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Een fusie brengt veel integratie- en harmonisatieprocessen met zich mee. Om dit goed af te
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Bert Blaauw en Ton Lijten
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op koers
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De wereld van de zorg blijft volop in beweging. Mensen
worden gemiddeld ouder en blijven langer thuis wonen.
Dit brengt een verhoogde leeftijd en zorgverzwaring bij
instroom met zich mee. De cliënt voert zoveel mogelijk
regie uit over zijn/haar leven. Er is een verschuiving
gaande van ‘wat is er aan de hand met de cliënt’
(what’s the matter with the client) naar ‘wat kán en wíl
de cliënt’ (what matters to the client). Dit vraagt om
individueel maatwerk van onze zorg- en dienstverlening,
afgestemd op de wensen en behoeften van de individuele
cliënt. Hierbij werkt KleinGeluk waar nodig samen met
ketenpartners en stakeholders.

Met lef, initiatief en
toekomstgericht
KleinGeluk is de specialist ouderenzorg in Apeldoorn,
met het meest complete aanbod van kwalitatief

KleinGeluk is
net dat verschil
maken

hoogwaardige zorg- en dienstverlening op het gebied
van wonen, welzijn, en (specialistische) zorg. We
investeren in het bieden van hoogwaardige kwaliteit

in de wijken van Apeldoorn en bieden persoonlijke en
kleinschalige zorg- en dienstverlening op maat. Als

gerichte organisatie ontwikkelen wij met lef initiatieven
en spelen in op ontwikkelingen in de markt. We leveren individueel maatwerk en schakelen waar nodig

werkers zijn gedreven professionals met een hart van

Verhoging van kwaliteit van ouderenzorg, met individueel
maatwerk

De organisatie wordt als overzichtelijk, betrokken en met een
gedeelde missie en visie ervaren

samenwerkings- of ketenpartners in.

cliënten als medewerkers en vrijwilligers. Onze mede-

Betere kwaliteit van leven en welzijn van zorgbehoevende ouderen
in Apeldoorn

Cliënten hebben de keuze uit onderscheidende en kwalitatief
	hoogwaardige woon/zorgconcepten verspreid over de stad,
met elk een eigen profiel

flexibele, innovatieve, ondernemende en toekomst-

Keuzevrijheid en eigen regie staan voorop, voor zowel

Wij werken met
KleinGeluk toe naar:

Meer innovatievermogen ten behoeve van wonen,
welzijn en zorg voor de cliënt

en reflecteren hier met elkaar op. Wij zijn goed thuis

Keuzevrijheid en eigen regie

Resultaten
die klinken

KleinGeluk is
de dag kleur
geven

KleinGeluk weet haar medewerkers te ‘binden en te boeien’:
medewerkers in teams zijn betrokken, voelen zich verbonden en
hebben middels zelforganisatie een hoge mate van professionele
vrijheid, waarmee ze tot individueel maatwerk komen

goud die het KleinGeluk uitdragen: vanuit persoonlijke
geluksmomenten iedere dag de moeite waard maken
en zorg van grote waarde bieden.
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Bevorderen kwaliteit van leven
en welzijn
Primair werken we voor oudere zorgbehoevende
mensen in Apeldoorn. Zij die thuis ondersteuning

cliënten

KleinGeluk is
je weer thuis
voelen

kunnen gebruiken of niet meer (volledig) zelfstandig

Visie

kunnen wonen en speciale zorg en/of aandacht nodig

Positieve
Gezondheid:
Wat kan en wil
de cliënt? Samen
stemmen we wensen
en behoeften af.

hebben. Secundair richten we ons op de direct
betrokkenen van de cliënt (familie, vrienden, mantelzorgers), samenwerkings- en ketenpartners en
(potentiële) medewerkers en vrijwilligers.

Dat hart van goud en die klik
met de cliënt
We opereren vanuit een kleinschalig georganiseerde
zorg- en dienstverlening. Dit biedt de mogelijkheid om

KleinGeluk is
oprechte
aandacht

KleinGeluk is
weten dat je het
samen doet

Ik voel me veilig,
begrepen, echt
gezien en vrij om
te kiezen

Missie

Kwaliteit van leven bevorderen
via persoonlijke en kleinschalige
zorg- en dienstverlening: wonen, welzijn
en (specialistische) zorg

te werken met een klein team van bekende, vertrouw-

Waarden - Zorg van grote waarde

de medewerkers rondom de cliënt.
De organisatie biedt medewerkers een ‘podium’ voor
interactie en het delen van ervaringen/ trotsmomenten.

‘Voor mij staat het aandacht geven

Onze gekwalificeerde, gedreven professionals en

aan de cliënt voorop. Dit begint

vrijwilligers met een hart van goud weten waar

al bij het eerste gesprek, door te

KleinGeluk voor staat, voelen zich welkom en verbonden,

luisteren naar het levensverhaal.

en dragen dit tijdens hun werk uit. Zij zoeken hierbij ook

Door echt te luisteren, ook naar

naar verbeteringen en nieuwe mogelijkheden, anticipe-

de vraag achter de eerste vraag,

rend of inspelend op veranderende omstandigheden.

kun je zorg bieden die iemand

De inzet van vrijwilligers is hierbij onontbeerlijk.

daadwerkelijk nodig heeft.’

Positieve Gezondheid
Onze zorg- en dienstverlening gaat uit van het concept
Positieve Gezondheid (van Machteld Huber). Centraal
staat wat de individuele cliënt kan en wil: samen stemmen we wensen en behoeften af. We geven persoon-

KleinGeluk is
keuzevrijheid
en vertrouwen
opbouwen

Ondernemend en toekomstgericht, zorgzaam, betrokken,
bewust, flexibel, persoonlijk, kleinschalig, integer,
toegankelijk, innovatief, met lef en gedreven

KleinGeluk is
net dat verschil
maken

professionals
en vrijwilligers

lijke ondersteuning en aandacht: de cliënt voelt zich
veilig, begrepen en gezien en vrij om eigen keuzes te
maken en bouwt vertrouwen op in wat hij/zij (nog) kan.
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Intramurale productie 2018
(Wlz) per locatie

Locatie
Sainte Marie
Symfonie
Kristal (KSW) *
De Groene Hoven (KSW)
De Veenkamp
Avondzon
De Matenhof
Totaal

Aantal dagen
35.226
847
13.096
11.413
33.991
11.954
25.904
132.431

Aantal plaatsen
97
2
36
31
93
33
71
363

508
vrijwilligers

In- en uitstroom
medewerkers

Kengetallen

88%

beveelt de locatie aan
bij vrienden en familie
NPS (Net Promoter Score,
klantloyaliteit)**

Cliënten

Uit = 168

Medewerkers

1.143

Omzet

900 (491,5 fte)

6%***
3%

36%

17%

41%

€ 34.322.633

4%****
4%
18%

74%

74%

23%
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(105,18 fte)

84%

beveelt KleinGeluk aan
Score: 7,8
Zorgkaart Nederland

Wmo

In = 287

Wlz

Zvw

Overig

*Kleinschalig wonen **Op basis van vragenlijsten vrijwilligers (locaties
Avondzon, De Matenhof en De Veenkamp) ***Staf/ondersteunend.
**** Subsidies e.d.

Governance
en toezicht

Samen op weg
gaan, in beweging
blijven en de
dialoog aangaan

Gerda Bos (voorzitter RvT) en Karin Pullen (lid RvT)
blikken terug op het fusiejaar, staan stil bij waardevolle
momenten en kijken alvast kort vooruit naar de toekomst
voor KleinGeluk.

Vanuit welke achtergrond zijn jullie
betrokken bij KleinGeluk?
Karin: Ik wil graag van waarde zijn voor

Gerda: Ik vind het belangrijk iets te kun-

mijn omgeving en de samenleving. Ik zet me

nen betekenen voor mensen die kwetsbaar zijn.

graag in voor een inclusieve samenleving

Ik wil me ook heel graag maatschappelijk inzet-

waarbij iedereen ertoe doet en zijn/haar

ten en vind het mooi om dat te kunnen doen

plek hierin heeft. In het dagelijks leven ben ik

vanuit verschillende rollen, waaronder mijn

onderwijsbestuurder en verantwoordelijk voor

toezichthoudende rol. Het is van belang dat

passend onderwijs.

de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en
stakeholders van de organisatie in gezamenlijk-

Binnen KleinGeluk ben ik ook voorzitter van de

heid van toegevoegde waarde kunnen zijn voor

remuneratiecommissie. We bereiden adviezen

cliënten en de organisatie verder kunnen positi-

voor die we voorleggen aan de voltallige

oneren in de regio. Naast voorzitter van de Raad

raad. Op deze wijze zijn we met elkaar goed

van Toezicht, maak ik deel uit van de Remune-

geïnformeerd en kunnen we elkaar onder-

ratiecommissie en de commissie Kwaliteit en

steunen en ontzien in de belasting van het

Veiligheid van KleinGeluk. Als voorzitter vind ik

werk. Kijkend naar KleinGeluk, ligt de focus op

het belangrijk om in gezamenlijkheid te komen

de kleine, maar waardevolle geluksmomen-

tot goed toezicht, waarbij van elkaars expertise

ten die kleur geven aan elke dag van zowel

gebruik wordt gemaakt. Ik heb een verpleeg-

cliënten als medewerkers. Dat sluit goed aan

kundige, onderwijskundige en bedrijfskundige

bij mijn missie om het samen goed te doen,

achtergrond en ben in diverse hogere manage-

goed voor elkaar te zorgen, met specifieke

mentfuncties en binnen verschillende werkvel-

aandacht voor kwetsbare mensen. Wat dat

den in de ouderenzorg werkzaam geweest.

betreft liggen zorg en onderwijs voor mij dan

Op dit moment ben ik naast toezichthouder

ook heel dicht bij elkaar.

werkzaam in het Hoger Beroepsonderwijs en
als auditor verbonden aan een organisatie die
kwaliteitskeurmerken afgeeft in de zorg.
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Zijn er zaken of belangrijke focuspunten
geweest waarvan jullie hebben geleerd?

Hoe kijken jullie terug op het afgelopen
fusiejaar?

Gerda: Het is een intensief, waardevol

kelijkere situaties zich mogen voordoen. Wat

Gerda: Een fusie neemt als vanzelf-

voorlagen, wat uiteindelijk definitief is beklon-

en leerzaam proces geweest. De integratie

ons bindt is dat we allemaal hart voor onze

sprekend tijd in beslag. Er is een aantal jaren

ken in de gezamenlijke Raad van Toezicht.

binnen de RvT is, mede door de verschillende

cliënten hebben. Hun kwaliteit van leven staat

aan gewerkt, waarbij we in eerste instantie

commissies vanuit beide organisaties intact te

voorop en we dienen daarbij allemaal hetzelfde

nader kennis hebben gemaakt met elkaar. We

Karin: Wat fijn was en meehelpt, is dat

laten, bijvoorbeeld de commissies kwaliteit en

doel. Van daaruit bouwen we met elkaar aan

hebben gesprekken gevoerd over de visie,

we als organisaties al goede bekenden van

veiligheid, ook echt van de grond gekomen.

een nieuwe toekomst voor KleinGeluk.

hoe we met elkaar willen samenwerken, toe-

elkaar waren in het zorglandschap in

Door deze samenstelling is de kennis en

zicht willen houden en de twee organisaties

Apeldoorn. Het helpt als je van elkaar weet

deskundigheid in de commissies behouden

samen kunnen brengen tot één organisatie die

wie je bent en wat je doet. Er waren in het

gebleven. Dit vormde een mooie basis voor

waarde toevoegt aan cliënten in Apeldoorn en

algemeen ook meer overeenkomsten dan

de verdere integratie van beide raden. Ik

omgeving. Dat is best een uitdaging, maar ik

verschillen. Zo kom je dan ook vrij makkelijk

realiseer me dan ook hoe snel het is gegaan.

denk dat we daar met elkaar goed in zijn ge-

aan tafel bij elkaar, waarbij je steeds een stap

Toen we vorig jaar dan definitief met elkaar

slaagd. Daarbij hebben we gewerkt met een

verder zet. Die stap hebben we samen, in alle

om de tafel zaten en aan de slag gingen, had

commissie, namelijk de commissie toezicht,

zorgvuldigheid, goed gezet. Hierbij zorgden

ik al heel snel het idee dat we één RvT waren.

die adviserend was naar de Raad van Toezicht

we ervoor dat iedereen was aangehaakt en

van De Goede Zorg en de Raad van Commis-

zijn we met elkaar in gesprek gegaan. Door

sarissen van De Zorgmensen. Een afvaardiging

veel energie te steken in het gehele voor-

lijk begint bij de koffieautomaat. Je maakt een

van beide raden was vertegenwoordigd in

traject, hebben we vervolgstappen kunnen

praatje met elkaar, waarbij je erna ook ruimte

deze commissie. Beide raden afzonderlijk

zetten om aan de slag te gaan.

laat voor openheid en eerlijkheid en ongemak-

gaven goedkeuring over de adviezen die

Karin: Ik heb geleerd dat een fusie eigen-

Wat zijn kleine
geluksmomenten
voor jullie zelf?
Wat staat daarbij
voorop?
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Karin: Voor mij is het heel waardevol dat

Gerda: Voor mij staat het moment nog heel

voren, maar ook wat zij nodig hebben om hun

we echt in contact zijn met elkaar en dat we sa-

erg bij toen we als raad van toezicht en raad van

werk goed te kunnen doen. Dat was heel waar-

men stappen zetten. Daar word ik heel blij van.

bestuur met wijkverpleegkundigen in gesprek

devol. Ook de kwaliteitsmonitor die gebaseerd is

Hierbij staat altijd voorop dat we het voor de

gingen over het thema Kwaliteit en Veiligheid

op Positieve Gezondheid en waarbij de cliënt de

cliënten doen; zij dienen zich veilig en vertrouwd

in de thuiszorg. We hebben situaties besproken

regie heeft, vind ik een waardevolle ontwikke-

te voelen en gezien en gehoord. Dit is dan ook

waar cliënten tevreden over zijn en blij van wor-

ling. Uiteraard kan ik nog meer mooie momenten

iedere keer mijn drijfveer. Naast het in gesprek

den, maar ook waar zij knelpunten ervaren. Daar

noemen. Een aantal zaken staat voor mij voorop,

gaan over het reilen en zeilen in de organisatie,

gaat het allemaal om; de kwaliteit van leven en

namelijk: dat cliënten goede zorg ervaren; mede-

kijken we er ook zelf rond om gevoel te krijgen

zorg die cliënten ervaren en hoe we daar verbe-

werkers goed worden gefaciliteerd; de RvB zijn

hoe het gaat op dat moment.

teringen in aan kunnen brengen. We zijn daarbij in

werk goed kan doen en daarbij adequaat wordt

gesprek geweest met (wijk)verpleegkundigen. Er

ondersteund; en tot slot als toezichthoudend

kwamen heel mooie momenten in hun werk naar

orgaan toezicht houden vanuit good governance.
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Hoe zien jullie de toekomst voor KleinGeluk?
Wat wensen jullie de organisatie toe?
Gerda: Voor mij is in dialoog blijven

een ieder die zich heeft ingezet voor cliënten is

met elkaar in deze snel veranderende wereld

zeker op z’n plaats. Ik wens cliënten en mede-

belangrijk. Daarbij zijn verbinden, samenwer-

werkers van KleinGeluk een toekomst toe met

ken, netwerken en elkaar blijven opzoeken

heel mooie momenten.

met aandacht voor diversiteit en verbeteringen belangrijke uitgangspunten voor de

Karin: Ik zie de toekomst heel zonnig in.

toekomst. Andere invalshoeken geven immers

Daarbij wil ik mijn complimenten geven aan

kansen en mogelijkheden om een mening bij

alle medewerkers die erbij betrokken zijn en

te stellen om zo met elkaar tot een scherper,

zich elke dag weer inzetten voor het welbe-

nieuw inzicht te komen. Hoewel de snel

vinden van alle cliënten. Ik wens KleinGeluk

veranderende wereld mede bepalend is voor

toe dat zij verder gaat op de ingeslagen weg,

de richting van een zorgorganisatie, heeft

waarbij we met de toekomst in het vizier

KleinGeluk zelf al een duidelijke koers bepaald

samen op weg gaan, in beweging blijven en

en voorbereidingen getroffen om deze weg te

altijd in dialoog blijven met elkaar. Ik vind de

bewandelen. De samenwerking tussen de RvB

‘eenheid in verscheidenheid’ hierbij mooi,

en RvT is hierbij heel goed. We prijzen ons dan

waarbij we met ruimte voor verschillende

ook gelukkig met de inzet van de bestuurders

zienswijzen hetzelfde doel nastreven. Met

en de fijne samenwerking die aan de basis ligt.

Positieve Gezondheid aan de basis vormen

Ik ben positief over de uitgezette koers en de

we met elkaar één KleinGeluk.

toekomst van KleinGeluk. Een compliment aan

Gerda Bos (voorzitter RvT)
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Karin Pullen (lid RvT)

Centrale
Cliëntenraad en
Ondernemingsraad

Je kunt pas goed
voor je cliënten
zorgen als je ook
goed voor je
personeel zorgt

Wim Bénard (voorzitter Centrale Cliëntenraad, CCR)
en Joke Verkamman (voorzitter Ondernemingsraad, OR)
zetten zich beiden in voor belangenbehartiging binnen
KleinGeluk. Zij vertellen over de inhoud en het belang van
hun werk, wat hen hierbij drijft en blikken alvast kort vooruit.

Wim Bénard (voorzitter CCR)

Joke Verkamman (voorzitter OR)

Wat is jullie persoonlijke motivatie om
zitting te hebben in de OR en CCR?
Joke: Ik vind het erg leuk om mee te

werkgeversclubs. Afgelopen jaar ben ik ook

denken en te begrijpen waarom de dingen

gouverneur bij de Rotary geweest.

gebeuren zoals ze gebeuren. Dat vind ik dan

Ik vind het leuk om met bredere zaken bezig

ook weer mooi om aan personeelsleden uit te

te zijn dan enkel met mijn eigen werk. Daar-

leggen. In totaal doe ik dit werk nu al twaalf

naast is het belangrijk dat het gebeurt, lees ik

jaar.

graag stukken erover en denk ik graag mee in

Wim: Ik ben door de toenmalige voor-

18

het bestuur. In juli, ten tijde van de fusie, had
ik de keuze om te stoppen of door te gaan.

zitter van de cliëntenraad benaderd. Bij

Omdat er verder niemand was, was die keuze

mij zit het een beetje in mijn genen. Ik heb

gauw gemaakt en ben ik dus doorgegaan. Dat

mijn hele leven al aan belangenbehartiging

gaf ook wel een wat ongemakkelijke situatie,

gedaan, in het schoolparlement, op de VU,

aangezien wij toen met een paar mensen de

in de gemeenteraad van Amstelveen, bij de

kar alleen moesten trekken. Inmiddels hebben

Maatschappij Nijverheid en Handel en bij

we op alle locaties een cliëntenraad.
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Wat is volgens jullie de kern
van belangenbehartiging?

Hoe wordt hier binnen KleinGeluk
vorm aan gegeven?

Wim: Namens de cliënten kijken we mee

melijk over personeelsbeleid en financiële

Wim: Dat is nog in opbouw, sinds kort zijn Joke: Maandelijks hebben we een eigen

in de organisatie en denken we na over de

zaken gaan. Verder staat er genoeg op de

alle cliëntenraden geïnstalleerd. Dat betekent

overleg én een overleg met de bestuurder

veranderingen die voorgesteld worden. We

planning, vooral qua harmonisatie na de fusie.

dat we met nieuwe mensen werken, die nog

Bert Blaauw, waarbij P&O en de manager

doen voorstellen over zaken die wij van belang

We hebben meerdere taken die we op ons

moeten wennen aan waar ze voor staan en

Wonen, Welzijn en Zorg ook aansluiten.

achten. Er gelden hier natuurlijk ook wettelijke

nemen. Het verzuim- en personeelsbeleid,

wat ze gaan doen. We hebben een soort

Mocht het echt nodig zijn, dan kunnen we

regels bij. In het overleg met het management

met de hoge werkdruk als onderdeel, speelt

van actieplan / wijkplan dat de komende tijd

tussendoor ook altijd aansluiten bij een

en bestuur praten we over zorg in het belang

nu een grote rol. Dit geldt vooral voor oudere

verder vorm moet krijgen. Bij aanvang van de

overleg met de bestuurder.

van onze cliënten.

werknemers. In het algemeen speelt de vraag

fusie, op 1 juli 2018, zijn we met een paar

hoe je zowel oudere als jongere werknemers

mensen gestart, maar inmiddels hebben we

binnen de organisatie houdt; hoe je hen kunt

nu op alle locaties een cliëntenraad. Dus wat

binden en boeien.

dat betreft is er al heel wat in gang gezet.

Joke: De ondernemingsraad heeft zowel
advies- als instemmingsrechten, die voorna-

Hoe is de rolverdeling tussen de Centrale
Cliëntenraad (CCR) en de lokale raden?
Wim: We hebben ervoor gepleit om op

zaken waar je invloed op kunt hebben, maar

alle locaties een cliëntenraad in te voeren. In

vooral ook inbreng. We denken mee over con-

deze lokale raden praten we over hoe het op

sequenties van bepaalde acties en doen dit

de locaties gaat. Daar gaat het echt over de

altijd vanuit het perspectief van de cliënt en

zorg, eten, drinken, wassen et cetera. In de

zijn/haar beleving. We betrekken hierbij ook

centrale cliëntenraad praten we met vertegen-

verwanten van de cliënt, want juist de commu-

woordigers uit alle cliëntenraden over het gro-

nicatie met de familie is ook erg belangrijk. In

tere geheel, zoals: de cijfers, nieuwe plannen,

het zorgplan staat ook vermeld dat we hieraan

nieuwe indelingen, over wat er in de organi-

waarde hechten. Dit is zowel van belang voor

satie gebeurt en de nieuwbouw. Zo nemen

het functioneren van medewerkers als voor de

wij ook deel aan een klankbordgroep voor

organisatie.

de nieuwbouwprojecten. Dat zijn allemaal
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Zijn er zaken die vóór de fusie op de
agenda stonden, die uiteindelijk niet
zijn uitgevoerd?
Joke: Dit is niet specifiek het geval ge-

Wim: Niet zozeer. Die belangen lopen

weest, maar er zijn wel zaken die uiteindelijk

vaak parallel. Als cliëntenraad zeggen we:

anders zijn uitgevoerd. We hebben natuurlijk

‘Je kunt pas goed voor je cliënten zorgen

al een voortraject doorlopen. Zo zijn we met

als je ook goed voor je personeel zorgt.’

een fusiecommissie begonnen, met beide

Hetzelfde geldt voor de financiën, daar kijken

OR-raden erin vertegenwoordigd. Toen zijn

we ook goed naar. Dus we hebben eigenlijk

we al wel met het fusietraject bezig gegaan

heel veel paralellen die we op gelijke manier

en hebben we zaken aangedragen die

insteken.

overgenomen zijn, waaronder het sociaal
plan. Uiteindelijk zijn er ook meer stadsdeelmanagers gebleven.

Hoe kijken jullie vooruit naar de toekomst?
Wat zijn de doelen de komende periode?
Wim: Van belang is dat we inzicht houden

bezig zijn, maar tegelijkertijd ook ophalen wat

in hoe de samenwerking tussen de stadsdelen

er zoal leeft. Daarnaast willen we ook graag de

vorm gaat krijgen. Daar hebben we ideeën

Stichting Vrienden, waar ik voorzitter van ben,

over, maar dat moet nog goed vorm gaan

integreren en promoten.

krijgen binnen de organisatie. Daarnaast is het
van belang om in de cliëntenraden onderling

Joke: Vanuit de OR is het voornamelijk een

van elkaar te weten wat er speelt, zodat je ook

overgangsjaar waarin veel geharmoniseerd

gerichter kunt kijken wat belangrijk is. Graag

moet worden. Momenteel zijn we vooral druk

willen we de interactie met cliënten aangaan,

met de evaluatie en de gevolgen ervan voor

bijvoorbeeld via een digitaal platform, waarbij

het personeel en het goed organiseren van

mensen kunnen reageren op diverse zaken.

de OR om commissies in te kunnen zetten op

Hierdoor krijg je tweerichtingsverkeer. We wil-

personeelsbeleid, financiën en vastgoed.

len namelijk niet alleen vertellen waar we mee
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Toekomstgericht
bouwen

Bij KleinGeluk staat de keuzevrijheid van de cliënt
voorop, in zorg en huisvesting. De cliënt kiest
waar hij/zij wil wonen en zich het prettigst voelt.
Toegepast op vraag en aanbod, vergt dit nieuwe
organisatievormen en flexibele huisvesting. In 2018
heeft KleinGeluk haar belangrijkste speerpunten
voor huisvesting en woonconcepten opgesteld.

Locatie Veldhuis

Woonconcepten en
huisvesting
Afhankelijk van de eigen wens en zorgbehoef-

Voor de huisvesting van
KleinGeluk gelden er
vijf belangrijke pijlers:

te kunnen cliënten kiezen uit drie woonconcepten die in ieder stadsdeel van Apeldoorn
worden aangeboden.

1. M
 ensgericht: ouderenzorg is echt
persoonlijke zorg
2. D
 ivers: we bieden in alle wijken

De drie woonconcepten
zijn gericht op:
Zelfstandig wonen met zorg
Kleinschalig wonen met
dementie
Comfortabel wonen met zorg

Locatie Julianakwartier

Nieuwbouw: dementie en
langdurige zorg

locatie De Veenkamp en een deel van de cliënten van Sainte Marie. Locatie De Veenkamp

KleinGeluk verwacht in februari 2020 twee

zal op termijn worden gesloopt, waarna in de

nieuwe, toekomstgerichte woon- en zorgloca-

toekomst een nieuwe woon- en zorglocatie

ties gereed te hebben. Op het Julianakwartier

wordt herbouwd, gericht op kleinschalig

wordt een woon- en zorglocatie gebouwd

wonen voor cliënten met dementie.

voor cliënten met dementie. Deze locatie is

met dementie, met kleine woongroepen en

Voorbereidingen en
verhuizing

een fraaie afgesloten binnentuin. Op de hoek

Het huurcontract voor de huidige locatie

Molenstraat en Kanaalstraat komt een nieuwe

Sainte Marie is na overleg met de eigenaar

bestaande locaties als nieuwbouw

woon- en zorglocatie voor cliënten met een

De Woonmensen verlengd tot eind 2022,

dienen betaalbaar te blijven

indicatie voor langdurige zorg (intensieve

waardoor cliënten langer kunnen verblijven op

zorgvraag, vanaf zorgzwaarte 4). Elke woon-

deze locatie. Op deze wijze kan KleinGeluk het

groep heeft een buurtkamer, er zijn diverse

totaal aantal wooneenheden op pijl houden en

plekken om elkaar te ontmoeten en er is een

de voorbereidingen en verhuizingen in goede

mooie binnentuin. De twee nieuwe locaties

banen leiden.

wonen met zorg
3. F
 lexibel: wonen waar de cliënt wil,
ongeacht de zorgvraag
4. E
 conomisch houdbaar: zowel

5. V
 erspreid over Apeldoorn:
met lichte groei van wooneenheden

speciaal gebouwd en ingericht voor mensen

zijn vervangend voor cliënten van de huidige
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Kwaliteit van
leven en
welzijn
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Kwaliteitshandvest
KleinGeluk
Het is uw leven!
U bepaalt zelf hoe u uw leven vormgeeft. Waar u dat
wenselijk vindt, ondersteunen wij u. Als regie voeren
niet meer kan, kunt u dat overdragen aan familie en
contactpersonen.
Uw thuis is uw basis
Een prettige, veilige leefomgeving is ontzettend belangrijk.
Uw huis is uw thuis, waarin wij te gast zijn en u de
benodigde ondersteuning bieden.

Visie op kwaliteit:
Positieve
Gezondheid
In de visie van KleinGeluk staat Positieve Gezondheid
centraal: we kijken niet naar wat de cliënt niet meer kan,
maar wat hij/zij nog wél kan. Welke wensen en behoeften
heeft de cliënt? Deze stemmen we samen af. Voorop staat
dat de cliënt zich veilig, begrepen en gezien voelt én vrij
om eigen keuzes te maken.

U geeft aan op welke momenten u ondersteuning wilt
U geeft aan op welke momenten u ondersteuning nodig
heeft en in overleg bepalen we wanneer wij er voor u zijn.

Brede visie
Machteld Huber is de grondlegger van het

U wilt uw kwaliteit van leven behouden
Samen met u gaan we op zoek naar het beste antwoord
op uw vragen en behoeften, met als doel dat u het leven
zoveel mogelijk in kunt richten zoals u dat wilt.
U voelt zich veilig
U ervaart dat u uzelf mag zijn en behandeld wordt als een
mens met een persoonlijke context. U ervaart vertrouwen,
aandacht en begrip voor uw persoonlijke situatie.
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concept Positieve Gezondheid. Zij is zelf arts
en heeft onderzoek verricht bij mensen die

“Neem gezondheid niet als doel op zich,
maar als middel…namelijk opdat iemand
‘zijn/haar ding kan doen.” (Machteld Huber)

ervaring met ziekte hebben. Zij gaven aan dat
gezondheid te maken heeft met alle levensgebieden.

De kracht van de cliënt

Door de dialoog aan te gaan, krijg je meer

De cliënten van KleinGeluk hebben allemaal

oog voor wat de cliënt echt belangrijk vindt.

een eigen verhaal. Het is de vraag of zij altijd

De nadruk komt daarbij veel meer te liggen

duidelijk kunnen maken waar zij behoefte aan

op de kracht van de cliënt dan op diens

hebben. In het model van Huber staat de

beperkingen.

dialoog dan ook centraal.
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6 dimensies van Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid
De mens staat centraal, niet de ziekte

Lichaamfuncties
• Medische feiten

Dagelijks
functioneren

• Fysiek functioneren
• Klachten en pijn

• Cognitief functioneren

• Energie

• Emotionele toestand

10

• Basis ADL
• Instrumentele ADL

• Eigenwaarde/zelfrespect
• Gevoel controle te hebben/

8

• Werkvermogen
• Health literacy

Mensen voelen zich in hun kracht aangesproken, niet in hun ziekte

Mentaal
welbevinden

• Medische waarnemingen

Die gezondheid kan nog versterkt worden

manageability
• Zelfmanagement en eigen regie

6

Er is een groot gebied waar iemand wel gezond is en gezondheid ervaart

• Veerkracht, resilience, SOC

Zes dimensies: inzet van het ‘spinnenweb’ geeft inzicht in wat
de cliënt echt belangrijk vindt

4

Positieve Gezondheid is niet enkel een
kunstje of scholing, het is een ‘way of life’

2
0

Lerende organisatie

behoeften te delen. Alle disciplines zijn verte-

Als ‘lerende organisatie’ wil KleinGeluk zich

genwoordigd. Medewerkers die tot specialist

blijven ontwikkelen en verbeteren. We nemen

Positieve Gezondheid zijn geschoold, geven

deel aan het transitieprogramma Positieve

de werksessies. Zogenaamde aandachtsvel-

Gezondheid van het Institute for Positive Health

ders die per team worden benoemd, dragen

(IHP) en Vilans. Zo kunnen we ervaringen delen

kennis over aan teamleden en borgen dat alle

SociaalMaatschappelijk
participeren

Spirituele/Existentiele
Dimensie

• Sociale communicatieve

• Zingeving/meaningfulness

met andere organisaties en leren van elkaar.

facetten van cliënten aan bod komen (en niet

• Doelen/idealen nastreven

Machteld Huber zelf gaf bij aanvang van het

enkel de beperkingen). Een verpleegkundige

• Toekomstperspectief

traject aan een groot aantal medewerkers, vrij-

is speciaal aangesteld om het gedachtegoed

• Acceptatie

willigers en samenwerkingspartners de aftrap.

te verankeren binnen de organisatie.

Sindsdien worden alle teams geschoold.

Medewerkers en vrijwilligers tonen zich erg

• Geluk beleven

In 2018 zijn stappen genomen om het verder

enthousiast over de scholing en toepassing

• Genieten

uit te rollen, met een zo efficiënt mogelijke

ervan. Zij vinden het fijn dat er tijd voor ge-

• Ervaren gezondheid

inzet. Tijdens werksessies leren teamleden om

nomen wordt, waarbij er met het team ook

• Sociale contacten

Kwaliteit
van leven

• Geaccepteerd worden

• Kwaliteit van leven/

vaardigheden

• Maatschappelijke betrokkenheid
• Betekenisvol werk

welbevinden

• Lekker in je vel zitten

Start

het gesprek op zo’n manier aan te gaan met

over persoonlijke en cliëntgerelateerde zaken

• Levenslust

1 maand

cliënten dat zij zich vrij voelen hun wensen en

gesproken kan worden.

• Balans

2 maanden
3 maanden
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Kwaliteitsmonitor
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KleinGeluk hanteert een eigen kwaliteitssysteem,
gebaseerd op Positieve Gezondheid en met de wensen
van cliënten als belangrijkste uitgangspunt. We spreken
daarbij liever van een ‘kwaliteitsmonitor’. Waar het
systeem refereert aan het logge, instellingsgerichte
denken, past de term monitor beter bij de visie waarin
de cliënt bepalend is.

Monitoren en verbeteren

Kwaliteitskader

Voor het monitoren maken we gebruik van

De kwaliteitsmonitor is geen op zich staand in-

een aantal instrumenten: een cliëntplan, cli-

strument. KleinGeluk heeft ervoor gekozen om

ëntervaringsgesprekken, medezeggenschap

de eisen van het ‘kwaliteitskader verpleeghuis-

(vanuit cliëntenraden), veiligheidsindicatoren,

zorg’ hierin te integreren. Dit maakt zichtbaar

medewerkerservaringen, teamevaluatiedagen

wat zorgaanbieder, cliënten en zorgverzeke-

en audits/visitaties. Op basis van de uitkom-

raars hebben afgesproken over wat goede

sten gaan onze professionals en cliënten de

zorg is. Het geeft een aantal uitgangspunten

dialoog aan met elkaar. Dit leidt ook tot con-

waar KleinGeluk zich helemaal in kan vinden,

crete en directe verbeteracties op cliënt- en

zoals: de cliënt als mens zien, nadruk op leren,

teamniveau. Om de bijdrage aan een betere

toezicht en verantwoording afleggen en ver-

kwaliteit van leven van de cliënt te staven,

minderen van bureaucratie.

beoordeelt een onafhankelijke commissie van

Voor de thuiszorg is eind 2018 door externe

deskundigen de kwaliteitsmonitor regelmatig.

partijen een ‘kwaliteitskader wijkverpleging’

De kwaliteitsrapportage vormt de basis van

ontwikkeld. In dit kader zijn diverse maat-

de kwaliteitsverantwoording aan cliënten,

regelen genomen binnen KleinGeluk, zowel

zorgkantoren, inspectie en raad van toezicht.

voor medewerkers als cliënten. Zo zijn er

Het Zilveren Kruis Zorgkantoor heeft aangege-

voorbereidingen getroffen voor de start van

ven dat zij KleinGeluk positief waardeert in de

de pilot ‘werken met het ECD’, zijn de kaders

manier waarop invulling wordt gegeven aan

voor de zelforganiserende teams met de

de kwaliteitsmonitor.

teams besproken en is opnieuw gekeken naar
een optimalisatie van de teamindeling. In 2019
zullen de mogelijkheden worden bekeken voor

Positieve Gezondheid/
Kwaliteitshandvest
Visie & Kernwaarden

Veiligheidsindicatoren
Organisatorische
randvoorwaarden
• Veilig klimaat
• Hulpbronnen
• Informatie
• Wet- en regelgeving
• Kwaliteitshandboek
• Bedrijfsresultaten
• Governance
code

Visitatie
& Audits

Mantelzorg
Cliënt
Wonen
Welzijn
Zorg

Ervaring
cliënten

Rapportage/
dashboard

Cliëntpanels
Medezeggenschap

• Instrumenten
• Randvoorwaarden
• Risico’s

Informele zorg
Cliëntplan

Ervaring
medewerkers

Accreditatie/toetsing

verdere integratie met de kwaliteitsmonitor.
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KleinGeluk
in de
praktijk
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Kleinschalig
wonen en werken
KleinGeluk streeft voor haar locaties kleinschalig
wonen na. Dat betekent voor cliënten: wonen in een
ontspannen huiselijke sfeer, in kleine groepen. Binnen
de beschermde omgeving brengen we het geborgen
gevoel van ‘thuis’ zo dichtbij mogelijk, waarbij de cliënt
zich prettig en veilig kan voelen. Het eigen appartement
biedt privacy en in de gemeenschappelijke huiskamer
kan men andere bewoners ontmoeten en samen
activiteiten ondernemen.

Inrichting en dagindeling
naar behoefte
De omgeving levert een grote bijdrage aan

Kleinschalig wonen
betekent ook kleinschalig
werken

het veilig voelen. Een kleine overzichtelijke,

De kleinschalige woonvormen brengen ook

herkenbare huiskamer is daarvoor een betere

een kleinschalige inrichting van onze teams

plek dan een groot, onpersoonlijk instellings-

met zich mee. Het team is georganiseerd

gericht restaurant.

rondom de individuele cliënt, waarbij zoveel

Iedere huiskamer ademt een eigen sfeer.

mogelijk dezelfde medewerkers de cliënt

De inrichting is samen met de cliënten

ondersteunen. Om de cliënt goed en volledig

bepaald. Er wordt een dagindeling aan-

in beeld te krijgen, werken in het hechte team

gegeven, waarbij cliënten vrij zijn om

verschillende disciplines samen.

hiervan af te wijken. Zo kunnen ze een
eigen ritme ontwikkelen en zelf de regie
over hun daginvulling nemen.
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Samenstelling
team kleinschalig
werken

	Zorgmedewerkers: verpleegkundigen en verzorgenden IG
(specialistisch verpleegkundige zorg ondersteunt op afroep
en/of consult)
	Mantelzorgers en vrijwilligers: ondersteunen samen met
medewerkers bij de zorg- en dienstverlening voor cliënten
	Woonassistenten: dragen zorgen voor een prettige woonomgeving en helpen cliënten bij een aantal dagelijkse bezigheden,
zoals de maaltijden en het schoonmaken
	Welzijnsmedewerker: verzorgen welzijnsactiviteiten in de
huiskamer, in kleine groepjes of individueel met een cliënt
	
Ontspanningsbegeleider: kan op wens van cliënten ingeschakeld
worden voor ondersteuning bij welzijnsactiviteiten
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Zelforganisatie is nodig bij het
centraal zetten van de relatie tussen
cliënt en medewerker

Zelforganisatie
Bij de samenstelling van de teams is er

Toekomstgericht
organiseren

aandacht voor deskundigheid, contractkeuzes

Bij de twee nieuwbouwlocaties staan klein-

en persoonlijkheden van medewerkers.

schalig wonen en werken centraal. Voor een

Zelforganisatie is nodig bij het centraal zetten

goede invulling hiervan is in 2018 een pilot

van de relatie tussen cliënt en medewerker,

gestart. Hierin kwam naar voren dat er nog

met ruimte om zaken zelf te regelen en eigen

een verdiepingsslag nodig was op het gebied

verantwoordelijkheid te kunnen nemen.

van hersenkunde: hoe kun je nog bewuster
omgaan met bewoners met dementie, wat
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In 2018 hebben de bestuurders en manager

zijn de verschillende soorten dementie en wat

Wonen, Welzijn en Zorg een rondje langs alle

betekent dat voor je handelen en hoe is je

teams gemaakt om informatie op te halen:

eigen basishouding. In vervolg hierop wordt

hoe denken medewerkers over zelforganisatie,

een scholing Hersenkunde gegeven aan

wat hebben zij nodig en hoe kan KleinGeluk

Gespecialiseerd verzorgenden psychogeriatrie

hen hierin faciliteren. De uitkomsten worden

(GVP-ers) en aandachtsvelders Positieve

in een concreet plan gebundeld voor verdere

Gezondheid en Bewegen, die de stof weer

invoering ervan.

overdragen binnen hun teams.

Wonen
binnen
KleinGeluk

De activiteiten,
contacten en mijn
kinderen en kleinkinderen maken
mij gelukkig

Mevrouw van Ommen (81 jaar) woont sinds 1,5 jaar
naar tevredenheid in het Kristal. Ze vertelt over het
wonen, de zorg, haar dagindeling en haar kleine
geluksmomenten.
Hoe bent u in het Kristal
terechtgekomen?

Mijn man is in 2006 overleden en een paar jaar later kreeg ik
acute reuma. Vanwege de reuma kon ik de grootte van het huis
niet meer aan. Om in aanmerking te komen voor dit appartement heb ik mij via de Woonmensen laten inschrijven. Mijn
klein- en schoondochter hebben steeds in de gaten gehouden
of er een appartement vrijkwam. Op basis van de vele punten
die ik had en de reuma was ik uiteindelijk degene die in aanmerking kwam voor dit appartement.

Waarom heeft u voor dit appartement
in het Kristal gekozen?

Omdat ik in deze buurt ben geboren. Ik woonde aan de
Kruizemuntstraat, hier vlakbij. Daarom wilde ik niet naar De Maten
of naar Zuid. Ik wilde graag in deze omgeving blijven, dat voelde
ook vertrouwd. Ik woon er nu 1,5 jaar.

In 2018 heeft u uw appartement opengesteld
voor de open dag. Hoe is dit verlopen?

Dat was gezellig. In totaal zijn er vier mensen geweest die het
appartement met balkon heel mooi vonden. Het heeft ook een
grote slaap- en badkamer. Daarnaast is het ook toegankelijk
voor mensen met een rolstoel of rollator.
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Hoe wordt aan uw wensen
en behoeften voldaan?

De hulp die ik krijg en nodig heb is voldoende. Zo komen ze
om mij te helpen met mijn steunkousen en bij het druppelen
van mijn ogen.

Wat zijn uw kleine
geluksmomenten?

Dat zijn de activiteiten waaraan ik deelneem, de contacten hier
en mijn kinderen en kleinkinderen die ik met regelmaat zie.

Wat kan er
anders/beter?

Ik kan niks opnoemen, ik ben een heel tevreden mens.

Waarom zouden toekomstige bewoners voor
KleinGeluk moeten kiezen?

De zorg die ik krijg is heel goed. Als ik bel met de vraag of ze
wat later kunnen komen, passen ze zich daarin aan. Daar wordt
dan niet moeilijk over gedaan. En verder vind ik de medewerkers
die hier over de vloer komen, allemaal even lief. Ze zijn aardig en
spontaan. Er zit er niemand tussen die chagrijnig is.
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KleinGeluk
uitdragen als
professional

Annelies Jacobsen zet zich,
met haar hart van goud,
sinds 2015 als wijkverpleegkundige in voor KleinGeluk.
Wat betekent dat hart van goud
en die klik met de cliënt voor jou?

Voor mij staat aandacht geven aan de cliënt voorop. Dit begint
al bij het eerste gesprek, door te luisteren naar het levensverhaal. Door echt te luisteren naar de cliënt, waarbij je ook luistert
naar de vraag achter de eerste vraag, kun je zorg bieden die
iemand daadwerkelijk nodig heeft.

Wat zijn jouw kleine geluksmomenten
met je collega’s?

Luisteren naar
de vraag achter
de eerste vraag
Bij KleinGeluk staan keuzevrijheid en eigen regie voorop, voor zowel cliënten
als medewerkers en vrijwilligers. Onze medewerkers zijn gedreven professionals met een hart van goud die het KleinGeluk uitdragen: vanuit persoonlijke
geluksmomenten iedere dag de moeite waard maken. Daar dragen Annelies
Jacobsen (wijkverpleegkundige) en Esther Zwanenburg (verzorgende IG in de
thuiszorg) ook aan bij. Beiden zijn werkzaam in de thuiszorg op locatie Kristal.
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Als we ‘s ochtends bij elkaar komen als thuiszorgteam om te
sparren wat vandaag belangrijk is om te doen. Maar ook de koffiemomenten, samen eten en de teamuitjes zijn van grote waarde.

Waarom zouden nieuwe medewerkers
juist voor KleinGeluk moeten kiezen?

KleinGeluk is ontwikkelingsgericht en staat open voor nieuwe
ideeën, bijvoorbeeld wanneer je een bepaalde scholing wilt volgen. Daarnaast zijn we als team heel hecht, wat ook bijdraagt aan
het gevoel dat je niet alleen werkt. Je doet het echt samen en dat
vind ik een meerwaarde. Tot slot kijkt de organisatie ook naar de
medewerker zelf, je hebt niet het gevoel dat je een nummer bent.
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Waarom heb je gekozen om
bij KleinGeluk te werken?

Na via een uitzendbureau bij verschillende organisaties te
hebben gewerkt, ben ik uiteindelijk bij KleinGeluk terecht
gekomen. Dat beviel zo goed dat ik ervoor gekozen heb om
hier te blijven werken. De werksfeer is goed en je wordt goed
begeleid en opgevangen, ook als uitzendkracht.

Esther Zwanenburg heeft 13 jaar de
inkoop bij een bloemenveiling gedaan.
Door een fusie veranderde haar
takenpakket. Bovendien kwam ze in
haar privésituatie in aanraking met de
zorgkant van de samenleving. Dit alles en
de behoefte om te werken met haar hart
en maatschappelijk betrokken te zijn, gaf
voor haar de doorslag om de omslag te
maken naar een baan in de zorg. Ze heeft
een driejarige opleiding tot verzorgende
IG gevolgd via een BBLtraject (combinatie van
werken en leren). Sinds
twee jaar is ze nu werkzaam
als verzorgende bij
KleinGeluk.
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Wat betekent werken bij KleinGeluk voor
jou? Wat vind je minder leuk in je werk?

Kunnen bijdragen aan het welzijn van de cliënten, dat je iets
voor ze kan doen, ook iets kleins zoals een luisterend oor bieden
en een kopje koffie zetten. Daarnaast verricht je uiteraard ook
verpleegtechnische handelingen, maar het is zoveel meer dan
alleen dat. Er gewoon zijn voor de mensen, dat geeft een goed
gevoel. De onregelmatige diensten, daar moet je wel goed
tegen kunnen en dit ook goed kunnen plannen met thuis.
Maar dit maakt het werk juist ook weer leuk en nooit saai.

Wat zijn jouw kleine geluksmomenten met cliënten?

Als je mensen beter leert kennen, praktische problemen oplost
of wanneer ze ergens tegen opzien, je hen in die situatie kunt
ondersteunen. Of wanneer je samen een fotoalbum doorbladert,
er verhalen loskomen en er tegelijk ook een stukje verdriet bij
komt kijken. Daar geef ik de ruimte voor. Het zijn namelijk niet alleen maar de ‘blije’ momenten waarin je voor een cliënt iets kunt
betekenen, maar er zijn ook verdrietige en moeilijke momenten.
Dat maakt je contact met de cliënt juist zo waardevol.
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Personeelsbeleid
en kwaliteit
medewerkers
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De fusie in 2018 bracht de invoer van een nieuwe
organisatiestructuur met zich mee, met alle daarbij
behorende veranderingen. Cultuurverschillen
werden inzichtelijk en opgepakt. Veel werkwijzen,
protocollen, beleidsdocumenten en overeenkomsten
met externen moesten worden samengevoegd en
op elkaar worden afgestemd. Ook is er eind 2018
een nieuw personeels- en salarisverwerkingssysteem
(Afas) ingevoerd, met een goede koppeling aan
onder andere het medewerkersportaal Ons Nedap.

Arbeidsomstandigheden
en verzuim

Arbeidsmarktaanpak

Leerlingen

persoonlijke zorg- en dienstverlening. KleinGeluk

In 2018 is er opnieuw veel aandacht voor

Ook hebben we weer leerlingen welkom

heeft goede scholing dan ook hoog in het

Per 1 juli 2018 is KleinGeluk een samenwerking

werving en selectie geweest. Er is een

geheten binnen onze organisatie. Er zijn

vaandel staan. Conform het scholingsplan en

aangegaan met de nieuwe arbodienst De

algemene tendens waarneembaar dat de

BBL-leerlingen op niveau 3 en 4 aangeno-

de daarnaast ontstane behoeften, hebben in

Bedrijfspoli. Het verzuim is in 2018 gestegen;

arbeidsmarkt voor zorgfuncties steeds

men. Zij zijn, in beginsel, boventallig binnen

2018 diverse scholingen, trainingen en seminar-

het gemiddelde verzuim in de branche steeg

krapper wordt. Het wordt steeds moeilijker

de diverse teams geplaatst. Verder hebben

bezoeken plaatsgevonden. Er waren zowel

eveneens. Deze stijging is mede het gevolg

om geschikte kandidaten te werven.

we verschillende BOL-studenten binnen de

individuele scholingen, scholingen gericht

teams geplaatst. Het opleidingsaanbod voor

op Positieve Gezondheid en specialisaties als
teamgerichte scholingen.

van de onrust die een fusie in het algemeen
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met zich meebrengt. Er speelde een grotere

We hebben breed ingezet op zowel off- als

stagiaires varieert van helpende (niveau 2) tot

psychosociale problematiek en er waren

online communicatiemiddelen. Zo zijn er weer

hbo (niveau 5). Daarnaast heeft KleinGeluk

klachten aan het houdings- en bewegings-

succesvolle banenmarkten georganiseerd en

stagemogelijkheden geboden voor mensen

Zo zijn er HACCP (voedselveiligheidssysteem)

apparaat bij medewerkers. De werkdruk,

hebben we meer gebruik gemaakt van de

met een (lange) afstand tot de arbeidsmarkt,

trainingen aangeboden, is er een workshop

arbeidsmarktproblematiek, onderbezetting

lokale pers en social media. Daarnaast zijn

voortkomend uit bijvoorbeeld leerbeperking,

Reflectietool geweest, hebben medewerkers

en overbelasting van medewerkers werken

stadsbussen voorzien van wervingsreclame.

taalachterstand of andere belemmeringen.

zich kunnen specialiseren, en zijn er intern

hierbij tevens contraproductief.

Ook werden er aanbrengpremies en contrac-

klinische lessen en cursussen op het vlak van

ten voor onbepaalde tijd voor verzorgenden

Scholing

IG en verpleegkundigen geboden. De nieuwe

Kwaliteit vormt het uitgangspunt van ons

harmonisatie van systemen, als gevolg van de

medewerkers waren positief over onze

handelen. De kwaliteit van onze medewerkers

fusie, zijn er ook scholingen op het gebied van

bedrijfsintroductiebijeenkomsten.

staat aan de basis van onze kleinschalige en

Ons Nedap van start gegaan.

palliatieve zorg gegeven. In het kader van de
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De grote
rol van
vrijwilligers
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De inzet van vrijwilligers bij KleinGeluk
is van grote waarde. Dankzij de
bijdrage van onze vrijwilligers aan
activiteiten krijgt het dagelijks bestaan
van onze cliënten extra kleur. Zij
dragen bij aan de dagelijkse kleine
geluksmomenten van cliënten en
bevorderen daarmee het welzijn van
hen. Zij spelen hierin een grote rol en
zijn niet weg te denken.

Om het zoveel mogelijk te laten aansluiten op de
wensen en behoeften van onze cliënten, biedt
KleinGeluk een grote diversiteit aan vrijwilligerswerk.
Dit grote aanbod geeft onze vrijwilligers tegelijkertijd
ook zoveel mogelijk ruimte om een keuze te maken en
voldoening uit hun werk te halen.

Individueel en
groepsgewijs

ook deel uitmaken van dit team. Zo vormen

Bij het ontwikkelen en aanbieden van de

ook de vrijwilligers een bekend gezicht voor

activiteiten staan de wensen en behoeften

de cliënten. Zij ondersteunen de medewerkers

van de cliënt centraal. Het kan ook aansluiten

met onder meer het zorgen voor een fijne

op de behoeften van meerdere cliënten. Met

sfeer, het doen van spelletjes, het maken van

het groepsgewijs aanbieden van activiteiten

een wandeling, het verzorgen van de koffie en

wordt het onderlinge contact en ‘het samen

het helpen met de maaltijden.

iets doen’ gestimuleerd.

vrijwilligerswerk wil doen. Er zijn diverse

Centrale activiteiten op
locatie

keuzes, zoals op bezoek gaan bij een cliënt,

Op diverse locaties van KleinGeluk worden

een wandeling maken, samen koffie drinken,

ook grootschaligere activiteiten aangeboden.

spelletjes doen, fietsen met de duofiets,

Hier kunnen zowel cliënten die op de locatie

ondersteunen met braintrainer of helpen

wonen als buurtbewoners aan deelnemen,

met Zora (de robot).

wat meteen het onderlinge contact tussen

Een vrijwilliger geeft zelf aan wat hij/zij voor

Activiteiten kleinschalig
wonen
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Welzijn en Zorg. ‘Vaste’ vrijwilligers kunnen

beide groepen bevordert. Ook bij deze
activiteiten staan de wensen en behoeften
van de groep cliënten centraal. Er worden

KleinGeluk kent diverse locaties met klein-

diverse activiteiten georganiseerd, zoals

schalige woonvormen. Cliënten wonen hier in

een muzikale avond, bingo, rommelmarkt

kleine groepen samen. Naast een eigen kamer,

en activiteiten voor de buurt. KleinGeluk

is er ook een gezamenlijke huiskamer. Rondom

heeft ook een bus ter beschikking waar

deze groep van cliënten is een vaste groep

regelmatig uitstapjes mee worden gemaakt.

van medewerkers werkzaam. Zij bieden samen

Hierbij bieden vrijwilligers ook ondersteuning

diensten aan op het gebied van Wonen,

bij het chaufferen en de planning.
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Je krijgt er heel
veel dankbaarheid
en waardering
voor terug

Geertje Mol werkt zo’n
half jaar als vrijwilliger
bij KleinGeluk. Ze voelt
zich erg betrokken en
haalt veel voldoening uit
haar werk. Ze vertelt over wat het werk
voor haar inhoudt en wat hierbij haar
kleine geluksmomenten zijn.
Hoe bent u ertoe gekomen om
als vrijwilliger te gaan werken?

Ik ben voor langere tijd uit de running geweest, arbeidsongeschikt geweest. Toen ik me weer beter en energieker voelde
dacht ik, laat ik eens een mailtje sturen om te vragen of ze vrijwilligerswerk hebben. De ouderenzorg heeft me altijd geboeid.
Zelf kom ik van oorsprong uit de verstandelijk gehandicaptenzorg en heb ik als persoonlijk begeleider op de woongroep en
later op dagbesteding gewerkt.

Waarom heeft u gekozen voor
KleinGeluk?

Ik vind de kleinschaligheid zo mooi en dat de cliënt centraal
gesteld wordt, door te kijken en te luisteren wat hij/zij nodig heeft.
Het gaat om echte kwaliteit van leven, oftewel een momentje
van geluk.
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Wat voor vrijwilligerswerk
doet u binnen KleinGeluk?

Binnen KleinGeluk zet ik me in voor de activiteitengroepen.
Hierbij moet je denken aan bloemschikken, kleuren en knutselen.
Zo hebben we de bewoners met kerst speciale kerstbakjes laten
kleien. En vaak doen we ook een spel. Ik vind het ook leuk om
zelf wat activiteiten te bedenken. Daarnaast kijk je ook naar wat
de cliënt leuk vindt, en op basis daarvan kun je dan samen een
activiteit gaan doen.

Hoeveel uur besteedt u er
gemiddeld aan?

Ik werk altijd op een vaste middag per week. Elke vrijdagmiddag
werk ik 2,5 uur. Nu is daar de dinsdagmorgen bij gekomen, omdat
ik tijdelijk iemand vervang. Verder mag José Huisink (coördinator
vrijwilligers) me bij festiviteiten of andere bijeenkomsten altijd
vragen voor ondersteuning.

Wat krijgt u terug voor het werk? Is er voldoende waardering vanuit KleinGeluk voor uw inzet?

Heel veel dankbaarheid. De cliënten bedanken je altijd en geven
aan dat ze een fijne tijd hebben gehad. Ik denk ook dat ieder
mens het wel fijn vindt om even gezien te worden.
Daarnaast krijg je als vrijwilliger ook voldoende waardering, een
stukje feedback. Zo krijg ik vanuit cliënten te horen dat ik een
leuk mens ben. Bovendien is het fijn dat de vrijwilligers overal in
betrokken worden. We ontvangen bijvoorbeeld de notulen en
worden op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen die binnen
de organisatie gaande zijn. Dat geeft mij een gevoel van gelijkwaardigheid.

Wat maakt het werken bij KleinGeluk zo
bijzonder?

Als vrijwilliger heb je de luxe dat je alleen de leuke dingen met
ouderen hoeft te doen en als medewerker is dat niet altijd het
geval. Je bent er voor het plezier van de bewoners.

Hoe draagt u bij aan de kwaliteit van
leven van cliënten?

Tijdens een activiteit probeer ik iedereen aandacht te geven,
stemmingen aan te voelen en daarop in te spelen. Ik zit al 30 jaar in
de zorg en heb er ook wel gevoel voor. Sommige cliënten vragen
aandacht en die krijgen het dan ook; bij anderen die wat stiller zijn,
is het juist weer de uitdaging om die aandacht te geven.
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Wat is leuk aan het werk en wat zijn
uw kleine geluksmomenten?

Het contact met ouderen en de verhalen die ze me vertellen vind
ik erg leuk. Ook over hoe ze open staan voor wat je hen te bieden
hebt. Mijn kleine geluksmomenten zijn als iedereen tevreden naar
huis gaat, de dankbaarheid en dat ze enthousiast worden van wat ze
bijvoorbeeld tijdens een activiteit hebben gemaakt.

Wat zijn minder leuke kanten aan het werk?

Wat ik weleens moeilijk vind, is het werken met mensen die
dementerend en vergeetachtig zijn. Sommigen zijn wat nukkiger
en zitten in een negatieve spiraal en dat gedrag kan je niet altijd
doorbreken. Maar gelukkig hebben we naambadges; daar ben ik
erg blij mee, want dan weten ze wie je bent.

Colofon
Waarom zouden vrijwilligers voor
KleinGeluk moeten kiezen?

Omdat er goed naar jou als vrijwilliger geluisterd wordt en er
ook echt gekeken wordt naar een activiteit die bij jou past. Ik ben
ook weleens gevraagd voor één-op-één contact, maar dat is niks
voor mij, omdat ik snel betrokken ben bij de persoon en mij ook
snel verantwoordelijk ga voelen. Verder heb ik bijvoorbeeld ook
niks met kaartspelletjes en hoef ik dat gelukkig ook niet te doen.
José, onze coördinator, verdiept zich goed in welk werk bij de
vrijwilligers zou passen. Ze luistert goed naar je. Zo heb je de
vrijheid om een activiteit te doen die je zelf leuk vindt. Kortom, er
zijn legio mogelijkheden qua vrijwilligerswerk binnen KleinGeluk.

Adres
Loolaan 1
7314 AA Apeldoorn

Postadres
Postbus 1114
7301 BJ Apeldoorn

Informatie
De Zorglijn 0800-0604
zorglijn@kleingeluk.nl
www.kleingeluk.nl

Volg ons
www.facebook.com/KleinGelukZorgVanGroteWaarde
www.linkedin.com/company/kleingeluk
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