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Stichting Zorgkamer is een jonge organisatie in beweging. De Zorgkamer werd
opgericht vanuit de behoefte van deelnemers om zo gewoon mogelijk mee
te kunnen doen, met ADL-zorg als onmisbaar onderdeel. Onderscheidende
factor van de Zorgkamer is dat ze nauw samenwerkt met de Stadskamer,
op een gemeenschappelijke locatie. Deelnemers van de Zorgkamer zijn dus
onderdeel van een groter geheel, waarbinnen veel mogelijk is. Mensen kunnen
zelf een broodje bestellen, koken, sporten/bewegen, creatief bezig zijn, met
een vrijwilliger een visje halen op de markt en nog veel meer. Kortom, zinvolle
daginvulling op maat.
Begin 2019 stonden we stil bij ons 1-jarig bestaan, een roerig jaar waarbinnen
alle zeilen werden bijgezet om de Zorgkamer van de grond te krijgen. Dat
lukte!
Afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan de verdere professionalisering
van de organisatie; van ISO-certificering, cliëntvolgsysteem tot
mantelzorgondersteuning. En nog veel meer. Dat leest u terug in dit
jaarverslag. Veel leesplezier!
Namens het bestuur,
Everdien Boesveld
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Over de Zorgkamer

2019 in vogelvlucht

Missie
Stichting Zorgkamer biedt specialistische dagbesteding aan verschillende
doelgroepen, in het bijzonder voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel
(NAH) en/of een lichamelijke beperking. Door het bieden van specialistische
dagbesteding vindt er een ontlasting van het sociaal netwerk (mantelzorgers,
familie etc.) van de deelnemer plaats. Hierdoor draagt Stichting Zorgkamer bij
aan het zo lang mogelijk (al dan niet zelfstandig) thuis blijven wonen van de
deelnemer. Samen met de deelnemer en zijn/haar netwerk wordt er gekeken naar
ontwikkeling, ontplooiing of stabilisering van iemands kunnen op de verschillende
leefgebieden. Om hiermee een zo zelfstandig mogelijk leven te behouden en
waar mogelijk verder te ontwikkelen, met behoud van eigen regie. Het gevoel
van eigenwaarde en innerlijk geluk zal mede hierdoor worden vergroot. Er zijn
professionals aanwezig die ondersteuning bieden, om een zo goedmogelijke
en zinvolle invulling van de dag te realiseren. Tevens zijn de professionals er
voor het uitvoeren van de zorg op het gebied van ADL (algemene dagelijkse
levensbehoefte), daar waar dit (nog) niet zonder professionele hulp lukt.

Afgelopen jaar is voorbijgevlogen voor de Zorgkamer, met tal van ontwikkelingen.
Hieronder een (schematische) weergave van de belangrijkste ijkpunten en
gebeurtenissen.

Visie
Zo zelfstandig mogelijk leven behouden en waar mogelijk ontwikkelen met
behoudt van eigen regie. Meedoen en participeren op welke manier of vorm dan
ook. Samen opzoek gaan naar kansen.
Doelstelling
Het bieden van specialistische dagbesteding voor verschillende doelgroepen
in de achterhoek en in het bijzonder in Doetinchem voor mensen met een niet
aangeboren hersenletsel (NAH) en/of een lichamelijke beperking; Het ontlasten
van het sociaal netwerk (mantelzorgers, familie etc.) van de deelnemer. Het
bijdragen aan het zo lang mogelijk (al dan niet zelfstandig) thuis blijven wonen.
Bestuur
Het bestuur van Stichting Zorgkamer bestaat uit algemeen bestuur en dagelijks
bestuur. Het algemene bestuur behandeld hoofdzaken/ beleidszaken. Dit bestuur
bestaat uit Janneke Rijks en Everdien Boesveld Het dagelijks bestuur is belast
met de dagelijkse gang van zaken van de Stichting. Dit wordt uitgevoerd door
Everdien Boesveld.
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Scholing en training

Jubileum

ADL (Algemene Dagelijkse Levensbehoefte) zorg
Eind februari gingen medewerkers en vrijwilligers van de Zorg- en Stadskamer
op ADL-training. De training werd verzorgd door het Graafschapcollege in
Doetinchem. Doel was om onze ADL-zorg te laten voldoen aan de laatste
richtlijnen.

Op 21 Februari kwamen deelnemers vrijwilligers, beroepskrachten en genodigden
bijeen voor het vieren van het 1-jarig bestaan van de Zorgkamer. Ons eerste
jubileum.

BHV
De jaarlijkse BHV-training werd door alle cursisten met succes afgerond.

In een mooi aangeklede ruimte werd er teruggeblikt op ons eerste (veelbewogen)
jaar. Na verschillende ervaringsverhalen was het tijd voor een toast. Daarna
kregen genodigden een rondleiding langs de verschillende werkplekken. De
feestelijke middag werd onder het genot van een hapje en een drankje afgesloten.
Een geslaagde terugblik op een geslaagd eerste jaar.
Ieder begin is moeilijk, maar we wisten het eerste jaar positief af te sluiten. De
Zorgkamer heeft haar bestaansrecht ruimschoots bewezen en we bouwen verder
aan een mooie toekomst.
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Elektronisch cliëntendossier (ECD)

De verhuizing

De Zorgkamer maakt sinds juli 2019 gebruik van een ECD.
De veelheid aan informatie waarmee we binnen de Zorgkamer werken, vraagt
om een elektronisch cliëntendossier, laagdrempelig en integraal. Gezamenlijk
kozen we voor ONS© van Nedap Healthcare.

De verhuizing naar het nieuwe pand was al vroeg in het jaar onderwerp van
gesprek. Voor sommigen een lastig onderwerp, omdat ze geen positieve
ervaringen hadden met eerdere verhuizingen van hun dagbestedingsplek. Des te
groter was voor ons de uitdaging deze verhuizing in goede banen te leiden. Het
belangrijkste in dit proces was gezamenlijkheid.

Met ONS© kunnen we zorg vastleggen, plannen, rapporteren en zorgplannen
opstellen. Dit vereenvoudigt de administratieve taken, zodat er meer tijd overblijft
voor de zorg.

In de loop van het jaar keken we gezamenlijk naar alle wensen en mogelijkheden
en hebben deze op papier gezet. Ook hebben we meerdere uitstapjes gemaakt
naar het nieuwe pand om de vorderingen van dichtbij te kunnen zien.
Op 22 Augustus namen we afscheid van ons onderkomen aan de Terborgseweg
tijdens een gezellige en drukbezochte barbecue. De verhuizing vondplaats in
de eerste week van september. Door met ons allen de schouders eronder te
zetten klaarden we de klus. Niet zonder slag of stoot, maar eind goed, al goed!
In het nieuwe pand kregen we een mooie plek. Het was voor iedereen wennen
en sommige dingen moesten we uitvinden en aanpassen. Dat is ons gelukt, we
hebben onze plek gevonden.
Openingsfeest
Tijdens het openingsfeest (en open dag) op 14 November werden genodigden in
de gelegenheid gesteld een rondleiding te volgen in ons mooie nieuwe pand. Ook
konden bezoekers tijdens de lunch in gesprek gaan met deelnemers, vrijwilligers
en beroepskrachten. Voor veel mensen een mooie kennismaking.
Van Siza naar Zorgkamer (door Astrid Roes)
“Door de bezuinigingen van Siza in de
Achterhoek hield de dagbesteding op te
bestaan. Na meerdere verhuizingen van de
Houtmolenstraat naar de dr. Huber Noodtstraat
en weer naar de Terborgseweg zou het stoppen.
Gelukkig hebben Mandy en Monique, samen
met Everdien en Janneke, de schouders eronder
gezet. De dagbesteding bleef, nu onder de
naam Zorgkamer. Inmiddels bestaan we alweer
2 jaar.
De Zorgkamer is met de Stadskamer
meeverhuisd naar de Raadhuisstraat, waar we
een mooi onderkomen hebben. Opnieuw was
het weer wennen, maar uiteindelijk vonden we
onze plek.
Bij de Zorgkamer voel je je thuis. Je mag zijn wie je bent. Er wordt samen met je
overlegd wat je wil en kan doen. Er zijn genoeg mogelijkheden en samen kan je
de dag invullen. Je bent er even uit en onder de mensen.’’
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Stichting Zorgkamer in aantallen
•
•
•
•
•
•

2 Medewerkers Niveau 4 met diploma HBO autismespectrumstoornissen.
1 Stagiaire niveau 2.
1 medewerker die de opleiding niveau 4 volgt.
4 Vrijwilligers.
1 vrijwilliger die vanuit het traject ‘Werken aan Kansen’ aansluiting vond bij
de Zorgkamer.
28 deelnemers die in Zorg zijn.

Deelnemers
Januari 2019: 26 deelnemers -> totaal 416 dagdelen per maand.
•
•
•
•

2 deelnemers zijn gestopt vanwege overplaatsing naar een verpleeghuis
-> 50 dagdelen per maand.
2 deelnemers zijn gestopt omdat er een beter passende plek gevonden is
-> 37 dagdelen per maand.
5 Nieuwe deelnemers -> 55 dagdelen per maand.
Groei door uitbreiding van indicatie -> 49 dagdelen per maand.

Risicogroep
Wat in 2019 opviel was de uitbreiding van het aantal dagdelen van de huidige
deelnemers.
Het is een kwetsbare ouder wordende doelgroep, die naast hun huidige
problematiek, steeds meer zorg en ondersteuning nodig heeft om thuis te kunnen
blijven wonen.
Mede door de jaargesprekken kwam naar voren dat de nood in thuissituaties
vaak hoog is. Door extra ondersteuning te bieden vanuit de Zorgkamer wordt de
thuissituatie beter beheersbaar, waardoor uithuisplaatsing wordt uitgesteld.
29% van alle deelnemers binnen de Zorgkamer is tussen de 70 en de 80 jaar
oud. We verwachten binnen deze leeftijdscategorie de meeste uitval voor het
aankomende jaar.
Leeftijdscategorieën
In onderstaand diagram de leeftijdscategorieën van onze deelnemers.

December 2019: 28 Deelnemers -> 433 dagdelen per maand.
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Mantelzorgers

Samenwerking Stadskamer

Er werd een persoonlijk gesprek gevoerd met iedere deelnemer en zijn/ haar
netwerk. In dit gesprek werd stilgestaan bij de mantelzorger.

Zoals vermeld werkt de Stichting Zorgkamer samen met de Stadskamer. We
delen onze locatie aan de Raadhuistraat. Hoewel Zorg- en Stadskamer 2 separate
stichtingen zijn, is er wel degelijk sprake van vermenging.

Er werd afgelopen jaar extra ingezet op de individuele hulpvragen van de
deelnemer, gericht op het ontlasten van de mantelzorger.
In beweging blijven, waardoor de mobiliteit zo lang mogelijk stabiel blijft, is een
veel terugkomende vraag. Zodra iemand bijvoorbeeld niet meer zelf op kan staan
uit een stoel, en daardoor niet meer zelfstandig naar het toilet kan, heeft dat een
grote impact op de zorgvraag van de deelnemer en de bewegingsvrijheid van de
mantelzorger.
Door zelfstandigheid te blijven activeren en trainen, ondersteunen we de
deelnemer in het behouden van zijn zelfstandigheid en dragen we bij aan het
behouden van de bewegingsvrijheid van de mantelzorger.

Inloop
Mensen van de Zorgkamer hebben een plek op de inloop aan de Raadhuisstraat.
Een deels aparte plek die toch deel uitmaakt van het grotere geheel van de inloop.
Regelmatig schuiven deelnemers van de Zorgkamer aan bij tafels waar mensen
van de Stadskamer zitten en vice versa. Deze interactie bevordert sociale- en
cognitieve vaardigheden en schept een gevoel van verbondenheid.
Catering
Onze inloop aan de Raadhuistraat heeft een eigen catering, bemenst door betaalde
krachten en vrijwillig medewerkers. Dagelijks worden er gezonden producten
geserveerd. Mensen van de Zorg- en Stadskamer lunchen soms gezamenlijk.
Deelnemers van de Zorgkamer zijn ook betrokken bij werkzaamheden in de
keuken. Zij hebben dan ook te maken met medewerkers van de Stadskamer.
Activiteiten
Onze mensen zijn vrij om deel te nemen aan activiteiten van de Stadskamer.
Deelnemers doen bijvoorbeeld mee de aan Bingo’s van de Stadskamer.
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de sport- en bewegingsruimte. Coaches
van de Stadskamer verzorgen sport- en bewegingslessen voor mensen van de
Zorgkamer, afgestemd op de doelgroep. Bij sommige activiteiten op het gebied
van sport- en beweging zien we een vermenging van Zorg- en Stadskamer.
Er worden uitstapjes georganiseerd, zoals het visje happen op de markt. Ook hier
trekken Zorg- en Stadskamer samen op.
Ervaringsverhalen
Marion Roes volgde het ‘Werken aan Kansen’ traject bij de Stadskamer en zocht
een werkervaringsplek. Die vond ze bij de Zorgkamer. Ze assisteert gedurende
een jaar bij alle voorkomende werkzaamheden. Een mooi voorbeeld van de
samenwerking tussen de Zorg- en Stadskamer.
Haar verhaal:
‘’Ik ben via DaAr -een dagbestedingsonderdeel van GGnet- in contact gekomen
met de Stadskamer. Bij DaAr deed ik activiteiten, zoals samen eten en breien.
Alle diensten van GGnet op het gebied van dagbesteding werden per maart 2015
overgenomen door de Stadskamer.’’
Bij de Stadskamer heb ik het Breicafë aan de Huber Noodtstraat 6 opgestart. Ik
was de initiatiefnemer. Al snel breidde ik mijn vrijwilligerswerk uit door samen
met iemand te koken voor een groep van zo’n 15 mensen.
In september 2017 maakte ik de overstap van vrijwilliger bij de Stadskamer in
Doetinchem naar een vrijwilligersrol bij de Stadskamer Montferland, mijn eigen
gemeente. Ook daar begon ik een Breicafé en startte ik een kookgroep.
In 2018 heb ik via de Stadskamer en het UWV de cursus Werken aan Kansen (WAK)
gevolgd en in 2019 kreeg ik een werkervaringsplek bij de Zorgkamer. Daar heb ik
het erg naar mijn zin en leer ik veel, waardoor ik straks steviger in het werkveld
sta.
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Binnenkort begin ik aan een werkﬁtprogramma vanuit het UWV in samenwerking
met de Stadskamer. Het doel is om in de toekomst weer ‘regulier’ aan de slag te
gaan.’’

PR
De website is nog in ontwikkeling. De teksten zijn aangeleverd. Het beeldmateriaal
is aangeleverd. De verwachting in dat de website in het eerste kwartaal van 2020
in de lucht is.
Er is geen informatie boekje ontwikkeld. De huidige folder is geeft voldoende
informatie en is tekstueel in orde. Wel is er een informatieﬁlm ontwikkeld.
Beeldend materiaal sluit beter aan bij de doelgroep. Deze zal ook op de website
geplaatst worden. En getoond waar mogelijk.
Er is een opening/ open dag geweest voor alle betrokken instanties in en om
Doetinchem. Hier is informatie gegeven, de informatieﬁlm is vertoond, en tijdens
de lunch was er de mogelijkheid om het gesprek aan te gaan met de begeleiders,
vrijwilliger of deelnemers.

Gezamenlijk
Stichting Zorgkamer en Stichting Stadskamer zijn 2 separate rechtspersonen.
Er zijn verschillen in doelgroep, werkwijze en personeel. Zorg- en Stadskamer
hebben ieder een eigen website en facebookpagina. Wel trekken beide stichtingen
op meerdere gebieden met elkaar op. Apart en toch gezamenlijk.

‘’Samen zijn we een sterk team met deelnemers,
vrijwilligers en begeleiders’’.
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Plannen voor 2020
Meedoen is het woord voor de zorgkamer in 2020. De Zorgkamer wil meer
verbindend werken met de stadskamer. Hierdoor komen de deelnemers nog
meer in contact met andere mensen. En verbreed het sociale netwerk. Kijken
naar de mogelijkheden en wat je voor elkaar kunt betekenen. Met soms wat
ondersteuning als het “nog” even niet lukt.
Iedereen kan doen waar die goed in is en waar die blij van wordt.
Samen onderzoeken we dit jaar welke activiteiten er passend zijn. Waar we elkaar
kunnen vinden en met wie we buiten de organisatie kunnen bouwen aan een
mooie samenwerking.
Samen met de stadskamer bouwen we aan ons nieuwe pand!
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