Het Spectrum
Waaraan is het extra geld besteed?
“We zetten de extra middelen volledig in voor extra
personeel dat zich direct bezighoudt met cliënten. Het
gaat niet naar mensen die plannen maken vanachter
een bureau. We besteden geld aan:
1) Meer echte aandacht op de huiskamers, 80% van het
geld gaat hierheen. We letten zowel op toezicht als op
wooncomfort, de extra aandacht staat centraal. Ook voor
somatische cliënten. We hebben dertig gastvrouwen in
dienst genomen.
2) Zinvolle dagbesteding: we letten extra op daginvulling
in de weekends en mogelijkheden voor bewoners die
moeilijker kunnen deelnemen aan groepsactiviteiten.
3) Meer bewegen: we hebben twee beweegagogen
aangenomen die zich bezighouden met de bewoners
zelf én die onze medewerkers en vrijwilligers instrueren.
4) Mindfulness: psychologen en geestelijk verzorgers
verzorgen stiltebijeenkomsten.”

kamers en zinvolle dagbesteding de belangrijkste
aandachtspunten waren. Maar ook uit onze eigen
organisatie kwamen deze thema’s omhoog: de cliëntenraad signaleerde dat de namiddagen zo onrustig waren
op de groepen, dat er dan eigenlijk te weinig medewerkers waren. Familieleden van cliënten gaven rechtstreeks
aan dat er behoefte was aan ‘meer bewegen, liefst buiten’.
Aan de zorgmedewerkers en behandelaren hebben we
actief gevraagd wat er nodig was. Zowel de cliëntenraad,
de ondernemingsraad als de raad van toezicht zijn goed
te spreken over onze aanpak. En we koppelen de stand
van zaken steeds heel inzichtelijk aan hen terug. Deze
zomer gaan we alvast kijken en vergelijken wat de veranderingen in de teams opleveren, aan het einde van dit
jaar evalueren we.”

Hoe is deze keuze gemaakt?
“We hebben ons deels laten inspireren door het kwaliteitskader, waar in onze ogen de aanwezigheid op de huis-

Wat betekent het voor medewerkers?
“De medewerkers kunnen hun werk rustiger doen. Het
is een prettiger gevoel als je met een cliënt op zijn kamer
bezig bent en je weet dat de huiskamer bezet is. Dan doe je
de handelingen rustiger, wordt ook de bewoner misschien
rustiger en wordt zodoende je werk gemakkelijker, prettiger.
De teams hebben het beschikbare geld zélf besteed, zélf
hun accenten gelegd. Het ene team heeft gekozen voor
meer leerlingen, het andere maakt gebruik van gastvrouwen. Die functie is nieuw en biedt ook mogelijkheden
voor zorgmedewerkers voor wie de zorgtaken te zwaar
worden.”

Sinds juli 2017 bestuurder. Inmiddels ruim 8 jaar
werkzaam in de langdurige zorg, zowel in de
gehandicapten- als ouderenzorg.
“Voor mij staat realiseren van hoogwaardige zorg
centraal, waarbij collega’s de ruimte ervaren om
hun passie voor de zorg te etaleren.”
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Dat er altijd iemand kan zijn bij de bewoners in de huiskamers is een fijn idee. Het maakt het eenvoudiger een
prettige sfeer en een veilige en comfortabele omgeving
te creëren. Hierdoor ontstaat meer rust voor iedereen.

Wat merken de bewoners hiervan?
“Zij krijgen meer aandacht. Als ze op de huiskamer zijn,
is daar iemand voor hen. Maar ook als ze verzorgd worden
op hun eigen kamer, is daarvoor meer tijd en rust.”

Jurjen Sponselee

“Meer echte aandacht
op de huiskamer,
80% van het budget
gaat hier heen.”

Wat zijn uw plannen?
“We blijven inzetten op meer personeel. Daarbij moeten
we ons realiseren dat we verder moeten kijken dan alleen
gekwalificeerd – schaars! – zorgpersoneel. Een belangrijke
vraag voor de toekomst is hoe we onze zorgmedewerkers
optimaal kunnen ondersteunen. Hoe we dat precies gaan
doen, is nog niet duidelijk. Eén ding blijft voorop staan: de
extra middelen moeten direct naar de zorg voor bewoners
gaan, daarvoor is dit geld bestemd.”

Missie/visie
Wij gunnen u een leven waarin u zoveel mogelijk
eigen keuzes maakt en u uzelf kunt zijn. Juist
wanneer het soms wat minder makkelijk gaat.
Daarom is alles wat wij doen er op gericht om u en
uw sociaal netwerk te ondersteunen bij het zo
zelfstandig en prettig mogelijk inrichten van uw
leven. Ons aanbod aan u is veelzijdig. Wij zijn
nieuwsgierig naar u en uw verhaal en zijn nabij als
u ons nodig heeft. En wanneer uw (zorg)vraag
verandert, kunt u blijvend op ons rekenen.
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