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Ondersteuning en zorg
die meedoen mogelijk maken!
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Voorwoord
Het jaar 2020 begon met veel enthousiasme, zorg en beweging. Beweging die bij de
Zorgkamer past. In februari bestond de Zorgkamer alweer 2 jaar, op het moment van
schrijven naderen we de 3 jaar. De Zorgkamer is sinds haar oprichting op alle vlakken gegroeid en ook 2020 begon energiek, vastbesloten als we waren om zinvolle dagbesteding
voor onze deelnemers te realiseren om meedoen zo laagdrempelig en vanzelfsprekend
mogelijk te maken.

Corona tijdperk

In maart 2020 veranderde plotsklaps onze leefwereld. De coronapandemie nam het gewone leven over. De Zorgkamer voelde zich in maart genoodzaakt tijdelijk haar deuren
te sluiten, om daarmee haar vaak kwetsbare en relatief wat oudere deelnemers te beschermen. We wilden er niet aan denken wat er zou gebeuren bij een corona uitbraak bij
de Zorgkamer. Ondanks dat bleef het een immens moeilijke beslissing die we met pijn
in het hart hebben moeten nemen. Immers, we zijn van ontmoetingen, van sociaal contact, van samen meedoen en we weten hoe belangrijk de Zorgkamer voor deelnemers en
mantelzorgers is. Dat alles was fysiek even niet meer mogelijk. Met alle macht hebben
we creatief gewerkt (en werken we nog steeds) met elkaar aan alternatieve activiteiten
en dagbesteding om te voldoen aan onze doelstellingen. Van (beeld) bellen, huisbezoeken, wandelen op 1.5 meter afstand, dagbesteding op maat, telefonische achterwacht,
activiteiten op afstand (sport, creatief, etc.) tot thuisbezorgde activiteitenpakketten
waar mensen langere tijd iets mee konden.
In juni 2020 zijn we voorzichtig weer opengegaan, aanvankelijk in kleine groepjes. Het
bleek en blijkt dat de coronacrisis ons langere tijd in onze normale en gewone dienstverlening beperkt. We hebben onze dienstverlening zo veel mogelijk ingericht op de voorlopig “nieuwe” samenleving. Dat betekent wel veel voor onze bezoekers, vrijwilligers
en beroepskrachten. We kunnen niet alles doen wat we normaal doen. We hebben de
Zorgkamer locatie (voor zo lang als nodig is) zo ingericht dat we kunnen voldoen aan alle
richtlijnen vanuit de overheid rondom de pandemie. Daarnaast zijn er voor alle betrokkenen aanvullende richtlijnen, zowel op locatie als bij huisbezoeken, om de veiligheid van
medewerkers en vooral onze deelnemers zoveel mogelijk te kunnen garanderen.
In dit jaarverslag leest u over dit heel bijzondere jaar en over hoe we in verbinding zijn
gebleven, hoe we inzetten op contact. We hebben ook geleerd van de eerste lockdown.
En besloten dat we niet meer helemaal onze deuren kunnen sluiten. Wij denken dat we
er goed aan deden om tijdens de eerste lockdown tijdelijk volledig dicht te gaan, ter wille
van de veiligheid van onze deelnemers en uit solidariteit met de rest van de samenleving.
Die eerste periode waren we allemaal uit het veld geslagen, onze deelnemers, mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten. Dat deelnemers thuis moesten zitten betekende veel extra belasting voor mantelzorgers, dat leverde veel stress en leed op. We hebben
alles gegeven om behalve deelnemers ook mantelzorgers bij te staan en te ontlasten. Uit
de ervaringen en verhalen van mensen na die periode is dus naar voren gekomen dat het
van een enorm belang is om bij een volgende lockdown open te blijven voor de meest
kwetsbare mensen. Niet meer letterlijk de deuren dicht, dat zou in deze langer durende
periode zonder echt perspectief te veel schade berokkenen. Gelukkig kunnen we dit tot
nu toe waarmaken. Anno januari 2021 ziet het er nog niet naar uit dat we heel snel terug
kunnen naar “normaal”. En zullen we de komende tijd blijven inzetten op iets minder
beweging dan daar waar we voor staan. Wel bewegen we in verbinding. In verbinding
met elkaar en met kwetsbare mensen. Wij zijn er als bestuur trots op dat we als deelnemers, mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten zoveel mogelijk in verbinding zijn
gebleven. Sinds juni weer op locatie en daarnaast ook vaak op hele mooie alternatieve
manieren. Dat blijven we doen de komende tijd. En stiekem zien we reikhalzend uit naar
veel meer beweging, in gezondheid, met elkaar!

Bestuur Zorgkamer, Janneke Rijks en Everdien Boesveld
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Een glimp van 2020
Team Zorgkamer begon dit jaar positief in het verder vormgeven van de stichting. Daar
gingen we voor als team met betaalde krachten en vrijwilligers.
Door het oprukkende coronavirus stond het hele land op zijn kop en werd het steeds duidelijker dat er maatregelen aan stonden te komen die ook de Zorgkamer zouden raken.
Omdat veiligheid bij ons bovenaan stond (en staat!) besloten we de Zorgkamer tijdelijk
te sluiten. Toen we gesloten waren, zijn we binnen alle mogelijkheden en beperkingen
alternatieve dagbesteding gaan aanbieden om met elkaar in contact te blijven.
In juni werd onze locatie weer geopend en konden we langzaam, maar zeker weer dagbesteding aanbieden, aanvankelijk mondjesmaat en in kleine groepjes. De meest kwetsbare deelnemers boden we alternatieve dagbesteding.
Afgelopen jaar was het vaak een kwestie van schakelen en het zoeken naar balans in een
voor iedereen nieuwe en steeds veranderende situatie. We deelden veel moeilijke, maar
ook bijzondere momenten die ons uiteindelijk nog meer met elkaar verbonden.
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Organisatie: de Zorgkamer maakt meedoen mogelijk
Wie we zijn

De Zorgkamer biedt dagbesteding voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel
(NAH), dementie en/of een lichamelijke beperking. Eigenregie, ontwikkeling en sfeer
spelen een centrale rol. Deelnemers ontmoeten mensen buiten hun eigen sociale omgeving, ontwikkelen zich, genieten van de gezelligheid en krijgen de ondersteuning die ze
nodig hebben. Kortom, ze doen gewoon mee!

Kernwaarden

De kernwaarden van de Zorgkamer zijn eigenheid, eigenaarschap, gezamenlijkheid en
groei & ontwikkeling.

Ons aanbod

We bieden uiteenlopende activiteiten aan, bijvoorbeeld op het gebied van beweging,
creativiteit en computervaardigheid. 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 elektronische cliëntendossiers, zodat
de behoeften en wensen van deelnemers altijd direct inzichtelijk zijn. Noot personenvervoer draagt zorg voor een veilig en prettig vervoer van deelnemers die niet zelfstandig
naar de dagbesteding 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.

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!

Bestuur

Het bestuur van Stichting Zorgkamer bestaat uit een algemeen bestuur en het dagelijks
bestuur. Het algemene 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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Zorg in coronatijd
Zij aan zij

Meedoen was het toverwoord voor de Zorgkamer in 2020. De Zorgkamer ging voor een
nog intensievere samenwerking met de Stadskamer en het verruimen van het sociale
netwerk van onze deelnemers.
De Zorgkamer staat voor Meedoen op je eigen manier, in je eigen tempo en vooral doen
waar je blij van wordt! Zij aan zij met de Stadskamer probeerden we ons locatie nog meer
glans te geven binnen onzekere en vaak moeilijke omstandigheden.
Door het coronavirus zagen we ons genoodzaakt een andere invulling te geven aan Meedoen en kreeg de samenwerking met de Stadskamer anders vorm dan verwacht. Toch is
de samenwerking tussen de Zorgkamer en Stadskamer eerder versterkt dan verzwakt,
ondanks of misschien juist wel door de coronacrisis.
Vanuit onze kernwaarden gaf Stichting Zorgkamer afgelopen jaar vorm aan alle uitdagingen die de coronacrisis met zich meegebracht.
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Uitbraak en sluiting

Op 27 februari werd de eerste coronabesmetting in Nederland geconstateerd. Het
coronavirus leek nog steeds ver weg, maar
werd een steeds grotere sneeuwbal die een
halt moest worden toegeroepen. Die halt
kwam er in de vorm van de eerste lockdown.
Onze deelnemers zijn vaak op leeftijd en hebben vaak te maken met (zwaarwegende) medische omstandigheden. Een buitengewoon
kwetsbare groep die we wilden beschermen
en daarbij was een tijdelijke sluiting de enige
optie. Op 15 maart sloten we onze locatie.
Toen onze locatie dicht zat, werden er verschillende vormen van alternatieve dagbesteding opgezet, op basis van individueel
maatwerk. Naast de ondersteuning aan de
deelnemers werd extra ondersteuning geboden aan mantelzorgers, waarbij werd ingezet op structuur, regelmaat en het ontlasten
van de thuissituatie.

15 Maart
Scholen sluiten
Horeca dicht
12 Maart
Werk allemaal thuis
Evenementen afgelast
9 Maart
Stop met handen schudden
6 Maart
Speciale Maatregels
Noord Brabant

27 Februari
1ste besmetting in Nederland
geconstateerd.

Voorzichtig weer open

In juni werd onze locatie heropend en werd langzamerhand de ‘’fysieke’’ dagbesteding
weer opgebouwd, waarbij we begonnen met kleine groepjes deelnemers.
Onze meest kwetsbare deelnemers bleven we alternatieve dagbesteding bieden. Persoonlijke wensen werden geïnventariseerd en per deelnemer werd bekeken wat passend
en wenselijk was.
Toen het aantal besmettingen in het najaar weer toenam en ons land in een tweede lockdown kwam, bleef de Zorgkamer gelukkig open. Wel verscherpten we onze maatregelen
om het risico op coronabesmettingen te minimaliseren.

Coronamaatregelen

Medewerkers van de Zorgkamer zijn zich zeer bewust van de kwetsbaarheid van haar
deelnemers. Toen we na de sluiting weer opengingen, was het zaak om deelnemers een
zo veilig mogelijke omgeving te bieden.
Om deze veiligheid te waarborgen hielden we ons op z’n minst aan de richtlijnen van het
RIVM. Daarnaast bedachten en hanteerden we aanvullende regels om deelnemers en
onszelf de nodige extra veiligheid te bieden. We hanteerden coronaprotocollen die we
duidelijk communiceerden en naleefden. Ook bij huisbezoeken golden zowel regels voor
deelnemers als medewerkers.
We zijn erg blij dat er in 2020 geen enkele coronabesmetting werd geconstateerd bij de
Zorgkamer!
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Alternatieve dagbesteding
Dagbesteding op maat

Een groot gedeelte van onze doelgroep is zeer
kwetsbaar, vergelijkbaar met mensen die in een verpleeg- of verzorgingshuis wonen. Als de dagbesteding volledig was wegvallen, dan zou dat mogelijk
bij een aantal deelnemers tot opname in een verpleeg- of verzorgingshuis hebben geleid. Om dat te
voorkomen zochten we (na de sluiting op 15 maart)
telefonisch contact met alle deelnemers en hun
naaste omgeving. Vanuit eigen regie werd per deelnemer de begeleidingsbehoefte geïnventariseerd,
zodat we daar praktische invulling aan konden geven. Alles op basis van maatwerk.
Onze (alternatieve) dienstverlening was sinds maart
gericht op het bieden van veiligheid, het behouden
van dagstructuur, het in stand houden van reeds
aangeleerde (o.a. motorische en cognitieve) vaardigheden en het ontlasten van de thuissituatie. Ook
het welzijn van deelnemers op verschillende levensgebieden was een belangrijk uitgangspunt. Onze
aandacht ging tenslotte ook uit naar het ondersteunen en ontlasten van mantelzorgers.
De alternatieve begeleiding en dagbesteding waren maatwerk, dus er werd gezamenlijk -en waar nodig vanuit verschillende disciplines- gekeken naar welke daginvulling per
deelnemer het meest passend was.
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Enkele voorbeelden van daginvulling
• Telefonisch contact en beeldbellen. Er waren gedurende werktijden altijd beroepskrachten bereikbaar.
• Het bieden van creatieve, educatieve en muzikale activiteiten via beeldbellen, individueel en in groepsverband.
• Koffiemomentjes via beeldbellen in groepsverband, met meerdere deelnemers en
begeleiders.
• Het in overleg met onze deelnemers en mantelzorgers inplannen van thuisbezoeken
en waar mogelijk ontlasten van mantelzorgers.
• Kaartjesactie(s) -even een hart onder de riem- met contactgegevens op de kaartjes
om de verbinding in stand te houden.
• Sport op afstand; wekelijks werden er door onze sportagoog filmpjes opgenomen,
om deelnemers zo gezond mogelijk een beetje in beweging te houden.
• Op Facebook werden leuke recepten aangeboden en (via filmpjes) mensen geïnspireerd creatief bezig te zijn.
• Het aanbieden van Doe-pakketjes, mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage
van het Kansfonds. Er werden door de collega’s en vrijwilligers van de Stadskamer
pakketjes gemaakt om mensen wat afleiding te bieden en te stimuleren thuis aan de
slag te gaan.
• Contact thuis of op locatie met deelnemers die dat het hardst nodig hadden en bij wie
de kans op uitval het grootst was.

Flexibel

Per uur aan alternatieve dagbesteding werd er
door medewerkers 1 dagdeel groepsbegeleiding gedeclareerd. Over ieder contactmoment
werd gerapporteerd, waarmee de voortgang
van deelnemers kon worden gemonitord.
Door de intensiviteit van de contacten werd
er flexibel –vaak buiten de openingstijden van
de Zorgkamer- gewerkt. Dus ook in de weekenden of avonduren waren er desgevraagd en
waar nodig contactmomenten.
Er moest extra personeel worden ingezet naast
de toenmalige capaciteit om deze flexibele begeleiding te kunnen bieden. Het was dus vaak
een kwestie van passen en meten in een periode van constante verandering.
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Deelnemers
Aanmeldingen

Nieuwe aanmeldingen kwamen afgelopen jaar vanuit diverse doelgroepen. Behalve
mensen met niet-aangeboren hersenletsel, verwelkomden we ook mensen met een psychische kwetsbaarheid of beginnende dementie.
Door zelfontwikkeling, het stabiliseren van achteruitgang en door mantelzorgers te ontlasten kunnen deelnemers langer thuis blijven wonen. Wij ondersteunen deelnemers en
ontzorgen mantelzorgers.

Cliëntvolgsysteem (ONS)

Afgelopen jaar maakte de Zorgkamer zich het cliëntvolgsysteem ''ONS'' eigen. Het is
erg belangrijk om op ieder moment inzichtelijk te hebben wat er –op o.a. medisch gebied- per deelnemer speelt, zodat we daarnaar kunnen handelen. Daarnaast werken we
met ''Caren'', een informatiesysteem dat deelnemers en achterban inzicht geeft in hun
zorggegevens. De Zorgkamer hecht veel waarde aan transparantie en een heldere informatievoorziening naar deelnemers, naasten en mantelzorgers.
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Mantelzorgers
De mantelzorgers waren dit jaar, ook door de coronacrisis, een belangrijk aandachtspunt. We investeerden
veel in de belastbaarheid van mantelzorgers en gingen
veelvuldig met ze in gesprek. Ook hadden we een signalerende en doorverwijzende functie richting mantelzorgers. Daar waar de nood hoog was, legden we huisbezoeken af om mantelzorgers fysiek te ontlasten.

Versnelde opname

Er was in een aantal gevallen sprake van ernstige overbelasting van een mantelzorger. Als een deelnemer dan
zelf ook achteruitging, was een versnelde opname in
een verpleeghuis soms onvermijdelijk.

Mooie, intense gesprekken

In overleg met deelnemers en mantelzorgers legden
we huisbezoeken af en deden we 1 op 1 activiteiten zoals wandelen, fietsen, koffiedrinken, schilderen, haken,
of breien. Huisbezoeken en 1 op 1 activiteiten duurden
meestal zo'n anderhalf uur.
Gesprekken met deelnemers en mantelzorgers waren
erg belangrijk in een moeilijke tijd. Mantelzorgers waren vaak ''24/7'' bezig met mantelzorg en dat betekende een grote emotionele en fysieke belasting, waarbij ze vaak geen
moment voor zichzelf hadden. Gesprekken die we met mantelzorgers voerden waren
vaak intens, maar ook erg waardevol.
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Zorgkamer in getallen
Uitval

Het jaar 2019 werd mooi afgesloten. Het was een jaar waarin de Zorgkamer groeide als
stichting, zowel kwalitatief als kwantitatief. Het doel was deze stijgende lijn voort te zetten. We waren ons daarbij bewust van de mogelijkheden op uitval omdat 29% van onze
deelnemers tussen de 70 en de 80 jaar oud is. De verwachting was dat er in 2020 binnen
deze leeftijdscategorie de meeste uitval zou plaatsvinden.

Aantallen: uitval en nieuwe deelnemers

Januari 2020
Gestart met 26 deelnemers, in totaal gemiddeld 396 dagdelen per maand.
4 deelnemers overleden.
4 deelnemers vanwege de extra zorgvraag naar een verpleeghuis gegaan.
1 deelnemer stopte en gaf daarbij aan geen dagbesteding meer nodig te hebben.
8 nieuwe aanmeldingen.
1 nieuwe aanmelding stopgezet wegens een verhuizing.
December 2020
24 deelnemers, in totaal gemiddeld 305 dagdelen per maand.

Afname gemiddeld aantal dagdelen

We hadden in december een lager gemiddeld aantal dagdelen per deelnemer dan in januari. Nieuwe deelnemers beginnen namelijk met gemiddeld 2 dagdelen per week, waarna
dit aantal vaak wordt uitgebreid naar maximaal 8 dagdelen per week, bijvoorbeeld door
een toegenomen zorgvraag. Als er in een bepaalde periode relatief veel nieuwe deelnemers komen, dan daalt vaak het gemiddeld aantal dagdelen per deelnemer, omdat
nieuwe deelnemers gemiddeld minder dagdelen per week aanwezig zijn dan deelnemers
die al langere tijd bij ons komen.
Deelnemers die behoefte hebben aan meer dan 8 dagdelen per week -gecombineerd
met aanvullende zorg- worden over het algemeen opgenomen in een verpleeghuis.

Medewerkers Zorgkamer

• 2 Medewerkers Niveau 4 met diploma hbo-autismespectrumstoornissen.
• 1 vrijwilliger afgerond diploma niveau 2.
• 1 vrijwilliger die vanuit het traject ‘Werken aan Kansen’ aansluiting vond bij de Zorgkamer.
• 1 Werkervaringsplek vanuit ‘Werken aan Kansen’.
• 1 Stagiaire van ‘Mijn School’.
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Ervaringsverhalen
Mirella

Ik ben Mirella Bekkers ben 41 jaar en woon in Doetinchem.
Ik ken de Stadskamer al geruime tijd, dus ook de Zorgkamer was voor mij al bekend terrein.
Ongeveer 5 jaar geleden rolde ik binnen de Stadskamer, toen nog aan de Terborgse weg.
Daar ben ik terecht gekomen omdat ik wat wilde betekenen voor de maatschappij.
Ik kwam bij de Stadskamer voor mijn sociale contacten en dronk er geregeld een bakkie
koffie. Vrij snel daarna ging ik als vrijwilliger aan de slag bij de catering.
Ik begon met het klaarzetten van koffie en thee. Daarna kwam ik al snel in de keuken
terecht waar ik broodjes, uitsmijters, tosti's, salades, gehaktballen en verse soep maakte.
Ik ben toen ook aan ''Werken aan Kansen'' mee gaan doen om te kijken waar mijn interesses en kwaliteiten lagen. Bij het UWV deed ik testen om na te gaan waar mijn sterke en
minder sterke kanten lagen. Uiteindelijk bleek dat de sectoren Horeca en Zorg & Welzijn
goed bij me pasten.
Vanuit ''Werken aan Kansen'' kreeg ik het aanbod de opleiding Zorg & Welzijn niveau 2 te
volgen. Daar zei ik natuurlijk volmondig ''ja'' tegen, want ik vond het een uitdaging en het
was tegelijkertijd iets wat ik graag wilde, maar waar ik zelf de eerste stap niet toe durfde
te zetten. Ik liep eerst 2 weken mee met de Zorgkamer om te kijken of de opleiding echt
was wat ik wilde. Gelukkig kende ik mijn collega's en de deelnemers al en dat scheelde
alvast de nodige spanning.
Op 1 december 2020 begon ik met de opleiding Zorg & Welzijn en loop nu 2 dagen per
week stage bij de Zorgkamer. Super Leuk! Wat ik doe? Ik ontvang mensen en help ze
eventueel met de jas uittrekken, ik schenk koffie, thee of ranja, loop mee met ADL, sport
met deelnemers en doe mee aan allerlei creatieve activiteiten. Natuurlijk is er ruimte
voor een praatje of een spelletje en ga ik regelmatig met deelnemers naar buiten, voor
een wandeling naar de supermarkt of op dinsdagochtenden naar de markt. Ik hoop dat
we in de toekomst weer kunnen zwemmen met deelnemers. Ten slotte begeleid ik deelnemers naar en in de rustruimte met ligbanken en sta-opstoelen. Kortom, ik heb het erg
naar mijn zin bij de Zorgkamer en iedere werkdag leer ik weer bij.
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Jos

Ik ben Jos van de Pavert, ben inmiddels 63 jaar en vanaf januari 2021 woonachtig in Doetinchem
Voordat ik mijn CVA kreeg, heb ik de HTS in Enschede gevolgd en daarna in Apeldoorn afgerond. Hierna heb ik 1 jaar
werktuigbouwkunde gestudeerd in Dronten en daarna soldeertechnieken in Apeldoorn.
Hierna heb ik mijn eigen bedrijf opgestart. HJ van de Pavert,
producent van o.a. landbouwmachines. Daarnaast had ik een
ander bedrijf onder mijn hoede waar ik de reparaties uitvoerde.
Als werkgever had ik meerdere werknemers in dienst. In de
loop van de jaren kwam mijn broer in het bedrijf en ondersteunde mij. In 2000 zijn we groter geworden en in 2007 zijn
we verder gegroeid en verhuisd naar Ulft.
Op 4 december 2013 heb ik mijn CVA gehad. Ik moest revalideren bij Antonia en daarna
bij Klimmendaal. Na mijn revalidatie kwam ik bij SIZA terecht.
Tot heden heb ik fysio en heb ook lange tijd logopedie gevolgd in verband met mijn afasie
die ik heb opgelopen door de CVA.
Ik ben inmiddels al 3 jaar bij de Zorgkamer. De Zorgkamer betekent veel voor mij. Ik kan
daar zijn wie ik ben met een stuk begeleiding. Ik kan programma’s volgen die bij mij aansluiten zoals sport, administratie en meedenken over producten en activiteiten. De sfeer
is ook een grote meerwaarde.
Wat ik graag zou willen zien is een praatgroep van mannen of vrouwen “gemengd”, en
dan verschillende onderwerpen bespreken die actueel zijn of wat er bij jezelf speelt........
Kortom, ik kom graag bij de zorgkamer!
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Stephanie

In 2017 was ik onder behandeling bij GGnet omdat het in die periode niet zo goed ging. Ik was depressief en had nergens zin in.
Ik ben in die periode gestart bij de GGnet supportgroep. Dat is
een groep waar weinig prikkels zijn en daar kun je een paar dagdelen naar toe voor structuur en dagbesteding. De supportgroep
zat toentertijd in het WEDEO-pand waar ook de Stadskamer zat.
In de pauze dronk ik koffie bij de Stadskamer en zag dat ze daar
veel met vrijwilligers werkten. Ze vroegen mij of ik het leuk zou
vinden om te komen werken in de catering; broodjes maken, koffiezetten, een vers soepje bereiden enzovoorts.
Ik begon daar met twee ochtenden. Ik leerde veel mensen kennen
en telde weer een beetje mee in de maatschappij. Ik heb het werk
altijd met veel plezier gedaan, maar na een paar jaar was het voor
mij tijd om wat anders te gaan doen.
De Zorgkamer kwam erbij in de ruimte van de Stadskamer en het
leek mij erg leuk om daar vrijwilligerswerk te gaan doen. Toevallig
was de Zorgkamer op zoek naar vrijwilligers en ik begon daar met
twee dagen per week. Ik begon met het schenken van koffie en
thee en hielp bij de lunch en verschillende activiteiten.
Stap voor stap ging ik meer verzorgende taken doen. Ik hielp deelnemers met eten geven
en de toiletgang. Dat gebeurde op mijn tempo en dat was voor mij erg prettig. Ik voelde
me steeds beter en kreeg steeds meer zelfvertrouwen.
Na ongeveer een jaar vroeg de Zorgkamer mij of ik het leuk zou vinden om de opleiding
Zorg & Welzijn te volgen. Dat betekende wekelijks een 1 dag naar school en 2 dagen
stage bij de Zorgkamer. Ik hoefde daar niet lang over na hoeven denken en begon aan de
opleiding. De opleiding duurde een jaar. In dat jaar heb ik veel geleerd en haalde ik mijn
diploma. Nu ben ik opzoek naar een betaalde baan in de zorg, maar zolang ik die nog niet
gevonden heb, blijf ik vrijwilliger bij de zorgkamer.
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Interne audit
Afgelopen jaar vond er een interne audit plaats, de eerste bij de Zorgkamer. Een interne
audit helpt bij het waarborgen van de kwaliteit. En Feedback van een collega helpt bij het
bewust blijven van je handelen en biedt mogelijk nieuwe inzichten.
Collega Simone van Stadskamer Montferland was bij de Zorgkamer ter plekke, draaide
mee en observeerde de manier van werken. Haar bezoek had een aantal aandachtspunten, waaronder het werken met de route van de vraag binnen de Zorgkamer, de toepassing van onze kernwaarden, de communicatie met de Stadskamer, overlegmomenten
(ook met de Stadskamer) en formele rapportering.
Tot onze tevredenheid waren de bevindingen van onze collega zeer positief, waarbij Simone o.a. de laagdrempelige manier van communicatie met deelnemers opmerkte. Ook
kwam ze tot de conclusie dat haar werkplek in veel opzichten minder verschilt met de
Zorgkamer dan vooraf verwacht. Ze deed wel de aanbeveling om dagelijks een (zichtbare) vrijwilliger of medewerker aanwezig te laten zijn die ''gaat over'' zowel de Zorgkamer als de Stadskamer. Dit om de onderlinge afstemming en communicatie verder te
stroomlijnen.
Hieronder een tweetal punten uit de auditrapportage, ingevuld door Simone.

Hoe zit dat met de kernwaarden? De kernwaarde, eigenheid, gezamenlijkheid, groei en ontwikkeling komen heel sterk naar voren binnen de
zorgkamer.
Iedereen doet wat hij of zij kan en wil op eigen kracht.
De toegankelijkheid van de medewerkers en vrijwilligers is zeer laagdrempelig, zij zijn
letterlijk aanwezig binnen de groep voor vragen, opmerkingen, ondersteuning of stimulans.

Binnen de activiteiten zie je met hele kleine stapjes een positieve groei, een bezoeker die
voor het eerst een nieuwe activiteit probeert wordt aan de had genomen, begeleid om
zelfstandig verder te kunnen.

Welke communicatiestijl wordt gebruikt?

De Communicatie bij de Zorgkamer ervaar ik als direct en mensgericht. Dat maakt de stijl
van communiceren bij de Zorgkamer interactief.
Dat betekent: Mensen met de interactieve communicatiestijl hechten grote waarde aan
een persoonlijke ‘klik’. Ze zijn impulsieve beslissers die oordelen op het relationele niveau.
Ze willen graag bouwen aan de persoonlijke relatie. Ze zijn extravert en energiek en willen graag nieuwe dingen uitproberen en ervaren. Onbewust willen ze vooral aardig gevonden worden

16

/ Jaarverslag

PR/communicatie
Website/facebook

De website is afgelopen jaar aangepast en Zorgkamer waardig. Het beeldmateriaal wordt
nog verder uitgebreid. Deelnemers krijgen aankomend jaar een rol bij de verdere invulling
van de website. Op onze Facebookpagina werden activiteiten aangekondigd en mensen
geinformeerd over openingstijden, coronaregels etc. Ook was er ruimte om terug te blikken op activiteiten. Berichten op Facebook Zorgkamer werden vaak gedeeld met Facebook Stadskamer en andersom.

Mooi artikel

In december werd de Zorgkamer door de Gelderlander geïnterviewd. Het artikel ging
over de Zorgkamer en mantelzorg. Het artikel was ook bedoeld om de naamsbekendheid
van de Zorgkamer in Doetinchem en omstreken te bevorderen.
Het werd een mooi artikel waarop we veel positieve reacties kregen!
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Plannen voor 2021
We hopen dat we in 2021 gewoon openblijven en normale dagbesteding kunnen bieden,
in combinatie met alternatieve dagbesteding. We blijven daarbij inspelen op de steeds
wisselende maatregelen enerzijds en de wensen van de deelnemers en hun achterban
anderzijds. Vooral hopen we op een corona arm 2021 waarin we elkaar weer zoveel mogelijk kunnen ontmoeten, met zo min mogelijk beperkingen.
Verder gaan we in 2021 op zoek naar nieuwe kansen en activiteiten binnen en buiten de
Zorgkamer. Ook zetten we in op een nog nauwere en intensievere samenwerking met de
Stadskamer en willen we onze bekendheid bij andere organisaties vergroten.

Bijscholing

Medewerkers van de Zorgkamer laten zich in 2021 bijscholen over dementie en gaan getraind worden in de Yucelmethode. Tenslotte staat een basistraining over hersenletsel op
het programma voor medewerkers die deze nog niet hebben gevolgd.
Kortom, we blijven bijscholen en ontwikkelen om de kwaliteit van onze zorg te waarborgen en verbeteren!
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Waar we trots op zijn!

We zijn trots op de creativiteit
waarmee wij alle persoonlijke wensen
konden invullen toen de “normale”
dagbesteding wegviel.
Wij zijn trots op de professionaliteit van de medewerkers, stagiaires en vrijwilligers die
tijdens dit jaar betrokken waren bij het invullen van de alternatieve dagbesteding van
onze deelnemers.
Tegen eenzaamheid:
Creatief:
Computer:
Afasie oefeningen
Sport en bewegen:
Mantelzorgers:

Huisbezoeken en beeldbellen, individueel en in groepsverband.
Activiteiten via skype; haken, tekenen, schilderen, zang, muziek.
Tekenen via Paint, Raad het plaatje.
Het herkennen, benoemen en napreken van woorden en zinnen
via Skype.
Oefeningen via skype of filmpjes op Facebook van onze sportagoog.
Gesprekken, adviezen en de afstemming voor ontlasting

We zijn er ook trots op dat wij afgelopen jaar zoveel hebben kunnen schakelen tussen
wensen en mogelijkheden en de beperkende coronaregels. Hier was flexibiliteit, doorzettingsvermogen, creativiteit, frustratie, verwondering, emotie, en nog heel veel meer
voor nodig. Samen kregen we het voor elkaar.
En zeker niet te vergeten trots dat we de waardering kregen vanuit deelnemers, hun
achterban en het bestuur.
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