 
in stukjes van 2 mm voor de soep of 

in 10 mm als gestoofde groente van 
een maaltijd? Brood met of zonder 
gluten? Alles is af te stemmen op één 
of meerdere bewoners. We waren bij 
Huuskes omdat we vanaf de tijdelijke 
huisvesting anders gaan koken. 

Maken we nu alles zelf, straks leveren 
zij het vers gemaakt en gekoeld bij 
ons aan. Wij portioneren het eten 
koud op een bord en verwarmen 
het met een steamer. Ik hoopte bij 
Huuskes te zien hoe dat in zijn werk 
gaat, maar dat was niet zo. Daarom is 
het nog lastig om voor me te zien hoe 
mijn werk er straks precies uit gaat 
zien. Mijn grootste twijfel is of ik mijn 
werk nog steeds uitdagend vind als 
het eenmaal loopt. Ik kan geen eigen 

draai meer aan het eten geven en dat 
is wel een van de redenen waarom ik 
voor dit vak koos. Waar ik me in de 
nieuwe situatie op verheug is dat we 
meer contact met de mensen krijgen 
doordat we in het Grand Café gaan 

koken. Zie ik nu vooral namen op 
een lijst voorbijkomen, straks wordt 
het persoonlijker en kunnen we ook 
makkelijker inspelen op wensen van 
onze gasten. 

Wat ook leuk is, is dat ik in een 
werkgroepje zit om na te denken over 
de inrichting van het Grand Café en de 
samenwerking met de gastvrouwen in 
de tijdelijke huisvesting. Samen gaan 
we er iets moois van maken!

 Gijs
Mateman

Samen op werkbezoek bij Huuskes. Staand v.l.n.r.: Marga Huinick (gastvrouw), Rilana Tillmann (projectmedewerker inkoop- en 
bestelprocessen), Dieuwke Pillen (Clustermanager Facilitair Oost-Gelre), Gijs Mateman (kok) en Rita Blikman (kok in Borculo). 
Zittend: Liesbeth de Kok (Clustermanager Facilitair Berkelland) en Irma Krabben (receptie).

“ Samen gaan we er iets moois van maken! “
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Actielijn Medewerkers
DOEL: het nieuwe gedragsmodel ziekteverzuim implementeren

Sinds 2019 werken we met een 
nieuwe methodiek voor ziekteverzuim 
die aansluit bij hoe we onze 
cliënten benaderen vanuit positieve 
gezondheid: wat kan je nog wel? 

Miranda Wolterink, Ashley Buunk 
en ik, de HR-adviseurs, werden 
door Falke en Verbaan getraind 
tot casemanagers. We begeleiden 
medewerkers die (dreigen) uit te 
vallen en hun eigen werk niet meer 
kunnen doen. Heb je griep, dan is 
duidelijk dat je even niet kan werken, 
maar in andere gevallen kan je 
vaak nog wel iets voor de bewoners 
of je collega’s betekenen. Zo kan 
een woonondersteuner met een 
slijmbeursontsteking misschien 
geen fysiek zware werkzaamheden 
uitvoeren, maar is aandacht geven 
aan onze bewoners nog wel mogelijk 
en zeker van toegevoegde waarde. 
En in plaats van je ziek te melden, 
waarbij je je team voor een voldongen 
feit stelt, kan je in bepaalde situaties 
ook voorstellen een dienst te ruilen. 
Dat voorkomt dat collega’s jouw 
dienst moeten overnemen en meer 
werkdruk ervaren. Zo help je dus 
elkaar. Als casemanager gaan we 
dus met teams en medewerkers 
in gesprek om te kijken naar hoe 
je nog wel een bijdrage kan blijven 
leveren. We maken de nieuwe 
ziens- en werkwijze in de teams 
bespreekbaar met een praatplaat. 

Dat zijn interessante gesprekken 
met vragen als: mogen we niet meer 
ziek zijn? Zeker wel, maar dat is niet 
waar we over praten. Het gaat erom 
wat je nog wel kan. Daarnaast is het 
vaak ook de vraag of iets ook echt 
verzuim is. Als medewerkers door 
(privé)omstandigheden niet kunnen 
werken, betekent dit niet automatisch 
verzuim. In veel gevallen zijn er ook 
andere regelingen bespreekbaar, 
zoals mantelzorgverlof. Is er sprake 
van langdurig verzuim dan zorgen 
we als casemanager ervoor dat 
de wet- en regelgeving rondom 
de Wet Verbetering Poortwachter 

wordt gevolgd en begeleidt de HR-
taakverantwoordelijke de medewerker 
in het team. Zij stemmen met de 
medewerker af wat wel gedaan 
kan worden. Samen kijken we 
naar een re-integratieprogramma. 
Hierbij zetten we de bedrijfsarts, 
Henri Klaassen, in als het gaat om 
medisch advies. De bedrijfsarts is 
iedere woensdagochtend aanwezig 
op het Bedrijfsbureau van Careaz. 

In veel gevallen komt hij in beeld 
als er al sprake is van verzuim, 
maar als medewerkers behoefte 
hebben aan (medisch) advies over 
hun inzetbaarheid kunnen ze altijd 
preventief een afspraak inplannen 
door een mail te sturen naar 
hr@careaz.nl.

Als casemanager heb je ook een 
signalerende rol. Ik werk dan ook 
nauw samen met de assistent-
regiomanagers, Lucy Fonville 
(Adviseur Veilig en Gezond werken) 
en de ergocoaches. Samen zetten 
we preventief acties uit om verzuim 
zo veel mogelijk te voorkomen. 
Bijvoorbeeld: loopt het onderling in 
een team niet zo lekker, kan coaching 
hen dan misschien ondersteunen? 

We werken nu bijna een jaar met deze 
nieuwe methodiek en zijn al door veel 
teams uitgenodigd om de praatplaat 
te bespreken en helderheid te geven 
over de rol die een ieder heeft. Veel 
teams pakken het al goed op, fijn! Het 
is mooi dat hierdoor ons verzuimcijfer 
is gedaald, maar het gaat ons vooral 
om tevreden bewoners en het 
werkplezier van de collega’s.

“ We zien dat veel teams de nieuwe werkwijze 
al goed oppakken, fijn! “

Gerdien
ter Voert

Sinds februari 2019 HR-adviseur 
voor de regio Berkelland voor alle 
medewerkers en in Oost Gelre voor 
de facilitaire medewerkers. Tevens 
is zij casemanager ziekteverzuim.
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Door gladheid viel ik met de fiets en 
verbrijzelde mijn bovenbeen. Een 
pittige operatie volgde. De chirurg zei 
dat ik wel een jaar nodig zou hebben 
om te herstellen. Dat geloofde ik niet, 
maar toen ik mijn tenen niet meteen 
kon bewegen, drong de ernst van de 
situatie tot me door. 

Collega’s pakten mijn afwezigheid 
goed op. We hielden vanaf het begin 
contact. Naast mijn gezin, familie 
en buurt, sprongen ook zij bij door 
warm eten te brengen. Omdat ik thuis 
de trap niet op kon, ging ik 2x in de 
week op ‘t Welsker douchen. Naast 
mijn collega’s zag ik ook de cliënten 
weer even. Ik vond het fijn om zo toch 
betrokken te blijven.

Het was de eerste keer dat ik zo lang 
uit de roulatie was. In het begin had ik 
contact met VitaMee, later nam 
Ashley Buunk, HR-adviseur, het over. 
We spraken elkaar diverse keren. 
De eerste tijd na de operatie was 
werken duidelijk niet aan de orde, 
maar toen de arts aangaf dat ik mijn 
been weer wat mocht belasten, ging ik 
op therapeutische basis aan de slag. 
Ik dronk koffie met de cliënten, zorgde 
voor aanspraak. Het was fijn om weer 
onder de mensen te zijn. Met respect 
voor wat er wel en niet kon, bouwde 
ik mijn werk in tijd en taken weer op. 
Eenmaal op het punt om mijn 8-uurs 
dienst weer op te pakken, mocht ik 
ook dit eerst uitproberen. Dat ging 
gelukkig goed en pas daarna ben ik 
weer beter gemeld.

De bedrijfsarts zag ik op het moment 
dat ik weer auto kon rijden. Een 
vriendelijke, meegaande man die 
me zei goed naar het advies van de 
chirurg te luisteren. Zowel van hem, 
Ashley als van het team heb ik geen 
enkele druk gevoeld. Er was maar één 
discussiepuntje: het opnemen van 

vakantie-uren in de zomerperiode, 
maar ook dat hebben Ashley en ik 
naar tevredenheid van ons beiden 
opgelost. Ik heb de begeleiding tijdens 
mijn herstelperiode dan ook als zeer 
positief ervaren.

“ Ik vond het fijn om betrokken te blijven 
bij mijn collega’s en de cliënten “

  Maria
Stroet

Verzorgende IG op de Korsakov-groep ’t Welsker van Careaz Dr. Jenny
Het ziekteverzuim bij Careaz in 2019 

was 4,88%. Een mooie daling 
ten opzichte van 5,51% in 2018 

en een landelijke stijging.

Meld je je 3x ziek in 1 jaar, 
dan volgt er een verzuimgesprek 

met je casemanager. 

Hoe vaak denk je dat medewerkers 
zich per jaar ziek melden? 
Gemiddeld minder dan 1x!

We spreken van kort verzuim als je 
minder dan 1 week afwezig bent.

Bij langdurig verzuim heb je 
binnen 6 weken een afspraak 

met de bedrijfsarts en 
is een plan van aanpak voor

 re-integratie opgesteld.

Actielijn Medewerkers
DOEL: het nieuwe gedragsmodel ziekteverzuim implementeren
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Actielijn Medewerkers

HR-adviseur voor de regio Aalten 
over arbeidsmarktcommunicatie als 
onderdeel van werving & selectie

Ook voor Careaz wordt het steeds 
lastiger gekwalificeerde zorg mede-
werkers aan te trekken. Om die reden 
vroegen we ons af of we voldoende 
en -zeker zo belangrijk- op de juiste 
manier zichtbaar zijn voor deze 
doelgroep. Daar kom je pas achter 
als je weet waar Careaz voor staat. 
Wat maakt ons een aantrekkelijke 
werkgever en anders dan andere 
zorgorganisaties? Het antwoord 
haalden we op bij onze medewerkers. 
Velen vulden een vragenlijst in met 
als belangrijkste onderwerp: waarom 
werk jij (nog steeds) bij Careaz? 
Ook werden verschillende bijeen-
komsten met een vertegenwoor di ging 
van medewerkers en regio’s geor ga-
niseerd: een merksessie over onze 
identiteit - hieruit bleek dat Careaz 
een vooruitstrevende en lerende 
organisatie is waar persoonlijke 
aandacht voorop staat – en een 
empathy-map-sessie. Daarin spraken 
collega’s met de meest voorkomende 
zorgfuncties over wat zij belangrijk 
vinden in hun werk. Zo vinden VIG’ers 
een goede balans tussen werk- en 
privé van groot belang, terwijl wijk-
verpleeg kundigen autonomie in hun 
werk belangrijk vinden. De overlap 
tussen wat Careaz biedt en wat 
medewerkers belangrijk vinden,  
is vertaald in ons eigen merk:  
Careaz. Verder met aandacht. 

De volgende stap was meer samenhang 
krijgen tussen hoe we communiceren 
in beeld en (vacature)tekst en het 
verbeteren van onze digitale vindbaar-
heid. Een nieuwe huisstijl werd ont-
wikkeld: het logo van Careaz is in een 
passend nieuw jasje gegoten en er 
komt ook een nieuwe website. 

Op dit moment maken we een plan 
hoe we Careaz nieuwe stijl in 2020 
gaan uitrollen. Het gaat ons erom 
mensen aan te trekken die passen 
bij Careaz, die zich hier op hun plek 
voelen. De kans dat ze blijven is dan 
groter. En dat brengt me bij een ander 
belangrijk punt: het behouden van 
medewerkers. 

Nu helder is waar Careaz voor staat, 
kunnen we met elkaar ook toetsen 
of de wederzijdse match er nog is. 
Ik vind het belangrijk dat mensen 
bewust kiezen én blijven kiezen. 
Dus heb je ambities of vraag jij je af 
of Careaz nog bij je past? Praat met 
je HR-adviseur! We denken graag 
met je mee. Zo kan jij met plezier je 
werk blijven doen en dat is belangrijk 
voor jezelf, maar natuurlijk ook voor 
onze cliënten. 

Nu we beter uit kunnen dragen wat 
(potentiële) medewerkers van Careaz 
als werkgever kunnen verwachten, 
verwacht ik minder verloop, maar 
dat lost het tekort aan zorgpersoneel 
niet op. We moeten creatief nadenken 
hoe om te gaan met de mensen en 
middelen die we hebben. Bovendien 
proberen we zoveel mogelijk mensen 

te enthousiasmeren voor het werken 
in de (ouderen)zorg. Hiervoor zijn al 
verschillende regionale en landelijke 
initiatieven gestart. Terugkijkend op 
het arbeidsmarkt communicatieproject 
tot nu toe leerde ik als projectleider 
dat het belangrijk is om jezelf door-
lopend af te vragen: waar staan we 
en waar willen we naar toe? Wie of 
wat hebben we nodig om ons doel 
te bereiken? Doen we nog de goede 
dingen? Ik ben erachter gekomen dat 

ik energie krijg van het gezamenlijk 
toewerken naar een eindresultaat. De 
totstandkoming van onze eigen merk 
in tekst en beeld op basis van wat we 
met elkaar onderzochten, was voor 
mij echt een geluksmoment. Ik kan 
dan ook niet wachten om te zien of we 
met deze slag ons doel bereiken!

Ashley
Buunk

DOEL: nieuwe medewerkers aantrekken en zittende medewerkers behouden

In 2019 verwelkomden 
we 134 nieuwe collega’s.

 
139 medewerkers verlieten 

Careaz, waarvan 6 gepensioneerden. 
In 2018 waren dit er 123, 
inclusief 5 met pensioen.

 
Onze vacature voor een 

GZ-psycholoog blijkt het 
moeilijkst in te vullen.

 
Bij de merksessie was een 

dwarsdoorsnede van de 
organisatie aanwezig: 

zowel zorgmedewerkers, 
facilitaire medewerkers, 

ondersteuning als management. 

De meest voorkomende 
zorgfuncties die meepraatten 

in de empathy-map-sessie waren 
helpenden 2+, VIG’ers en (wijk)
verpleegkundigen niveau 4 en 5.

 “Eén van de meest interessante momenten tot nu toe 
was het interactief achterhalen wat verschillende functionarissen 

belangrijk vinden in hun werk “
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Actielijn Medewerkers

Volgt de nieuwe praktijkervarings-
gerichte leerroute (PEGL) voor 
verzorgende IG. Het eerste jaar  
van haar studie werkt en leert  
ze op kleinschalige woongroep  
’t Beggelder van Careaz Dr. Jenny.

Ik werkte in een kledingzaak, maar 
al jaren kriebelde het om in de 
ouderenzorg aan de slag te gaan. 
Vorig jaar was het nu of nooit en 
besloot me om te scholen. Bij Careaz 
begin je dan in een oriënterende 
baan, een soort snuffelstage van twee 
maanden, waarbij van twee kanten 
bekeken wordt of het bevalt. Dat 
was gelukkig het geval en zo startte 
aansluitend mijn 2-jarig BBL-traject 
aan het Graafschap College. Ik had 
vooraf de thuiszorg in gedachte, maar 
kwam op een PG-groep terecht. In de 
winkel was ik gewend van klant naar 
klant te vliegen en alles voor hen te 
doen, nu moet ik met en voor zoveel 
mogelijk rust zorgen, liefst met mijn 
handen op de rug. Dat gaat steeds 

beter. Ik moet er ook aan wennen dat 
mensen met dementie sterk in hun 
emoties kunnen veranderen. Daar 
schrik ik soms van, maar vind het 
ook interessant. Of ik uiteindelijk met 
mensen met dementie blijf werken 
weet ik nog niet, maar ik weet wel dat 
ik een goede keuze heb gemaakt. Hoe 
mooi is het dat je met je werk zo veel 
voor mensen kan betekenen? 

De praktijk vind ik echt geweldig. 
De theorie is meer dan ik dacht. 

Ik moet veel zelfstandig uitwerken en 
opzoeken. Ook het bewijzen van wat ik 
doe en meemaak, is veel werk. Daarin 
mis ik de ouderwetse opdrachten en 
structuur. Bovendien ontbreken goede 
richtlijnen en is het best een gepuzzel. 
Ik merk dat ik bevestiging nodig heb 

van school of ik het goed doe, maar 
dat komt er nog niet echt. Ook voor 
hen is het natuurlijk nieuw. Het leren 
werkt nu zo dat je per 10 weken je 
leerdoelen invult in een spinnenweb. 
Zo’n doel is bijvoorbeeld: beschrijf hoe 
je omgaat met onbegrepen gedrag. 

Cindy, mijn werkbegeleider, vult 
hetzelfde spinnenweb in en die leggen 
we dan over elkaar om tot een uitein-
delijke beoordeling te komen. 
Tijdens het werk geeft ze me 
natuurlijk ook feedback. Ik kan heel 
enthousiast zijn, maar soms is dat 
te druk voor de bewoners. Als dat 
gebeurt, geeft Cindy dat aan. Ook is 
ze er voor me als ik vragen heb. 

Vanmorgen wilde ik een cliënt 
douchen voor hij naar de zorgboerderij 
ging, maar hij was wat suf van de 
slaapmedicatie die hij voor het eerst 
had genomen. Ik twijfelde wat te doen 
en dan overleg ik met haar.

Elke maandagochtend ga ik naar 
school om basisvaardigen te oefenen. 
Ook daar werken we zelfstandig. We 
kunnen vragen stellen, maar krijgen 
geen les. Op woensdagmiddag is in 
Dr. Jenny het wijkleercentrum. Hier 
komen BBL-ers en BOL-ers van alle 
leerjaren en alle opleidingen samen. 

Het is interessant om te horen waar 
zij mee bezig zijn en hoe zij dingen 
aan pakken. Soms is er een gastles, 
bijvoorbeeld over diabetes. Aan 
mij om te beoordelen of ik die volg. 
Deze leerroute traint ons eigenlijk in 
onderzoekend leren. Een methode 
die je ook na je opleiding goed kan 
gebruiken, want het kan zo zijn dat je 
je diploma haalt, maar bijvoorbeeld 
nog nooit op somatiek heb gewerkt 
en daar dus ook niet over geleerd 
hebt. Hoewel ik niet weet of met 
deze leermethode de juiste weg is 
ingeslagen, ben ik wel blij dat ik 
samen met Cindy en de rest van het 
team kan ontdekken en leren in de 
zorg. Het is fijn op ’t Beggelder, 
ik voel me er veilig en thuis.

Werkbegeleider van Erna

Ik begeleidde al vaker leerlingen, maar Erna is de eerste volgens de nieuwe 
leermethode en dat is best wennen. Ik mis duidelijke richtlijnen, iets wat 
ik ook van andere werkbegeleiders bij Careaz hoor. Nu veel zelfstandiger 
geleerd wordt, vraagt dat van mij dat ik de leerling meer loslaat. Als iets 
niet goed gaat of niet gedaan wordt, vind ik het soms lastig niet in te grijpen. 
Het gaat hier immers om een potentiële collega, iemand die we hard nodig 
hebben in de zorg. Ik vraag me ook af of jongeren die van het VMBO komen 
het aankunnen om met zo weinig structuur te leren. Wat ik wel goed vind, 
is dat ik nu minimaal een dag per week samen met Erna aan het werk ben. 

Samen met het team hebben we dit zo besloten en ingepland. Het geeft me 
de mogelijkheid haar veel te observeren en de te behalen doelen goed te 
beoordelen. Ook over de oriëntatieperiode voorafgaand aan de opleiding en 
het per leerjaar kunnen bepalen waar in de ouderenzorg je wil leren, ben ik 
enthousiast. Leerlingen krijgen zo de kans om uit te vinden of ze het beste 
in de thuiszorg, op een somatisch afdeling of toch bij mensen met dementie 
passen. Of het anders is om een schoolverlater of een zij-instromer te 
begeleiden? Ja, zeker. Een 17-jarige moet je ook veel praktische informatie 
geven zoals hoe een wasmachine werkt. Dat kost meer energie, maar het 
leuke van jongeren is dat je ze kan helpen ontdekken wie ze zijn en wat ze 
belangrijk vinden in hun werk. Ik begeleid alle leerlingen graag, maar daar 
geniet ik echt van!

“ Hoe mooi is het dat je
 met je werk zo veel voor mensen 

kan betekenen? “

“ Vorig jaar was het nu of nooit 
en besloot me om te scholen “ “ Het leuke van jongeren is dat je ze kan helpen ontdekken 

wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden in hun werk “

Cindy
Bruntink

Erna
Stoteler

DOEL: een klimaat van continue leren en ontwikkelen inrichten

Mevrouw Freriks-Schaapveld leest in de krant over de laatste nieuwtjes. Zo leert zij, 
net als Erna en Cindy, ook nog elke dag.

36 opleidingsplaatsen bij Careaz in 2019, 

Careaz had in 2019 
35 leerlingen, 1 meer dan in 2018. 

In 2019 leerden 30 leerlingen volgens de nieuwe methode 
in het wijkleercentrum, bijna 2x zoveel als in 2018.

12 nieuwe collega’s zijn zij-instromers. 
Dit waren er 10 in 2018.

2 groepen volgden in 2019 
een ABC-scholing over dementie.
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Actielijn Medewerkers
DOEL: de nieuwe functie van woonondersteuner implementeren

Sinds 1 april 2019 een van de drie 
woon ondersteuners bij Careaz Hof 
van Flierbeek, klein schalige woon-
groep Waterhoen (twee huis kamers) 
waar mensen met dementie wonen

Er is met woonondersteuners in het 
team meer contact met de bewoners 
en meer gezelligheid. We kunnen 
elkaar in het team helpen als dat 
nodig is en stralen nu meer rust uit. 
Wat een woonondersteuner op een 
werkdag zoal doet? Ik help bij het 
ontbijt als er geen vrijwilliger is of 
begin met de huiskamers poetsen. 
Daarna zijn de appartementen aan de 
beurt. Rond een uur of 10 is de koffie 
klaar in de huiskamer. Het is elke 
dag echt een gezellig, gezamenlijk 

moment aan tafel. Ik vind dat 
belangrijk. De rest van de ochtend en 
begin van de middag staan de was en 
andere huishoudelijke klusjes op het 
programma. Rond 14.00 uur maak ik 
een bakje fruit voor de mensen. Ook 
mantelzorgers die in de huiskamer 
zijn, krijgen wat. Of dat de bedoeling 
is weet ik niet, maar ik zie dat zij zich 
hierdoor welkom voelen. Aansluitend 
doe ik samen met de bewoners iets 
leuks, bijvoorbeeld handwerken, een 
spelletje of knutselen. Soms komt de 

muziek- of danstherapeut langs en 
ook dan doe ik zoveel mogelijk mee. 
Tijdens een activiteit kijk ik altijd goed 
naar de mensen. Als iemand onrustig 
wordt, loop ik met hem of haar naar 
de gang. Zo hou je niet alleen die 
bewoner, maar ook de rest van groep 

rustig. Ik probeer net als mijn collega-
woonondersteuners, het iedereen zo 
veel mogelijk naar de zin te maken. 
Laatst wilde een bewoonster ook wel 
eens met dames eten en dus bracht 
ik haar naar de andere huiskamer. 
Daar aangekomen, bleek het eten nog 
niet klaar. Mevrouw werd boos, ze had 
zich zo verheugd. Ik besloot haar naar 
haar kamer te brengen, haalde ons 
eten op en zo aten we daar samen. 
Toen haar kinderen later kwamen, 
zei ze: ik ben vanmiddag lekker uit 

eten geweest, zo gezellig. Dat ik haar 
teleurstelling om kon draaien in iets 
fijns, gaf me zo’n goed gevoel. Dat ik 
met veel plezier naar mijn werk ga, 
komt door dit soort mooie momenten 
én door het leuke team waarin we met 
én voor elkaar zorgen!

‘Sinds de woonondersteuners er zijn, merken we dat er meer rust is op de 
groep. Niet alleen bij de bewoners, ook in het team. Er zijn bijvoorbeeld 
bewoners waarvan je weet dat zij na de ochtendzorg meteen aan het ontbijt 
willen. Werden ze eerder ongeduldig omdat dit niet altijd kon, nu beginnen 
ze de dag zoals ze dat graag willen want de woonondersteuner helpt hen bij 
het ontbijt. Een goed begin scheelt onrust voor de rest van de dag bij mensen 
met dementie en dat is zo belangrijk! We benutten binnen het team nu beter 
ieders kwaliteit en hadden dan ook snel onze draai met elkaar gevonden. Ik 
merk dat ik relaxter ben tijdens het werk. Stond ik aan het begin van het jaar 
’s middags nog alleen op de groep, nu is er altijd een woonondersteuner in 
de huiskamer. Bewoners herkennen haar aan het jasje en gaan niet meer 
op zoek naar de zuster als ik bijvoorbeeld iemand uit bed haal. Zo kunnen 
we iedereen de tijd en aandacht geven die nodig is en dat is niet alleen beter 
voor de mensen, ook ons als zorgmedewerkers doet dat goed.’

Ervaring team Waterhoen met de woonondersteuners

Sinds februari 2019 clustermanager Facilitair bij Careaz J.W. Andriessen

De invoering van de nieuwe functie van woonondersteuners in de teams 
was mijn eerste klus bij Careaz. Toen we eind vorig jaar evalueerden hoe 
het nu gaat, kwamen er zowel van de woonondersteuners als van de teams 
veel positieve reacties. Er zijn collega’s die hun werk nu leuker vinden omdat 
ze als woonondersteuner meer afwisseling ervaren. Ook ken ik zorgteams 
die woonondersteuners inzetten als ze het rooster niet rondkrijgen. Mooi om 
die nieuwe samenwerking te zien ontstaan! Voor de bewoners had de nieuwe 
functie meer impact. Zij kregen te maken met nieuwe gezichten, ook op 
andere tijden. Toch wendde ook dat snel en is alles eigenlijk heel natuurlijk 
verlopen. Het enige waar we nog mee bezig zijn om te verbeteren, is hoe we 
de woonondersteuners informeren over het wel en wee van bewoners. Dan 
bedoel ik niet hun medische gegevens, maar bijvoorbeeld wel of iemand van 
breien houdt of afgelopen weekend in het ziekenhuis heeft gelegen. Dingen 
die handig zijn om te weten als je persoonlijke aandacht wil geven aan de 
bewoners. Hoe we dat goed kunnen organiseren, daar zijn we nog niet uit. 
Wat ik ook merk nu de woonondersteuners meer in de teams werken, is dat 
het belangrijk is om toch bij elkaar te komen, bijvoorbeeld voor overleg of 
trainingen. Het geeft hen de gelegenheid om ook van elkaar te leren. Alles 
bij elkaar ben ik heel tevreden over deze nieuwe manier van werken en hoe 
we dit met elkaar hebben ingevoerd.

“ Dat ik haar teleurstelling om kon draaien in iets fijns, 
gaf me zo’n goed gevoel “

Manuela
van de Berg

Liesbeth
de Kok

Meneer Klein Gebbinck is bezig met de braintrainer. Ondertussen geven Gerdien en Manuela hem de aandacht waar hij zo 
van geniet.

In 2019 werkten er 
51 woonondersteuners 

bij Careaz

In Borculo en Aalten kregen 
alle woon ondersteuners de training 
‘Dementie en onbegrepen gedrag’ 
aangeboden. Lichtenvoorde volgt 

in 2020.

Vanaf 2020 heeft 
elk zorgteam minimaal 
2 woonondersteuners, 

zodat cliënten zoveel mogelijk 
dezelfde gezichten blijven zien 

als één van hen niet 
kan werken.
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Waarderingen Zorgkaart Nederland in 2019

Heel positief vonden wij een klein team van vijf vaste verpleegkundigen. Voor iemand 
met vasculaire dementie werkt dat goed en voelt het vertrouwd.

Mijn zus is kort opgenomen geweest. Ze had palliatieve zorg nodig. Deze werd op 
een uitstekende manier verleend. Zij voelde zich prettig en veilig en had veel waar-

dering voor de zorg. Ook voor de familie was er veel aandacht en een luisterend oor.

Dat mijn moeder vrij snel toch op een ELV-kamer terecht kon was voor haar en 
ons (kinderen) ontzettend fijn! Alles is goed overlegd en voor ons geregeld. Er werd 
meegedacht over de zorg en aandacht die mijn moeder op dat moment nodig had. 
Ze heeft een goede tijd gehad en hoopt snel voor opname in aanmerking te komen.

Afspraak met de geriater liep 2x fout (1x niet goed doorgekomen, 1x weggeroepen). 
Afspraak met verpleging ging heel goed.

Patronaats hof is niet echt geschikt voor een groep van 8 personen: 
te kleine huiskamer, onvoldoende voorzieningen voor rolstoelen, 

te koud in de gang ‘s winters. Verder was de verleende zorg zeer goed en liefdevol, 
met goede communicatie naar familie.

We hebben de zorg voor onze vader als zeer goed ervaren, de verpleging deed erg 
hun best om het hem naar de zin te maken. En hij zag er altijd goed verzorgd uit.

Deskundig, vol aandacht, geïnteres seerd, vriendelijk. Mijn moeder voelde zich 
bevoorrecht dat de dames en ook heer van Careaz de zorg voor haar op zich namen. 

We hebben ons als familie echt verbaasd over de goede voorzorg! Een telefoontje van 
één van de verzorgenden over of onze vader niet een extra lang bed nodig had- ze 

kon hem zich nog herinneren als een lange man. Het bloemetje op de kamer als welkom, 
erg fijn. Verder prettige contacten met alle verzorgenden en een fijne omgeving!

De huiskamer waar mijn vader verblijft ziet er gezellig uit. Nadeel van de slaapkamer 
is dat we er geen koffie kunnen zetten als familie. De gang bij de tuin (Dr. Jenny) ziet 

er ongezellig uit. Heel donker en totaal niet aantrekkelijk voor mensen met welke 
vorm van dementie dan ook. 

Mijn moeder voelde zich echt thuis. Dat zei ze ook tegen iedereen. 
De laatste weken waren intensiever voor de verzorging, maar ze deden het perfect. 

Mijn complimenten!

Waarderingen

Kwaliteit van zorg staat bij Careaz hoog in het vaandel. Wat kwaliteit is, 
wordt met name bepaald door de tevredenheid van onze cliënten. Het meten 
van die tevredenheid gebeurt regelmatig en zegt iets over de waarde die onze 
cliënten toekennen aan de zorg- en dienstverlening. Ook is het een middel 
om te kijken wat er nog beter kan. Dit zijn de waarderingen die cliënten en 
mantelzorgers in 2019 invulden op www.zorgkaartnederland.nl.  

Ook voor 2020 wordt een jaar-
programma met doelen door het 
MT vastgesteld. Dit keer gebeurt 
dat op voordracht van de adviseurs 
en assistent-regiomanagers. 
Zodra deze er is, komt er een 
nieuwsbericht op OnderOns. 
Zo weet ook jij wat belangrijk is 
dit jaar. In de volgende Care4You 
lees je opnieuw via persoonlijke 
verhalen van je collega’s over de 
voortgang. Graag tot dan!

Colofon
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Care4You
Fijn, om weer

terug te zijn!

Nieuwe stijl

Terug van weggeweest
Een nieuwsbrief voor en door medewerkers van Careaz.  
In de nieuwe opzet staan verhalen, cijfers en weetjes over 
verschillende projecten waar we met elkaar aan werken. 
Zo blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen, te beginnen 
met een terugblik op 2019. Het MT stelde een aantal doelen 
vast aan de hand van drie actielijnen: medewerkers,  
beste PG-zorg en bedrijfsvoering. Wat waren die doelen?  
Wat ging er goed? Wat kan er beter? Collega’s delen hun  
persoonlijke ervaring graag met je, dus sla snel om!

“ Bewegen heeft een positieve invloed op je humeur. 
Dat is prettig voor jezelf én voor je omgeving! “

Conny
Boland
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Bijlage kwaliteitsverslag Careaz 2019 
Als basis voor het kwaliteitsverslag 2019 is de Care4You gebruikt. Dit is een nieuwsbrief voor en 
door medewerkers van Careaz met daarin persoonlijke verhalen van collega's en informatie over 
de verschillende projecten waar we met elkaar aan hebben gewerkt. Te beginnen met een 
terugblik over 2019; Wat waren de doelen, wat ging er goed en wat kan er beter?  
 
Om bepaalde onderwerpen uit deze nieuwsbrief beter toe te kunnen lichten, is deze bijlage 
toegevoegd. In deze bijlage zullen alle hoofdstukken vanuit het kwaliteitskader kort terug komen 
als aanvulling op de Care4You. 
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Persoonsgerichte zorg 
Careaz heeft zichzelf de opdracht gegeven de beste zorg te willen bieden aan mensen met 
dementie. Bij de beste zorg verwachten we dat de kwaliteit goed of beter uitstekend is. Wat die 
beste zorg is, is vastgelegd in het document “Visie op de beste zorg en meer specifiek 
psychogeriatrische (verpleeghuis) zorg”, waar het draait om 4 pijlers: persoonsgerichte zorg, 
meedoen, bewoner in regie, de beste zorg. 

 
Om de persoon met dementie die zorg van Careaz ontvangt, de best passende, veilige, 
doeltreffende, doelgerichte en cliëntgerichte zorg te laten ontvangen, hebben onze medewerkers 
handvatten en scholing nodig. Bij dementie komt meer dan eens gedrag kijken, dat wat wij niet 
begrijpen. Meer dan 90% van de mensen met dementie vertoont gedurende het ziekteproces wel 
eens gedragsproblemen. Er zijn veel factoren van invloed op dit soort onbegrepen gedrag. 
Typerend voor onbegrepen gedrag is het feit dat het in een context plaatsvindt, waarbij juist de 
interactie tussen de persoon met dementie en zijn omgeving tot problemen leidt. Dat maakt dat 
onbegrepen gedrag situationeel gebonden, persoonsgebonden en multi causaal van aard is. Om 
het onbegrepen gedrag methodisch in kaart te brengen en passende interventies uit te zetten, 
heeft Careaz gekozen voor de ABC-methodiek. Medewerkers krijgen hierdoor handvatten om 
objectiever te kijken naar onbegrepen gedrag en hiermee om te gaan in de dagelijkse praktijk.  
De scholing is voor de eerste groepen gestart in 2019. Deze scholing bestond uit drie 
bijeenkomsten voor twee groepen waaraan in totaal 27 medewerkers deelnamen. Hierbij is ervoor 
gekozen om per team twee zorgmedewerkers te scholen die borgen dat het onderwerp ‘goede 
PG-zorg’ een continu punt van aandacht blijft in het team en medewerkers met vragen bij deze 
collega’s terecht kunnen.  
 
De omslag van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’, van medische zorgvraag naar welzijn, zingeving 
en welbevinden, verdient een nog prominentere rol in de dagelijkse gang van zaken. Het vraagt 
aandacht van (zorg)professionals en de manier waarop zorg en ondersteuning zijn 
georganiseerd. Het vraagt ook intensieve samenwerking van alle (zorg)professionals die aan het 
primaire zorgproces meewerken samen met mantelzorgers en vrijwilligers. De zorg en 
ondersteuning is niet meer gericht op het overnemen, maar op het behouden wat er nog is en 
samen met de cliënt en het eigen netwerk onderzoeken waar ondersteuning gewenst en nodig 
is. Waar de woonondersteuner al een welkome aanvulling was, is in het najaar van 2019 het 
behandelteam uitgebreid met drie bewegingsagogen. Door bewegen in het dagelijkse leven van 
onze cliënten in te bedden, kunnen we nog beter werken aan het levensgeluk van de cliënt.   
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Wonen en welzijn 
Met het oog op een zinvolle dag invulling is er bij Careaz veel aandacht voor welzijn en 
levensgeluk. In 2019 hebben we met behulp van de kwaliteitsmiddelen de nieuwe functie van 
woonondersteuner kunnen introduceren. De woonondersteuners werken nauw samen met de 
zorgteams ten behoeve van de directe cliëntenzorg. Zij zorgen voor een fijne schone 
leefomgeving en aandacht voor cliënten. In iedere dagdienst is er daarom sinds 2019 per groep 
gemiddeld zes uur een woonondersteuner aanwezig die de juiste kennis en competenties heeft 
om separaat van de zorgtaken aandacht te besteden aan zingeving/zinvolle dag invulling van 
cliënten. Toch bracht dit ook de nodige uitdagingen mee. Uit een evaluatie bleek dat de 
communicatie tussen de woonondersteuner en de zorgmedewerkers in de teams niet altijd goed 
verloopt. Zo is er bij kleinschalige woongroepen als vanzelf veel contact op de werkvloer en bij 
woonzorg afdelingen niet. Het is een zoektocht naar hoe de zorgteams het beste ondersteund 
kunnen worden en tegelijkertijd de woonondersteuner een goed rooster heeft. Omdat de 
woonondersteuner facilitaire- en welzijnstaken heeft, is het zaak om de organisatorische 
setting/aansturing regelmatig te evalueren om na te gaan of deze wijzigingen behoeft. 
 
Naast de woonondersteuners beschikt Careaz over welzijnscoaches (niveau 3), geestelijk 
verzorgers (hbo-niveau) en per regio over een coördinator informele zorg (hbo-niveau). Teams 
(en cliënten) kunnen een beroep doen op deze medewerkers en hun kennis en ervaring over 
welzijn, zingeving en welbevinden. De medewerkers van de facilitaire dienst zijn tevens dagelijks 
aanwezig en ondersteunen bij schoonmaak, eten en drinken, ontvangst in de restaurants, 
bereikbaarheid en het gebouwbeheer.  
 
Voor wat betreft wonen is in 2019 de voorbereidingsfase voor de nieuwbouw van Antoniushove 
voltooid. Er is gewerkt aan het definitief ontwerp mede op basis van de bouwteamovereenkomst. 
Ook zijn er voor de projectorganisatie en inrichting van de nieuwbouw verschillende werkgroepen 
opgericht. De nieuwe Antoniushove zal gebouwd worden volgens het concept van individueel 
geclusterd wonen en daarnaast blijft er een mogelijkheid van kleinschalig groepswonen. Hiermee 
kunnen mensen bij Careaz kiezen en zo hun eigen leefwijze én eigen identiteit behouden. 
Mensen hebben bij dit concept een eigen appartement, maar binnen een geclusterde woonvorm. 
Met deze transformatie wil Careaz haar visie verder concretiseren en betekenis geven aan de 
veranderingen in (toekomstige) klantwensen, nieuwe vormen van zorgfinanciering en 
veranderingen in wet- en regelgeving. Er is hierbij veel aandacht voor het individu, voor zijn 
vrijheid én zijn veiligheid.   
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Veiligheid 
In 2019 is gestart met het ontwerpen van dashboards voor de verschillende teams waarin in één 
overzicht het totaal aantal MIC meldingen, medicatie incidenten, valincidenten en incidenten 
m.b.t. probleemgedrag te zien zijn. De verschillende meldingen laten per kwartaal de resultaten 
zien, waarbij in een aparte tabel het verschil met vorig jaar te zien is. Deze dashboards worden 
op teamniveau besproken in het teamoverleg om de verschillende veiligheidsthema’s en de 
opvolging hiervan te behandelen. Deze wens is ontstaan vanuit de commissie basisveiligheid 
waarin de verschillende veiligheidsthema’s vier keer per jaar besproken worden met een 
afvaardiging van de organisatie. Onderstaande afbeelding laat het dashboard Careaz breed van 
alle MIC meldingen 2019 ten opzichte van 2018 zien. 
 
In het dashboard is te zien dat beide jaren redelijk vergelijkbaar zijn voor wat betreft de trends in 
aantal en soorten meldingen. Zo waren er in het eerste kwartaal van 2019: 210 valincidenten, 
118 medicatie incidenten en 40 agressie incidenten. In het eerste kwartaal van 2018 waren dit: 
212 valincidenten, 103 medicatie incidenten en 35 agressie incidenten. Hiernaast is in beide jaren 
te zien dat de meeste incidenten ontstaan door vallen, medicatiefouten, agressie en 
probleemgedrag. Door in dashboards deze aantallen inzichtelijk te maken voor de teams hopen 
wij meer bewustzijn te creëren waardoor er nog meer aandacht komt voor deze thema’s en we 
met elkaar het gesprek kunnen blijven aangaan over hoe we dit aantal incidenten kunnen 
verminderen.      
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Leren en verbeteren 
Centraal in de visie van Careaz op leren staat een aantrekkelijk leerklimaat en eigen 
verantwoordelijkheid. Medewerkers binnen Careaz worden geprikkeld om te (blijven) leren en 
zich te ontwikkelen. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun leerproces en krijgen de 
ruimte hun persoonlijke leerdoelen (gericht op het aanleren, verbreden en verdiepen van het 
vakgebied) te koppelen aan de dagelijkse praktijk.  
 
Er is een cultuur van continu willen leren en verbeteren zichtbaar in de hele organisatie. Aan die 
cultuur dragen medewerkers en Careaz bij. Deelname aan scholing, ontplooiingsmogelijkheden 
en uitwisseling van kennis én medewerkers over de verschillende afdelingen, locaties en zelfs 
Careaz “grenzen” heen worden gestimuleerd. Careaz maakt in dit kader o.a. deel uit van een 
lerend netwerk met een 4-tal andere VVT instellingen in de Achterhoek. Binnen dit lerend netwerk 
worden intercollegiale audits uitgevoerd met als doel elkaar versterken en leren van elkaar. In 
2019 zijn er audits bij elkaar uitgevoerd omtrent medicatieveiligheid. Door een lerende organisatie 
te zijn, wordt de deskundigheid van de medewerkers verhoogd, de duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers geborgd en de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening verhoogd. CareazCollege 
biedt medewerkers de mogelijkheid om middels e-learning hun deskundigheid te vergroten en 
bevoegd en bekwaam te blijven voor de handelingen die nodig zijn voor de cliëntenzorg.  
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Governance 
In 2019 is besloten de statuten en reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur aan te 
passen in lijn met de Governancecode Zorg van 2017. De 7 principes van goed bestuur en 
toezicht zijn daarbij leidend geweest. In het verlengde daarvan heeft de Raad van Toezicht de 
eigen visie op toezicht geformuleerd. De huidige vicevoorzitter heeft in 2019 scholing gevolgd om 
het voorzitterschap per januari 2020 over te nemen van de huidige voorzitter die vanwege het 
verlopen van de tweede zittingstermijn is afgetreden. Ook in het overnemen van het 
vicevoorzitterschap is door de Raad een besluit genomen. In het laatste kwartaal van 2019 is 
geworven voor twee nieuwe leden voor de Raad. Op die manier is voor continuïteit zorggedragen.  
 
In 2019 is met alle gremia gezamenlijk (OR, CR, MT, RvT) het thema medezeggenschap in het 
licht van de besturingsfilosofie besproken. Tevens is er specifiek voor de Cliëntenraad aandacht 
geweest voor de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Zowel de 
Ondernemingsraad als de Cliëntenraad hebben besloten in 2020 over te gaan naar een 
kerngroep van 7 leden. Bij de Cliëntenraad houdt dit tevens in dat de regionale cliëntenraden, 
zoals ze georganiseerd waren, zijn opgeheven. Idealiter worden de nieuwe kerngroepen aan de 
hand van leden met vooraf vastgestelde profielen ingevuld. De verschillende gremia onderstrepen 
het belang van lokale betrokkenheid. Wat betreft de belangenbehartiging van bewoners is de 
cliëntenraad  zich aan het heroriënteren. Dit doet ze samen met collega raden uit de regio. 
Ontwikkelingen in de zorg en de nieuwe wetgeving maken dit mogelijk. 
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Personeel 
Belangrijk voor de gesprekken met onze medewerkers over de extra middelen zijn de uitkomsten 
van de Medewerker Monitor 2018 geweest en de daaruit volgende gesprekken die we in 2019 
gevoerd hebben. Daarop voortbordurend hebben we in 2019 een (werkgevers-)merkonderzoek 
laten uitvoeren om duidelijker te krijgen wat Careaz uniek maakt en wat ons onderscheidt op de 
arbeidsmarkt. Nadrukkelijk komt hieruit naar voren dat medewerkers blij zijn om te werken bij 
Careaz vanwege het werk zelf, de inhoud van het werk en de cliënten. Zoals het hoort, komen 
ook verbeteringen uit dit onderzoek. Verbeteringen zijn zichtbaar op het gebied van communicatie 
en (ervaren) werkdruk. Ondanks dat de formatie in veel teams in balans is met de zorgindicaties, 
wordt er door de medewerkers werkdruk ervaren. Dit komt door de complexer wordende zorg, de 
tekorten op de arbeidsmarkt en de taken die voortkomen uit zelforganisatie. De extra middelen 
die vrij zijn gekomen voor de verpleeghuiszorg zijn dan ook ingezet om deze ervaren werkdruk te 
verminderen door formatie van verschillende type functies toe te voegen aan het primaire 
zorgproces of de ondersteuning hiervan.  
 
De gevolgen van een krappe arbeidsmarkt zijn duidelijk merkbaar. Voornamelijk als het gaat om 
niveau 3 (IG) en 4 opgeleide zorgprofessionals en hoger opgeleide zorgprofessionals. Om dit te 
kort op te kunnen vangen, wordt op de korte termijn een duurzame oplossing gezocht in het 
toevoegen van verschillende, andersoortige functies die een bijdrage kunnen leveren aan de 
kwaliteit van zorg. Om ervoor te zorgen dat op de lange termijn voldoende enthousiaste en 
vakbekwame zorgprofessionals beschikbaar zijn, draagt Careaz haar steentje bij aan het 
vergroten van het aanbod op de arbeidsmarkt. Hiertoe leidt Careaz medewerkers op via de BBL 
(Beroeps Begeleidende Leerweg)-variant op niveau 3, 4 en 5 en biedt zij diverse BOL 
stageplaatsen aan. Daarnaast investeert Careaz in voorlichting en imagoverbetering en denkt 
Careaz na over de inzet van andere functies die passend kunnen zijn en in lijn met onze 
doelstelling om de beste PG-zorg te willen verlenen. Om al deze nieuwe medewerkers te binden 
en te boeien, moet er een ontwikkeling plaatsvinden in de huidige manier van werving, selectie 
en opleiding. Om dit mogelijk te maken is er in 2019 geïnvesteerd in extra HR-formatie.  
 
Binnen ieder zorgteam is in principe plaats voor een BBL- en BOL-stagiaire. Het aantal BBL-
stageplaatsen is in 2019 met 10 extra plaatsen gegroeid naar 30 BBL-plaatsen. Careaz heeft in 
alle regio’s samen met het Graafschap College een wijkleercentrum ingericht. In dit 
wijkleercentrum komen leerlingen van verschillende opleidingen en zorg- en welzijnsorganisatie 
samen om met en van elkaar te leren. Hierbij heeft Careaz de keuze gemaakt om dit 
wijkleercentrum open te stellen voor zowel BOL-leerlingen als BBL-leerlingen.   
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Hulpbronnen 
Technologie in de zorg wordt steeds verder ontwikkeld en gaat steeds meer een belangrijke rol 
spelen in de ondersteuning van processen in de zorg. Careaz vindt dat het toepassen van 
technologie cliënten inzicht moet geven in de afspraken (rondom bijvoorbeeld het zorgplan), het 
contact met anderen bevorderen (formele en informele netwerk) en eigen regie/zelfmanagement 
stimuleren. Het primaire proces is leidend in de ontwikkeling en de toepassing van ICT. Hierin 
spelen ketenzorg (uitwisseling van informatie), mobiliteit en flexibiliteit de komende jaren een 
dominante rol. De zorg zal steeds meer aangewezen zijn op de inzet van e-health en 
zorgtechnologie om een antwoord te kunnen geven op de toenemende en veranderende 
zorgvraag van cliënten. Daarnaast past het bij de ambitie om innovatief te willen zijn en vooral te 
zoeken naar praktisch toepasbare vormen van e-health en zorgtechnologie. Vormen die een 
bijdrage leveren aan goede, veilige en doelmatige zorg. In 2019 zijn hier concrete stappen in 
genomen door formatie beschikbaar te stellen voor de juiste disciplines zoals een technisch 
geneeskundige in de functie van adviseur zorgtechnologie. 
 
Er is in 2019 hard gewerkt om vrijheid, veiligheid en doelmatigheid te verhogen en programma’s 
te ondersteunen door zorgtechnologie in te zetten. Zo worden onder andere de Tessa en Luna al 
ingezet bij Careaz. Tessa is een sociale robot die cliënten helpt om structuur in het dagelijks leven 
aan te brengen. Ze herinnert cliënten aan kleine taken en geplande afspraken. Tessa vertelt hoe 
de agenda eruitziet en doet suggesties voor activiteiten zoals koffiedrinken. De Tessa is geschikt 
voor cliënten die ondersteuning in hun dag structuur kunnen gebruiken zoals mensen met 
dementie of mensen met een cognitieve beperking. Luna helpt om op eenvoudige wijze structuur 
aan te brengen in het dagelijks leven van mensen in de begin en midden fase van dementie. Door 
te tonen hoe de dag eruit gaat zien, geeft Luna het vertrouwen zelfstandig te kunnen handelen. 
Naast een positief effect op de zelfredzaamheid van de cliënt, resulteert dit ook in efficiëntere en 
meer waardevolle (zorg)momenten.  
 
Careaz constateerde ook een veranderende behoefte aan (interne) informatie-uitwisseling. Dit 
gaat over communicatie gebaseerd op een netwerkmodel: binnen de teams zelf, tussen teams 
op een locatie, tussen teams/taakhouders Careaz-breed, tussen teams en ondersteunende 
diensten, tussen adviseurs en management, maar ook van intramurale teams met vrijwilligers en 
mantelzorgers over wat er speelt op een woongroep of afdeling. In 2019 hebben we daarom ons 
sociaal intranet live zien gaan: OnderOns.  
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Informatie 
Elke verpleeghuisorganisatie dient vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vanaf 2017 ten 
minste 1 keer per jaar informatie over cliëntervaringen te verzamelen middels een instrument dat 
aan de vastgestelde eisen voldoet. Tevens dient elke verpleeghuisorganisatie in het kader van 
onderlinge landelijke vergelijkbaarheid ten minste 1 keer per jaar de NPS-score aan te leveren. 
Op basis van ontwikkelingen in het afnemen van een CTO heeft Careaz in 2019 er voor gekozen 
om verschillende manieren in te zetten. Bij cliënten die Zorg Thuis ontvangen, in de breedste zin 
van het woord, is de PREM afgenomen. In onderstaande afbeelding is een korte samenvatting 
van de resultaten van de PREM 2019 te zien. Hierin is te zien dat er met een 8,8 het hoogste 
wordt gescoord op het met aandacht behandelen van onze cliënten en dat cliënten zich op hun 
gemak voelen bij onze zorgverleners. De laagste score is een 7,6 waarbij er wordt gevraagd naar 
het krijgen van zorg van vaste zorgverleners. 
 
Samenvatting PREM resultaten: 
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Met behulp van de Monitor Woonvormen Dementie heeft Careaz in 2019 ook gegevens over haar 
verpleeghuiszorg verzameld. Hiermee is in kaart gebracht hoe het gesteld is met een aantal 
belangrijke aspecten voor goede dementiezorg. De thema's die de monitor behandelt, sluiten 
nauw aan bij de kwaliteitsindicatoren van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Een aantal 
onderwerpen waar Careaz hoger dan gemiddeld heeft gescoord, zijn: persoonsgerichte zorg 
ervaren door familieleden, ervaren welzijn van de bewoners, rapportcijfer voor woonvoorziening 
door de familie, ervaren partnerschap in de zorgverlening door familieleden, de hoeveelheid 
activiteiten voor bewoners en het leren van en door collega’s. Een aantal onderwerpen waar 
Careaz lager scoorde dan gemiddeld, zijn: de tevredenheid van verzorgend personeel over het 
contact met de behandelaren, transformationeel leiderschap binnen de organisatie, de mate 
waarin leidinggevenden beschikken over belangrijke leiderschapskwaliteiten en het leren door 
reflectie.  
 
Zowel zorgkantoren als verzekeraars verwijzen in hun inkoopcriteria naar Zorgkaart Nederland. 
Careaz wijst cliënten actief op de mogelijkheid om dit instrument in te vullen, zowel in de 
intramurale setting als de extramurale setting. Het aantal waarderingen in 2019 bedraagt ruim 
100 en het gemiddelde cijfer is een 8,6 met 98% aanbeveling bij vrienden en familie. 
 

 


