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Stichting Zorgkamer
Voorwoord
Het jaar 2021 was een spannend jaar dat helaas, net als in 2020, in het teken stond van de
coronapandemie. Spannend vanwege onze kwetsbare doelgroep, de groep die landelijk
gezien ook het meest getroffen is door de ziekte op zich. Spannend voor de mantelzorgers,
hoe houd ik mij staande? Als Zorgkamer hebben we geprobeerd er zo veel mogelijk te zijn
voor onze deelnemers en mantelzorgers. Juist nu, terwijl dat niet geheel vanzelfsprekend
was. Er is gekeken naar mogelijkheden; naar waar wat wel kon en dat was best veel. Met
trots kunnen we zeggen dat er afgelopen jaar ondanks alle beperkende maatregelen veel
beweging is geweest; intern met de deelnemers, mantelzorgers, vrijwilligers en
beroepskrachten, en in samenwerking met externen allerlei stakeholders. Er is ingezet op
vitaliteit voor onze bezoekers, maar ook voor onze medewerkers. Hierover leest u alles in
het inhoudelijk jaarverslag.
Daarnaast hebben we in 2021 ingezet op de beweging van de Zorgkamer van
maatwerkvoorziening naar voorliggende voorziening voor de gemeente Doetinchem. Sinds
het ontstaan van de Zorgkamer werken we heel nauw samen met de Stadskamer. De
Stadskamer hoeft als voorliggende voorziening mensen bij binnenkomst niet meer te
vragen wat mensen hebben of waarom ze niet mee kunnen doen voordat men kan
participeren. Bij de Zorgkamer vragen we eigenlijk aan mensen of ze hulp bij toiletgang of
intensievere begeleiding nodig hebben om mee te kunnen doen. Niet iets wat echt passend
is bij onze gezamenlijke visie op zorg, op normaliseren. De behoefte van mensen om te
kunnen participeren is in wezen namelijk niet anders. Om meedoen zo laagdrempelig
mogelijk te maken, ook voor deze wat meer kwetsbare zorgvragers, hebben wij in 2021
overlegd met de gemeente Doetinchem, en ingezet om de Zorgkamer voor een aantal
Doetinchemse inwoners als voorliggende voorziening te kunnen aanbieden. Het is echt
fantastisch nieuws dat dat gerealiseerd is vanaf 1 januari 2022.
Met al deze ontwikkelingen blijven we in beweging en maken hopelijk ook in 2022 het
verschil voor eenieder die bij de Zorgkamer betrokken is!
Janneke Rijks en Everdien Boesveld
Bestuur stichting Zorgkamer
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Inleiding
“Durf in beweging te komen en te veranderen, als jij verandert, verandert
alles” – A. de Mello
Een nieuw jaar en een “nieuwe” collega die team Zorgkamer kwam ondersteunen in
de ADL-zorg werd op 1 januari 2021 verwelkomd.
De eerste maanden van dit nieuwe jaar hebben we vanwege een coronabesmetting en
de weersvoorspellingen in Nederland de Zorgkamer een aantal dagen moeten sluiten.
Gelukkig was dit van korte duur en pakten we de draad weer snel op.
Corona en de daarbij behorende veranderende regels waren ook dit jaar een rode draad,
waar we met zijn allen op anticipeerden en daar waar nodig extra ondersteuning boden.
De eerste oproepen voor de vaccins kwamen binnen en langzaam kwam er meer vrijheid
en minder regels. Ook het vertrouwen groeide in het gevoel van veiligheid.
Samen hebben we het project “goed” speelgoed opgestart en hebben we samen mogen
werken met de organisatie “Vrijwillig Sint en Pietje”. De basiscursus NAH vanuit Axon
leertrajecten is gevolgd en afgerond. Ook is de training van de methodiek Yucel een
onderdeel geworden die binnen de Zorgkamer toegepast kan worden.
Vitaliteit was een speerpunt afgelopen jaar en hier hebben we op verschillende gebieden
gezamenlijk ingezet.
‘Samen dementie vriendelijk’ en ‘eenzaamheid ouderen’ zijn mooie initiatieven waar wij
de samenwerking hebben gevonden met andere organisaties binnen het werkveld.
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Wie we zijn
Eigen regie, ontwikkeling en sfeer

Deelnemers van onze dagbesteding ontmoeten mensen buiten hun eigen sociale
omgeving. Ontwikkelen gaat vanzelf door te genieten van de gezelligheid en
ondersteuning op maat.
Zijn wie je bent en meedoen op je eigen manier in een tempo dat bij jou past.
De kernwaarden van de Zorgkamer zijn eigenheid, eigenaarschap, gezamenlijkheid,
groei & ontwikkeling.

Cultuur

In een sfeer van gezamenlijkheid kijken we naar individuele wensen, behoeften en
mogelijkheden. Onze cultuur is open en laagdrempelig, met respect en ruimte voor
iedereen.
Kortom, de Zorgkamer biedt ondersteuning en zorg die meedoen mogelijk maken!

Ons aanbod

Eigen inbreng wordt gewaardeerd en samen komen we tot iets moois!
Computer, creatief, keramiek, zang, muziek, koken en bakken… jij geeft het aan.
Sport en bewegen, ontspanning en activiteiten met een maatschappelijke betrokkenheid,
zijn een greep uit ons aanbod.
De activiteiten die de Zorgkamer aanbiedt zijn waar mogelijk gericht op ontwikkeling en
het stabiliseren van achteruitgang. De deelnemer geeft zijn wens aan, en samen kijken
we naar de mogelijkheden. We leveren zoveel mogelijk maatwerk en daarin zijn we heel
creatief. De Zorgkamer trekt samen op met de Stadskamer, dat biedt extra mogelijkheden
voor dagbesteding midden in de samenleving. Onze ervaren en betrokken medewerkers
verrichten ADL-zorg. Daarnaast wordt er gewerkt met elektronisch cliënten dossiers
zodat de behoeften en wensen van deelnemers altijd direct inzichtelijk zijn. Noot
personenvervoer draagt zorg voor een veilig en prettig vervoer van onze deelnemers die
het niet lukt zelfstandig naar de dagbesteding toe te kunnen komen.
De Zorgkamer onderhoudt nauw contact met naasten en/of mantelzorgers. We
begrijpen dat de zorg voor onze deelnemers binnen en buiten de Zorgkamer met elkaar
samenhangt en gezamenlijk komen we tot afspraken en de juiste afstemming.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Zorgkamer bestaat uit een algemeen bestuur en het dagelijks
bestuur. Het algemeen bestuur behandelt hoofd- en beleidszaken, het dagelijks bestuur is
belast met de dagelijkse gang van zaken. Het algemeen bestuur bestaat uit Janneke Rijks
en Everdien Boesveld, laatstgenoemde is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur.
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De Zorgkamer in getallen
Het team van de Zorgkamer bestond dit jaar uit:
•
•
•
•
•

Twee begeleiders
Eén assistent begeleider
Eén invalkracht
Twee vrijwilligers
Eén stagiaire

Deelnemersaantal:
Januari 2021
24 deelnemers in zorg

December 2021
22 deelnemers in zorg

Dit jaar zijn er 11 deelnemers uit zorg gegaan en 7 nieuwe deelnemers gestart. 2
deelnemers zitten nu in de aanmeldprocedure.

Deze grafiek laat zien dat het afgelopen jaar het deelnemersaantal is gedaald.
Het aantal deelnemers die uit zorg zijn gegaan is toegenomen en de nieuwe
aanmeldingen zijn afgenomen.
Het verschil is minimaal, maar wel zichtbaar.
De deelnemers uit zorg zijn overleden of intern gaan wonen vanwege de vergrote
zorgbehoefte.
Belangrijk om de zichtbaarheid te vergroten van de Zorgkamer.
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Het grote verschil met twee jaar geleden is dat toen 29% tussen de 70 en de 80 jaar oud
was. Nu is dat 24%. De grootste leeftijdscategorie zit momenteel tussen de 60 en de 70
jaar. De algehele verwachting is dat er volgend jaar minder uitval zal zijn van deelnemers
die overlijden en/of naar een zorginstelling zullen verhuizen.
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Scholing en ontwikkeling
Introductiecursus over mensen met niet aangeboren hersenletsel

Vanuit de vrijwilligers kwam de vraag om meer inzicht en handvatten te krijgen om
mensen met niet aangeboren hersenletsel te begeleiden.
We hebben de introductiecursus “omgaan met mensen met niet
aangeboren hersenletsel” gevolgd. Deze cursus is vanuit “Axon
leertrajecten” online gevolgd door medewerkers en vrijwilligers. Het
heeft ons nieuwe inzichten gegeven, en ook de kennis die er al was, is
weer opgehaald.

Yucel bouwen aan herstel

De Yucel-methode draagt bij aan eigen regie, herstelgerichte ondersteuning. Eigen
kracht en regie zijn belangrijke uitgangspunten van de Yucel-methode. Ondersteuners
leren op hun handen te zitten en kijken wat de hulpvrager kan. De Yucel-methode bestaat
uit diverse balken en soorten blokken, deze zorgen voor verdieping in het gesprek. Het
gaat er uiteindelijk om dat een hulpvrager het geheel probeert te zien en zich niet alleen
focust op zijn of haar kwetsbaarheid. Deze methode is door een training nu onderdeel
geworden bij de Zorgkamer. En kan daar waar de vraag is toegepast worden.

Team dag met als thema “Vertrouwen”

Fijn om te zien dat op deze dag alle medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en invalkrachten
aanwezig waren. We zijn de ochtend begonnen met koffie en wat lekkers. Het thema van
deze dag was: “Hoe veilig voel jij je bij de Zorgkamer?”.
Als eerste mocht iedereen een collage maken. Wie ben ik en waar sta ik voor was de
opdracht. Nadat alle collages gemaakt waren, mocht iedereen zijn of haar collage
presenteren. Na de presentatie mochten er vragen gesteld worden. Dit leidde tot mooie
inzichten en hierdoor leerden we elkaar nog beter kennen. Na een lekkere lunch stonden
er verschillende opdrachten klaar, die we met elkaar of in groepjes moesten gaan
volbrengen.

Het kwaliteitenspel dat we op het laatst met elkaar speelden was een mooie afsluiting.
Binnen dat spel kwam naar voren welke kwaliteiten en valkuilen eenieder had binnen
het team en de werkzaamheden bij de Zorgkamer. Met wederzijds respect is hierdoor
het vertrouwen en begrip naar elkaar verder uitgediept. Na een leerzame dag wensten
we iedereen een fijne zomer toe.
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Samenwerking met Team Ontmoet

In 2020 heeft de Zorgkamer de samenwerking versterkt met Team
Ontmoet van de Stadskamer. Team Ontmoet is ontstaan vanuit
een initiatief van bezoekers van de Stadskamer om verschillende
activiteiten te organiseren. Van bingo tot bloemschikken of
het organiseren van een markt.
Team Ontmoet heeft samen met ons
gekeken naar waar de wensen en behoeften liggen van de deelnemers van de
Zorgkamer. Om met die informatie door
het jaar heen verschillende activiteiten te
organiseren.

Eddy van Team Ontmoet vertelt over de samenwerking;

‘Het afgelopen jaar heeft de Zorgkamer nauw samengewerkt met team Ontmoet.
Verschillende initiatieven heeft team Ontmoet samen met de Zorgkamer bedacht en
uitgevoerd. Hierbij stonden verbinden en ontspanning bovenaan de doelenlijst. Als
voorbeeld: Boodschappen, Bingo en Bloemschikken. Onze bijdrage (Team Ontmoet)
bestond uit het voorbereiden van de activiteiten. Inkopen, omroepen bij de bingo en
bijspringen bij deelnemers zijn hiervan voorbeelden. Wij als team Ontmoet vinden dan
ook dat het zeer wenselijk is dat deze samenwerking het komende jaar, 2022, voortgezet
wordt aangezien wij dit als een win-win situatie ervaren voor zowel de deelnemers als
team Ontmoet.’

Vrijwillig Sint en Pietje
De vrijwilligers van de organisatie Sint en Pietje vertelden ons:
“Ons doel is om minderbedeelde gezinnen een fijn
sinterklaasfeest te geven”
De groep vrijwilligers gaat langs de deuren, verkleed als Sinterklaas en piet, met strooigoed en cadeaus. Gemiddeld zorgen ze
ervoor dat zo’n vijftig gezinnen per jaar een leuk sinterklaasfeest
hebben.
De werkwijze van deze stichting sprak ons aan. We hebben
contact gezocht en zijn in gesprek gegaan, om samen te kijken
wat we voor elkaar konden betekenen. De Zorgkamer heeft
afgelopen jaar vrijwillig Sint en Pietje ondersteunt in het sorteren
en schoonmaken van al het binnengekomen speelgoed. Het
was een flinke klus die een aantal maanden in beslag nam, maar
een bijdrage kunnen leveren aan een fijne sinterklaasavond
voor kinderen was onze beloning.
Volgend jaar zijn we er weer bij!
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Vitaliteit
Dit jaar was er extra aandacht voor een
gezonde levensstijl binnen de Stads- en
Zorgkamer. Bewegen is een belangrijk
onderdeel hiervan. Binnen de Zorgkamer
zijn er elke dag meerdere mogelijkheden
om individueel of in groepsverband aan het
verbeteren van de conditie of motoriek te
werken. Van een stukje lopen met de
rollator tot het uitbreiden van je conditie met
cardioapparaten. Dit wordt door het team
van “Sport en Bewegen” vanuit de
Stadskamer ondersteund.
Vanuit de visie dat iedereen de mogelijkheid
moet hebben om te kunnen bewegen is ook
de aanvraag bij het coöperatiefonds van de
Rabobank gedaan voor een aangepaste
bewegingstrainer.
Het coöperatiefonds van de Rabobank had dit jaar €23.500,- te besteden aan lokale
verenigingen. Met dit initiatief steunt Rabobank Graafschap activiteiten en projecten die
het welzijn in de regio versterken. De Zorgkamer heeft van de Rabobank €5000,- mogen
ontvangen om de ‘MOTO med’ aan te schaffen.
De MOTO med is ontwikkeld om trainen voor personen
met een bewegingsbeperking mogelijk te maken.
Bewegen is van groot belang en heeft een positieve
invloed op lichaam en geest. De benen worden warm
en minder pijnlijk, spieren worden soepeler en spasmen
kunnen worden verminderd.
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Zorg voor je lichaam, het is de enige plek die
je hebt om in te wonen.
Maar wat is nou goed zorgen voor je lichaam?

Naast beweging is gezonde voeding ook een onderdeel
hiervan. Op de woensdagmiddagen is voeding het thema
bij ons. Gezamenlijk aan de slag in de keuken om een
“gezond” tussendoortje of hapje te bereiden. Door met
voeding bezig te zijn, worden we ons meer bewust van
wat “gezonde” voeding is. Wat zijn nu calorieën, wat
zijn verzadigde en onverzadigde vetten en wat kan ik
zelf doen om gezonde keuzes te maken?
We komen op mooie gesprekken die ons weer nieuwe
inzichten en ideeën geven.
De middag wordt afgesloten door het gemaakte hapje te delen met de anderen en ook
hen kennis te laten maken hiermee.
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Project “GOED” speelgoed
Het project “GOED” speelgoed is opgezet voor mensen die weinig te besteden hebben,
maar wel een kind een cadeautje willen geven.
Het idee is ontstaan tijdens een gezamenlijk gesprek over armoede en eenzaamheid in
je omgeving. Zo kwamen we erop uit dat wij vinden dat ieder kind, ongeacht het budget
van zijn/haar ouders, een cadeautje verdient met zijn/haar verjaardag, zwemdiploma en
ga zo maar door.
Daarnaast kwam in het gesprek naar voren dat wij het schrijnend vonden om te zien dat
er mensen zijn die worden uitgenodigd op een verjaardag en dit afzeggen, omdat ze
geen ruimte in hun budget hebben om een cadeautje te kopen.
“GOED” speelgoed
GOED staat voor Speelgoed dat nog goed is en een tweede kans verdient.
GOED staat voor de kinderen van ouders die minder te besteden hebben en speelgoed
mogen ontvangen
GOED staat voor de gever die minder te besteden heeft, maar wel een kind blij wil
maken.
GOED staat voor maatschappelijke betrokkenheid vanuit de Stads- en Zorgkamer en
de deelnemers van dit project.
GOED staat voor samenwerking tussen de verschillende partijen.
GOED speelgoed biedt mogelijkheden en kansen voor de deelnemers van de Stads- en
Zorgkamer om maatschappelijk ondersteunend bezig te zijn binnen en buiten
de Stads- en Zorgkamer.

Wij doen dit op basis van vraag en
aanbod en goed vertrouwen.
In oktober zijn we met dit project
gestart door middel van het schrijven
van een projectplan en het informeren van ons netwerk. Vanuit verschillende hoeken kregen we speelgoed
aangeboden dat wij schoonmaakten,
repareerden en inpakten. Langzaam
vulde onze “GOED” speelgoed kast
zich. Door de mond-op-mondreclame
kwamen verschillende mensen bij ons
langs om iets mee te nemen uit de
kast. Dit project heeft de eerste paar
maanden een goede start gemaakt.
Er zijn al ideeën om dit verder uit te
breiden aankomend jaar.
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Tevredenheidsonderzoek onder de deelnemers van
de Zorgkamer
Om de klanttevredenheid op verschillende gebieden te onderzoeken hebben wij een
vragenlijst ingezet. Deze hebben alle deelnemers gekregen en ze konden het anoniem
invullen.

Conclusie:

Uit de vragenlijst is gebleken dat de deelnemers van de Zorgkamer tevreden zijn over
de bejegening, de kwaliteit van de zorgverleners en die van de organisatie. Ook over de
informatie zijn de deelnemers tevreden. Er zijn geen verbeterpunten uitgekomen. Het
gemiddelde cijfer van de dienstverlening was een 9! Wel hebben we actie ondernomen
en met de deelnemers en hun achterban die daar open voor stonden een afspraak
gemaakt voor een evaluatiegesprek. Ook is de optie zwemmen nogmaals besproken en
zijn we de mogelijkheden aan het onderzoeken.
Opmerkingen/ suggesties waren:
“Af en toe rapportage”, “vaker zwemmen”, “zeer tevreden”, “ga zo door”, “ik voel mij
gehoord en begrepen”, “niets te klagen”, “ga er met plezier naar toe” “als de Zorgkamer
er niet zou zijn, zou ik niet weten waar ik mij anders zo goed en gezellig zou vermaken”.

Klachtenjaarverslag
Stichting Zorgkamer kent een platte organisatiestructuur met een informeel karakter.
Daarom verwachtten wij dat bij eventuele klachten (en onderliggende conflicten) in
eerste instantie wordt geprobeerd de kwestie informeel en dus onderling op te lossen.
Mocht dit niet mogelijk blijken, of mochten de zaken dreigen te escaleren, dan kan er een
klachtenprocedure worden gestart.
Afgelopen jaar zijn er géén klachtmeldingen geweest.

Jaarverslag /
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Ervaringsverhalen
Hennie Heersens

Hallo! ik wil mij even voorstellen, en in het kort in gaan op
mijn ziekteverloop.
Mijn naam is Hennie Heersens en ik ben 70 jaar. In mei 2011
sloeg bij mij het noodlot toe, ik werd getroffen door een
herseninfarct en 14 dagen erna een bloeding in het hoofd. Na
ruim drie weken in het ziekenhuis werd ik opgenomen in het
revalidatiecentrum Klimmendaal in Arnhem.
Daar kwam ik binnen in een rolstoel, en na drie maanden intern
daar geweest te zijn kwam ik er lopend uit. In 2017 september
kreeg ik weer een bloeding in het hoofd na een auto-ongeluk,
weer een operatie aan het hoofd, nu aan de achterzijde. Door
de revalidatie werd ik verwezen naar stichting Hersenz. Daar
volgde ik verschillende modules.
Dat vond ik erg zwaar door een gaatje aan de onderkant van
mijn grote teen, daar heb ik vijf maanden mee gelopen kon
ik de laatste module niet afmaken en heb k thuis één-op-één
begeleiding gehad van Simone, ze kwam één keer per weer
bij ons thuis. Dit heb ik als er fijn ervaren.
Via Simone kwam ik terecht bij de Zorgkamer. Daar voel ik me
erg op mijn gemak en heb ik het goed naar mijn zin. Personeel
en vrijwilligers zijn erg zorgzaam en lief. Ik ben en voel me daar vrij, niks moet. Ik ben daar
fijn met mijn lego bezig.
Ga daar drie dagdelen per week met veel plezier naar toe. Ik zou niet weten wat en waar
ik zonder de Zorgkamer moet blijven. Complimenten voor de mensen van de Zorgkamer
die dit mogelijk maken. Ik hoop dat ik hier nog lang mag blijven komen.
Groetjes,
Hennie Heersens
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Els Kuik

Ik ben Els Kuik en kom oorspronkelijk uit Enschede. Ik heb op
meerdere plekken gewoond, en nu ben ik woonachtig in Doetinchem
bij begeleid wonen van GGNet. Ik woon hier omdat ik psychische
klachten heb. Ik kan helaas niet op mijzelf wonen.
Ik ben via mijn woonbegeleidster bij de Stadskamer gekomen.
Doordat ik meer structuur nodig heb en begeleiding die mij door de
dag heen konden helpen, hebben ze mij kennis laten maken bij de
Zorgkamer.
Ik heb een keer meegedraaid en het beviel mij goed. Ze bieden mij
heel veel structuur en kan naast de vaste activiteiten toch mijn eigen
invulling geven. Ik mag dan zelf kiezen wat ik dan ga doen “spel,
sporten of creatief bezig zijn”. Ook vind ik de sociale contacten erg
fijn, gezelligheid, het samen doen.
Als ik mij niet zo goed voel dan beurt de begeleiding mij op of als
ik niet kom vragen ze waar ik blijf. Dat helpt mij toch de deur uit te
komen. Naar de Zorgkamer komen helpt mij de week door, dat is
erg fijn.
Groet, Els Kuik.

Willem

Willem 25 jaar woonachtig in Doetinchem bij
Slingezicht 24 uurs zorg vanuit Siza. Ik heb een
spierziekte daardoor niet zo mobiel en heb daar
hulp nodig. Desondanks ben ik erg vrij door mijn
scootmobiel. Heb een grote vriendengroep en zo nu
en dan doen wij iets samen. Familie is erg belangrijk
voor mij, ze doen heel veel voor mij en ik hoef ze
maar te bellen en ze staan klaar voor mij. Ik kom naar
de Zorgkamer om nog meer sociale contacten aan
te gaan, sluit aan bij verschillende activiteiten, maar
samendoen en samen zijn past het beste bij mij. Ik mag
mijn eigen richting aan geven als ik bij de Zorgkamer
kom. Iets kopen of ophalen is ook superleuk om te
doen.
Willem

Jaarverslag /
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Kwaliteit
Stichting Zorgkamer laat elk jaar een interne en externe audit uitvoeren. Het doel van
deze audits is het vaststellen of de organisatie in staat is de kwaliteit van zorg zichtbaar
te maken en systematisch te bewaken, te beheersen en te verbeteren.
De interne audit werd in 2021 uitgevoerd door negen medewerkers van Stichting
Stadskamer en Stichting Zorgkamer. De medewerkers worden één dag uitgewisseld
naar een andere locatie/afdeling zodat ze kunnen meelopen en meebeleven. De kern
van de bevindingen was dat het meelopen/meebeleven als bijzonder waardevol en van
grote meerwaarde wordt ervaren. Het versterkt het gezamenlijk belang, geeft inzicht
en versterkt de samenwerking.
De externe audit is in februari 2021 uitgevoerd door Certificatie in de Zorg voor
de certificering. De kern van de bevindingen was dat de Zorgkamer afgelopen jaar
wederom is gegroeid in het werken aan kwaliteit. Er is laten zien dat er actief gezocht
wordt naar manieren om haar kwaliteit in beeld te brengen, te bestendigen en om haar
dienstverlening en systeem te verbeteren.

Plannen voor 2022
Zorgkamer als voorliggende voorziening voor gemeente Doetinchem

De Stadskamer is in de gemeente Doetinchem een algemene voorliggende voorziening.
Dat betekent meedoen zonder indicatie, zonder drempel. Maar ook waar nodig, én op de
vraag van mensen: maatwerk. Dat gaat niet altijd op voor iedereen. Bijvoorbeeld als
mensen meer intensieve begeleiding nodig hebben, zorg als hulp bij toiletgang en/of eten,
medicatie nodig hebben om mee te kunnen doen is dat niet haalbaar binnen de
voorliggende voorziening, omdat deze daar niet toe is ingericht. Om aan de vraag van de
deelnemer tot zo gewoon mogelijk meedoen te kunnen blijven voldoen, hebben we de
Zorgkamer opgericht. Alleen dan, wanneer het echt nodig is participeren mensen bij de
Zorgkamer. Deze verbinding maakt dat we heel gemakkelijk kunnen op- en/of afschalen,
daarnaast leidt deze integrale aanpak tot passende ondersteuning bij de behoefte van de
klant en mantelzorgers, passend bij zijn of haar talenten en capaciteiten en vraag. Mensen
maken soms ook gebruik van beide voorzieningen. We leveren echt maatwerk in de
samenwerking.
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En verder…

Wij willen in 2022 de zichtbaarheid van de Zorgkamer uitbreiden in Doetinchem en
omstreken. Mede door het project “Bakkie doen” dat nog in ontwikkeling is zal de
zichtbaarheid van de Zorgkamer vergroot worden.
De verschillende samenwerkingen binnen en buiten de Zorgkamer willen we verder
vormgeven. Ook “GOED” speelgoed mag verder vorm gaan krijgen.
Graag zouden we ‘Positieve gezondheid’ nog meer willen toepassen binnen de Stads- en
Zorgkamer.
Afgelopen jaren was leefstijl een onderwerp waar op verschillende manieren aandacht
aan is gegeven. We hebben inmiddels een gezond en betaalbaar voedingsaanbod; van
een soepje en/of broodje tot afhaalmaaltijden en gezamenlijk bereide maaltijden. We
maken daarbij gebruik van verse producten en zien zoveel mogelijk af van
conserveringsmiddelen. Onze sportagoog is actief aan de slag met mensen om hen in
beweging te krijgen. Aankomend jaar gaan we dat in samenwerking met de
Stadskamer verder vormgeven.

Om het jaar 2022 positief te beginnen hebben we samen het jaar afgesloten met een
leuke dingen to-do mindmap.

Jaarverslag /
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