Meriant
Waaraan is het extra geld besteed?
“Dat geld geven we uit aan extra handen aan het bed,
aan het scholen van medewerkers en aan welbevinden.
Op alle huiskamers is nu een aantal uren per dag extra
personeel aanwezig. We hebben 26 zij-instromers aangetrokken en we creëerden samen met NHL Stenden
Hogeschool een nieuwe praktijkopleiding niveau 5,
gebaseerd op een mix van verpleging, welzijn en gastvrijheid. Voor het welbevinden van onze bewoners ligt
de nadruk op aansluiten op wie zij zijn en activering. We
zetten technologie in, zoals tovertafels en hometrainers
met een beeldscherm waarmee ouderen tochten in (on)
bekende omgevingen kunnen maken. En actieve
muziekbeleving is structureel. Verder pasten we ons zorgleefplan aan. Dat bestaat nu uit één A4’tje ‘Wie bent u?’,
geschreven in de ik-vorm. Het behandelplan beperkten
we tot dat wat met het ziektebeeld te maken heeft.”

klein gemaakt en dat betekent dat de keuzes overal
anders kunnen zijn. Maar dat mag ook, want dat sluit
maximaal aan op de behoeften van de bewoners en
medewerkers. Uiteraard is de cliëntenraad steeds nauw
betrokken.”

Wat merken de bewoners hiervan?
“Bewoners merken dat er meer activiteiten zijn en dat er
meer aandacht is voor en meer aansluiting bij hun eigen
persoon. We laten het dagelijks leven onderdeel zijn van
het dagprogramma: samen bedenken wat er die avond
op tafel komt, samen eten koken, een spelletje doen.
Dat vinden bewoners fijn. Dit merk ik als ik rondloop op de
afdelingen maar ook tijdens georganiseerde gesprekken
met bewoners, familie, vrijwilligers en Meriant collega’s
over hoe het leven en de zorg ervaren wordt, wat goed is
en wat beter kan.”

Hoe is deze keuze gemaakt?

Wat betekent het voor medewerkers?

“Alles wat we doen past bij de beweging ‘Erken wie ik
ben’, die Meriant in 2015 inzette om het kleinschalig
wonen vorm te geven. Samen met bewoners, hun familie,
vrijwilligers, medewerkers en betrokkenen buiten Meriant
hebben we nagedacht hoe dat eruit moet zien, zowel in
grote sessies als op huiskamerniveau. We hebben het

‘‘Mensen ervaren de ruimte om vanuit hun professionaliteit
initiatieven op allerlei vlakken te nemen die het leven
voor bewoners waardevol maken. Medewerkers krijgen
veel ruimte om zichzelf te ontwikkelen in hun vak en
worden gestimuleerd zich door te ontwikkelen via praktijkroutes van niveau 3 naar 4, van 4 naar 5 en naar HBO-v.
Deze kennis komt terug op de huiskamers en wordt
geregeld getoetst op de bijdrage voor de kwaliteit van
leven van de bewoners.”

Wat zijn uw plannen?

Hugo Broekman
Directeur, werkt sinds 2015 in de ouderenzorg
“Je bent maar één adertje in je hoofd verwijderd
van het verpleeghuis: zou je daar dan willen
verblijven? Zo goed moet het zijn.”
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“We willen de beweging die we maken doorzetten.
Daarvoor moeten we voorkomen dat al die dingen
die we doen losstaande (en apart te verantwoorden)
projecten zijn. Het mag geen versnippering van activiteiten worden. Ons doel is op alle mogelijke manieren
consistent invulling te blijven geven aan ‘Erken wie ik
ben’, zodat we aan de rafelrandjes van het leven toch
nog genietmomenten kunnen creëren.”

“Op alle huiskamers
is nu een aantal
uren per dag extra
personeel aanwezig.”
Het verschil in kwaliteit wordt gemaakt in het contact
tussen bewoners, familie, vrijwilligers en zorgprofessionals.
En de basis moet gewoon goed zijn.

Missie/visie
Meriant verleent zorg vanuit haar visie ‘(h)erken wie
ik ben’. Dat wil zeggen dat we ons zoveel mogelijk
aansluiten bij uw leefwijze en -ritme, want zorg
moet gewoon goed zijn! We vinden het fijn als u
uw wensen aan ons kenbaar maakt. We vinden
niets gek of vreemd. Bij ons bepaalt u zelf wat wél
en niet bij u past. Uw vrijheid is ons grootste goed.
We werken graag samen met familieleden en
naasten. Zij zijn bij ons altijd welkom. We verlenen
deskundige zorg in kleine teams, met vertrouwde
gezichten en persoonlijke aandacht. Kleinschalige
zorg noemen we dat. Om u een veilig gevoel te
geven. Zo maken we graag het verschil.
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