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Kalorama in 2017

Organisatie

Nieuw logo en huisstijl
gelanceerd

In een kalenderjaar gebeurt er veel. Om u een snelle indruk te
geven van wat er binnen een jaar zoal gebeurt, illustreren deze
items wat óns betreft waar het bij Kalorama iedere dag om draait.

Organisatie

Raad van Toezicht

Met de introductie van een nieuw logo is ook een
nieuwe huisstijl gelanceerd. Een compleet nieuwe
website met een nieuwsrubriek en een koppeling naar
diverse sociale media is hier een eerste uiting van. Ter
gelegenheid van de lancering kregen alle medewerkers en vrijwilligers een bidon met het nieuwe logo.

Van zorg tot welzijn

Succesvolle wedstrijd
‘Heel Kalorama bakt’
‘Heel Kalorama bakt’… de
lekkerste taarten! Dit was
een van de goede ideeën
die uit de bus kwamen.
Het gebak was niet alleen
heerlijk maar er was ook
een taart gemaakt met
voelbare structuren door
de bewoners van het Centrum voor doofblinden!

De Raad van Toezicht van Kalorama
houdt toezicht volgens de nieuwe
zorgbrede Governancecode en
besloot het aantal toezichthouders
geleidelijk terug te brengen.

Organisatie

We werken met een onafhankelijke klachtenfunctionaris
Wat gaat er goed en wat kan er beter? Wij nemen
reacties van welke aard dan ook serieus en willen
dat signalen snel opgepakt worden.

Organisatie

Nieuwbouw
Er zijn plannen ontwikkeld voor het realiseren van
een nieuw Centrum voor doofblinden en het verpleeghuis Kalorama. We doen dit samen met bewoners, cliëntenraad en collega’s. Ons doel is meer
woonruimte, eigen sanitair en een thuisgevoel voor
alle bewoners.

Ook in 2017 heeft Kalorama het jaar
financieel gezond afgesloten. Het
ziekteverzuim is lager dan het
gemiddelde in onze regio én in
onze branche. De jaarrekening is
terug te vinden op onze website.

Collega’s en vrijwilligers

Vrijwilligers bezoeken het
Honigcomplex
Alle vrijwilligers zijn
getrakteerd op een
‘Ander dagje uit’.
Samen bezochten
zij de Nijmeegse
culturele hotspot:
het Honigcomplex.
Genieten van allerlei lekkers en een interessante rondleiding, maakten
dit tot een onvergetelijke dag!

Organisatie

Zelforganisatie op basis van
Rijnlands gedachtengoed en
deelname Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg
Vanaf 2017 is Kalorama deelnemer van Radicale
Vernieuwing voor Verpleeghuiszorg en werken we
volgens de Rijnlandse waarden; vakmanschap,
verbinding en vertrouwen.

Van zorg tot welzijn

Kwaliteit van zorg
Onze kwaliteit van zorg is geen daad, het is een
gewoonte! De Inspectie bracht een
onverwacht bezoek en was zeer
tevreden! Wij zorgen goed voor onze
bewoners maar ook voor onze medewerkers. De personeelsvereniging
draagt hier haar steentje aan bij.

‘Beleef je eigen Leven’ en
‘Workshop klankschalen’
Door bewoners
foto’s en film
van hun eigen
leven te laten
zien, geven we
ze een stukje
van dat leven
terug. Dat is
‘Beleef je eigen leven’. Samen met projectleider
Bonny Schrijen zijn we trots op het feit dat het
ministerie van VWS Kalorama aanhaalt als goed
voorbeeld van innovatie in de zorg. ‘Waardigheid
en Trots’ is voor ons de rode draad. Onze collega
Wendy Willemsen wint tijdens het UKON symposium
de ‘Hans van den Bosch-prijs voor haar workshop:
‘Klankschalen bij mensen met dementie’.

Van zorg tot welzijn

Zorg en welzijn op maat
Voor onze bewoners organiseren
wij veel. Zo is
er sport, koken,
toneel, keramiek,
zingen, tromme
len en volksdansen om maar
eens wat te noemen. Of een barbecue en tandemfietstocht met picknick! Over veel van deze activiteiten lees je meer in de nieuwsrubriek op onze website.

Van zorg tot welzijn

Projecten

Organisatie

Gezonde financiële positie
Kalorama en dalende trend
verzuimpercentage

Van zorg tot welzijn

Vakantieweek in eigen huis
Ik ben blij dat ik inzage in
het zorgdossier heb en op
de hoogte kan blijven van
ontwikkelingen bij mijn oma.

Invoering van het cliëntenportaal
In 2017 is het mogelijk geworden
voor alle bewoners
en hun naasten
om inzage te hebben in hun eigen
digitale dossier.

Cliëntenportaal Kalorama
Kalorama heeft een digitaal cliëntenportaal zodat u als
bewoner, cliënt of contactpersoon op een eenvoudige
manier ook zélf in het ECD (Elektronisch Cliënten Dossier)
ofwel zorgdossier kunt kijken. Het cliëntenportaal biedt
u toegang tot bepaalde onderdelen van het zorgdossier.
In een beveiligde online omgeving kunt u onder andere
het cliëntplan, de agenda en de rapportage over de zorg
bekijken. Via uw smartphone, tablet of computer kunt u
eenvoudig deze informatie inzien.

Voordelen digitaal
cliëntenportaal op
een rijtje:
 altijd en overal inzage
in het zorgdossier
 nog beter zicht op de
geleverde zorg
 heel toegankelijk en
duidelijk leesbaar
 zelf rapportages
toevoegen
 overzichtelijk en actueel

In juni was het vakantie voor een groot aantal bewoners. Vier dagen lang was alles anders en helemaal
in vakantiesfeer. Veel extra gezelligheid, verwenmomentjes, bezoek van kinderen en tot slot op de
laatste dag een overheerlijk buffet.
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