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Sinds juli 2021 werk ik als kwaliteitsverpleegkun-
dige op De Loericker Stee. Voor mij een nieuwe rol 
en een nieuwe tak van sport. Ik ben IC-verpleeg-
kundige geweest en de afgelopen zes jaar verpleeg-
kundig pijn en palliatief consulent. In mijn laatste 
baan bouwde ik in een nieuw kinderziekenhuis 
mee aan de start van een pijn en palliatief team. 
Hier heb ik geleerd om projectmatig te werken. Dat 
vond ik zo leuk dat ik daar graag verder mee wilde. 
In De Loericker Stee viel ik met mijn neus in de bo-
ter, want er startte een uitgebreid verbetertraject. 
Samen met een projectgroep hebben we hier een 
mooi projectplan van gemaakt en acties uitgezet.

Ik vind het leuk om zorgverleners te coachen in 
hun werkzaamheden en collega’s te stimuleren in 
hun professionele groei. Wat ik lastig vind is dat ik 
soms veel verschillende petten op heb. Als er een 
probleem is, kunnen collega’s mij goed vinden voor 
een oplossing. Dat maakt dat ik behalve kwaliteits-
verpleegkundige soms ook apothekersassistent 
ben, goederendistributie, facilitair medewerker, 
teamleider, planner enzovoorts. Dat maakt dat 
mijn eigen projecten soms achterlopen en niet de 
aandacht krijgen die ze verdienen.

Ook is het binnen de organisatie soms niet dui-
delijk wie welk project op zich heeft. Dat maakt 
dat we per locatie soms met hetzelfde bezig zijn. 
Gelukkig vinden wij elkaar als kwaliteitsverpleeg-
kundigen steeds beter en stemmen we dit met 
elkaar af.

Ik hoop dat wij deze groei kunnen vasthouden en 
dat wij binnen Warande een grote bijdrage kunnen 
leveren aan het verbeteren van kwaliteit van zorg 
voor onze bewoners en cliënten. Met aandacht 
voor elkaar!
Ellen Siegers 

Binnen het Leendert Meeshuis zijn vaker kwali-
teitsverpleegkundigen geweest om met de teams 
aan kwaliteit te werken. Ik heb zelf gewerkt op de 
hartbewaking als specialistisch verpleegkundige. 
Toen ik binnenkwam viel mij op dat enkele basis-
voorwaarden nodig waren om kwaliteit te kun-
nen bieden. Denk hierbij aan voldoende voorraad 
van wondartikelen, de juiste materialen voor de 
verpleging, afspraken hoe we werken binnen ons 
ECD. Naast coaching van zorgcollega’s, heb ik ook 
een observerende en analyserende rol. Zo verloopt 
mijn dag vanuit een-op-een coaching bij verpleeg-
technische handeling of feedback op hygiëne, naar 
het oppakken van de telefoon om een oplossing te 
zoeken voor een bestelprobleem. 

Uiteindelijk wil ik een vaste manier van scholin-
gen aanbieden en projecten meer op methodische 
wijze starten en afronden. Zodat iedereen in de 
zorg kennis en kunde heeft. Daarbij is het soms 
lastig dat ik alleen werk en zelf input moet opha-
len bij collega’s. Gelukkig hebben we een groep van 
kwaliteitsverpleegkundigen die elkaar helpen om 
dit vorm te geven. Steeds vaker pakken we samen 
een onderwerp of project op. Samen komen we 
hierin verder. 

Veel collega’s weten mij nu te vinden. Dit zorgt 
ervoor dat problemen en oplossingen sneller aan 
het licht komen. Ik vind het leuk als ik uiteindelijk 
een collega een andere collega hoor vertellen, wat 
zij net heeft geleerd. Zo spreidt informatie zich uit 
en dat heeft weer effect op de zorg voor bewoners. 
De afstemming tussen alles wat moet en alles wat 
collega’s willen en nodig hebben om hun werk te 
kunnen doen, kan beter. Uiteindelijk beïnvloeden 
de collega’s, die bij de bewoner komen, de kwaliteit 
van leven van de bewoners. Daarbij zie ik dat de 
antroposofie hier aan kan bijdragen bij onze bewo-
ners. Ik wil daarom het vierledig mensbeeld in het 
zorgleefplan en de inwrijvingen als behandelingen 
terug brengen.
Ellen Burgman

Kwaliteitsverpleegkundigen bij Warande
Twee Ellens vertellen
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Harry Finkenflügel
Raad van Bestuur

In deze extra uitgave van ons magazine ‘Aandacht’ 
kijken we terug op 2021*. Het was het jaar waarin de 
maatregelen tegen het coronavirus steeds zwaarder 
gingen wegen. Bewoners ontvingen minder bezoek 
en veel activiteiten konden niet doorgaan. Voor 
medewerkers werd het zwaarder, vooral door het 
dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en 
de toegenomen werkdruk door uitval van collega’s.

Met zo’n bewogen jaar achter de rug is het indruk-
wekkend om te lezen hoeveel we hebben geleerd 
en verbeterd. Ik ben er trots op dat Warande een 
organisatie is waar ruimte is om te leren van wat 
wel en wat niet goed is gegaan. Die intentie nemen 
we mee naar 2022. Om verder te werken aan een 

organisatie waar iedereen van waarde is.

Samen zorgen we ervoor dat Warande een plek is 
waar je kunt rekenen op collegiale steun, kunt wer-
ken aan je vitaliteit en kansen krijgt om als profes-
sional en mens te groeien. Nu de eerste maanden 
van 2022 achter ons liggen en het aantal besmet-
tingen afneemt zijn er steeds minder maatregelen 
nodig, in de samenleving en bij Warande. Ik kijk uit 
naar een jaar van verbinding en het samen verder 
vorm geven aan ‘Wij Warande’.

*  Deze uitgave van het magazine Aandacht is een voorpublica-

tie van ons kwaliteitsjaarverslag. Ons volledige kwaliteitsjaar-

verslag is per 1 juni op onze website te lezen

Hier is iedereen van waarde

True door / Op de cover ziet u mevrouw Schoonhoven. Zij woont op de tweede 
etage van De Loericker Stee in Houten. De deur van haar appartement heeft 
een True Door. Zij heeft deze deur zelf uitgekozen en is er erg blij mee. De keus 
voor deze deur was heel bewust. ‘Het past mooi bij de schildering van de koeien 
tegenover mijn appartement.’

Op de cover
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Slim kijken naar 
beschikbare ruimte

Crisis
Schutsmantel heeft een lange wachtlijst van oude-
ren die graag naar deze locatie willen verhuizen. In 
de gemeente Bilthoven, waar Schutsmantel ligt, is 
behoefte aan plekken voor ouderen die bij het ont-
staan van een crisissituatie per direct een plek in 
een verpleeghuis nodig hebben. Schutsmantel had 
een aantal kleine logeerkamers met beperkte voor-
zieningen. Door slim naar de beschikbare ruimte te 
kijken hebben we op die plekken drie appartemen-
ten en vijf studio’s kunnen realiseren.’ 

Rustiger
Volgens Marcel is ook bij beperkte ruimte veel 
mogelijk: ‘Bij de studio’s hebben we gekozen voor 

een badkamer met dubbele deur. De badkamer kan 
uitgebreid worden op het moment dat het nodig is, 
de rest van de dag is er meer ruimte in de studio.’ 
Er is ook aandacht voor de werkomstandigheden. 
‘De studio’s hebben een plafondlift voor de transfer 
van bed naar badkamer. Dat is voor medewerkers 
prettiger werken. Voor bewoners is de transfer ook 
rustiger’, geeft Pedro aan. Voor dit project is hij 
ook blij met de samenwerking met de gemeente: 
‘Dankzij afspraken met de gemeente kunnen we 
twee studio’s vrij houden voor crisisopnames. Zo 
zorgen we er samen voor dat ouderen uit Bilthoven 
kunnen rekenen op goede zorg wanneer het nodig 
is’. Marcel: ‘Veel vastgoed is verouderd. De verbou-
wing bij Schutsmantel is een eerste stap.’

‘Ons vastgoed is de woonomgeving van bewoners en werkomgeving van mede-
werkers. Het moet dus aansluiten bij hun wensen en behoeften. En we kijken  
breder, namelijk naar de behoefte in de gemeenten en regio waar Warande actief 
is’, vertelt Marcel Blauw, manager vastgoed. Pedro Canters, regiomanager, valt 
hem bij. ‘Bij locatie Schutsmantel hebben we een mooie match gevonden tussen 
dat wat nodig is en dat wat kan. 

‘Wat bleek, vaak waren vaste dagen en tijden in het 
verleden door de leidinggevende opgelegd. Nu wilde 
bijvoorbeeld een medewerker ook graag nacht-
diensten werken.’ ‘Ook hebben we met medewer-
kers gesproken over gegroeide rechten en formele 
rechten’, vult planner Minouche van Vulpen aan, 
‘niet altijd makkelijke gesprekken, maar er ontstaat 
meer flexibiliteit.’ Het nieuwe rooster was in eerste 
instantie door de manager zorg en planner gemaakt. 
Dat schuurde voor medewerkers. Marijke: ‘Toen heb-
ben medewerkers zelf op basis van het totaal aantal 
beschikbare uren opnieuw naar het rooster gekeken. 
Zo zijn er nog drie diensten gewijzigd.’ De grootste 

verandering was dat contracturen anders geroosterd 
worden. Minouche: ‘Een deel van de uren wordt op 
vaste dagen en tijden gewerkt, de overige uren zijn 
flexibel inzetbaar. Zo kunnen we ervoor zorgen dat 
er altijd vaste gezichten aanwezig zijn. Dat scheelt 
enorm in vakantieperioden. Het is dan lang van 
tevoren bekend op welke momenten ZZP’ers nodig 
zijn.’ Het idee is dat bewoners nu vaker vaste gezich-
ten zien en medewerkers beter op elkaar ingespeeld 
raken. Marijke: ‘Het zou interessant zijn om te on-
derzoeken wat stabielere roosters betekent voor het 
welzijn van medewerkers en bewoners. Wij hebben 
in ieder geval het gevoel dat het goed doet!’

Vaste gezichten aanwezig
Op het Leendert Meeshuis is hard gewerkt aan betrouwbare roosters die op tijd 
bekend zijn. Marijke Hulsman, manager zorg, vertelt: ‘Bij de start hebben we met 
alle medewerkers over hun rooster gesproken. Wij hadden de verwachting dat  
veel keuzes door medewerkers waren gemaakt.’ 

VASTGOED & ROOSTERHANDBOEK

Januari / vaccineren  

start > Medewerkers kunnen  

bij de GGD terecht en de eerste  

vaccinatieronde voor bewoners 

vindt op onze locaties plaats.
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Waardevolle innovaties 
voor onze bewoners

Omarming van technologie

ZORGINNOVATIE

Zorginnovatie is een manier om beter aan de vraag van onze bewoners te vol-
doen. Bewoners hebben steeds meer zorgvragen als ze bij ons komen wonen. 
Daarom veranderen wij. En werken we steeds vaker met nieuwe technologieën. 
Dat doen we gestructureerd: met een gemeenschappelijke aanpak van zorg
innovatie waarbij medewerkers ideeën en knelpunten in hun werk aangeven. 

Waardevolle innovaties 
voor onze bewoners

We gaan met elkaar op zoek naar nieuwe of 
andere oplossingen. We richten ons op innovaties 
die waardevol zijn voor onze bewoners. En 
waarmee medewerkers hun werk makkelijker en 
beter kunnen doen. We hebben ervaren dat de 
omarming van technologie per persoon en per 
team verschilt en dat we onze zorgprocessen aan 
moeten passen op de veranderingen. 

Met een modern verpleegoproep systeem 
beantwoorden we hulpvragen van cliënten 
snel. Zo’n modern systeem gebruiken we in 
Bovenwegen. We willen dit in meer vestigingen 
invoeren. Hiervoor hebben we eerst beleid 
vastgesteld en knelpunten opgelost. We maakten 
verschillende beltonen voor verschillende 
hulpvragen en gebruiken beeld bellen. Hierna 
hebben we een ander zorg oproepsysteem in 
Heerewegen en Leendert Meeshuis ingevoerd. 
Medewerkers kregen een training. 

Een leefcirkel is een gebied waarin de 
bewoner zich vrij kan bewegen. Komt de 
bewoner buiten de leefcirkel, dan krijgt een 
medewerker een oproep. Iedere bewoner kan  
haar eigen ‘leefcirkel’ krijgen. In Bovenwegen 
werden al leefcirkels gebruikt. De techniek in 
locatie Heerewegen is in orde gemaakt voor 
gebruik in 2022. 

De Qwiekup is een apparaat waarmee je 
rustgevende bewegende beelden op het plafond 
kunt laten zien met of zonder geluid. Het bleek 
een verbetering. We gebruiken de Qwiekup in het 
Leendert Meeshuis en Schutsmantel. 

De WOLK heupairbag voorkomt heupletsel als 
iemand valt. De WOLK hebben we getest met 
medewerkers en een aantal bewoners. De airbag 
bleek bij deze bewoners een belemmering in hun 
vrijheid en veiligheid Daarom werken we er niet 
mee. 

Voor een medicijnuitgifte-apparaat en slimme 
luiers hebben we een testfase voorbereid. En met 
een datalogger in een medicijnkoelkast hebben 
we een test gedaan. Dit wordt vervolgd in 2022. 

Om nieuwe technologieën goed te gebruiken zijn 
ICT en opleiding nodig. We hebben geïnvesteerd 
de ICT-infrastructuur in onze gebouwen, laptops 
en tablets en we gebruiken een intranet waarmee 
we makkelijk en snel samenwerken.

Februari / afbouwen maat

regelen > Uitgangspunt is het 

welzijn van bewoners en de werkom-

standigheden van medewerkers. Voor 

bewoners is het belangrijk dat de be-

zoekregeling wordt uitgebreid, er meer 

mogelijkheden zijn voor activiteiten en 

dat ze weer naar de kapper kunnen.
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Werken aan 
vrijheid en veiligheid
Roelien Huisman (psycholoog) en Julien Brouwer (EVV)  
vertellen over hun ervaringen met de Wet Zorg en Dwang (WZD). 

WET ZORG EN DWANG

Tip voor collega’s 
Begin er gewoon aan, maak het niet te 
groot en doe het vooral samen met arts 
en psycholoog! 

Wat brengt de WZD ons?
Nu we te maken hebben met de WZD zijn we 
bewuster met de zorg bezig. We vragen ons 
meer af wat we aan het doen zijn en of er spra-
ke is van onvrijwillige zorg. Het is anders denken 
en dat doen we in samenspraak met elkaar; 
zorg, psycholoog en arts. Toen het nog draaide 
om vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) 
waren we meer bezig met het middel, ging het 
meer om kwantiteit dan om kwaliteit. Eens in de 
zoveel tijd moesten we als het ware alle VBM 
‘aftikken’ en was een plukpak bij voorbaat een 
VBM. Nu kijken we veel kritischer naar het effect 
van de maatregel op de bewoner. Sommige be-
woners hebben geen enkel bezwaar tegen een 
plukpak. Sterker nog: soms is iemand er zelfs 
blij mee. Is er echter wel sprake van onvrijwillige 
zorg? Dan gaat daar alle aandacht naar toe. 
Omdat we gelukkig niet veel met onvrijwillige 
zorg te maken hebben kan dat ook. We bren-
gen focus aan. Het draait niet om kwantiteit 
maar om kwaliteit. Wat dat betreft ervaren we 
de WZD als een verbetering. 

Een grijs gebied
Er is sprake van onvrijwillige zorg als je mensen 
beperkt in bepaalde zaken of als je dingen doet 
die iemand niet wil. ‘Als we medicatie verdekt 
toedienen omdat iemand ze niet wil innemen, 
gaan we in tegen de wil van die persoon. Dat is 
onvrijwillig. Maar we hebben ook een bewoner 
die graag wijn drinkt. Dat is in haar geval geen 
goed idee. Nu is ze heel tevreden met de wijn 
die ze drinkt. Ze weet alleen niet dat het om 
alcoholvrije wijn gaat. Tja, vind je dan dat er 
sprake is van onvrijwillige zorg? Dat zijn  
dilemma’s.’

Maart / meer versoepelingen > Bewoners mogen meer bezoekers per dag ontvangen en de bezoektijden zijn verruimd.  Vrijwilligers zijn weer welkom. En bewoners  en medewerkers mogen weer samen zingen, in kleine kring of met voldoende afstand.

Nagels verzorgen
Julien: ‘Een van onze bewoners verzet zich al 
lang hevig tegen het knippen van nagels aan 
handen en voeten. Daardoor kan hij moeilijk 
lopen en krijgt wonden aan de voeten. Er was  
in het verleden al veel geprobeerd maar het 
verzet bleef. Door de komst van de WZD moes-
ten we het stappenplan doorlopen en eigenlijk 
van vooraf aan beginnen. Wat zijn alternatieven, 
wat is het effect daarvan, kan het ook vrijwillig? 
We probeerden van alles: afleiding bieden met 
filmpjes van vliegtuigen (hij was vroeger piloot), 
andere tijdstippen, pedicure geen jasje aan, en 
ook handmassage. Het stappenplan dwong ons 
opnieuw de situatie te analyseren. Helaas leid-
den al deze alternatieven niet tot het gewenste 
effect. De WZD functionaris is betrokken en 
inmiddels ook de extern deskundige. De laatste 
bracht ons op het spoor van andere medicatie. 
Daar hadden we zelf niet aan gedacht, dat is 
winst. Binnenkort proberen we het uit. Helaas 
blijft er in dit geval nog steeds sprake van  
onvrijwillige zorg. Voor ons is het leerzaam dat 
we met elkaar het hele stappenplan gestructu-
reerd doorlopen. Dat geeft ons het gevoel dat 
we er alles aan gedaan hebben.’ 

Hoe verder? 
‘We merken dat we in de manier van kijken en 
bewustwording echt wel stappen maken met  
elkaar. Tegelijkertijd is het belangrijk ervaring op 
te doen. Het is nu nog zoeken. Hoe leg je alles 
vast, wanneer heb je het goed onderbouwd, sla 
je geen stap over? De EVV’s zijn verantwoordelijk 
voor het stappenplan. Dat voelt best zwaar. We 
moeten het vooral samen doen vanuit een ge-
deelde verantwoordelijkheid. Dus ondersteuning 
van EVV’s in deze rol door arts en psycholoog is 
wat ons betreft heel belangrijk en daarnaast het 
borgen van kennis bij (nieuwe) EVV’s.’ 

kwaliteit van zorg 
in 2021
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Goede zorg
in de laatste levensfase
Daniëlle Klomp (EVV) en Kristel Greup (consultverpleegkundige  
palliatieve zorg) vertellen hoe ze samenwerken aan goede palliatieve zorg.

Ondersteuning door  
consultverpleegkundigen
Daniëlle vertelt dat ze het als team heel fijn 
vinden dat ze de consultverpleegkundigen 
kunnen inschakelen. ‘Vooral om met ons mee te 
denken, te sparren, als we even zoekende zijn 
hoe de bewoner zo goed mogelijk te verzorgen 
in de laatste levensfase. We hebben het dan 
bijvoorbeeld over inzet van medicatie, betrek-
ken van de familie, eventuele inzet van ZZP 10 
of start van het zorgplan terminale zorg. Met 
hun ervaring en expertise en frisse blik weten ze 
vaak net een andere impuls te geven.’ Een van 
de consulten ging over een mevrouw met een 
ontwrichte heup. Ze had veel pijn en gaf steeds 
aan dat ze echt niet meer wilde. ‘Wij keken wat 
anders naar de situatie dan de arts. Samen met 
het team, de consultverpleegkundige en de arts 
lukte het uiteindelijk het goede beleid uit te 
stippelen waardoor ze zo comfortabel mogelijk 
was.’ Kristel vindt het erg fijn samenwerken met 
het team van afdeling Vollenhove (Heerewe-
gen). ‘Ze volgen de adviezen goed op en zetten 
ondertussen op eigen initiatief al veel inter-
venties in bij bewoners in de terminale fase. Ze 
leveren daarmee echt goede zorg in de laatste 
levensfase.’

Brochures, waakmanden  
en zorgplan terminale fase
Daniëlle: ‘De waakmanden gebruiken we veel 
en hebben we zelfs al aangevuld met extra ma-
terialen. Met een geurlamp of een kaarsje kun 
je sfeer creëren. Oliën voor massage, een boek-
je met teksten voor bij het waken. Dat laatste 
boekje ligt ook bij de receptie beneden zodat 
we het bij de hand hebben als we een bewoner 
uitgeleide doen. Het boekje ‘Nadenken over 

het levenseinde’ hebben we een enkele keer 
uitgedeeld en ingevuld. De uitdaging is om 
daarvoor een passend moment te vinden. De 
geestelijk verzorger helpt ons hierbij. Het zorg-
plan terminale fase helpt ons goed te signale-
ren op symptomen als pijn, vermoeidheid, eten 
en drinken waardoor we onnodig lijden zoveel 
mogelijk voorkomen. Dat werkt erg prettig.’

Speciale vrijwilligers  
terminale zorg
‘We hebben de vrijwilligers al in gezet voor een 
bewoner zonder familie. De vrijwilliger wist zo 
goed bij haar aan te sluiten en was zo liefdevol 
voor haar. Het is fijn voor ons te weten dat ie-
mand in goede handen is en de aandacht krijgt 
die zij nodig heeft. Dat is heel waardevol!’ 

‘Zo comfortabel
mogelijk’

PALLIATIEVE ZORG

April / en nog meer 
versoepelingen >  
Scholingen vinden op locatie 
plaats, vergaderingen met 
medewerkers van verschillende 
locaties mogen weer en de  
restaurants zijn open voor 
bezoekers.



Digitale werkplek
Warande heeft in 2021 het netwerk, veel apparatuur en een deel van de 
software vernieuwd. Er zijn in alle locaties duizenden meters 
extra datakabel getrokken en honderden wifi-punten opgehan-
gen. Een deel van de medewerkers heeft een nieuwe laptop 
gekregen. En we zijn over op een nieuw intranet waarmee we 
makkelijk met elkaar kunnen samenwerken. Zowel collega’s 
onderling als met mensen van buiten Warande. En: medewer-
kers kunnen nu op ieder apparaat, op ieder moment in een 
paar kliks bij protocollen en informatie. Waar ze ook maar 
zijn. Medewerkers kregen in kleine groepjes scholing in het 
gebruik van het nieuwe intranet.

KORTE BERICHTEN
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Positieve wens
Medewerkers doen hun best om alles zoveel mogelijk naar wens 
van cliënten te verzorgen. Dit gaat gelukkig vaak goed en daar 
kunnen ze trots op zijn! Soms lukt dat ook niet en komen cliënt, naaste en medewerkers 
vervolgens in onderling overleg niet tot een prettige oplossing. Dat is voor alle betrokkenen 
vervelend. Op dat moment kom ik in beeld. Op verzoek van cliënt, naaste en/of medewerker 
ga ik in gesprek met alle betrokkenen om er achter te komen wat er aan de hand is en wat 

zij belangrijk vinden. Door goed te luisteren en door te vragen 
komen we vaak goed met elkaar in gesprek, delen we nieuwe 
informatie met elkaar en komen we soms tot verrassende 
resultaten. Door vanuit een klacht in gesprek te zijn over wat 
een cliënt of naaste wel wil, de positieve wens, komen we 
samen verder. 
Marjolein de Jong, onafhankelijk klachtenfunctionaris 

korte
berichten

Werken aan decubitus
De decubituscommissie is nieuw leven ingeblazen. Ze zijn vooral ‘achter de schermen’ actief geweest. 
Protocollen zijn geactualiseerd op de Warandewijzer. Ook is het scholingsaanbod geïnventariseerd en 
nagedacht over wat er op de afdeling nodig is voor decubituspreventie. De praktijkverpleegkundige 
vertelt dat zorgmedewerkers bij (beginnende) decubitus de ergotherapeut en de praktijkverpleegkundi-
ge weten te vinden. De diëtist krijgt tegenwoordig vaker de vraag om mee te kijken of aanpassing van 
eten en drinken kan helpen bij het herstel van decubitus. Voor 2022 staan het werken met aandachts-
velders, preventie, meerwaarde van wisselligging en het wondprotocol op de agenda. Het decubitus-
percentage wordt maandelijks gemeten. Het lag in december onder de norm van 2,9%. 

Mei / het ergste lijkt achter 

de rug > Het crisisoverleg heet voor-

taan coronaoverleg. En meer versoepel-

ingen: naasten zijn weer welkom bij 

activiteiten van bewoners. Behandelaren 

ontvangen eerstelijnscliënten op locatie. 



Elkaar leren kennen  
op een andere manier
Wij vinden het belangrijk dat ouderen op hun eigen manier betekenisvol zijn, aansluitend op hun  
levensverhaal. Dat past bij een wens die we, met dank aan de Riki Stichting, hebben vervuld: zwem-
men in het zwembad. Afgelopen zomer zijn twee bewoners van De Loericker Stee, samen met twee 
medewerkers, gaan zwemmen. Zo’n activiteit verandert de relatie tussen bewoner en medewerker.  
Je leert elkaar op een andere manier kennen. Van het badpak passen tot de verhalen in de taxi over de 
omgeving. Zo draagt een activiteit eraan bij dat wij bewoners zien zoals zij zijn. Het roept ook vragen 
op: wie bereiken we, op welke manier? Gaan we voor activiteiten met veel deelnemers of meer kleine 
activiteiten waarin we gericht aandacht hebben? Goed om daar in 2022 bij stil te staan!
Rianne Laurijsen, coördinator cultuur en welzijn

9

Op weg naar vitale teams 
Met dat motto kwamen tijdens een inspirerende dag in september 20 collega’s bij  
elkaar. Om een beeld te krijgen bij het begrip ‘vitale teams’. Om te onderzoeken wel-
ke kansen de focus op vitale teams biedt. 

Thema
De arbeidsmarktkrapte is meer voelbaar dan ooit. We hebben veel vacatures. En dat 
naast een hoog verzuim en een hoog verloop is een somber perspectief. We zoeken 
naar een mogelijke knop om aan te draaien. In de vorm van veerkracht, werkplezier 
en de goede samenwerking in teams. Daar ging het over op deze dag. 

Resultaat
Een concreter beeld bij het begrip vitale teams, waarbij het dan gaat om zeggen-
schap, durven, vernieuwen, initiatief, werkdruk, samenwerken, groei, aandacht…  
en dat het een thema van ons allemaal is. Er is een Klein Slim Groepje medewerkers 
dat zich inzet om dit gesprek in de hele organisatie te voeren en levend te houden. 

Aanvullende diensten
We hebben gewerkt aan het verder in kaart brengen, uniformeren 
en administratief regelen van de aanvullende diensten. Er was 
geen eenduidigheid in het aanbod, de prijzen en de werkwijze op 
de verschillende vestigingen. Hierdoor wisten we van sommige 
bewoners niet van welke diensten zij gebruik willen maken. We 
hebben nu een duidelijk aanbod voor bewoners. En we verwer-
ken dit administratief efficiënter. De volgende stap is om ook 
alle eenmalige diensten goed in het nieuwe kassasysteem te zetten.

Juni / geen bezoekbeperkingen meer > Wel 
vragen we bezoek de algemene 
maatregelen te volgen. Mondneus-
maskers blijven beschikbaar, maar 
bezoek en medewerkers hoeven 
deze niet meer te dragen.
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De functie van manager zorg is relatief nieuw. In 
de zomer van 2020 zijn de teamleiders als mana-
ger zorg verder gegaan. En dat betekende voor hen: 
leren en ontwikkelen. Een aantal is met een studie 
gestart en samen geven ze het traject krachtig lei-
derschap vorm terwijl ze er aan deelnemen.

Dubbel
‘Het is goed om samen stil te staan bij de vraag 
hoe we de transitie vorm kunnen geven’, vertelt 
Dominic Knoop, manager zorg. ‘Eerlijk gezegd, in 
het begin voelde het traject krachtig leiderschap 
als een verplicht nummertje’. Annemarie Oost-
veen, ook manager zorg, valt hem bij: ‘Om goed 
invulling te kunnen geven aan de functie van ma-
nager zorg ben ik aan een opleiding gestart. Daar 
kwam het traject krachtig leiderschap bij. Omdat 
tijd beperkt is, vraag je jezelf dan toch af: wat kost 
het me, wat gaan we samen doen en waar draagt 
het aan bij? Inhoudelijk overlapt mijn opleiding 
met dit traject. Dat voelt dubbel, maar het is juist 
ook prettig om onderwerpen zoals gesprekstech-
nieken in te slijpen.’ 

Verbindend
Inmiddels hebben beiden de meerwaarde erva-
ren. Dominic: ‘Het werkt verbindend. Dankzij het 
traject zijn we als managers zorg boven de loca-
ties uitgestegen. Als je met collega’s van andere 
locaties deelt waar je tegenaan loopt en hoe je 
met uitdagingen omgaat draagt dat bij aan het 
‘Wij Warande’ gevoel. Je bent in je werk toch veel 
adhoc aan het regelen en organiseren. Het traject 
vraagt van je om stil te staan bij de langetermijn-
ontwikkeling van de afdeling en locatie. Ook dat is 
onderdeel van onze nieuwe functie.’ 

Betekenisvol
Karla Rebel, adviseur leren en ontwikkelen, bege-
leidt het traject krachtig leiderschap. ‘Het is goed 
dat Warande stil staat bij wat we van de managers 
zorg verwachten en dat zij hier zelf invulling aan 
geven.’ Zo hebben de managers zorg en regioma-
nagers in het traject met elkaar gedefinieerd wat 
we met krachtig leiderschap bedoelen: in krach-
tig leiderschap bepalen we gezamenlijk de juiste 
richting, werken we vanuit vertrouwen, aan mooi 
werk voor medewerkers en een fijne dag voor onze 
cliënten. Karla: ‘Doordat de definitie met elkaar is 
opgesteld is het meer betekenisvol voor alle betrok-
kenen.’ De managers bepalen ook mede de inhoud 
van het traject. ‘Tijdens een training waarderende 
gespreksvoering kwamen we erachter dat de mana-
gers zorg behoefte hadden aan het goede gesprek 
met het managementteam en de raad van bestuur. 
Toen hebben we de invulling van de dag omgegooid 
en zijn we het dialoogcafé voor gaan bereiden.’

Dezelfde taal
Het dialoogcafé was ook meteen één van de hoogte-
punten. Annemarie: ‘Je gaat in gesprek met leden van 
het managementteam die je in het dagelijks werk 
niet tegenkomt. Hoewel je voor dezelfde organisatie 
werkt, vergeet je soms dat je hetzelfde doel hebt. El-
kaar in een waarderend gesprek op de inhoud vinden 
doet de relatie goed.’ Voor Dominic is de samenwer-
king met de regiomanager veranderd. Het gesprek 
over wederzijdse verwachtingen is makkelijker 
geworden: ‘De inhoudelijke scholing helpt daarbij. 
Doordat je leert over bijvoorbeeld sturen en financiën 
ga je elkaar vinden. Je gaat dezelfde taal spreken.’

Intervisie
Corona heeft het afgelopen jaar roet in het eten 
gegooid, ook voor dit traject. Een deel van het 
traject was digitaal, een aantal bijeenkomsten ging 
helemaal niet door. Wat dat betreft mag 2022 het 
jaar zijn waarin we elkaar weer vrij mogen ont-
moeten. En waar ze dan naar uitkijken? Karla: ‘Ik 
ben benieuwd naar wat de intervisie voor mana-
gers zorg kan betekenen’. Dominic en Annemarie 
kijken allebei uit naar het derde dialoogcafé, dat 
het managementteam deze keer organiseert.

Bij Warande vinden we het belangrijk dat leidinggevende en medewerkers  
elkaar kennen en makkelijk kunnen benaderen. En dat de manager zorg de bewo-
ners kent. Daarom ondersteunt een manager zorg één of meer zorgteams die ge-
zamenlijk de verantwoordelijkheid voor 30 tot 40 bewoners dragen. De managers 
zorg zijn samen met de teamleider gastvrijheid en services verantwoordelijk voor 
het dagelijks leven binnen de locatie. Ze zijn het gezicht van de locatie. 

Krachtig leiderschap

KRACHTIG LEIDERSCHAP

Juli / landelijk nemen besmettin

gen toe > Uit voorzorg gaan bezoekers en 

medewerkers weer verplicht een mondneus-

masker dragen. Het aantal medewerkers in qua-

rantaine stijgt. Warande neemt zelf sneltesten af 

bij medewerkers zodat zij sneller inzetbaar zijn.
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Medezeggenschap 
en toezicht
Identiteitsraad
De identiteitsraad wil met Warande meedenken 
over de vraag hoe de antroposofische identiteit 
binnen het geheel kan worden vormgegeven, pas-
send in deze tijd. De raad is blij met de initiatieven:
•  Het Antroposofisch Expertise Team heeft ver-

schillende behandellijnen gepresenteerd als 
aanvulling op de zorg en behandeling die door 
Warande geboden worden. De aanvullende be-
handeling is zichtbaar en beschikbaar.

•  Het onderzoek of ‘de bespreekcirkel’ een hulp-
middel voor het zorgleefplan en de bespreking 
ervan kan zijn om tot een aanvulling/verdieping 
op de vier domeinen vanuit het antroposofische 
mensbeeld en de positieve gezondheid te komen.

•  Het meedenken van de raad over de toekomst 
(nieuwbouw) van verpleeghuiszorg. Wat is goede 
zorg, wat kan vanuit het antroposofisch mens-
beeld aanvullend zijn op de visie die Warande 
ontwikkelt?

De Identiteitsraad is verheugd met deze concrete 
stappen die nu door de organisatie gezet zijn, en 
wil waar mogelijk de ingezette ontwikkelingen 
ondersteunen.

Ondernemingsraad
2021 was een bijzonder jaar waarin de COVID19 
pandemie van iedereen een grote mate van flexibi-
liteit heeft gevraagd. Ook heeft het ons geleerd hoe 
belangrijk menselijk contact is en welke conse-
quenties isolatie met zich mee brengen. Communi-
catie, het met elkaar in verbinding zijn, is essenti-
eel. Voor Warande als geheel en binnen afdelingen 
om de betrokkenheid van bewoners, naasten en 
medewerkers te vergroten.

We hebben ons op verschillende fronten gehero-
riënteerd. We hebben besloten afscheid te nemen 
van onze kinderdagverblijven en de dagopvang. We 
richten ons op onze kerntaak: zorg voor ouderen 
met een complexe zorgvraag. De komende jaren 
wordt veel verbouwd en komt er nieuwbouw. Ook 
hiervoor is in verbinding zijn met alle betrokkenen 
van groot belang.

Dat geldt ook voor de communicatie tussen OR en 
Raad van Bestuur. Het afgelopen jaar verliep het 
gesprek soms constructief, op andere momenten 
haperde het. Dan begrepen we elkaar niet, werd 
de boodschap van de ander niet gehoord. Ook dat 
hoort bij communicatie, zo hebben we het afge-
lopen jaar geleerd. Gelukkig is het gesprek nooit 

verstomd, wisten we elkaar 
aan te spreken, vragen te stellen en met geopende 
oren verder samen te werken.  
Samen leren en verbeteren geldt ook voor ons.

Cliëntenraad
Als cliëntenraad kijken wij vanuit het perspectief 
van de cliënt naar de plannen van en veranderin-
gen binnen Warande. Ook in 2021 zijn we weer bij 
veel onderwerpen betrokken waaronder verbouw, 
kwaliteit van zorg, cliënttevredenheidsonderzoek, 
rookbeleid, privacybeleid en niet in de laatste 
plaats corona en de beschikbaarheid van zorgme-
dewerkers. 
Ook hebben we uitgebreid stilgestaan bij het man-
telzorgbeleid. Mantelzorgers hebben een belangrij-
ke rol in het welbevinden van de bewoner. Wat zij 
willen en kunnen betekenen kan sterk verschillen. 
Voor de cliëntenraden is het belangrijk dat zij zich 
welkom en gezien voelen en dat er ruimte is om er 
te zijn zoals cliënt en mantelzorger dat willen.

Raad van Toezicht 
De coronapandemie vroeg de afgelopen twee jaar 
alle energie en aandacht van bewoners, naasten 
en medewerkers. Het is knap dat Warande in die 
omstandigheid oog heeft voor zowel het heden 
als de toekomst, voor wat nu moet en de komen-
de jaren nodig is. Warande weet waar ze staat en 
is daar open over. De plannen voor de toekomst 
kristalliseren zich stapsgewijs uit. Daarin klinkt 
een nieuwe eigenheid, mede gevoed vanuit de 
antroposofie. Dat is nodig, want de ouderenzorg en 
daarmee Warande, staat met de arbeidsmarktkrap-
te en dubbele vergrijzing voor een grote uitdaging. 
Als Raad van Toezicht ondersteunen en bewaken 
wij de ontwikkeling van Warande. De dialoog met 
vertegenwoordiging van bewoners, hun naasten en 
medewerkers vinden wij daarbij essentieel. Daar 
geven we ook de komende jaren graag vorm aan.

Augustus / een  
rustige maand >  
Er worden geen bewoners 
positief getest. Ook vindt  
er geen wijziging van maat-
regelen plaats.

MEDEZEGGENSCHAP EN TOEZICHT

kwaliteit van zorg 
in 2021
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Van vinken 
naar het verhaal
Bij Warande zijn we er van overtuigd dat kwaliteit van zorg  
in de relatie tussen bewoner en medewerker ontstaat. We willen aan onze  
professionele standaarden voldoen, zodat de zorg veilig is en passend bij de 
bewoner. Ons doel is bijdragen aan een fijne dag van de bewoner, zodat hij of  
zij van betekenis kan zijn. Daarom hebben we gekozen voor certificering volgens  
PREZO Care, een kwaliteitsmodel van Perspekt. De eerste audits hebben  
in 2021 plaatsgevonden.

PREZO Care
Met PREZO Care werken we aan de hand van 
verhalen uit de alledaagse praktijk. Dat zijn 
de verhalen van alle betrokkenen: bewoners, 
naasten, zorgprofessionals, ondersteuners, 
managers en bestuurder. De dialoog over de 
waarden, regels, dilemma’s en risico’s die uit 
deze verhalen naar voren komen staat centraal. 
Charles Snijder, adviseur zorgkwaliteit, is blij 
met deze vorm van certificering: ‘Het is fijn dat 
we een model hebben gevonden dat aansluit 
bij onze visie op kwaliteit van zorg. Vroeger rich-
ten we ons bij certificering vooral op de vraag 
of de processen, procedures en formulieren 
allemaal klopten. PREZO Care is gericht op de 
dagelijkse praktijk waarin elke werknemer bezig 
is met het verlenen van goede zorg en hoe het 
steeds een beetje beter kan worden. Dat is 
natuurlijk waar het om gaat.’

Verkennen
Voor deelnemers start het auditteringstraject 
met de waardendialoog, waarin een dwars-
doorsnede van betrokkenen bespreken welke 
waarden belangrijk zijn bij Warande en welke 
dilemma’s en risico’s we tegenkomen. Esther 
Herkhof, coördinator cultuur en welzijn: ‘Het is 
goed om heel bewust met elkaar te kijken hoe 
je werkt en wat je daarin belangrijk vindt. Juist 
de brede vertegenwoordiging vond ik hierin van 
grote toegevoegde waarde.’

Verdiepen
Op de verkenning volgt de verdieping.  
Auditoren van Perspekt lezen documenten en 
rapportages, observeren de zorgverlening in de 
verpleeghuizen en gaan in gesprek met mensen 
die bij de zorg betrokken zijn.

In context plaatsen
In de bevindingendialoog gaan we met dezelfde 
groep als de waardendialoog in gesprek over 
de bevindingen die tijdens de verdieping zijn 
opgedaan. Dat was volgens Karen Siebring, spe-
cialist ouderengeneeskunde, een open gesprek: 
‘Vanuit die uitwisseling ontstond ruimte voor het 
bespreken wat er goed gaat en maar ook wat er 
nog niet goed gaat, wat beter kan. Zonder oor-
deel. Esther is het daarmee eens: ‘We hebben 
in de dialogen heel mooi van gedachten kunnen 
wisselen en ervaringen kunnen delen. Het was 
fijn en soms ook confronterend om te horen hoe 
bewoners en naasten de zorg ervaren’.

Analyseren en concluderen
Op basis van de dialogen en de verdieping 
maakt Perspekt in de vorm van een rapportage 
een eindbeeld op van de kwaliteit van zorg. Die 
rapportage geeft veel inzicht en mag nog wat 
scherper. Charles: ‘De verhalen van de dagelijk-
se praktijk geven inzicht en zijn niet gecompli-
ceerd. De rapportage van Prezo Care zou daar 
beter op aan kunnen sluiten. Wat ik terug hoor 
is dat de rapportage toch ook als uitgebreid 
en wollig ervaren is’. Het verslag wijkt volgens 
Karen dan ook af van wat we gewend zijn: ‘Het 
is geen lijstje met wat we wel en niet goed maar 
bevat bevindingen waar we mee aan de slag 
kunnen waarbij een verbinding gelegd wordt 
met het verhaal van Warande’.

Resultaat
Naast het rapport over de kwaliteit van zorg blijkt 
PREZO Care inderdaad het kwaliteitsbewustzijn 
te vergroten. Esther: ‘Een naaste benoemde in 
de dialoog dat ze het soms moeilijk vindt om 
dingen aan te geven aan medewerkers die toch 
al heel druk zijn. Hierdoor probeer ik iedereen 
die bij mij binnen loopt met een vraag heel be-
wust het gevoel te geven dat zij mij niet storen’.

PREZO CARE EN AUDITTERING

September / nog een rustige maand > Twee bewoners worden  positief getest. En het is niet langer  verplicht om binnen locaties een mond-neusmasker te dragen.
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Oktober / werkdruk neemt toe > Het aantal  positief geteste medewerkers groeit en daarmee de werkdruk. Toch blijft het aantal positief  geteste bewoners laag.

LEREN EN ONTWIKKELEN

Samen werken aan vakmanschap en professionaliteit is een vereiste om als  
organisatie wendbaar te zijn. Voor Warande is dit belangrijk en we investeren 
hier flink in, ook financieel. In 2021 hebben we ruim meer uitgegeven dan de 
verplichte 2% van de bruto loonsom. En dan zijn de scholingsuren van mede-
werkers nog niet meegerekend. Als adviseurs leren en ontwikkelen zijn wij nauw 
betrokken bij de verschillende vormen van leren binnen Warande: elearning, 
bij en nascholing, opleidingen, intervisie en coaching. 

Twee pareltjes uit het afgelopen jaar:

•   Warande biedt sinds april 2021 zorgmedewer-
kers (vanaf niveau 3) de mogelijkheid zich in te 
schrijven in het Kwaliteitsregister Verpleegkun-
digen & Verzorgenden. Warande heeft hiervoor 
een collectieve overeenkomst afgesloten. Het 
Kwaliteitsregister helpt zorgmedewerkers om 
deskundig te blijven.

•   Teams hebben de beschikbaarheid over een 
teamleerbudget, waarbij zij bepalen waar ze 
het aan besteden. In 2021 zijn teams naar het 
wondcongres, jaarcongres palliatieve zorg en 
de nursing experience gegaan.

Dit is nog maar een greep uit de tientallen leeracti-
viteiten van het afgelopen jaar. Voor 2022 staat een 
mooie uitdaging te wachten: leren en ontwikkelen 
meer integreren in het dagelijks werk!

Karla Rebel en Marije Lankamp, adviseurs leren 
en ontwikkelen

Groeien en 
laten bloeien

Opleiden op maat 
In 2019 zijn we gestart met de Warande Academie.  
De leerlingen werken bij Warande en volgen het theo-
retisch deel van de studie bij de Warande Academie in 
Houten. Docenten van MBO Utrecht-Gooise Zorgaca-
demie geven de lessen. De opleiding is modulair en 
op maat. In 2021 had Warande 93 leerlingen van hel-
pende niveau 2 tot en met verpleegkundige niveau 6. 

In 2021 is de Warande Academie uitgebreid naar vier 
combinatieklassen van verzorgende IG en verpleeg-
kundige. Naast deze combinatieklassen start in mei 
2022 een klas van 24 leerlingen voor de opleiding 
tot helpende. Dit is een eenjarige opleiding met de 
mogelijkheid om door te stromen naar de verzorgen-
de IG opleiding. In 2022 ontwikkelen we opleiden 
op maat verder. We gaan theorie en praktijk meer 
vervlechten. Zo gaan experts van Warande gastlessen 
geven op de Warande Academie.

Els Straalman en Marijke de Kruijk, praktijkopleiders
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Antroposofisch expertiseteam
‘Het antroposofisch expertiseteam bestaat 
uit een grote groep medewerkers, sommigen 
actief en sommigen volgend. We komen elk 
jaar 4 á 5 keer bij elkaar, in de tussentijd werken 
subgroepen onderwerpen inhoudelijk uit,’ 
vertelt Harriët den Braber, fysiotherapeut en 
voorzitter. ‘Zo hebben we het initiatief genomen 
voor een heidag antroposofie waarin we samen 
stil hebben gestaan bij wat in ontwikkeling is, 
waaronder de bespreekcirkel.’

Bespreekcirkel
De bespreekcirkel is een hulpmiddel dat bij de 
bespreking van het zorgleefplan ter reflectie 
op tafel ligt. ‘Bij de bespreking van het zorg-
leefplan met bewoners en naasten gaat de 
aandacht vaak uit naar praktische zaken: de 
was, de warme maaltijd of de zorgverlening die 
niet tijdig plaats vindt. Vanuit het antroposo-
fisch mensbeeld brengen we het gesprek graag 
een laag dieper, op zingeving en wat voor de 
oudere van belang is,’ vertelt Paul Schmitz, 

Bij twee verpleeghuizen is de zorgverlening geïnspireerd door en gebaseerd op 
het antroposofisch gedachtegoed; Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis. 
Dit geldt ook voor de afdeling Eva Mees bij locatie Bovenwegen. Zorgverlening 
vanuit de antroposofie doet een ander beroep op de bewoner, naaste en mede-
werker. Het afgelopen jaar heeft de antroposofie een impuls gekregen en is ze 
steeds zichtbaarder aanwezig.

Antroposofie 
samen dragen

specialist ouderengeneeskunde. Harriët: ‘Met 
de bespreekcirkel ga je samen op zoek naar het 
wezen van de mens en wat zijn/haar opdracht 
hier nog is. Wat aan het verblijf bij ons kan nog 
bijdragen aan de biografie van de persoon?’ De 
bespreekcirkel is van allen die deelnemen aan 
het gesprek en kan richtinggevend zijn voor het 
gesprek. Paul: ‘Op dit moment wordt hij op de 
antroposofische locaties gebruikt, maar hij is 
zeker Warandebreed inzetbaar’.

Behandeling vanuit de  
antroposofie
Zorg die geïnspireerd is vanuit de antroposo-
fie kan van grote meerwaarde zijn. Dan helpt 
het als bekend is wat de mogelijkheden zijn. 
Daarom is voor de ziektebeelden parkinson, 
CVA, dementie en palliatief beschreven welke 
aanvullende behandeling we kunnen bieden. 
Paul: ‘Voorbeelden hiervan zijn specifieke 
massages, inwrijving met olie die rust geeft of 
euritmie waarbij bepaalde klanken gecombi-
neerd met beweging een specifieke werking 

zorg,
naasten

participatie

welbevinden,
gezondheid

woon-, leef-
omstandigheden

voeding,
ritme, natuur

huis,
hulpmiddelen

omgevings-
bewust zijn,

cultuur

mentaal
welbevinden

Vitaliteit

Gevoel,
bewustzijn

‘ Ik ’

Lichaam

November / maatregelen aan

gescherpt > Medewerkers en bezoekers 

dragen weer verplicht een mondneusmasker. 

Gemeenschappelijke ruimtes van bewoners 

zijn niet meer toegankelijk voor bezoek.  

Bewoners ontvangen de boostervaccinatie.
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op het lichaam hebben’. Pauline van Baar, beeldend 
therapeut - AG, vult aan: ‘Zo maken bewoners bij 
beeldende kunst een proces door waarin ze zelf iets 
creëren of het creëren beleven. Dat bevestigt voor 
hen dat ze iets kunnen. De inspiratie, materialen, 
vormen en kleuren brengen steeds iets anders in 
beweging.’

Helende woonomgeving
Ook de woonomgeving kan bekeken worden vanuit 
de vraag wat het in beweging brengt. Daarom heb-
ben we onder woorden gebracht wat we verstaan 
onder een helende woonomgeving voor mensen 
met dementie. Pauline: ‘We hebben dit op twaalf 
punten beschreven waaronder licht, akoestiek en 
kleur. Medewerkers hoeven niet te wachten totdat 
ze hiermee aan de slag kunnen. Als we onszelf de 
vraag stellen of de woonomgeving het ritme van de 
dag of het jaar volgt, dan zien we meteen dat plastic 
narcissen in de herfst niet kloppen. Dat een stilstaan-
de klok bewoners in verwarring brengt. Het is goed 
om ons te realiseren dat aandacht voor de fysieke 
woonomgeving ook aandacht voor de bewoner is.’

In beweging
Zo zijn we op het gebied van antroposofie in bewe-
ging. Pauline, Harriët en Paul geven daar graag nog 
wat in mee: ‘Visies, hulpmiddelen en methodieken 
zijn mooi. Het gaat er uiteindelijk om dat de antro-
posofie onderdeel is van het dagelijks leven. Als wij 
aandacht hebben voor bewoners, elkaar, het volgen 
van het ritme van de natuur en deelnemen aan 
jaarfeesten dragen we de antroposofie samen.’ Een 
mooi voornemen om in 2022 vervolg aan te geven.

‘Aandacht voor  
de woonomgeving  
is ook aandacht  
voor de bewoner’

Verwondering
Op het Leendert Meeshuis hebben wij de 
introductiecursus antroposofie gevolgd. Na 
die cursus merkte ik bij mijn collega’s en-
thousiasme en vraag naar meer. De hand- en 
voetinwrijving wordt nu vaker toegepast, het 
geeft verwondering wat die extra aandacht kan 
doen. Vanuit die cursus heb ik de antroposo-
fische zorg weer in beweging zien komen op 
de afdelingen en is er veel meer aandacht voor 
de warmte van de bewoners en van elkaar. 
Ook heb ik de antroposofische palliatieve 
cursus gevolgd, in een kring van medewerkers 
uit andere locaties. Dat is altijd bijzonder. We 
kennen elkaar niet allemaal, maar als we met 
hetzelfde thema bewust aan de gang gaan, 
blijken we erg verbonden met elkaar. Zo’n 
antroposofische cursus is niet alleen goed voor 
het therapeutisch leefklimaat van bewoners, 
maar spreekt ook iets aan in onszelf... en juist 
dat ontroert me ook!
Veronique Boeckx, verpleegkundige en EVV

December / verdere 
aanscherping > Bezoek is 
beperkt tot 2 personen per dag, 
met uitzondering van de feest-
dagen. De kappers gaan weer 
dicht. Activiteiten voor bewoners 
zijn per afdeling. Medewerkers en 
vrijwilligers kunnen de boosterprik 
krijgen bij Warande.
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Wanneer iemand bij Warande komt 
wonen, verandert er veel in haar of 
zijn leven. Ook het leven van de naaste 
of mantelzorger verandert. Dat kan een 
partner zijn, maar ook een zoon, nicht 
of betrokken buurvrouw. Vaak hebben 
mensen lang en/of intensief voor iemand 
gezorgd, met alle verdriet en vreugde die 
daarbij komt kijken. Naasten en mantel-
zorgers kennen ‘onze’ bewoner door en 
door. Zij zijn een belangrijke schakel in 
de kring rondom de bewoner. Bij Warande 
zorgen we voor een fijne dag voor onze 
bewoners, samen met naasten. Iedereen 
heeft daar een eigen rol in en staat open 
voor verbetering. 

Audits
In interne audits komt dit duidelijk naar 
voren. Zoals de wens om de aanstaan-
de bewoner thuis te bezoeken, voor de 
verhuizing. Dit levert actuele informa-
tie over de situatie van de cliënt, want 
zorgvragen zijn vaak complex. En op de 
dag van verhuizing voelen mantelzorgers 
zich welkom en er is herkenning bij de 
cliënt. Ook wanneer iemand al langer bij 
ons woont, betrekken we mantelzorgers 
bij de zorg. Tijdens een audit komt een si-
tuatie aan de orde, waarbij het zorgteam 
nadrukkelijk de zoon van een bewoonster 

heeft betrokken. Mevrouw was namelijk 
niet gelukkig en continu aan het moppe-
ren. In het gesprek met de zoon heeft het 
team gezocht naar concrete oplossingen. 
Hierdoor werd het glas halfvol in plaats 
van halfleeg. Na verloop van tijd bleek 
dat mevrouw veel lieflijker werd en het 
moppergedrag veranderde.

Ideaal
Bernadette Drenth, lid van de cliënten-
raad, heeft een duidelijke wens voor 
naasten. “Mijn ideaalbeeld is dat je als 
mantelzorgers een soort familie bent, een 
schaduwfamilie. Je weet van elkaar wat 
je door maakt en dan heb je steun aan el-
kaar. Andere mantelzorgers weten de weg 
en bij wie ik terecht kan met een vraag. 
Ook wil je als mantelzorger betrokken 
zijn bij de mensen naast wie je moeder 
of vader woont in het huis. Je bent met 
elkaar een gemeenschap. En dan wil je 
weten hoe het is en gaat met de mensen 
om je heen.”

‘Je bent met elkaar 
een gemeenschap’

Naasten betrekken  
bij zorg


