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En? Wat is je eerste indruk van 
Careaz? Deze vraag werd mij vaak 
gesteld de afgelopen maanden.
Mijn antwoord: wat een mooie en 
warme organisatie is Careaz. Overal 
waar ik kom of meeloop met collega’s 
word ik even hartelijk ontvangen en 
zie ik dat iedereen zijn uiterste best 
doet om alle aandacht en zorg aan 
cliënten en bewoners te geven die 
nodig is.

Een voorbeeld wat dit mooi illustreert, 
is mijn kennismaking met de functie 
van woonondersteuner. Tijdens het 
meelopen nam een van de woon-
ondersteuners mij mee naar het 
muziekuurtje voor bewoners.
Door vrijwilligers werden liedjes uit 
de ‘oude doos’ gezongen die veel
bijval kregen. Er was echter een 
bewoner die al mopperend zei naar 
huis te willen. Ik hoorde dat zij in 
haar verwarde toestand dit al enige 

jaren elke dag aangeeft. Iedere keer 
weer proberen onze collega’s haar
te betrekken bij activiteiten en
gesprekken, zodat zij plezier in de 
dag heeft. Dat dit een pittige opgave 
is, hoef ik jullie niet uit te leggen. 
Deze dag gebeurde er iets moois.
De woonondersteuner bleef
enthousiast en vriendelijk de aan-
wezigen betrekken bij de muziek, 
ook deze mevrouw. Op een bepaald 
moment begon zij te lachen, mee
te zingen en zelfs te dirigeren.
Wat een omslag! Haar plezier zorgde 
bij de collega’s en ook bij mij voor 
een glimlach. Ik ervaarde ter plekke 
wat de termen levensgeluk en
werkplezier in de praktijk betekenen 
bij Careaz. Prachtig!

Naast die persoonsgerichte zorg 
hebben we met elkaar nog meer 
mooie ambities verwoord in onze 
strategische koers en kwaliteits-

jaarplan 2022. Een flinke uitdaging, 
omdat corona zoveel van ons vroeg 
en soms nog vraagt. Desondanks 
zijn een aantal plannen al opgepakt, 
bijvoorbeeld: 
• de nieuwbouw van Antoniushove,
• De ontwikkeling van leefcirkels
 vanuit de Wet Zorg en Dwang,
• scholing rondom onbegrepen
 gedrag,
• het inzichtelijk maken en terug- 
 brengen van het aantal val- en
 medicatieverstrekkingincidenten,
• verdere innovatie en digitalisering
 van processen en de samenwerking
 met regiopartners. 

Complimenten aan iedereen die dit 
mogelijk maakte, zowel intern en 
extern.

Toch hebben we samen zeker ook 
nog het nodige te doen. Dat vraagt 
tijd, inspanningen en samenwerking

SAMEN EN MET AANDACHT! 

AAN HET ROER
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LEES VERDER OVER

en daar ga ik me voor inzetten, samen 
mét jullie en met aandacht vóór 
medewerkers, bewoners, cliënten, 
mantelzorgers en vrijwilligers van 
Careaz. Wat hierbij ondersteunt, zijn 
processen, systemen en gebouwen. 
Het werkelijke verschil maken, dat 
doen de mensen binnen een organi-
satie! Na een periode dat we elkaar 
niet fysiek konden ontmoeten, jullie 
een nieuwe bestuurder kregen en 
deels ook een nieuw management, is 
het tijd voor ‘verder met aandacht’. 
In gesprekken met jullie hoor ik dit 
ook terug. Er is bij velen de dringende
behoefte om elkaar weer te ontmoe-
ten, om met elkaar in gesprek te 
gaan, te horen wat er speelt en kennis 
te delen. Aandacht voor elkaar, de 
trots op ons werk delen. Daar wil ik
met jullie aan werken. Niet alles 
kunnen we in een week, maand of dit 
jaar al oppakken, maar daar kunnen
we wel allemaal vandaag mee starten. 
Bestuurder, management en elke 
collega binnen Careaz. 

‘Er is bij velen de 
dringende behoefte 
om elkaar weer te 

ontmoeten.’
De eerste stappen in ‘Samen verder 
met aandacht’ zijn dan ook gezet. 
Denk maar aan het informeel en 
heerlijk in de buitenlucht samen zijn 
op het lustrumfeest Careaz Open 
Air. En tijdens de lunchgesprekken 
“AAN De tafel van ACHT” ga ik om die 
reden graag met jullie in gesprek.
Ik waardeer het zeer als je ook mee-
praat, dus voel je welkom! Een ander 
initiatief in het ons meer met elkaar 
verbinden is ook dit magazine. Als ik 
de verhalen zo lees, dan kan je niet 
anders zijn dan trots. Careaz is een 
mooie warme organisatie mét en 
dánkzij jullie!  

Ingrid Wolbert - van Kempen 
Bestuurder Careaz 
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Moniek Botterhuis, HR Manager
• Waar: Bedrijfsbureau 
• Sinds: 2010
• Woont in Lichtenvoorde met man en drie dochters
• Bereikbaar via: m.botterhuis@careaz.nl  
 
Nieuwe mindset
‘Er gaat veel veranderen’, kondigt Moniek aan. ‘Tot dusver 
staat de cliënt binnen Careaz bovenaan. We doen het liefst 
alles voor onze cliënten en bewoners. Zorgen voor een 
ander is nu eenmaal ons vak. Daar zijn we goed in. Daar 
ligt onze passie en dat geeft zin aan ons leven. Duidelijk 
verhaal, zou je zeggen.’ Maar helaas: ‘Willen we - met de 
vergrijzing die op ons afkomt - kunnen blijven zorgen dan 
moet het echt anders. Zonder zorgmedewerkers wordt er 
nu eenmaal niet gezorgd. De ouderenzorg in Nederland 
staat dan ook aan het begin van een omwenteling, aan de 
vooravond van een nieuwe manier van denken en doen.
De medewerker komt hierdoor bij ons op één te staan.’ 

Anders kijken naar zorg
‘Het is dus niet zo dat Careaz het nu niet goed doet, maar 
de zorg in zijn geheel moet anders georganiseerd gaan 
worden. Wat betekent het voor onze samenleving als er 
straks meer ouderen dan jongeren zijn? Waar wonen we? 
En met wie? Welke rol speelt technologie daarbij?
Toekomstige ouderen en hun verwanten zullen hun 
verwachtingen ten aanzien van hun oude dag moeten 
bijstellen.’ Een tip van Moniek: kijk eens op de website 
praatvandaagovermorgen.nl - een landelijke campagne 
van Actiz, de branchevereniging voor de ouderenzorg -
of luister naar de podcast Over Morgen.

‘Ondertussen realiseren we
ons dat we - juist nu -

een inhaalslag moeten maken
richting de medewerkers.’

HR-blik op de toekomst

DE MEDEWERKER
OP ÉÉN
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VERBINDING

AAN De tafel van ACHT
‘Ondertussen realiseren we ons dat we - juist nu - een
inhaalslag moeten maken richting de medewerkers.
Tijdens corona misten veel mensen de aandacht van het 
management. Daar zetten we dus vol op in: verder met 
aandacht in combinatie met de medewerker op één.
Hoe? Ingrid Wolbert, onze nieuwe bestuurder, geeft
alvast het goede voorbeeld met AAN De Tafel van ACHT. 
Tijdens deze lunch voor acht personen, schuift Ingrid 
samen met een collega van het bedrijfsbureau graag aan 
op jouw locatie of bij je thuiszorgteam. Een moment om in 
een ontspannen sfeer elkaar beter te leren kennen en van
elkaar te horen wat je bezig houdt. De lunch vindt elke 
drie weken plaats. Telkens op een andere locatie.’

Kortste klap naar werkplezier
Werkplezier is belangrijk. Niet alleen voor jezelf. Heb je 
het fijn in je werk dan straal je dat uit. Dat merken ook 
bewoner of cliënten, je collega’s én potentiele collega’s. 

‘Het staat hoog op onze agenda om nieuwe medewerkers 
te vinden. Dat vinden is al lang geen kwestie meer van 
een advertentie plaatsen en wachten tot de brieven
verschijnen. Tegenwoordig leveren mond tot mond reclame
en berichtjes via social media het meeste resultaat op. 
Daar is jullie hulp hard bij nodig. Dus: wees een ambassa-
deur van je eigen werk of team. Deel de vacatures die we 
hebben. Laat iedereen weten hoe het is om bij ons te
werken. Dat is de kortste klap naar minder werkdruk en 
meer werkplezier! En goed om te weten: voor het aandragen
van een nieuwe collega krijg je een financiële beloning.’

Medewerkers binden
‘Met het vinden van nieuwe collega’s zijn we er nog niet. 
Opvallend in het verloop is dat een toenemend aantal 
nieuwe medewerkers ons relatief snel verlaat. Weten zij
eigenlijk wel wat ze achterlaten? We introduceren daarom 
dit jaar nog een uitgebreid inwerkprogramma waarin 
kennismaking en verbinding met Careaz centraal staat, 
bijvoorbeeld met een introductiebijeenkomst en strippen-
kaarten voor een lunch met anderen. Maar ook jij kunt 
helpen om medewerkers te binden. Hoe? Zorg dat je het 
leuk hebt binnen je team. Zorg goed voor jezelf en je
collega’s en geef een nieuwe medewerker wat extra
aandacht. Dat wordt - zeker weten - gewaardeerd en 
komt ook jou en je team ten goede.’ 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 
Veranderen van baan is makkelijker dan ooit. ‘Het binden 
van àlle medewerkers is dus belangrijk. We denken na hoe 
we weer sessies kunnen organiseren waarin medewerkers 
mee kunnen praten en denken over onderwerpen die ook 
hen raken’, zegt Moniek. ‘Ook kijken we naar de uitkomsten 
van het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Op 10 juni 
is dit afgerond, de resultaten worden op dit moment
verwerkt. Er zijn geluiden dat het werk complexer wordt, 
de uitdagingen groter en dat er meer aandacht nodig is. 
We houden er dan ook rekening mee dat er meer verbeter-
punten uitkomen dan in de vorige onderzoeken.’

Careaz zijn we samen
Vooruitkijkend naar de toekomst zegt Moniek: ‘We zijn 
ons ervan bewust dat dingen anders moeten, daarom 
zijn de eerste stappen in verder met aandacht en de 
medewerker op één gezet. Die verandering kunnen we 
bereiken, maar alleen als we dat met elkaar doen, want 
Careaz, dat zijn wij samen.’  
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 Heb je ideeën hoe iets beter kan? Je tips zijn van
 harte welkom. Deel ze met jouw leidinggevende
 of via hr@careaz.nl.



LEVENSGELUK
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TERUGBLIK OP DE ACHTBAAN 
DIE CORONA HEET

Wat een rollercoaster waren de afgelopen twee jaren. 
Corona veranderde onze wereld. Thuis en zeker ook 
op het werk. Hoe kijken een aantal collega’s en een 
vrijwilliger van Careaz terug op deze tijd? Lees mee in 
zes ervaringen die overeenkomsten hebben, maar ook 
van elkaar verschillen.

Daisy Witteveen, welzijnscoach,
J.W. Andriessen

‘In augustus 2020 maakte ik de overstap van thuiszorg 
naar dagzorg, midden in de coronatijd. Gelukkig was het 
op dat moment weer open, want mijn collega’s weten nog 
dat het vier weken dichtzat. Zij sprongen toen bij op de 
woongroepen. Met kleinschalige activiteiten die binnen 
de coronaregels paste, werd zo aandacht aan het welzijn 
van de bewoners besteed. De dagzorg startte weer op 
met kleine groepjes van vier cliënten ’s morgens en vier ’s 
middags. Later naar hele dagen en groepen van maximaal 
acht. Om voldoende afstand van elkaar te kunnen houden, 

weken wij uit naar een andere locatie: de voormalige kerk 
in Geesteren. Je zou kunnen zeggen dat ik twee keer ben 
ingewerkt: in Geesteren én in het J.W. Andriessen toen de 
dagbesteding daar in juni 2021 terugkeerde. Als welzijns-
coaches werden we uitgedaagd in wat we wél konden 
organiseren. In de centrale hal van het J.W. Andriessen 
ontstond zo balkonbingo en bewegen op de gang. In 
Geesteren maakten we graag gebruik van de mooie tuin. 
Omdat ik meestal samen met een vrijwilliger op de groep 
stond, miste ik daar de nauwe samenwerking en het 
spontaan overleggen met mijn collega-welzijnscoaches 
wel. Eén keer heb ik moeten bellen met contactpersonen 
dat hun familielid in contact was geweest met iemand die 
corona bleek te hebben. Dat viel gelukkig mee. Werken in
de dagzorg is mooi en belangrijk en in de coronatijd 
misschien nog wel meer, omdat de aanloop die mensen 
normaal kregen, wegviel. Ze voelden zich soms eenzaam 
en waren blij met de afleiding en aanspraak die ze bij ons 
toen wel kregen.’  

Maureen Roes, verpleegkundig specialist,
regio Oost Gelre

‘Terugdenkend aan twee jaar corona, maakte een aantal 
dingen indruk op me. Veelal ethische kwesties. Als behan-
delaren kregen we te maken met vragen als: sturen we
een kwetsbare oudere met een slechte prognose door 
naar het ziekenhuis als we weten dat daar bedden tekort 
zijn? Gelukkig kwamen we daar in goed overleg met de 
bewoner en/of familie wel uit. Of dat er maar twee
bezoekers bij mensen mochten zijn die op sterven lagen.
Dat raakte voor mij soms het onmenselijke, bijvoorbeeld 
wanneer er vier kinderen waren die dus niet allemaal bij 
zo’n belangrijk moment konden zijn. Het was ook lastig 
dat je aan mensen die in een woonzorg- of somatische 
appartement wonen wel kan uitleggen waarom een
locatie of een afdeling op slot gaat, maar aan mensen met 
dementie niet. Dat onbegrip maakte mensen onrustig. 
“Waarom komt mijn dochter nu niet?” Ik vroeg me wel 
eens af: wat is erger, hun eenzaamheid of covid krijgen? 
Met de beperkte kennis die we in het begin over corona 
hadden, konden we niet anders dan mensen beschermen, 
maar gelukkig kunnen we nu meer maatwerk toepassen. 
Al doende leert men! Ik herinner me ook dat we in de
eerste golf overladen werden met attenties: bossen tulpen 
van de Jumbo, schoolkinderen die koekje of kaarten 
maakten en het nationaal applaus. Heel bijzonder om 
mee te maken. Later ebde dat weg, want mensen waren 
klaar met corona en alle maatregelen en vergaten hoe 
spannend en druk het in de zorg was. Onderling bleef de 
sfeer wel goed. Tot de tweede golf hielden we corona
buiten de Careaz-deuren. Het was haast wachten op 
wanneer ook wij ermee te maken kregen, een raar gevoel. 
Toen de besmettingen en uitbraken er eenmaal waren, 
werden we in Oost Gelre een ervaringsdeskundige die de 
andere regio’s goed kon helpen door inzichten te delen. 
Mooi om te doen, al ben ik wel blij dat die intense tijd nu 
voorbij is.’ 

Charlotte Görz, vrijwilliger op de
electrocar en in het winkeltje, Dr. Jenny

‘In het begin van de coronatijd mochten we een paar 
maanden niet met de electrocar rijden. Later werd dit op 
dinsdag en donderdag en alleen op vaste tijden, uiteraard 
met mondkapjes op en een scherm tussen de chauffeur 
en passagier in. We vervoerden één persoon tegelijk en 
die zat altijd achterin. We brachten de mensen naar
afspraken die wel door konden gaan, zoals de fysio of
dokter. Ze waren altijd blij als we kwamen, want nu hoefden 
ze de kinderen niet te belasten. En veel belangrijker: ze 
hadden even een praatje. Ik zag in de coronatijd de oudjes 
vereenzamen, zowel thuis als bij Dr. Jenny. Dat ging me 
wel aan het hart. Het is dan ook meer dan één keer voor-
gekomen dat ik een extra rondje reed. Het was mijn manier 
om wat extra aandacht aan de mensen te geven. Wat ook 
veranderde, is dat ik mijn collega-chauffeurs niet meer 
zag. Er was alleen nog maar telefonisch contact. Maar…
ik klaag zeker niet, want wij konden tenminste wat voor 
de mensen betekenen, terwijl vele andere vrijwilligers een 
poos niets konden doen. Mijn werk in het winkeltje lag ook 
stil, dat werd door de gastvrouwen overgenomen, maar dat 
mag ik sinds een maand of vier gelukkig weer doen. En de 
electrocar? Die rijdt nu weer vijf dagen per week. En wat 
ben ik blij dat dit weer zonder mondkapjes kan, want dat
is veel makkelijker communiceren met de mensen!’ 
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Yvonne Reusen, verzorgende IG,
Thuiszorg, regio Aalten

‘Ik heb in twee jaar corona gelukkig geen hele zieke
mensen gezien. Dat is me alleszins meegevallen. Wel vond
ik het jammer dat door het moeten dragen van een 
mondneusmasker ik geen koffie meer kon drinken met 
cliënten als dat zo uitkwam of nodig was. Dat momentje 
van extra aandacht viel helemaal weg en miste ik meer 
dan ik had gedacht. Ik ben blij dat dit op 1,5 meter nu wel 
weer kan. Net als het ontmoeten van mijn collega’s!
Om verbinding met elkaar te houden, bood Zoom uitkomst 
voor het teamoverleg. Toch kan niks op tegen echt bij 
elkaar zijn. Ik herinner me ook dat er veel discussie was 
over het opnemen van vrije dagen als je in quarantaine 
moest. Het voelde oneerlijk ten opzichte van de collega’s 
die wel thuis konden werken, want hen kostte het geen 
dagen. In de thuiszorg hadden we namelijk ook te maken 
met cliënten die zich niet wilden laten testen of dit te
laat deden. Hierdoor zaten wij in quarantaine, terwijl dit
voorkomen had kunnen worden. Om onszelf én onze
andere cliënten te beschermen, ‘dreigden’ we dan pas 
weer langs te komen als er een testuitslag was.’ 

Ronald Elburg,
business controller,
Bedrijfsbureau

‘Toen de coronacrisis uit-
brak was het erg spannend. 
Hoe besmettelijk is dit virus? 
Welke gevolgen heeft het 
voor je gezondheid? Toch 
gingen collega’s naar de 
mensen toe die zorg nodig 
hadden; niet aan zichzelf denkend, maar aan de ander. 
Dat heeft veel indruk op mij gemaakt.

De coronatijd betekende voor mijn afdeling extra werk: 
volgen van de regels voor het declareren van de schade, 
inschrijven op schaderegelingen, extra administratie en 
inschatten, verantwoorden en declareren van subsidies. 
Ook mijn andere collega’s op het Bedrijfsbureau waren 
er in hun werk druk mee, maar iedereen dacht en hielp 
mee. Dat was mooi om te ervaren. Ondertussen moesten 
we wel thuiswerken. Dat is niet mijn ding. Samenwerken 
was lastiger, je hoorde minder en je thuiswerkplek was 
behelpen. Voor mij is het niet de bedoeling dat gezinsleden 
op kousenvoeten door het huis moeten lopen omdat pa 
anders zijn sommetjes niet kan doen. Zoveel als de regels 
het toelieten, werkte ik dan ook op kantoor.’

Sanne Harmsen,
verpleegkundige,
J.W. Andriessen

‘Ik  werkte tijdens de eerste 
coronagolf tijdelijk in het 
Zorghotel Achterhoek.
Een plek speciaal voor 
coronapatiënten, die ont-
stond om de ziekenhuizen 
en thuiszorg te ontlasten. 
Samen met collega’s van 

Azora, Gouden Leeuw Groep, Marga Klompé, Markenheem 
en Sensire leverden we de verpleegkundige zorg. Hoe ik 
daar op terugkijk? Het was een ongewone en gespannen 
situatie in de zorg. We wisten nog niet veel over corona, 
alleen dat mensen heel erg ziek werden en dat het virus 
erg besmettelijk was. Ik wilde graag bijdragen aan de
oplossing. Iets doen. Na overleg met mijn gezin en collega’s 
meldde ik me aan voor het zorghotel. Ik weet nog dat ik 
rijdend naar mijn eerste dienst dacht: “Wat heb ik gedaan? 
Wat als ik het straks meeneem naar huis?” Het was echt 
heel spannend. Ook omdat ik me afvroeg of ik de
symptomen van de ziekte wel tijdig zou herkennen.
Het verloop was zo anders dan wat ik tot dan toe kende.
We leerden elke dag wel wat nieuws. We bedachten 
naambordjes met foto’s en oefenden op elkaar om te 
lachen met onze ogen. Dat was het enige wat de mensen 
van ons zagen door alle persoonlijke beschermings-
middelen. Ook zij waren bang, dus wilden we hen zo
persoonlijk mogelijk bijstaan. Ik denk met een goed gevoel 
terug aan de samenwerking over de organisaties heen. 
Het maakte niet uit waar je werkte, samen gingen we voor 
dat ene doel. Heel bijzonder. Wat ik onderschat heb, is de 
impact van mijn keuze op vooral mijn dochter. Ze was 
bang dat ik ziek zou worden en vroeg me of ik dood zou 
gaan. Toen voelde ik me wel egoïstisch, al was het verre 
van dat, maar leg dat maar eens uit aan een 6-jarige.’ 

LEVENSGELUK
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‘CORONA
HEEFT ME
VEEL GOEDS
GEBRACHT’
’s Nachts, in het weekend en op feestdagen werken.
Hard werken. Allemaal heel normaal in de horeca.
Maar als je dit 15 jaar doet, wordt het steeds een beetje 
zwaarder. Gedachten aan een overstap naar iets anders 
kwamen af en toe voorbij. En toen kwam corona.
De lockdowns zorgden ervoor dat ook Markt 5 in Lichten-
voorde haar deuren moest sluiten. Tijdens de eerste golf 
knapte het personeel samen een andere horecagelegen-
heid op, tijdens de tweede golf werden de medewerkers 
tijdelijk bij andere bedrijven ondergebracht. Zo kwam 
Simone Wagener in november 2020 als medewerker
Voeding en Gastvrijheid bij Careaz terecht. Ze is gebleven. 

‘Oudere mensen zijn zo leuk. Ze vinden het vaak heerlijk 
om even te keuvelen, zoals ik dat noem, maar daar had 
ik bij Markt 5 niet veel tijd voor. Nu kan ik wel dat praatje 
maken of aandacht geven aan mensen die dat even nodig 
hebben. Daar geniet ik enorm van.’ Een ander verschil 
zijn haar werktijden. ‘Ik ging na het eten snel de deur uit
en kwam ’s nachts om een uur of drie weer terug. ’s Avonds 
was ik nooit thuis. Nu werk ik van 8.00 tot 14.00, van 10.00 
tot 18.30 uur of van 14.00 tot 18.30 uur.’ Hartelijk lachend 
zegt ze: ‘Die vroege dienst is wel even wennen voor me. 
Wat een contrast met wat ik eerder deed!’

Warm welkom 
‘Ik kwam in een gekke tijd bij Careaz. We moesten mond-
kapjes op en afstand houden, iets wat lastig is tijdens het 
serveren van eten of drinken. Al was er letterlijk afstand, 
figuurlijk ben ik zo warm ontvangen: collega’s die me 
altijd hielpen tijdens het inwerken en bewoners die me 

liefdevol welkom lieten voelen. Omdat zij geen, en later 
weinig, bezoek kregen, werden wij als medewerkers extra 
belangrijk voor hen. Het gaf me meteen veel voldoening 
dat ik dat voor hen kon betekenen.’ 

Bewuste keuze 
Simone startte bij Careaz met twaalf uur in het Grand 
Café van J.W. Andriessen. Later kwamen daar tien uur bij 
Dr. Jenny bij. Ondertussen werkte ze de resterende uren 
van haar contract nog bij Markt 5. ‘Dat hield ik een paar 
maanden vol, maar merkte dat werken op drie plekken 
me teveel werd. Ik koos heel bewust voor Careaz, werk nu 
24 uur bij Dr. Jenny en voel me daar echt thuis. Ik sta nog 
wel op de reservelijst om bij te springen bij feestjes, want 
ik ben mijn oude werkgever dankbaar voor mijn tijd bij 
hen en kan zo wat terugdoen als dat nodig is.’ 

Meer rust 
Terugkijkend op het wisselen van werk in coronatijd zegt 
Simone: ‘Markt 5 loslaten was na al die tijd niet makkelijk, 
maar wat heb ik er veel voor teruggekregen. In die zin 
bracht corona me veel goeds: ik vond een baan waarin 
ik meer tijd heb voor de mensen waar ik voor werk en 
ben ook meer thuis bij mijn gezin. Toen alles dicht zat, 
deden we samen spelletjes of keken televisie. En ook nu 
het leven weer normaler is, is het zo fijn om ’s avonds 
gewoon thuis te zijn. Ik heb ook daar meer tijd gekregen, 
niet alleen voor mijn gezin, ook voor mijzelf. Werken bij 
Careaz zorgt voor de rust waar ik in de horeca wel eens 
naar verlangde. Geen haar op mijn hoofd die eraan denkt 
om terug te gaan!’ 
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MIJN CREDO VOOR DE TOEKOMST:
‘BE PREPARED’
Preventiemedewerker Lucy Fonville mailde op 3 maart 2020 de toenmalige bestuurder het voorstel om met een paar 
mensen bij elkaar te komen om over het nieuwe coronavirus te praten. Een week later zat het eerste coronateam om 
de tafel. Specialist Ouderengeneeskunde Han van Meerten is er vanaf het begin bij. Hij kijkt terug én vooruit, want 
ruim twee jaar later is corona er nog steeds.

‘Ineens was daar een nieuwe, heel besmettelijke ziekte. 
Iedereen werd er door overvallen, wij ook. Omdat corona 
een nationale aangelegenheid was, kregen we te maken
met landelijk protocollen van het RIVM en Verenso
(Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde).
Het coronateam vertaalde die naar ons eigen beleid.
Een compleet nieuwe en soms ook moeilijke werkwijze, 
want we kwamen wel eens tegenstrijdigheid tegen.
Dan zei het RIVM veertien dagen quarantaine en Verenso 
tien. Ik moest dan beslissen wat voor Careaz te hanteren. 
Een grote verantwoordelijkheid als je nog niet veel weet 
over ziekteverschijnselen, prognoses en behandelopties.’

Ouderenzorg buiten beeld
Han werd naast coronabehandelaar dus ook een van
de coronabeleidmakers. ‘Wat me steun gaf, is dat de
bestuurder in het begin ook deelnam aan het coronateam 
en zelf de penvoering deed. Zo hield ze gevoel bij wat er 
op ons afkwam en de dilemma’s waar we voor kwamen te 
staan. Die kennis nam ze mee in het bestuurlijk overleg 

met de andere Achterhoekse zorgorganisaties. Het is 
heel goed dat dit overleg er vanaf het begin was en nog 
steeds is. Samen weet je gewoon meer en kan je ook 
een krachtiger (tegen)geluid laten horen, want landelijk 
bleef onze sector lang buiten beeld.’

Nieuwe hobby
‘Door corona ging ik veel vanuit huis werken. Ook dat was 
nieuw voor mij’, zegt Han gevraagd naar of er nog meer 
voor hem veranderde. ‘Thuis een goede werkplek met de 
juiste apparatuur inrichten, was best lastig - daar had 
Careaz ons wel beter in kunnen ondersteunen -, maar het 
heeft me uiteindelijk veel gebracht. Ik werk efficiënter 
dan voorheen. Ik weet nu dat ik niet altijd op locatie hoef 
te zijn omdat ik kan vertrouwen op de teams en verpleeg-
kundig specialisten. Ook heb ik er een nieuwe hobby 
bij: technologie in de ouderenzorg. Prachtig toch, hoe 
bijvoorbeeld beeldbellen ons in coronatijd heeft geholpen? 
Ik wil de inzet van zorgtechnologie in ons werk echt
verbreden en versterken.’

LEVENSGELUK
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Van links naar rechts: Lisanne Belshof, Caroline Maathuis,
Han van Meerten en Saskia ten Hoopen

Veel geleerd
‘Of ik wel eens bang ben geweest om met coronapatiënten 
te werken? Nee, ik heb me door de persoonlijke bescher-
mingsmiddelen altijd veilig gevoeld. Ik hoopte wel dat ik 
het virus niet mee naar huis zou nemen. Ook maakte ik 
mij zorgen over de kwetsbaarheid van het gezondheids-
zorgsysteem in Nederland en irriteerde me aan tegen-
strijdige adviezen van deskundigen, zowel in protocollen 
als wat in de media gezegd werd. Én ik leerde dat als je je 
collega’s een tijdje niet of veel minder ziet, je je best moet 
doen om gevoel te houden hoe zij met de situatie omgaan. 
Kunnen ze het volhouden? Blijven ze scherp?’

Gefocust en gelijkwaardig
Terugkijkend op twee jaar coronateam, zegt Han: ‘Ik ervaar 
het als een warm en betrokken team, dat heel gefocust te 
werk gaat en waar ieders expertise gelijkwaardig meeweegt 
in de afwegingen die we moeten maken. We hebben in alle 
hectiek en onzekerheden altijd met het oog op kwaliteit 
van leven en werken geprobeerd een zo duidelijk mogelijk 
beleid te maken. Daarnaast was er elke vergadering ook 
ruime aandacht voor de communicatie over corona. Dat heb 
ik bij andere organisaties wel anders gezien.’

Alert blijven
‘Maar uiteindelijk gaat het erom hoe cliënten, bewoners 
en de collega’s ons functioneren hebben ervaren. Daar 
gaan we ze naar vragen om van te leren voor de toekomst,
want al is het nu rustig, ik verwacht wel dat corona blijft. 
Als gangbare infectieziekte, net als griep of noro.
Lock downs komen naar mijn idee niet meer terug en op 
termijn zal ook de quarantaine komen te vervallen.
Boosterprikken zullen wel blijven, vergelijkbaar met de 
griepprik. Corona wordt meer een onderdeel van ons 
leven en dus zullen we alert moeten blijven.’

Donald Duck
‘Ik pleit er dan ook voor om als coronateam in gesprek 
te blijven. Niet achteroverleunen, maar vooruitdenken. 
Samen met de infectiepreventiemedewerker, het medisch 
microbiologisch lab en andere zorgorganisaties in de regio. 
Ik vind het ook belangrijk om een goede handhygiëne te 
blijven scholen, want dat maakt het verschil in beheers-
baarheid van dit virus. En dan bedoel ik niet alleen 
scholing voor medewerkers, maar ook voor vrijwilligers. 
Samen moeten we het doen.’ Dan glimlachend: ‘Ik moet 
ineens denken aan wat er in het Handboek voor de
Jonge Woudlopers staat, die de neefjes van Donald Duck 
regelmatig gebruiken: “Be Prepared”. Dat is wel een mooi 
credo voor de toekomst.’ 

CORONA
IN CIJFERS EN
WEETJES
• Coronateam: het team bestaat uit de onder-
 steunende disciplines management, behandelaren, 

HR, preventie, inkoop, kwaliteit en communicatie.
• 81 vergaderingen: sinds 12 maart 2020 werd
 afhankelijk van de situatie wekelijks, 2-wekelijks of
 1x per maand door het coronateam overlegd.
• 356 protocollen: tot 1 mei 2022 zijn er vele protocollen 

gemaakt, de meeste daarvan een update vanwege 
gewijzigde maatregelen.

• 900 vaccinaties: voor bewoners.
• Mondneusmaskers: sinds januari 2021 zijn 198.000 

chirurgische en 34.000 FFP2- mondneusmaskers 
ingekocht.

• 72 updates: op OnderOns en onze website kwam
 een speciale pagina over corona waar de updates 

werden geplaatst.
• 68 verschillende brieven: cliënten, bewoners, eerste 

contactpersonen of vrijwilligers kregen informatie 
over de maatregelen en versoepelingen.

• Ontelbare attenties en aandacht: zowel bewoners 
als medewerkers zijn tijdens de eerste golf overladen 
met bloemen, kaarten, tekeningen en andere

 knutsels, optredens voor het raam en in de tuin, 
koekjes, chocolade en ander lekkers, applaus en 
spandoeken in de straat. 

• Proatramen: op een aantal locaties werd het
 mogelijk gemaakt dat bewoners en familie elkaar 

gescheiden door glas en met behulp van
 microfoons toch konden zien en spreken.
• 0 besmettingen: in de eerste golf was er geen
 enkele coronabesmetting op onze woonzorglocaties.
• Coronalijn: toen corona in december 2020 weer
 opleefde, kwamen de eerste besmettingen bij
 Careaz. Er werd een corona-medewerkerlijn
 gelanceerd. 7 dagen per week konden collega’s
 bellen met hun vragen. In juli 2021 is de informatie-

lijn opgeheven.
• 30 keer cohort: Careaz-breed gingen 30 afdelingen
 in cohort vanwege coronabesmettingen.
• Verzuim: vanaf september 2020 is een stijgende lijn
 te zien in ons verzuimpercentage, met het hoogste 

verzuim in de maanden november 2020 (7,97%), 
februari 2021 (8,40%), november 2021 (8,34%) en 
extreme uitschieters in de maanden februari en 
maart 2022 (10,5%). De toename van verzuim op die 
momenten zijn aan corona te relateren, denk aan 
uitbraken of versoepelingen in coronamaatregelen. 
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EEN DAG OP PAD MET...
Anita Raben-Hendriksen, kwaliteitsverpleegkundige
(ja, de tweede Anita Raben binnen Careaz. Wie heeft dit bedacht )
• Waar: regio Oost Gelre
• Sinds: 2021 
• Woont met man en twee kinderen
 in het buitengebied van de Heelweg

Mijn ochtend begint 
standaard op de fiets. 

In overleg met mijn naaste collega`s 
en de Clustermanager Zorg en
Welzijn. Wij bespreken een MIC-
melding die op een woongroep heeft 
plaatsgevonden en aan welke projec-
ten we de komende tijd werken. 

In de ochtend start ik op 
door eerst te kijken waar 
ik de prioriteit voor deze 
dag neer moet leggen.
Uiteraard met een bakje 
koffie. 

Vandaag krijg ik samen met mijn collega
kwaliteitsverpleegkundigen en de
kwaliteitsfunctionaris een scholing over
het afnemen van audits. Erg leerzaam. 

Er komt een nieuwe bewoner op de
locatie Hof van Flierbeek. Samen met
de Verpleegkundig Specialist plan ik
een moment in om deze meneer te
vaccineren tegen het coronavirus. 

In de Regio Oost Gelre zijn wij overgegaan op
incontinentiemateriaal van Tena. Ik lever een
box af op locatie. Met deze box achterop de fiets
heb je best veel bekijks… Vervolgens mail ik de
bestellers over de laatste stand van zaken en
sluit ik mijn dag met een voldaan gevoel af.

Vanuit de commissie Wet
Zorg en Dwang (Wzd) maak
ik een filmpje. Hierin leg ik uit
welke stappen je moet zetten om
in het stappenplan van de Wzd
te komen. Wat vul je per item in?
In de praktijk blijkt dat dit best
lastig is voor de collega’s. Met dit
filmpje hoop ik duidelijkheid te geven. 

In de middag geeft ik samen met 
een verpleegkundige een scholing 
aan taakhouders  over de inzet van 
matrassen van de firma Joerns. 
Mijn rol is vooral coachend de
komende tijd. Erg leuk om zo te 
sparren met andere zorgverant-
woordelijken!

STEEDS BETER
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YOUNG
PROFESSIONAL 
Je bent jong en je wilt wat. Werken bij
Careaz! Maar waarom eigenlijk?

Joëlle Lammertink, bewegingsagoog
• Waar: J.W. Andriessen en Hof van Flierbeek
• Leeftijd: 26 
• Vooropleiding: MBO Sport en Bewegen (4),
 uitstroomprofiel bewegingsagogie en HBO
 Sport- en Bewegingseducatie

Dit wilde ik worden toen ik jong was:
dat had ik niet concreet voor ogen, maar wist wel
dat ik affiniteit had met bewegen, gezondheid,
welzijn en specifieke doelgroepen.

Ik ben gek op:
diepzeeduiken. Het is één van mijn grote hobby’s.

Hiervoor mag je mij wakker maken:
mooie (nieuwe) dingen van de wereld zien!

Waarom werken bij Careaz:
toen er in 2019 drie bewegingsagogen kwam, was er 
nog veel vrijheid om het vak uit te rollen. Dit maakte 
ons verantwoordelijk voor onze eigen ontwikkeling. 
Precies wat ik nodig had.

Dit maakt werken bij Careaz leuk:
dat ik mijn enthousiasme voor bewegen, gezondheid, 
welzijn en participatie kan overbrengen op bewoners 
en collega’s en zelf mag weten hoe ik dit doe. 

Leukste moment op mijn werk:
een relatief jonge mevrouw verhuisde door privé-
redenen en beginnende dementie naar het
J.W. Andriessen. Voor haar gevoel verloor ze hierdoor 
veel regie. Haar grote wens was om weer te fietsen. 
Een uitdagende, maar vooral leuke casus voor mij. 
Wekelijks oefenden we en wat bleek: ze was het
fietsen verre van verleerd. Mevrouw heeft wekelijks 
tranen van geluk als wij een rondje maken. Ze zegt 
dan letterlijk: “Iedereen zei dat ik niet meer zou
fietsen, maar kijk eens wat ik kan.”

Wat is je levensmotto:
Het grote geluk bestaat uit kleine stukjes geluk. 

‘Het grote geluk 
bestaat uit kleine 

stukjes geluk.’

VERBINDING
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WAT BETEKENT 'VERDER MET
AANDACHT' VOOR VRIJWILLIGERS?

Liny Ressing, vrijwilliger bij Antoniushove, de eerste 
paar jaar als maatje van een bewoner en sinds oktober
2010 op woongroep De Stegge waar mensen met
dementie wonen.

‘Soms zijn mensen verdrietig omdat ze naar huis willen. 
Ik probeer ze dan af te leiden met een spelletje, een wan-
delingetje op de gang of door samen in een familieboek te 
bladeren. Andere bewoners hebben geruststelling nodig. 
Die denken dat hun kinderen niet weten waar ze nu zijn’. 
Liefdevol en warm praat Liny over hoe ze zich inzet voor 
mensen met dementie. Ze zal zich altijd verdiepen in wie 
ze zijn en wat ze lekker vinden. Dat onthoudt ze ook, want 
juist zo kan ze verbinding met hen maken en aansluiten 
bij hun belevingswereld. Aandacht geven betekent voor 
Liny dan ook contact maken. Met alle bewoners heeft ze 

wel een klik, al is er eén mevrouw die een speciaal plekje 
in haar hart heeft. Tegelijk kwamen ze op de woongroep 
en bouwden in die ruim 11 jaar een sterke band op. ‘Ik help 
haar bijvoorbeeld tijdens de broodmaaltijd. Dan snijd ik 
dobbelsteentjes van haar boterham en doop die in de 
karnemelk. Dat vindt ze zo lekker.’ Praten kan mevrouw 
niet meer, maar er verschijnt altijd een glimlach op haar 
gezicht als ze Liny ziet. ‘Die lach is waarom ik vrijwilligers-
werk doe. Ik hoop het nog lang vol te kunnen houden.’ 

‘Ik snijd dobbelsteentjes
van haar boterham en doop

die in de karnemelk.
Dat vindt ze zo lekker.’

VERBINDING

Mevrouw Vos en Liny Ressing
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Gré Tebeest-Prinsen, 12 jaar vrijwilliger bij Dr. Jenny. 
Ze helpt zo vaak ze kan bij activiteiten, zoals bewegen 
voor ouderen, het zang- of puzzeluurtje en de groeps-
wandeling.

‘Aandacht zit in eenvoudige dingen: even vragen hoe het 
gaat, iemand helpen bij het opstaan, een wandelingetje 
maken. Vaak is het niks bijzonders’, vertelt Gré bescheiden,
‘maar ik voel dat het de mensen blij maakt en daar gaat 
het om.’ Bij alles wat ze doet, neemt ze de tijd voor de 
bewoners en luistert naar hen. Buiten zijn vindt Gré
belangrijk, want dan zien de mensen weer even iets
anders. Met de één maakt ze een ommetje in de natuur,
met een ander drinkt ze koffie mét een taartje erbij –
het is tenslotte een speciaal momentje.

‘Het is echt niet moeilijk
om iets goeds

voor een ander te doen.’
Mooie herinneringen koestert ze aan een mevrouw waar-
mee ze in het voor- en najaar naar de winkel ging om een 
nieuwe setje kleding te kopen. Het zegt iets over de band 
die ze samen opbouwden. Juist in de kleine en gewone 
dingen schuilt voor Gré een groot geluk. ‘Ik kijk uit op de 
tuin van Dr. Jenny. Als ik daar een bewoner in het zonnetje 
zie zitten, loop ik er vaak even naar toe. Samen genieten 
we dan van de warmte en praten wat. Het is echt niet 
moeilijk om iets goeds voor een ander te doen’. 

Jan Dijkman, sinds 2012 vrijwilliger bij J.W. Andriessen. 
Eerst samen met zijn vrouw op woongroep Dijkhoek.
In de coronatijd stapte hij over naar chauffeur voor
de dagzorg.

‘Voor mij is aandacht een luisterend oor voor anderen 
zijn’, zegt Jan. Tijdens de wekelijkse ritjes die hij tussen 
Eibergen, Neede en Borculo maakt om mensen van en 
naar de dagzorg te brengen, is daar alle tijd voor.
Vaak praten we over dingen die er onderweg te zien zijn, 
bijvoorbeeld over de mais die is gepoot, maar ook
kerkelijke gesprekken of herinneringen aan vroeger komen 
voorbij. ‘Ik had eerder een boerderij met vleeskoeien en
–kuikens. Als ik weet dat iemand ook van de boerderij 
komt, dan heb je meteen een praatje.’ Vertellend over
zijn vrijwilligerswerk blijkt dat Jan als vanzelf ook op
andere manieren aandacht heeft voor zijn passagiers. 
Aan een vergeetachtige dame vraagt hij altijd of ze haar 
sleutel en bril bij zich heeft. En maakten de dames een 
mooi bloembakje? Dan houdt hij dat uiteraard voor hen 
vast terwijl ze in en uit zijn auto stappen. Ook de container 
weer bij huis zetten voor iemand die slecht ter been is, 
vindt Jan een kleine moeite. ‘Ik heb de tijd en help graag 
anderen. Het maakt me blij hen blij te zien.’ 

‘Als ik weet dat iemand
ook van de boerderij komt, dan 

heb je meteen een praatje.’
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Vera Stoltenberg, woonondersteuner
• Waar: J.W. Andriessen
• Sinds: mei 2022
• Woont in Borculo met haar man, een tweeling van 24
 en hond Max.

Heel vroeger werkte ze met jonge kinderen: ‘Het leuke aan 
kleine kinderen vind ik dat ze zo eerlijk en direct zijn.
En dat herken ik hier ook. Zo gauw je een beetje gecon-
centreerd bent, zeggen ze: “Wat kijk je boos!” Ha, ha dat 
vind ik heerlijk, ze zijn veel opener dan jongere mensen
en hebben het hart op de tong. Alsof de filter weg is.‘
Voordat ze bij Careaz begon, werkte Vera in een schoenen-
zaak. ‘Als klanten met goed passende schoenen en een 
goed gevoel de deur uitgingen was dat heel dankbaar.’ 
Maar gaandeweg werden de mensen steeds verwender 
en brutaler. ‘Nee’, schudt ze haar hoofd, ‘als woononder-
steuner kan ik zoveel meer betekenen voor mensen.
Dat geeft een aanzienlijk beter gevoel.’ 

Samen swifferen 
Ze werkt in principe drie middagen in de week. ‘Natuurlijk 
zorgen we dat de boel schoon is, maar het stukje welzijn
is in mijn ogen nog belangrijker. Soms gaat dat zelfs
samen. Dan zien bewoners me swifferen en willen ze
helpen. Net als bij het aardappels schillen. Laatst hebben 
we cake gebakken met als hoogtepunt het aflikken van 
de spatels. Na de koffie is er sowieso altijd tijd om te
wandelen, een krantje te lezen, om aan te schuiven bij 
een activiteit of om een spelletje te doen. Weet je wat ook 
heel leuk is? Samen naar de markt. Dat vinden bewoners 
echt te gek: komen ze een bekende tegen of mogen ze 
- net als lang geleden - een stukje worst proeven bij de 
slager. Vandaar dat ik onlangs gevraagd heb of ik een van 
mijn middagen mocht inruilen voor de woensdagochtend. 
Dat was gelukkig geen probleem!’ 

Kleur en fl eur 
‘Wat ik ook belangrijk vind, is een bloemetje op tafel.
Kleur en fleur is zo belangrijk. Onze afdeling heeft geen 
tuin dus moeten we het op een andere manier oplossen. 
Laatst zei een vrijwilliger: “Wat is deze afdeling gezellig 
geworden… ik vond het altijd zo zakelijk hier.” Dan ben ik 
stiekem best wel trots. Het is jammer dat onze hond zelf 
al een oud beestje is. Ik heb hem wel eens meegenomen 
naar de afdeling. Dat was een groot succes, maar – heel 
eerlijk? Ik doe Max er gezien zijn leeftijd geen plezier 
meer mee.’

‘Lekker ‘ekookt!’ 
Stel, als je dit werk niet zou kunnen doen? ‘Dan… zou ik 
iets gelijkwaardigs terugzoeken. Dit werk vind ik niet
alleen heel leuk, je krijgt er ook veel waardering voor. 
Terug naar een schoenenwinkel in ieder geval nooit 
meer’, lacht Vera. ‘Laatst nog zei een man na een uitje 
naar de markt: “Zuster… Ik wol ow danken veur den 
mooi’n margen.” Of iemand zegt: “Jij bent van de bloemen, 
toch?” Of: “Lekker ‘ekookt!” Daar doe ik het voor. Zorgen 
voor mensen is echt helemaal mijn ding!’ 

VERBINDING

“ BEWONERS HEBBEN HET
 HART OP DE TONG”

Meneer Ketterink en Vera Stoltenberg
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WAT DOET EEN WOONONDERSTEUNER?
Een woonondersteuner is verantwoordelijk voor de
huishoudelijke werkzaamheden, het creëren van 
een aangename sfeer en het bieden van onder-
steuning bij welzijnsactiviteiten. Denk bijvoorbeeld 
aan een praatje maken, een kopje koffie brengen, 
een spelletje doen, de ramen zemen, wasgoed
strijken, iemand naar de bingo brengen en nog veel 
meer. Bij alles wordt rekening gehouden met de wat
iemand zelf nog kan en wat de persoonlijke wensen
zijn. Op deze manier zorgt de woonondersteuner
voor een opgeruimde en aangename (leef)omgeving 
voor cliënten, bezoekers en medewerkers en dragen
zo bij aan hun welzijn.

YOUNG
PROFESSIONAL 
Je bent jong en je wilt wat. Werken bij
Careaz! Maar waarom eigenlijk?

Merle Domhof, wijkverpleegkundige
• Waar: thuiszorg Berkelland, team Overbeek
• Leeftijd: 24 
• Vooropleiding: doktersassistente NV4
 + hbo-verpleegkunde

Dit wilde ik worden toen ik jong was:
kapster of werken in de dierentuin.

Ik ben gek op:
lekker borrelen met vrienden/vriendinnen, terrasjes 
pakken,  dansen en zingen (al vinden mijn vrienden 
dat laatste niet altijd even leuk…), muziek (NL-talig
en de 80’s), reizen, de zon.

Hiervoor mag je mij wakker maken:
een lekker speciaalbiertje, ABBA-muziek,
bak Ben & Jerry’s.

Waarom werken bij Careaz:
een warme en fijne organisatie waarbij je korte
lijntjes met je collega’s hebt.

Dit maakt werken bij Careaz leuk:
de collega’s en doelgroep waarmee we werken
en de ruimte die ik krijg om me te ontwikkelen. 

Leukste moment op mijn werk:
moeilijke vraag, want er gebeurt iedere dag wel
wat leuks! Maar dit springt eruit: een collega die
via via hoorde dat een cliënt was overleden en
voorstelde om de familie te bellen om te kijken of
dit klopte. We besloten eerst maar eens langs haar 
keukenraampje te lopen om te kijken of we binnen
iets konden zien. Stond mevrouw gewoon voor het
keukenraam... Uiteindelijk erg blij dat wij de familie 
niet hebben gebeld, haha...

Wat is je levensmotto:
joie de vivre! 

‘Een warme en fijne
organisatie waarbij je

korte lijntjes met
je collega’s hebt.’

VERBINDING
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In september verhuizen bewoners naar het nieuwgebouwde Antoniushove en de Rapenburgerhof. In Borculo loopt 
een onderzoek naar een mogelijke tweede woonlocatie van Careaz en Dr. Jenny heeft verbouwplannen. Bij al die ont-
wikkelingen staat één uitgangspunt centraal: persoonsgerichte zorg. Hoe maken wij dat mogelijk, rekening houdend met 
de wettelijke en financiële bepalingen waar we als zorgorganisatie aan moeten voldoen? Het antwoord leidt tot nieuwe 
woonvormen en aanpassing in de manier van werken. Lees mee over wat het voor bewoners en voor jou betekent.

De huidige ouderenzorg is erop gericht om ouderen zo 
lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen, ook als 
ze minder mobiel zijn of (intensieve) zorg nodig hebben. 
Als verhuizing naar een zorgorganisatie toch nodig is, 
dan is onze visie dat dit op een manier gebeurt waarop 
de mensen hun “normale leven” zolang mogelijk kunnen 
voortzetten. Anders gezegd: bewoners wonen niet langer 
op ons werk, maar wij werken in hun huis. Als medewerker 
of vrijwilliger ben je te gast bij bewoners in plaats van dat 
jij hen verwelkomt. Voel je het verschil?

Persoonsgerichte zorg
We werken bij Careaz al vanuit positieve gezondheid, 
waarbij we vooral kijken naar wat iemand wél kan en wat 
de familie of omgeving kan doen. Toch vraagt de visie zoals
hierboven omschreven om nieuwe vormen van wonen en 
zorg. Woonvormen die een zekere mate van beschutting 
en bescherming bieden om het langer zelfstandig wonen 
mogelijk te maken. Het vraagt ook om andere kwaliteiten 
van zorgmedewerkers. Het gaat bij persoonsgerichte
zorg naast de uitvoering van de primaire zorgtaken 

NIEUWE WOONVORMEN
EN MANIER VAN WERKEN

LEVENSGELUK
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nog meer om het bieden van maatwerk. Meer rekening 
houden met persoonlijke wensen en voorkeuren.
We zullen dus ook moeten kijken naar de teamsamen-
stelling en die mogelijk aanpassen op de nieuwe woon- en
zorgvormen.

Eigen regie en leefwijze is de norm
Het nieuwe Antoniushove en de Rapenburgerhof staan 
voor deze verandering in de ouderenzorg. We sluiten met 
deze gebouwen aan bij de toenemende verscheidenheid 
van zorgvragen door arrangementen van zorg, behande-
ling en diensten aan te bieden. Zo ondersteunen we 
bewoners met een eigen netwerk zoveel mogelijk in
het behoud van hun eigen regie en leefwijze. Er wordt 
geluisterd naar wat zij nodig hebben en kunnen. We nemen
ze niet alles uit handen en bieden zorg op maat en 

daarmee kwaliteit van leven. De bewoner heeft zijn eigen 
ruime appartement met privacy, binnen de veiligheid en 
sociale samenhang van woonclusters, waar ook gemeen-
schappelijke ruimtes zijn, met de zorg die nodig is. 

Open deuren
De inrichting van de nieuwe gebouwen is zo opgezet
dat de bewoners zoveel mogelijk vrijheid behouden.
In principe staan de deuren open voor bewoners, tenzij 
dat voor iemand niet meer veilig is. Dan kijken we met 
behulp van zogenaamde leefcirkels wat voor die persoon 
de beste oplossing is. Open deuren vragen om maatwerk, 
veiligheid, vertrouwen in zorgtechnologie en ook een 
nieuwe manier van werken. Dat is best spannend.
We starten met de leefcirkels in Borculo. We zijn dit nu aan 
het voorbereiden. Na de zomer vindt de implementatie 
plaats. Vervolgens volgt Lichtenvoorde en uiteindelijk ook 
Dinxperlo. In de wintereditie van dit magazine lees je hier 
meer over.

Ontwikkeling andere woonvormen
We kennen al het bestaande ‘beschermd wonen’ (op een
woonzorglocatie) en dichtbij wonen (thuiszorg).
Daarnaast gaan we kijken naar andere nieuwe huisvestings-
concepten, zoals  ‘wonen met een plus’ en ’tijdelijk te 
gast’. De bedoeling is dat we actief deelnemen aan de
ontwikkeling van ‘wonen met een plus’, waar mensen
geclusterd wonen en gestreefd wordt naar een leef-
gemeenschap die voor elkaar wil zorgen. ‘Wonen met 
een plus’ vindt bij voorkeur plaats in de nabijheid van 
beschermd wonen (met de mogelijkheid van tijdelijk te 
gast). Op die manier kunnen we veel variatie aanbrengen 
in ons aanbod, doelmatig zorg verlenen en bijdragen aan 
preventie (van complexe zorg) en kwaliteit van leven. 

Samen komen we verder
Kortom, willen we in de toekomst hoge kwalitatieve zorg 
kunnen blijven aanbieden zorg op de specifieke zorg-
behoeften, dan moeten we innoveren en investeren. 
Dat gaan we dus doen. Careaz heeft hiervoor het lef, de 
middelen en de mensen. Hierbij denken we uiteraard ook 
aan het werkplezier van vrijwilligers en medewerkers en 
hebben daar jullie ideeën hard bij nodig!’  
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WIST JE DAT...
We dit jaar onze locatie Patronaatshof gaan
verlaten? De bewoners, vrijwilligers en
medewerkers verhuizen mee naar het nieuwe 
Antoniushove en de Rapenburgerhof vanwege
de toenemende en veranderende woon- en
zorgbehoefte en de huidige staat van het pand 
aan de Patronaatsstraat 18-05.



Tot 1960 zijn er nauwelijks 
voorzieningen voor ouderen.  
Wie niet door eigen kinderen 
werd verzorgd, leefde vaak 
eenzaam, arm en verwaarloosd.

De Wet op Bejaardenoorden 
in 1963 maakte het voor 
de overheid mogelijk om 
bejaardenhuizen te bouwen 
naast de verpleeghuizen 
voor ouderen die moesten 
herstellen van een 
ziekenhuisbezoek. 

Door toenemende 
individualisering en woningnood 

werden ouderen aangespoord om 
naar het bejaardenhuis te gaan. 

De wachtlijsten liepen enorm op. 

De overheid stimuleert ouderen om langer zelfstandig 
te blijven wonen. Het verzorgingshuis wordt steeds 
meer een plek voor ouderen met een sociale indicatie  
of beperkingen met 24-uurszorg.

Zowel het verpleeg- als 
het verzorgingshuis 
ontwikkelde zich door. 
De wijkverpleegkundige 
en zorg aan huis werden 
succesvol geïntroduceerd. 

Het wordt steeds moeilijker
om thuiszorg te krijgen, 
waardoor er (nog) meer 
ouderen met zwaardere 
zorgvragen noodgedwongen 
moesten verhuizen naar
het verzorgingshuis.
De zorgdruk loopt weer
enorm op.

In 2015 kwam een keerpunt met de 
Wet Langdurige Zorg. Mensen met een 

lichte zorgvraag komen niet meer in 
aanmerking voor het verzorgingshuis. 

Zorgorganisaties richten zich meer 
op zwaardere en complexere zorg. 

De zorgvraag verandert en groeit 
door de toenemende vergrijzing en 

afnemende beroepsbevolking. 

Het betaalbaar en beheersbaar houden van de zorg wordt nog 
belangrijker, net zoals het zo lang mogelijk zelfstandig houden 
van ouderen en mensen met beperkingen. 

Het was heel ‘gewoon’ dat 
hulpbehoevende ouderen
in bejaardenhuizen 
verpleegd werden in grote 
zalen met 30 à 40 bedden, 
waarbij mannen en vrouwen 
– waaronder echtparen –
gescheiden werden.
Privacy was er niet. Overdag 
moesten de ouderen zichzelf 
vermaken in een soort van 
woonkamer.

Bejaardenhuizen 
voor gezonde 
oude mensen

Verzorgingshuis  
voor ouderen met 
zorgindicatie

WONEN  
DOOR  
DE JAREN 
HEEN

Particuliere ondernemers 
begonnen op grote schaal met 
het opzetten van commerciële 

tehuizen. Welzijn van de ouderen 
stond in die tehuizen onder druk.

Bouw van 12.000 vernieuwde 
bejaardenwoningen door overheid, 
met eigen kamer en privacy. 
Populariteit nam toe onder gezonde 
ouderen ten koste van ouderen die 
echt zorg nodig hadden.

1960

1970

1980

1990

2015

1963

Heden

Wijziging in
beleid van overheid.  
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Bovenstaande informatie is tot stand gekomen met behulp van de volgende bronnen: 
Andere Tijden (anderetijden.nl/aflevering/56/Oud-zeer-zorg-voor-bejaarden) 
Marga van Oort (margavanoort.nl/zorg/van-vroeger-naar-nu/)

“ FIJN DA’J D’R WEER BUNT!”
WAT DOET EEN HELPENDE PLUS?
Een helpende plus is verantwoordelijk voor de
ondersteuning van de zorg en begeleiding van
cliënten, om zo bij te dragen aan hun kwaliteit van
leven en/of herstel. Denk bijvoorbeeld aan helpen
bij aan- en uitkleden, naar het toilet gaan, eten en
drinken, opruimen en was opvouwen. Uitgangspunt
bij alle hulp is cliënten zo veel mogelijk zelf en op
hun eigen manier te laten doen en aan te sluiten bij
hun wensen. De cliënt observeren, bijzonderheden
signaleren,deze goed vastleggen en zo nodig een
deskundige inschakelen, is ook een van de
belangrijke taken. 

Jeannet van Ommen, helpende plus 
• Waar: Thuiszorg in Dinxperlo
• Sinds: September 2021
• Woont in Ulft met man en hond, kinderen zijn uit huis

‘Heel voorzichtig informeerde ik of mevrouw Rougoor-
ter Horst met mij op de foto wilde… ‘Natuurlijk’, antwoordde 
ze: ‘Ie dut altied zovölle veur mien’. Die dankbaarheid is 
kenmerkend voor cliënten in de thuiszorg. ‘Niet alleen 
bij mij hoor’, vertelt Jeannet, ‘dat hoor ik van al mijn 
collega’s’. ‘Die dankbaarheid gaat bijna altijd gepaard 
met bescheidenheid. Ze durven bijna niets te vragen, 
bang dat je geen tijd hebt of dat je ze lastig vindt. Daarom 
vraag ik altijd voor ik wegga: “Kan ik verder nog iets voor 
u doen of voor u pakken?” Zo laat ik zien dat ze gerust iets 
mogen vragen. Kleine dingetjes als de gordijnen dicht 
doen of het beddengoed instoppen kost hen veel energie. 
Voor mij is het een kleine moeite.’

‘Dat je hun dialect
begrijpt en spreekt,

ervaren ze
als vertrouwd.’

Thuiskomen bij Careaz 
Geloof het of niet maar Jeannet heeft hiervoor jarenlang
‘op kantoor’ gewerkt. Maar liefst 28 jaar bij dezelfde 
werkgever. Toen uiteindelijk de koek op bleek, maakte ze 
de overstap richting de zorg. Heel voorzichtig: ‘Eerst ben 
ik gaan poetsen bij oude mensen. Gewoon om te kijken of 
de klik er was. Daarna was ik gastvrouw bij Marga Klompé. 
Toen de vacature voor deze functie voorbij kwam, wist ik 
dus precies waar ik voor koos.’ En nu? ‘Nu wil ik nooit meer 
wat anders. Ik heb eindelijk gevonden wat bij me past.’ 

Plat proat’n 
‘Elke keer als ik een nieuw adres op mijn ronde zie staan 
is het even spannend. Aftasten wat voor type het is en
hoe je hem of haar het beste kunt benaderen. Over het 
algemeen zijn het allemaal heel lieve mensen.
Soms zitten ze in een dip, dan willen ze even praten.
In dit vak is het heel fijn dat je door je taal dichterbij
mensen kunt komen. Dat je hun dialect begrijpt en 
spreekt, ervaren ze als vertrouwd.’

Fijne collega’s
Over wat er fijn is aan werken bij Careaz hoeft Jeannet niet 
lang na te denken: ‘De collega’s. Mijn stage begon in
Antoniushove, afdeling De Kunnerij. Ik wist nog niets maar 
ze waren ontzettend geduldig. Ze gaven handige tips en 
ik kon altijd op hulp rekenen. Nog steeds trouwens.’ Ook 
fijn: ‘De nieuwe bedrijfskleding. De herkenbaarheid voelt 
gewoon beter als je aanbelt bij cliënten. En je telefoon 
kun je goed kwijt.’ Kan er ook iets beter? ‘Mmm…, ik zou 
in de zomer mijn ronde graag fietsen, maar ik hoor dat de 
bedrijfsfietsen nogal zwaar trappen. Voorlopig neem ik dus 
mijn eigen fiets mee. Meer kan ik echt niet verzinnen!’ 

VERBINDING
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Mevrouw Rougoor en Jeannet van Ommen



SLIM BEDACHT:
ZORGTECHNOLOGIE
IN DE THUISZORG

HELPENDE HAND
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Hannie Esselink en Mevrouw Rijkenbarg

Samen zitten ze aan de keukentafel in een knusse
seniorenwoning in Borculo. Samen praten ze over hoe 
slimme apparaten helpen bij het zo lang mogelijk
zelfstandig kunnen wonen, je veilig voelen en ook over
hoe ze bijdragen aan meer mensen kunnen helpen. 
Maak kennis met mevrouw Rijkenbarg en collega
Hannie Esselink. 
 
‘Na een val wilde ik graag alarmering bij me te dragen. 
Het geeft mij en mijn kinderen een veilig gevoel dat ik 
met één druk op de knop om hulp kan vragen’, vertelt 
mevrouw Rijkenbarg. Dat er meer hulpmiddelen waren die 
haar kunnen helpen om zo lang mogelijk voor zichzelf te 
zorgen, wist ze niet. Toen Hannie en haar collega’s dit met 
haar bespraken, wilde ze het wel proberen. Inmiddels heeft 
mevrouw Rijkenbarg ook een cMed en Compaan in huis.  

Hulp bij medicatie
De cMed is een automatische medicijndispenser.
Hannie, die al 24 jaar in de thuiszorg werkt: ‘Ik zie een 
mooie ontwikkeling op het gebied van hulp bij medicatie.
We begonnen met losse doosjes, toen kwamen er pillen-
doosjes waar de dagen van de week op staan, vervolgens 
een baxterrol met afscheurbare zakjes medicatie in een 
kunststof doosje en nu een baxterrol in een meedenkende 
automaat. We zetten de cMed in bij mensen die nog goed 
bij zijn, maar wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.’ 

Contact via beeldbellen
Voor mevrouw Rijkenbarg was het gebruik van de cMed 
even wennen, maar na een paar weken samen met de 
zorg oefenen, neemt ze voortaan zonder hulp zelf haar 
medicatie in. Het gaat zo goed dat ze zelfs een volgende 
stap aandurft. Op haar keukentafel staat nu ook de
Compaan, een tablet die onder meer kan beeldbellen.
Een verpleegkundige van medisch servicecentrum Naast, 
waar Careaz mee samenwerkt, neemt ’s ochtends contact 
met haar op om mee te kijken hoe mevrouw zichzelf
insuline toedient. Ondertussen is er een praatje. ‘Van de 
week nog over Koningsdag’. 

Paar keer swipen
‘De Compaan kan ook gebruikt worden om te controleren 
of mensen wel eten of om te helpen structuur aan te 
brengen. Er zit namelijk ook een agenda in die mensen 
herinnert aan afspraken’, vult Hannie aan. Ondertussen
heeft mevrouw Rijkenbar de Compaan aangezet en 
geeft een demonstratie. Met een paar keer swipen en 
het beeldscherm aanraken, laat ze het telefoonboek 
met familieleden zien. Ook met hen heeft ze contact via 
beeldbellen. En dan met een grote glimlach: ‘Kijk, dit is 
de baby van mijn kleindochter’. Met groot gemak heeft ze 
ook het digitale fotoalbum gevonden.

Zelfstandigheid activeren
Door de cMEd en Compaan komt de zorg niet meer langs 
om mevrouw haar medicatie te geven. ‘In het begin
voelde dat kaal’, zegt ze. ‘De dames komen alleen nog
’s avonds en ik kijk altijd uit naar dat moment.’ Tegenover 
minder persoonlijk contact staat wel dat ze nu meer 
vrijheid heeft, want wachten tot de zorg is geweest, 
hoeft niet meer. ‘We proberen met de inzet van zorg-
technologie mensen te activeren zo zelfstandig mogelijk 
te zijn en te blijven’, legt Hannie uit. ‘Voor ons betekent 
de ontwikkeling dat we meer tijd hebben en zo andere 
mensen kunnen helpen. Dat geeft me een goed gevoel, 
zeker omdat ik weet dat de zorg en opvolging ervan goed 
geregeld is.’

Veilig gevoel
Gevraagd of ze de slimme apparaten aanraadt aan andere 
mensen, antwoord mevrouw Rijkenbarg meteen: ‘Zeker. 
Natuurlijk is het even wennen, maar het is vooral handig 
en verstandig. En het geeft me een veilig gevoel.’
Hannie: ‘Dat veilige gevoel herken ik op een ander manier 
ook. Soms ga ik bij mensen weg terwijl ik er niet gerust 
op ben. Het is voor ons niet mogelijk om de hele dag te 
zien wat er gebeurt. Als ik dan weet dat ze bijvoorbeeld 
alarmering hebben, maakt me dat toch rustiger.’ 

HOE WERKT DE CMED?
De apotheek bezorgt één keer per week de
medicatierol via de brievenbus. Het thuiszorgteam 
stopt die in de cMed. Op het ingestelde tijdstip 
waarschuwt een piepje dat de medicatie klaarligt 
om in te nemen. Wordt het zakje niet uit het
apparaat genomen, dan gaat er opnieuw een
piepje. Duurt het te lang? Dan gaat er een seintje 
naar Naast. Daar werken verpleegkundigen die zorg 
op afstand geven. Na de melding bellen ze met de 
cliënt om te onderzoeken wat er aan de hand is. 
Krijgen ze geen contact, dan schakelen ze het
zorgteam in om een kijkje te nemen. Zo is de cirkel 
rond en de veiligheid gewaarborgd. Maar dat is niet 
alles. De cMEd geeft ook automatisch een seintje 
aan Naast als er een storing is of als er vaker dan
geprogrammeerd medicatie wordt uitgenomen. 
Komt dit laatste vaker voor dan weet het zorgteam 
dat het minder goed gaat met de cliënt. 
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ZORGTECHNOLOGIE EN
DIGITALISERING
Je herkent het vast: de zorg voor cliënten wordt
complexer en nieuwe collega’s zijn steeds lastiger te 
vinden. Willen we in de toekomst ouderen de zorg geven 
die nodig is, dan moeten we -zoals in onze strategische
koers staat- innoveren. Reden voor Careaz om begin 
dit jaar te starten met een zorgtechnologieteam.
Loretta Zieverink, verpleegkundige, vertelt je graag 
over het team en de plannen.

Loretta: ‘Samen met Joëlle, Fabiënne, Jesra, Mark, Marleen
en Tim vormen we het zorgtechnologieteam. Wij maken 
deel uit van dit innovatieve team, omdat we samen verder 

willen met de kansen van zorgtechnologie en digitalisering 
en samen op zoek zijn naar slimme oplossingen die de zorg 
beter maken voor cliënten én collega’s.’

Wat hebben we al gedaan?
‘Op 1 februari 2022 was de officiële aftrap van het zorg-
technologieteam. Ons eerste doel was een missie en visie 
op zorgtechnologie formuleren. Dat is samen met collega’s 
van het management team, ICT en twee leden van de 
cliëntenraad in verschillende sessies gelukt. Vervolgens 
maakten we een vertaling naar een jaarplan. Hierin staan 
onze doelen en hoe we die gaan bereiken.’

HELPENDE HAND

Het zorgtechnologieteam v.l.n.r.: Joëlle Lammertink (beweegagoog), Fabiënne Nijman (wijkverpleegkundige), Jesra van den Hurk
(wijkverpleegkundige), Mark Lissenberg (functioneel applicatiebeheerder en voorzitter OR), Loretta Zieverink (verpleegkundige),
Marleen te Marvelde (kwaliteitsverpleegkundige) en Tim te Raa (Fysiotherapeut & Adviseur Zorgtechnologie).
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Onze plannen
‘Het komende jaar zijn we veel van plan. Ten eerste 
willen we op verschillende manieren de visie bekender 
maken in de organisatie. Bijvoorbeeld door het organiseren 
van een themamiddag of het inzetten van een techno-
logiebus. Daarnaast willen we onze werkprocessen
verduidelijken. Denk aan het reserveren, de inzet, wat
te doen bij storing en het onderhoud van zorgtechno-
logiemiddelen. Ook gaan we ons oriënteren op een
scholing hoe we collega’s kunnen enthousiasmeren
om zorgtechnologie te gaan gebruiken.’

Digivaardigheid
‘Wat ook op onze agenda staat, is het in kaart brengen 
van de digivaardigheid van medewerkers. We gaan de 
scholingsbehoeftes van de verschillende teams
inventariseren en kijken welke mogelijkheden er dan zijn.
Als laatste willen we de methode “weten wat werkt”
onderzoeken. Genoeg te onderzoeken en te doen dus en 
daar zullen we jullie zeker bij betrekken!’ 

Wist je dat er al 17 verschillende soorten zorgtechno-
logiemiddelen te gebruiken zijn bij Careaz? Klik op
OnderOns bij Reserveringen op Zorgtechnologie en je 
vindt een compleet overzicht. Per item wordt met
filmpjes of woorden uitgelegd waar je het voor kan
inzetten. Staat er iets bij wat jouw cliënt of jou kan
helpen? Dan kan je het op die pagina ook meteen
reserveren door op de blauwe knop met Nieuw te
drukken. Vul het formulier in en het zorgtechnologie-
team gaat voor je aan de slag. Makkelijk toch?

WIST JE DAT?
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UIT HET JAARPLAN 
Cliënten en zorgtechnologie
Zorgtechnologie draagt bij aan het levensgeluk 
van cliënten en naasten. Dit is voor elke cliënt 
een uniek gegeven, waar de ene zorgtechnologie 
gebruikt voor het behoud van eigen regie, kan de 
ander de technologie gebruiken voor welbevinden 
en contact. Om deze bijdrage te kunnen leveren, 
kent onze cliënt de medewerker en kent de
medewerker de cliënt. Er wordt zorgvuldig en
samen gezocht naar de mogelijkheden. 

Medewerkers en zorgtechnologie
Voor de medewerker kan zorgtechnologie
betekenen dat er meer ruimte is voor oprechte 
aandacht voor de cliënt en elkaar door slimmer te 
werken. Er zijn meer mogelijkheden in de zorg
met technologie waardoor de professionele inzet 
verhoogd wordt en de inzet van collega’s duur-
zamer. Hierdoor draagt zorgtechnologie bij aan
het werkplezier van alle medewerkers. 



Jannie Dute
• Waar: J.W. Andriessen
• Vrijwilliger sinds juni 2021
• Woont in Borculo met haar echtgenoot

Inmiddels is het een vertrouwd duo in Borculo en
omstreken: de heer Brokers en zijn maatje Jannie Dute. 
Elke dinsdagmiddag trekken ze er samen op uit. Weer of 
geen weer. Het is juist de buitenlucht die hen verbindt. 

Het is nooit stil onderweg
Wekelijks gaan ze samen op pad. Meestal op de duofiets, 
‘die brengt je verder’. ‘Maar’, vertelt Jannie: ‘De heer 
Brokers heeft een hekel aan fietsen met harde wind.
Dus dan gaan we wandelen.’ Waar naar toe? ‘Dat is elke 
keer anders. We houden allebei van de natuur en van een 
praatje. Onderweg is het nooit stil. Soms eten we een ijsje 
of een oliebol of gaan even ergens zitten. Het is gezellig dat 
we beiden veel mensen kennen. We zijn continue aan het 
groeten en maken geregeld een praatje met een bekende.’ 

Hij
De heer Brokers woont in het J.W. Andriessen in Borculo 
en is geboren en getogen in Dijkhoek. Hij werkte eerst op 
de Leostichting in de huishoudelijke dienst. Daarna is hij 
bij Hacron Groen BV gaan werken. Hij was dus gewend om 
veel buiten te zijn. De heer Brokers kan zich in huis met 
zijn rolstoel prima redden en gaat elke dag wel even naar 

beneden voor een praatje of activiteit. ‘Maar ik ben blij 
dat er iemand is die me mee naar buiten neemt’, vertelt 
hij dankbaar, ‘want verder dan dagelijks een stukje sigaar 
in de buitenlucht kom ik niet.’ 

Zij
‘Ik heb 34 jaar in de ouderenzorg gewerkt’, vertelt Jannie, 
‘totdat ik vorig jaar in mei met pensioen ging. Stilzitten is 
niets voor me, al na een maand meldde ik me als vrijwilliger 
bij Careaz. De coördinator Informele Zorg vroeg wat ik
belangrijk vond. Daar hoefde ik niet lang over na te denken:
ik heb 34 jaar binnen gewerkt dus nu wilde ik graag naar 
buiten.’ De match met de heer Brokers was snel gemaakt. 
‘Hij is heel opgeruimd en positief. Hij brengt overal leven 
in de brouwerij.’ Jannie is blij dat ze iets voor hem kan 
betekenen. ‘Als hij geniet, geniet ik ook. Het voelt heel 
waardevol om iemands maatje te zijn.’ 

Meer maatjes  
Zo’n maatje gun je iedere bewoner, toch? Ken je iemand 
die het leuk zou vinden om een maatje te worden? Aarzel 
niet en kaart het eens aan bij hem of haar. Want zoals de 
heer Brokers treffend samenvat: ‘Een beetje aandacht is 
het mooiste wat er is.’ 

Meer info en/of aanmelden als maatje kan bij de
coördinator Informele Zorg van jouw regio. 

HET MAATJE VAN…
DE HEER BROKERS

AANDACHTIG
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EEN BELANGRIJKE SCHAKEL
Of dokter Jenny bereikbaar is? Of nog hilarischer:
of ze Caren (van Caren Zorgt) even mogen spreken?
De dames van Careaz Contact krijgen dagelijks
verzoeken waar ze hartelijk om kunnen lachen.
Maar ze schakelen net zo gemakkelijk als een
verwarde of soms boze cliënt zich meldt. En hoewel 
iedereen ze wel eens aan de lijn heeft gehad, kent
niet iedereen de gezichten die bij deze medewerkers
horen. Daar brengen we graag verandering in!

‘Eigenlijk is het een heel afwisselende baan’, vertelt
Ingeborg. ‘We spreken niet alleen cliënten maar ook 
collega’s, vrijwilligers, leveranciers, monteurs en anderen. 
De vragen lopen nogal uiteen. Onze uitdaging is om - elk 
telefoontje weer - zoveel mogelijk problemen zelf op te 
lossen. Dat is onze manier om onze collega’s te ontzorgen. 
En als we toch doorverbinden? Dan gebeurt dat altijd met 
respect: ik vraag altijd eerst of het gelegen komt…
Je zult maar net in gesprek zitten.’ 

Gemis
Begin 2021 was door de reorganisatie een moeilijke tijd. 
Tot dat moment werkten de vijf dames op een eigen 
locatie. ‘Daar, achter onze balies, waren we letterlijk het 
gezicht van het huis. We kenden iedereen en als er iets 
was, wisten ze ons te vinden. Het was een soort thuis, er 
was altijd reuring, daar voelden we ons letterlijk gezien’. 
Hier in ons kantoor in Lichtenvoorde kijken we ‘onze 

klanten’ niet meer in de ogen. Dat face-to-face contact 
missen we nog altijd.’  

Meer dan alleen de telefoon
Vriendelijk en met een lach in hun stemmen wordt elke 
dag de telefoon opgenomen. Pas als je doorvraagt naar 
wat ze doen als de telefoon niet gaat, realiseer je je de 
veelzijdigheid van Careaz Contact. Er worden nieuwe 
zorgovereenkomsten opgemaakt, facturen gecontroleerd 
en ingeboekt. Els vult aan: ‘Eigenlijk hebben we allemaal 
eigen taken erbij: dat varieert van ondersteunende 
werkzaamheden in het kader van de interne controle tot 
de uitgifte van devices als iPads en telefoons. Van het 
bestellen van bedrijfskleding tot het verzorgen van de 
huis- en kabelkranten.’ 

Veelzijdig en verantwoordelijk werk
Daarnaast houden ze nauwkeurig bij welke behandelaar 
wanneer beschikbaar is. Wil je weten welke kamer vrij is 
of welke bewoner net bij Careaz is komen wonen? Careaz 
Contact regelt dat die informatie elke dag via de F-schijf 
voor iedereen actueel is. Tijdens deze - nog altijd niet 
volledige - opsomming, vullen Els en Ingeborg elkaar in 
rap tempo aan. Het onderstreept niet alleen hun veel-
zijdigheid maar ook de verantwoordelijkheid die Careaz 
Contact heeft. Zo bezien, beamen ze bescheiden, mag 
je inderdaad wel concluderen dat ze een belangrijke 
schakel zijn in meerdere bedrijfsprocessen. 

 De dames van Careaz Contact hebben veelzijdig werk.
 Deze cijfers geven je een beeld van wat ze doen.
 
 • Gemiddeld 130 telefoontjes op een dag
  beantwoorden.
 • 175 facturen per week inboeken in Pro Active.
 • Per dag gemiddeld 35 mailtjes verwerken.
 • 5 tot 10 mutaties per dag in de roosters van de
  facilitaire en ondersteunende functies doorvoeren.
 • Per maand 10 nieuwe naamplaatjes maken.
 • Circa 5 nieuwe zorgovereenkomsten en
  introductiemappen per week maken. 
 • Elke dag zo’n 5 bestellingen van de nieuwe
  bedrijfskleding uitzetten.
 • 1 à 2 keer per week collega’s een nieuwe telefoon
  of iPad geven.
 • 5 dagen in de week post versturen.
 • En dan beheren ze ook nog de agenda van de
  rolstoelbus en de sleutel van de trainingsruimte.

Careaz Contact bestaat uit Carolien de Groot, Irma Krabben,
Ingrid Aalders, Ingeborg Molenveld en Els Gerritsen. 

VERBINDING
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INVESTEER IN JEZELF!

STEEDS BETER

Investeren in jezelf was niet eerder zo laagdrempelig. Wil jij als verzorgende of verpleegkundige vooruit? Wil je meer 
uit jezelf, je cliënten en je collega’s halen? Niet alleen meer kennis maar ook meer trots, dankbaarheid en werkplezier? 
(Her)registreer je dan bij het kwaliteitsregister V&VN.       

‘Het kwaliteitsregister’, vertelt Paulien van der Leden, 
adviseur leren en ontwikkelen, ‘is hét hulpmiddel om je 
deskundigheid bij te houden. In je online portfolio leg
je al je ontwikkelactiviteiten vast op één plek. Zo kun
je altijd en overal laten zien hoe deskundig je bent.
Een geaccrediteerde scholing wordt door de aanbieder 
zelf toegevoegd aan je portfolio. Overige deskundigheids-
bevorderende activiteiten (de zogenoemde ODA’s) zoals 
klinische lessen, intervisie of het lezen van vakliteratuur 
voeg je zelf toe. Zo creëer je een overzicht van alle
activiteiten waar je iets van hebt geleerd.’ 

Registratie en herregistratie
Inschrijven in het Kwaliteitsregister regel je eenvoudig zelf.
Ga hiervoor naar venvn.nl/registers/kwaliteitsregister.
Normaal kost het lidmaatschap € 72,- per jaar. ‘Maar we 
hebben goed nieuws’, zegt Truida Boneschansker,
opleidingscoördinator, ‘dat betaalt Careaz voor je.
Wil je deelnemen of heb je nog vragen? Mail naar

opleidingen@careaz.nl, dan ontvang je van ons de nodige 
info. Goed om te weten is dat er op het moment van
registratie een periode van vijf jaar start waarin je 184 
punten moet halen door jezelf te scholen. Bijvoorbeeld door 
vakliteratuur bij te houden en/of een congres te volgen. 
Dat kan meestal gewoon in werktijd. Je herregistratie 
na vijf jaar gebeurt alleen als je in die tijd de benodigde 
punten hebt gehaald, dus let daar op!’ 

Herregistreren is gemakkelijker dan je denkt
Voor verpleegkundigen en verzorgenden gelden
verschillende criteria. Een verpleegkundige moet 184 
punten halen, waarvan 80 accreditatie en 104 ODA
punten. Per jaar zijn dat: 16 accreditatie punten en 21 
ODA punten = 37 punten per jaar. Een verzorgende moet 
ook 184 punten halen, waarvan 60 accreditatie en 124 
ODA punten. Per jaar zijn dat 12 accreditatie punten en 
25 ODA punten. Samen ook 37 punten. Een voorbeeld 
om het duidelijker te maken:

Voorbeeld Verzorgende 37 punten per jaar Punten Voorbeeld Verpleegkundige 37 punten per jaar Punten

Bijwonen training fysieke belasting 2 Klinische lessen 4

Geaccrediteerde scholing; bijvoorbeeld persoons-
gerichte benadering bij dementie/ onbegrepen gedrag 

6 Geaccrediteerde scholing; bijvoorbeeld persoons-
gerichte benadering bij dementie/ onbegrepen gedrag 

6

Drie e-learning modules 4 Drie e-learning modules 4

BHV training (4 punten per jaar) 4 Symposium; bijvoorbeeld netwerk dementie en
veerkracht

2

Totaal accreditatie 16 Totaal accreditatie 18

Handelingen oefenen in BIG training 3 Handelingen oefenen in BIG training 3

Bespreken casuïstiek in team of met discipline
(1 punt per uur)

5 Bespreken casuïstiek in team of met discipline
(1 punt per uur)

5

 Begeleiden van stagiaires 10

Lezen van vakliteratuur 5 Lezen van vakliteratuur 5

Deelname aan een werkgroep 5 Deelname aan een werkgroep 5

Leren op de werkplek (alle activiteiten waarbij je iets 
geleerd hebt) 

5 Leren op de werkplek (alle activiteiten waarbij je iets 
geleerd hebt) 

5

Totaal ODA 23 Totaal ODA 23

Totaal 39 Totaal 41
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download 
hier de app 
van V&VN

Scholing voor vrijwilligers 

BEN JIJ WEL EENS OP 
DE MAAN GEWEEST?
Op 11 mei verdiepten 15 vrijwilligers van Careaz,
werkzaam in Oost Gelre, zich in de twee uur durende 
workshop ‘Dementie in een Notendop’. Vrijwilligers 
uit de andere regio’s volgden deze scholing al eerder. 
Wat leerden de dames en heren zoal?

Het maakt niet uit wat je als vrijwilliger bij Careaz 
doet, iedereen krijgt in meer of mindere mate te
maken met dementie. Uitleg over deze ziekte kan
dan ook goed gebruikt worden. Saai is de middag 
geen moment. Neem alleen al het moment dat er in 
tweetallen geoefend werd met ‘tot drie tellen’.
Telkens met andere gebaren, bewegingen en namen. 
Het brein van de aanwezigen werd behoorlijk over-
vraagd. En dat was precies de bedoeling: dat is wat 
mensen met dementie (continu) ervaren. 

Hoe te reageren
Heidi Nusselder van Breininzicht belichtte het thema 
van allerlei kanten. Wat is het verschil tussen ouder 
worden en dementie? (Bij dementie verlies je grip en 
word je afhankelijker) Wat gebeurt er in het brein? 
(Verbindingen vallen weg) Wat zijn de eerste signalen? 
(Vergeetachtigheid, taalproblemen, onrust,
gedragsverandering) Waar moet je op letten en 
vooral: hoe moet je reageren? Ook werden situaties 
gedeeld waar vrijwilligers mee te maken krijgen,
bijvoorbeeld die ene vraag van een bewoner: Ben jij
wel eens op de maan geweest? 

Meer workshops op de agenda
Aan het einde van de middag was er - naast de
samenvatting - ook een handig kaartje met
omgangstips. Zo zijn de vrijwilligers weer een stapje 
beter geworden in de omgang met bewoners met 
dementie. Er staan ook weer nieuwe workshops op
de planning waaronder ‘Instructie gebruik rolstoel’
en ‘Rol vrijwilligers bij calamiteiten’. Houd de nieuws-
brieven voor vrijwilligers dus in de gaten!  

Dit telt ook mee:
Zie je de bui al hangen? Zit jouw voorkeur voor leren er 
niet bij? Ook op deze manieren spijker jij je kennis bij:
• bespreek elk teamoverleg een relevant artikel met
 elkaar,
• schrijf een verslag of blog wat er bij jou op de afdeling
 gebeurt,
• lees een artikel over iets wat er op jouw afdeling of in
 jouw team speelt,
• neem deel aan een werkgroep.

Nieuw: handige app
Met de V&VN app kun je
gemakkelijk activiteiten toevoegen.
Waar en wanneer je maar wilt.
De belangrijkste voordelen van
de app:
• helder overzicht van al jouw
 activiteiten en competenties,
• eenvoudig invoeren van een
 activiteit,
• makkelijk en snel je bewijs
 meesturen,
• eenmalig inloggen met je
 V&VN account,
• altijd een duidelijk overzicht
 van hoe je ervoor staat.

Downloaden kan via de appstore of de website venvn.nl.

Samen leren en ontwikkelen 
Op de hoogte blijven van gratis webinars? Als eerste
weten welke trainingen interessant zijn voor je vak? 
Linkjes naar relevante artikelen, leuke ideeën of actuele 
tips? Meld je aan bij de groep ‘Samen leren en ontwikkelen’ 
op OnderOns. 

Tip: schrijf eens een blog   
Iets leuks meegemaakt tijdens je werk of een interes-
sant artikel gelezen? Schrijf er een stukje over, dat levert 
ook weer punten op! Nog een tip: deel het ter inspiratie 
voor je collega’s ook in ‘Samen Leren en Ontwikkelen’ op 
OnderOns. 
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Paulien:
‘Door nieuwe dingen

te leren maak je je werk
nog leuker!’



MEDEZEGGENSCHAP
BIJ CAREAZ
Bij Careaz vinden we het belangrijk dat bewoners en 
cliënten in de woonzorgcentra en thuiszorg, samen met 
hun naaste familie/mantelzorgers, kunnen meepraten 
en meebeslissen. Datzelfde geldt voor de medewerkers. 
Die medezeggenschap is georganiseerd via een cliënten- 
en ondernemingsraad. Beide raden praten jullie graag bij.

Centrale Cliëntenraad: dé stem van bewoners en cliënten 
Wist je dat het voor medewerkers en vrijwilligers ook
belangrijk is om te weten wat de cliëntenraad doet 
en hoe ze te bereiken zijn? Voor je leest waarom dat 
zo is, eerst een stukje geschiedenis: was er eerder in 
elke regio een lokale cliëntenraad, door de nieuwe wet 
‘medezeggenschap in de zorg’ zijn deze ondergebracht 
in één Centrale Cliëntenraad (CCR). Hierdoor is er meer 
slagkracht in de belangenbehartiging gekomen van alle 
bewoners en cliënten. 

Wat doet de CCR?
Ton Jolij, voorzitter van de CCR: ‘De CCR heeft de moge-
lijkheid om Careaz gevraagd en ongevraagd advies te 
geven over alles wat met de kwaliteit van welzijn en
zorg te maken heeft van bewoners en cliënten.
Dit advies vindt plaats op twee niveaus: over zorg en 
wonen en over de organisatie. Op zorg- en woonniveau 
denkt en praat de CCR mee over bijvoorbeeld de woon- 
en leefregels, inrichting en sfeer, kwaliteit en veiligheid 
of zorginnovatie.’

Contact met cliënten staat centraal
De leden van de CCR staan graag in contact met bewoners
om goed geïnformeerd te blijven over wat zich op regio-
niveau afspeelt. Ton: ‘Dit doen we direct door op gezette
tijden langs te gaan op de locaties en indirect via een 
structureel overleg met het regiomanagement.’ 

Ton Jolij luistert aandachtig naar hoe een bewoner de zorg van Careaz ervaart

AAN HET ROER
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UPDATE VAN DE
ONDERNEMINGSRAAD
De afgelopen tijd gebeurde er veel bij Careaz. Naast 
corona, kenden we een periode van veel wisselingen 
binnen het managementteam, met in januari de start 
van Ingrid Wolbert als nieuwe bestuurder. De Onderne-
mingsraad (OR) kon in deze periode niet altijd zichtbaar 
zijn, maar heeft zeker gestaan voor de medewerkers van 
Careaz door over deze onderwerpen in gesprek te gaan.

Uitbreiding aantal OR-leden
De OR bestaat op dit moment uit zeven leden. Bij de vorige 
verkiezingen is hiervoor gekozen om de OR slagvaardiger 
te maken. De OR ontdekte dat ze met zeven leden wel 
besluitvaardiger is, maar soms moeite heeft om zichtbaar 
en voldoende vertegenwoordigd te zijn. Veel zaken,
zoals commissies en achterbanraadplegingen, vonden 
-mede door corona- lange tijd niet plaats. Bovendien 
blijkt de gevraagde inzet voor zeven leden dusdanig groot, 
dat vanuit deze ervaring de OR ervoor kiest om na de
verkiezingen op 17 november 2022 uit elf leden te bestaan.

Weet jij de OR te vinden?
Er mag weer op locatie gewerkt worden en dus laat de OR 
zich daar weer zien. Veel collega’s weten hen gelukkig 
al te vinden. Je kan een OR-lid aanspreken op zaken die 
je op het werk bezighouden, maar ook om erachter te 
komen wat de OR nu precies is en doet. Loop dus gerust 
eens binnen! Wanneer en waar dat kan, lees je in de groep 
‘Informatie Ondernemingsraad Careaz’ op OnderOns.
Ben je nog geen lid van deze groep? Doe dit dan snel, 
want dan blijf je op de hoogte van wat de OR allemaal 
voor jou en je collega’s doet.

Verkiezingen
Na de zomer gaat de OR aan de slag om enthousiaste
collega’s te vinden die zich verkiesbaar willen stellen 
voor de verkiezingen op 17 november 2022. Voel jij je 
aangesproken om op praktische wijze mee te bouwen 
aan de visie en missie van Careaz? Wil jij samen met
de bestuurder tot goede afspraken en beleid voor alle 
medewerkers van Careaz komen? Of wil je meer leren 
over hoe leuk het is om in de OR te zitten? Kom dan naar 
de informatiebijeenkomst die wordt georganiseerd.
De precieze datum en locatie worden via Onderons
gedeeld. Voor nu wenst de OR je een mooie zomer toe.  
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De komende tijd staat het onderwerp ‘medezeggenschap’ 
op de agenda van de CCR en het management om dit verder
vorm te geven om zo de eigen regie en het leefklimaat van 
de cliënt verder te bevorderen.

Jij kan doorverwijzen
Mocht jouw cliënt (of hun naaste) eens van gedachten 
willen wisselen over algemene zaken? Dan kunnen zij 
contact opnemen met de CCR-vertegenwoordiger van 
de regio. Zo help je mee aan de best mogelijke zorg voor 
iedereen! De CCR is bereikbaar via e-mail: ccr@careaz.nl. 
Voor individuele vragen over zorg en welzijn kan je
doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon van de des-
betreffende regio. Zij werken onafhankelijk van Careaz.  

Dit zijn de leden van de centrale cliëntenraad
• Regio Aalten
 Ada Boland en Pieter Kwakernaat
• Regio Oost Gelre
 Ton Jolij (voorzitter), Lidy Kuster en
 Henk van Bruggen 
• Regio Berkelland
 Vertegenwoordiger(s) gezocht! De CCR is
 dringend op zoek naar 1, maar het liefst 3
 vertegenwoordigers. Ken je iemand die de
 belangen van de bewoners en familieleden wil
 behartigen? Laat het jouw regiomanager of
 coördinator informele zorg weten! Deze persoon
 hoeft geen (familie van een) bewoner, cliënt of
 een mantelzorger te zijn.

In de volgende editie lees je meer over de
CCR-leden zelf. Wie zijn zij en wat is hun
beweegreden om deel te nemen aan de CCR?

Dit zijn de vertrouwenspersonen per regio
• Gemeente Aalten:
 mevrouw G.J. Lammers-Hakkert,
 telefoon 0315 65 13 27
• Gemeente Berkelland:
 mevrouw A. Looman,
 telefoon 0545 27 17 95
• Gemeente Oost Gelre:
 mevrouw A.M. Maalderink-Busch,
 telefoon 06 137 907 16



HET COLLEGIAAL OPVANG 
TEAM (COT) IS ER VOOR JOU
Tijdens je werk bij Careaz kan je iets meemaken wat veel impact op je heeft. Dit kan je onzeker maken of je schuldig 
laten voelen. Het kan zich ook uiten in lichamelijke klachten als je er geen aandacht aan besteed. Om collega’s bij te 
staan, werd eind 2020 het COT opgericht. Het COT bestaat uit acht medewerkers die laagdrempelig een luisterend oor 
zijn voor hun collega’s, zowel intramuraal als in de thuiszorg. Erna Wamelink is een van de COT-leden.

‘Ik ben VIG’er en werk op De Stegge in Antoniushove. 
Sinds anderhalf jaar ben ik lid van het COT. Ik vind het 
belangrijk dat er dichtbij en snel hulp is voor collega’s
die iets ingrijpends meemaken. Dat kan bijvoorbeeld
lichamelijke en/of verbale agressie zijn, seksuele
intimidatie, een medicatiefout, pesten op de werkvloer 
of discriminatie. Om hulp vragen is dan geen teken van 
zwakte. Het is erkennen dat je een zetje nodig hebt om 
weer verder te kunnen. Je bent juist moedig!’

Tijd en ruimte om te vertellen
Het COT bood al meer dan 25 keer hulp aan individuele
medewerkers en aan teams. Soms was één gesprek 
voldoende, maar vaak volgden er meerdere. Erna: ‘Vaak 
horen we tijdens gesprekken: “Het hoort bij werken in de 
zorg dat ik door familieleden onheus behandeld kan 

worden“ of “Ik weet dat ik te maken kan krijgen met 
agressie“. Na het gesprek geven de collega’s aan dat het 
prettig is dat er zo snel en adequaat gehandeld wordt, 
dat er tijd en ruimte is om hun verhaal kwijt te kunnen. 
Het doet hen zichtbaar goed. En is er meer hulp nodig? 
Dan kunnen we doorverwijzen naar de externe coach en 
traumadeskundige Els Overduin.’

Aarzel niet om contact op te nemen
Heb je ook behoefte aan een gesprek? Neem dan contact 
op met Lucy Fonville (coördinator COT) of je cluster-
manager. Zij zorgen ervoor dat een van de COT-leden zo 
snel mogelijk contact met je opneemt. Aarzel niet om 
contact op te nemen. Het COT is er voor jou! Wil je meer 
informatie over wat het COT kan betekenen voor jou?
Kijk dan op Onderons bij Kennis items. 

VEILIGHEID
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Staand v.l.n.r.: Erna Wamelink, Brigitte Caminada, Michael Vreemann, Lucy Fonville, Dianne Kämink, Monique Scholten.
Zittend v.l.n.r.: Bernadette Dammers en Corinne Stoteler.

OM TROTS 
OP TE ZIJN
In 2021 werden we 171 keer gewaardeerd op 
ZorgkaartNederland.nl met maar liefst een gemiddelde 
van 8,4. De tevredenheid over de wijkverpleging is zelfs 
nog beter: gemiddeld een 8,7. Een prachtige prestatie 
waar we trots op mogen zijn. Waar cliënten of hun 
naasten zo tevreden over zijn of verbeterpunten zien? 
Lees en kijk mee. 

• 'Eigenlijk over alles zijn wij tevreden! Zorg, geduld, 
aandacht voor bewoners en familie zijn voor ons het 
allerbelangrijkst.'

• 'Ik vind dat de verzorgsters niet alleen aandacht 
hebben voor mijn vrouw maar ook voor mij. Ik vind 
het jammer dat mede door de corona mond-neus 
bescherming ik vaak de naam van de verzorgster niet 
weet en ook niet hun functie.'

• 'We zijn zeer tevreden met de verzorging van onze 
tante! De contacten met ons over haar zijn zeer helder 
en alles verloopt naar wens.'

• 'De aandacht is zeer liefdevol. Aandacht is ruimschoots 
aanwezig. De bewoners worden op een zeer goede 
manier bezig gehouden.'

• 'Bewoner staat centraal en er is goed contact met 
familie.'

• 'Als de zorg erg uitloopt zou het fijn zijn als je even 
gebeld wordt. De meeste zorgverleners doen dit ook 
wel, maar niet allemaal. Verder erg tevreden over de 
geleverde zorg'.

• 'De zorgmedewerkers waren deskundig en betrokken. 
Ik voelde veel begrip en steun, ook voor ons als 
mantelzorgers. We voelden ons echt ontzorgd en dat is 
heel fijn als je overbelast dreigt te raken.'

• 'Er wordt moeite gedaan om mij tevreden te stellen.  
Als ik iets vraag, wordt het ook voor me gedaan. 
Iedereen is even vriendelijk en behulpzaam. Voel me 
erg prettig hier!'

• 'In een drukke periode kwam het wel eens voor dat er 
's avonds laat nog wijzigingen in de planning werden 
gemaakt waardoor de medewerkers onverwacht vroeg 
voor de deur stonden. Dit lijkt nu niet meer voor te 
komen.'

• 'Enorme persoonlijke en betrokken zorg en het feit dat 
het aantal zorgverleners klein is, wat een persoonlijke 
band geeft.'

• 'Beter begrip voor elkaar en meer transparante 
communicatie tussen zorgverleners enerzijds en  
familie/mantelzorger(s) anderzijds.' 

Ervaringen met wijkverpleging

Ervaringen met Careaz

Totaalscore  
Careaz in 2021

Totaalscore  
Careaz in 2021

+  Aandacht en professionaliteit
+  Deskundigheid, begrip en ondersteuning
- Meer vaste zorgverleners
-  Communicatie

+  Persoonlijke aandacht
+  Fijne sfeer
+  Betrokken medewerkers en vrijwilligers
- Communicatie
- Meer aanbod/variatie in activiteiten
- Meer variatie in maaltijden

Gemiddelde waardering:

Gemiddelde waardering:

Omgaan ziekte/
aandoening

Aandacht

Vaste 
zorgverleners

Medewerkers

Deskundigheid

Afgesproken
tijd / op tijd

Aandacht voor 
gezondheid

8,7

8,4

8,3

8,9















7,9

8,5

8,8

8,1

8,7

INZICHTEN
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DE CARRIÈRE VAN...
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VERBINDING

Zondag 27 maart bestond Careaz 15 jaar. Een lustrum dat op verschillende momenten gevierd werd met de mensen 
die belangrijk voor ons zijn. Twee van hen begonnen in het jaar dat Careaz werd opgericht hun carrière bij onze
organisatie. Jan en Mireille blikken terug op hun eigen lustrum.

Jan Roekevisch, vrijwillige chauffeur 
• Waar: J.W. Andriessen 
• Sinds: 2007 
• Woont in Borculo met zijn vrouw Johanna

Wanneer hij precies begonnen is bij het J.W. Andriessen?
Uit het dressoir verschijnt een nogal verfomfaaid ‘dagboek’.
Eigenlijk is het een notitieboek waarin hij belangrijke 
zaken noteert: een nieuwe fiets, een nieuwe wasmachine 
of een feestje. Jan moet voorzichtig bladeren anders valt 
het uit elkaar. Dan heeft hij het gevonden: ‘Januari 2007’, 
leest hij, ‘begonnen met eten halen in Dinxperlo’. Het 
boek heeft hij - net als de gewoonte om alles te noteren - 
van zijn moeder overgenomen. Het vormt inmiddels een 
dierbaar familiebezit.  

Morgen krijg je kippenpoten
Elke twee weken haalt Jan verse maaltijden voor het
J.W. Andriessen op in Dinxperlo. Altijd op maandagmiddag. 
‘Ik mag graag autorijden en ben nog nooit met tegenzin 
gegaan. Onderweg geniet ik van het landschap en mooie 
gehuchtjes als IJzerlo en Barlo. De kilometerstanden –

hij rijdt zo’n 80 kilometer per keer - noteert hij bij vertrek 
en aankomst. Net als de temperatuur van het eten.
Die moet rond de twee graden schommelen. Als je
temperatuurt, ontkom je er niet aan om in de dozen te
kijken. ‘Ik weet dus altijd wat de pot schaft’, grinnikt hij.
Soms belt hij zijn zwager die in het J.W. Andriessen 
woont: ‘Morgen krijg je kippenpoten!’

Vliegende soep 
‘Vroeger moest je heel voorzichtig rijden. Anders vloog de 
soep uit de pannen. Nu is alles netjes afgedicht en kan er 
onderweg niets meer mis gaan.’ In de centrale keuken
in Dinxperlo is al die tijd niets veranderd. Behalve het 
kopje koffie in de keuken, dat drinkt Jan niet meer. In de
coronaperiode mocht het niet en sindsdien werken er 
vooral nieuwe mensen die hij (nog) niet kent. Tijdens 
corona reed er, om het besmettingsrisico te verminderen, 
elke dag een vaste chauffeur. ‘Toen heb ik mijn ritje wel 
gemist. Vanwege een kleine TIA ben ik ook nog even zonder
rijbewijs geweest. Gelukkig is het inmiddels weer voor
5 jaar verlengd… want aan stoppen moet ik niet denken.
Zo lang ik nog rijden mag, ga ik door.’  

Mireille Wopereis, coördinator Informele Zorg, 
Oost Gelre 
• Waar: Antoniushove, Lichtenvoorde  
• In dienst: 2007 
• Woont in Lichtenvoorde met man en twee kinderen

De advertentie stond in een lokaal krantje. Mireille was 
nog niet zo lang moeder en werkte als zorgmanager HVZ 
in Arnhem. ‘Dichter bij huis werken sprak me wel aan.
Ik schreef en werd het. Per 1 juli was ik als consulent
verantwoordelijk voor de wachtlijsten en opnames.
Dat heb ik zo’n acht jaar gedaan. Toen kwam de - op dat 
moment nog nieuwe - functie ‘coördinator Informele 
Zorg’ op mijn pad. 

Gewoon Careaz
‘Van de fusie die aan het ontstaan van Careaz ten grond-
slag lag, was ik me niet zo bewust’, vertelt Mireille.
‘Dat proces was voor 1 juli al afgerond. Op de werkvloer 
had het - voor zover ik het kon overzien - ook nauwelijks 
impact. Het leek ‘gewoon Careaz’ alsof het nooit anders 
geweest was’. Wat dat is ‘gewoon Careaz’? ‘Heel typerend 
vind ik de betrokkenheid met elkaar. Het voelt, ondanks 
de groei die we sindsdien hebben doorgemaakt, nog altijd 
heel kleinschalig. En, ook bijzonder: we zijn heel goed 
in feestjes vieren. Elk lustrum staan we sowieso op de 

dansvloer maar ook voor andere events zoals de Dag van 
de Zorg is veel aandacht’.  

Vrijwilligers & mantelzorgers 
Als coördinator Informele Zorg is Mireille verantwoordelijk
voor de driehoek tussen zorgmedewerkers, mantelzorgers
en vrijwilligers. Op dit moment staan er twee zaken
bovenaan op haar agenda: 1) zorgen voor voldoende
vrijwilligers en 2) opnieuw contact maken met mantel-
zorgers. ‘Voor die laatsten geldt dat we ze tijdens corona 
een beetje uit het oog verloren zijn. Daarvoor ontmoetten
zorgmedewerkers en mantelzorgers elkaar op de huiskamer 
of bij activiteiten waarbij ze hielpen of voor uitgenodigd
waren. Dat contact en die participatie moeten we
opnieuw vormgeven. We willen er ook graag voor hen zijn.’  

Creatiever werven
Het vinden van vrijwilligers is ook minder vanzelfsprekend 
dan het was. De grootste groep is rond de 65 jaar en vaak 
net gepensioneerd. Maar omdat ouderen langer thuis
wonen is die leeftijdsgroep vaak ook mantelzorger voor 
hun eigen ouders. ‘Gelukkig lukt het nog altijd om mensen 
te vinden maar je moet wel creatiever worden. Zo probeer 
ik nu meer jongeren aan ons te binden en lopen er
contacten met re-integratie bureaus, want we kunnen 
niet zonder vrijwilligers in de zorg!’ 
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HOE STAAT HET MET DE WET 
ZORG EN DWANG?
De vrijheid om te zijn wie je bent. Je gehoord en gezien 
voelen. Dat is verder gaan met aandacht voor het levens-
verhaal van elke cliënt en past bij de visie van Careaz.
Ook als we te maken krijgen met de Wet zorg en dwang 
(Wzd). 2021 was voor ons een ontwikkeljaar voor deze wet, 
waarbij de focus lag op implementatie en borging. 

Wat ging goed? 
Veel stond in het teken van bewustwording. De verpleeg-
kundig specialisten verzorgden scholing op maat aan 
zorgverantwoordelijken en zorgteams en er werd meer 
ervaring en kennis opgedaan over de vrijwillige alterna-
tieven die er zijn. Ook deelden we meer successen met 
elkaar om van te leren. Doordat we de betekenis van 
termen als verzet, ernstig nadeel, onvrijwillige zorg of 
insluiting beter leerden kennen, kunnen ook eerste cijfers 
over 2021 met elkaar worden vergeleken. 

Ontwikkeling
Inzoomend op de infographic is een verschuiving zichtbaar
van de categorie ‘beperken van de bewegingsvrijheid’
naar de categorie ‘insluiting’. Dit heeft te maken met 
bewustwording en de precieze toepassing van onvrijwillige 
zorg. De Wzd vraagt ons voor de categorieën ‘medische 
handelingen en therapeutische maatregelen’, ‘beperken 
van de bewegingsvrijheid’ en ‘insluiting’ naast het zorgplan 
een stappenplan te beschrijven. Daarom weten we nu
dat bij onvrijwillige zorg er veelal instemming is van de 
vertegenwoordiger. Er is minder sprake van verzet, een 
mooie ontwikkeling. 

Mooie ontwikkeling!
De cijfers in de tabel lijken op het eerste gezicht niet 
zoveel te zeggen. Maar kijk je naar de verdeling over het 
jaar dan wordt het ineens heel interessant: tot eind juni 
zijn er namelijk elf onvrijwillige maatregelen getroffen 
bij acht cliënten. Sinds begin juli tellen we nog maar vijf 
maatregelen bij vier cliënten. Dit betekent dat in het tweede 
half jaar van 2021 het aantal keren dat onvrijwillige zorg is 
ingezet daalde met zo’n 50%. En die mooie score geldt ook 
voor het aantal betrokken cliënten. 

We gaan verder 
Onze visie doorleven en de wet goed toepassen blijft een 
aandachtspunt in 2022. We gaan vrijheid voor individuele 
cliënten beter invullen met behulp van leefcirkels.

Ook  komt er uitleg over de Wzd voor een bredere groep 
medewerkers en denken we aan een aanvullende
scholing over het stappenplan. Heb je andere ideeën en 
suggesties? Laat het ons weten via de groep ‘Wet zorg
en dwang’ op OnderOns! 

VEILIGHEID
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Aandacht voor:

Eerste half jaar 2021

A B C D

Tweede half jaar 2021

+  Bewustwording
+  Verschil met beperken van  
 bewegingsvrijheid en insluiting
+  Bekendheid alternatieven
+  Ontwikkeling nodig omtrent stappenplan
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Eerste helft: 8 cliënten en 11 maatregelen
Tweede helft: 12 cliënten en 14 maatregelen

 Gemeten over 311 unieke cliënten

A Medische handelingen
B Beperken bewegingsvrijheid
C Insluiting
D Toezicht

WZD ANALYSE 2021

Meer weten? 
De uitgebreide Wzd-analyse van 2021
lezen of op zoek naar meer informatie?
Scan de QR-code of kijk op
careaz.nl/over-careaz/goed-geregeld/wet-zorg-en-dwang

WELKOM
BIJ CAREAZ
Maak kennis met nieuwe medewerkers

Patricia van der Kamp, thuisondersteuner 
• Waar: thuiszorg, regio Berkelland en Oost Gelre
• Collega sinds: 1 februari 2022

Dit doe ik bij Careaz:
zorgen dat ik de cliënten op hun gemak stel, alles 
schoon blijft in hun woning en in de gaten houd hoe hun 
lichamelijke en geestelijke gezondheid is. 

Dit deed ik voor Careaz:
ik werkte bij Miep Huishoudservice en daarvoor bij Sensire. 
Vorig jaar haalde ik mijn diploma voor masseuse. 

Waarom gekozen voor Careaz:
ten eerste omdat ik bij mijn vorige werkgever het niet meer 
na mijn zin had en ook omdat ik verhuisde naar Borculo. 

Mijn 1e indruk:
dat je geen nummer bent en overal bij betrokken wordt. 
Leuke collega’s en meer interesse voor elkaar, wat ik eerder 
wel miste. Voor elkaar klaar staan, zegt zoveel.

Dit betekent 'verder met aandacht' voor mij:
een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd. Geniet 
iedere dag van de mensen waar je mee mag werken. 

Jaap Sprey, projectleider Huisvesting 
• Waar: Bedrijfsbureau, op locaties en vanuit huis
• Collega sinds: 1 februari 2022

Dit doe ik bij Careaz:
samen met collega’s en adviseurs ontwikkel ik ver- en 
nieuwbouwplannen, houden we het onderhoudsniveau 
van de bestaande panden op peil en verduurzamen
panden waar dat kan.

Dit deed ik voor Careaz:
ik was als zelfstandige al langer bij Careaz betrokken. 
Eind 2018 raakte ik betrokken bij het zoeken naar een 
locatie voor de tijdelijke huisvesting van Antoniushove. 
Vervolgens mocht ik deze tijdelijke huisvesting helpen 
uitdenken en realiseren, samen met de Meeuw. Zo raakte 
ik ook betrokken bij de nieuwbouw van Antoniushove.
Ik help meerdere zorgstichtingen bij huisvestingsvraag-
stukken en ben nu dus in deeltijd in dienst van Careaz.
Ik werk al 40 jaar in de bouw en vastgoedwereld.
Prachtig om met “niets” te beginnen en te eindigen met 
een gebouw waar bewoners zich thuis voelen.

Waarom gekozen voor Careaz:
er is de komende jaren veel te doen op het gebied van 
huisvesting voor Careaz. Daarnaast ervaar ik een open 
sfeer waarin we met elkaar zoeken naar de best passende 
oplossingen. Dat zijn mooie uitdagingen waar ik graag mijn 
steentje aan bijdraag! Bovendien is het maar 20 minuten 
rijden vanaf Vorden waar ik woon. Dat is ook prettig.

Mijn 1e indruk:
er wordt hard gewerkt in een open sfeer. Iets voor elkaar 
over hebben, samen het beste zoeken. Gelukkig ook met 
humor… domme vragen bestaan niet, domme opmerkingen 
maak ik graag.

Dit betekent 'verder met aandacht' voor mij:
elkaar zien en waarderen. Als we luisteren en begrip 
hebben of krijgen voor elkaars standpunten, komen we 
samen verder. Alleen ga je misschien sneller, maar samen 
komen we verder.  

VERBINDING
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WAT BETEKENT PERSOONSGERICHTE 
ZORG VOOR ANNETTE?
Annette van der Werf, verzorgende IG en
begeleider van Ron
• Waar: Dr. Jenny, woongroep ‘t Welseker
• Sinds: 2007
• Woont in Etten met partner en twee kinderen  

De derde verdieping van Dr. Jenny is ingericht voor
kleinschalig wonen voor mensen met het syndroom
van Korsakov. Er zijn acht zit-slaapkamers met een 
keukenblok en eigen badkamer. Verder is er een huis-
kamer voor gezamenlijke activiteiten. ‘Persoonsgerichte 
zorg heeft op ’t Welsker een ruime betekenis’, vertelt 
Annette: ‘Ik ben Ron zijn kapper, ben bij gesprekken 
met zijn bewindvoerder en zorg dat er op tijd een
verjaardagscadeautje is voor zijn kinderen.’  

Ron is zo’n vier jaar geleden gediagnosticeerd met Korsakov. 
Zelf erkent hij die diagnose overigens niet maar het is wel 
de reden dat hij nu op ’t Welsker woont. Zijn dagen vindt 
hij maar saai: ‘Ik zit de hele dag alleen op mijn kamer 
spelletjes te doen’. Annette vertelt juist dat hij best druk 
is met het helpen van anderen. ‘Een wandeling maken 
met een oudere bewoner bijvoorbeeld, een rolstoel duwen 
en als het zo uitkomt repareert hij ze ook. Hij helpt in de 
tuin, met afval wegbrengen en allerhande andere klussen.’

Een deurtje verder
En dan is er nog zijn fiets. Die staat op de werkbank om 
weer rijklaar te maken. Je zou het kunnen zien als een 
metafoor voor zijn nieuwe leven. ‘Want’, vertelt Annette, 
‘als alles goed gaat, verhuist Ron binnen enkele maanden 
naar een begeleid-wonen-locatie elders in de Achterhoek.
Daar krijgt hij, en dat is voor hem heel belangrijk, een
eigen voordeur. Beter worden Korsakovpatiënten niet 
meer, maar met een goed zorgplan en nieuwe doelen die 
je samen vaststelt, komt er toch weer wat glans in hun 
leven. Vandaar dat we voor sommige cliënten een tijdelijke 
oplossing zijn. Zij knappen zo op dat ze toch weer een 
deurtje verder kunnen. Hopelijk lukt dat voor Ron, maar ik 
ga hem wel missen!’ 

‘Ik stel mezelf elke dag
de vraag: wat heeft iemand 

nodig om zich gezond en
gelukkig te voelen?’

Nauwe band
Anders dan de meeste bewoners van Careaz, hebben 
mensen met Korsakov weinig mensen om op terug te
vallen. Zo ziet Ron alleen de kinderen uit zijn tweede
huwelijk. Met hun moeder en andere familie heeft hij, 
door de problematiek die gepaard ging met zijn
alcoholverslaving, geen contact meer. Annette: ‘Door de 
ziekte ontbreekt het inzicht hoe je iets moet organiseren.
Omdat er verder niemand is, ondersteunen wij als team 
Ron zo veel mogelijk daarbij. Wij zijn de enige die hij nog 
vertrouwt en waarop hij kan bouwen. Vergelijk het met 
die onvoorwaardelijke band die je met familieleden hebt. 
Dat gevoel proberen we te benaderen.’

Zorghart
In haar werk gaat Annette uit van persoonsgerichte zorg. 
‘Ik stel mezelf elke dag de vraag: wat heeft iemand nodig 
om zich gezond en gelukkig te voelen? En ja, dat kan ook 
betekenen dat wat goed is voor de cliënt soms indruist 
tegen mijn eigen zorghart. Zo bracht ik ooit een meneer 
terug naar de daklozenopvang. Pas daar kon hij zichzelf 
zijn en kwam hij tot rust. Het was moeilijk om te doen, 
maar het is wel persoonlijke zorg. Daaraan bij te dragen 
geeft me veel voldoening.’ 

AANDACHTIG
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Annette van der Werf en Ron

HET WAAKTASJE…
OOK EEN MOOIE VORM VAN
PERSOONSGERICHTE ZORG

 DE INHOUD VAN HET WAAKTASJE:
 folder ‘Als het stil wordt…’, eau de cologne-
 doekjes, vaseline om de lippen zacht te houden,  
 huidolie om handen te masseren, zakdoekjes,
 pepermuntjes en een pen en kladblokje om
 belangrijke dingen te noteren.

Eind 2019 introduceerde Careaz het waaktasje.
Monique Scholten, verzorgende IG en Bianca Te Brake, 
verpleegkundige en palliatief aandachtsvelder, vertellen 
hoe dit tasje is ontstaan en wat het bijdraagt aan
persoonsgerichte zorg.

Eerst was er de waakmand - maat verhuisdoos - met 
allerhande benodigdheden en handige informatie voor 
bij het waken. ‘Maar’, vraagt Monique, ‘zie je ons in de 
thuiszorg al fietsen met die mand achterop? Bovendien 
was de inhoud niet meer actueel en moesten we de mand 
na een overlijden weer ophalen en reinigen. Zo kwam ik 
op het idee om een waaktasje te introduceren: compact, 
minstens zo zorgvuldig samengesteld én de mensen
mogen het houden. Na vele gesprekjes met de toenmalige
regiomanager werden er meer mensen enthousiast.’ 
Monique mocht een pilot doen binnen haar team. Ze kocht 
20 tasjes, vulde die en testte ze een jaar lang uit. De rest is 
geschiedenis: eind 2019 zijn ze binnen Careaz in de hele 
thuiszorg ingevoerd en sinds eind 2021 ook op alle locaties.  

Wanneer te geven?
‘Het mooie is’, zegt Bianca, ‘dat als je het waken goed
doet, je al een stap verder bent in het rouwproces dat 
komen gaat.’ In de praktijk blijkt het echter lastig om het 
juiste moment te kiezen om het waaktasje uit te reiken. 
Bianca vertelt dat het in haar team gebeurt als een bewoner 
op bed komt te liggen en de familie vaker aanwezig is.
‘In de thuiszorg’, vult Monique aan, ‘coördineert de wijk-
verpleegkundige de uitgifte en wordt het juist eerder

overhandigd: op het moment dat de cliënt een slechte 
uitslag heeft gehad of uitbehandeld is. Met het tasje open 
je het gesprek over de naderende dood en kunnen we bij-
dragen aan wat voor iemand nog belangrijk is in het leven.’

Bianca:
‘Praten over de dood is niet
zo gemakkelijk. Terwijl het

zo mooi kan zijn.’
Leven in verstilde tijd
In het waaktasje zit de folder ‘Als het stil wordt…, die niet 
alleen de cliënt of bewoner maar ook de familie en naasten 
uitnodigt tot een gesprek over afscheid nemen. Er staan 
ook troostende teksten in en praktische informatie over
pijnstilling en wat ze tijdens het waken kunnen verwachten. 
Waken is leven in verstilde tijd. Een intense en soms ook 
verwarrende periode waarvan niemand weet hoelang die 
gaat duren. Waarin naasten weinig kunnen doen terwijl 
ze zo graag nog iets zouden betekenen. De inhoud van 
het waaktasje neemt hen als het einde nabij is bij de hand 
om zo de laatste fase voor iedereen wat gemakkelijker
te maken. 
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De vriendenstichtingen van onze locaties leveren een
belangrijke bijdrage aan het welzijn van onze bewoners 
en cliënten. Donaties van particulieren en bedrijven 
maken het mogelijk dat de stichtingen al veel aan Careaz 
schonken. De ene keer is dat een bloemetje voor alle
bewoners, de andere keer de aanschaf van een electrocar. 
Stuk voor stuk initiatieven die het woon- en leefplezier 
van onze bewoners en cliënten aangenamer maken en 
waar we heel dankbaar voor zijn.  
 
Het contact met medewerkers en vrijwilligers is voor de 
stichtingen heel erg belangrijk. Zo kunnen wensen van
bewoners, cliënten en van medewerkers voor de bewoners
goed in kaart gebracht worden. Dus hoor of heb je 
mooie ideeën die goed zijn om te delen met de Stichting 
Vrienden Van? Neem dan contact op met de coördinator 
Informele Zorg van jouw regio.  

Door Corona gingen veel activiteiten van de vrienden-
stichtingen helaas niet door. Hieronder een aantal mooie 
schenkingen die de afgelopen jaren wel plaatsvonden. 
Laat het je inspireren!

Stichting Vrienden van Antoniushove
• Fietslabyrint
• Duofiets
• Diverse spellen 

Stichting Vrienden van J.W. Andriessen
• Qwiek-up; een apparaat dat beelden projecteert op de 

muur of plafond, ondersteund met geluid of muziek
• Een jaar lang huurkosten van het visaquarium 
• Twee toestellen zittend fietsen

Stichting Vrienden van Dr. Jenny
• Electrocar
• Stoelen en parasols
• Financiële bijdrage aanschaf rolstoelbus

COLOFON
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