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Kalorama

Werken bij Kalorama:

Wij willen graag dat collega’s plezier 
en passie in hun werk ervaren!
Kalorama is een organisatie waar wonen, zorgen, werken en leren samengaan. Wij spre-

ken niet over medewerkers maar over collega’s. Zij leveren een grote bijdrage aan het 

dagelijks leven van onze bewoners. Bewoners én collega’s voelen zich bij Kalorama thuis. 

Wij willen graag dat collega’s plezier en passie in hun werk ervaren. Dat uit zich in aan-

dacht voor de persoonlijke ontwikkeling van iedereen die bij Kalorama werkt.

Verzorgende IG Marga: 

“We kennen elkaar door en door.”

Marga werkt als verzorgende IG bij de dagbe-

handeling/dagbesteding van Kalorama Veste 

Brakkenstein in Nijmegen. “Ik werk al 32 jaar 

bij Kalorama en sinds 10 jaar op deze afdeling 

waar we met een klein team werken. Ik heb 

een contract voor 22 uur per week, wat neer-

komt op 3 dagen. Voor is mij is dat ideaal om 

met mijn gezin te combineren!” 

“Mensen met een zorgbehoefte wonen 

tegenwoordig langer thuis. De cliënten die 

bij ons komen, wonen allemaal nog zelf-

standig. Dat kan mede doordat ze een aan-

tal dagen per week naar ons komen. Je 

merkt dat de zorg die wij verlenen intensie-

ver wordt. Daar ligt meteen de uitdaging 

voor mij”, vertelt Marga. “Wij hebben bij-

voorbeeld mensen met ALS, dementie of 

Parkinson. Het gaat erom dat zij bij ons een 

fijne dag beleven. Dáár doe ik het voor. 

Doordat we met een hecht team werken, 

lukt dat ook. We werken zelforganiserend. 

Dat wil zeggen dat we binnen kaders, zelf 

de zorg rondom onze cliënten organiseren. 

Je maakt gebruik van elkaars kwaliteiten en 

vakkennis. Ik maak iedere maand onze wer-

kroosters. Een andere collega regelt de 

inkoop. En we organiseren activiteiten. We 

kennen elkaar door en door. De persoonlij-

ke band die je opbouwt met collega’s én cli-

enten geeft mij de meeste voldoening!”

Verpleegkundige Wendy: 

“Iedere dag is anders.”

Op de afdeling de Frasselt van Kalorama 

wordt intensieve zorg geboden. De bewo-

ners, volwassenen vanaf 25 jaar,  hebben 

ondersteuning nodig bij de persoonlijke ver-

zorging en beademing. Wendy is verpleeg-

kundige op deze afdeling. “Ons werk vraagt 

veel expertise. We observeren, monitoren en 

behandelen. Wat hier gebeurt, is iedere dag 

weer anders. Onze bewoners zijn bijzonder 

kwetsbaar. Wij kijken naar wat iemand nog 

kan en hoe houden we dat in stand? Wat 

kunnen we voor iemand betekenen? Samen 

met de bewoner, familie en ons team den-

ken we in mogelijkheden. Dat is keer op keer 

een boeiende uitdaging! Ik ben als verzor-

gende IG bij Kalorama begonnen en heb 

binnen de organisatie een opleiding tot ver-

pleegkundige gevolgd. Ik ben heel blij dat ik 

deze kans voor persoonlijke ontwikkeling 

gekregen heb.  Wat mij bijzonder aan-

spreekt, is dat we hier specialistische zorg 

bieden en tegelijkertijd naar de mens in zijn 

geheel kijken. Tot aan zijn of haar mantel-

zorger aan toe! Je merkt gewoon dat het 

met onze bewoners beter gaat, als zij weten 

dat het aan het thuisfront ook goed gaat. 

We zijn altijd in gesprek met elkaar. Als col-

lega’s binnen het team, in het multidiscipli-

nair overleg én met de bewoner en familie.” 

Kom werken in een inspirerende omgeving

In het kader van de extra verpleeghuismid-

delen die minister Hugo de Jonge beschik-

baar stelt, zoekt Kalorama nieuwe enthousi-

aste collega’s! Heb jij hart voor je vak en net 

als wij een passie voor persoonlijke en 

betrokken zorg? Dan kijken wij uit naar 

jouw reactie. Onze actuele vacatures vind je 

op  www.werkenbijkalorama.nl.

Rijnlands gedachtegoed

Als jij één van onze teams komt versterken, 

merk je dat wij enorm betrokken zijn bij de 

zorg en behandeling die we bieden. Binnen 

Kalorama werken we volgens het Rijnlands 

gedachtegoed. De waarden vertrouwen, 

vakmanschap en verbinding staan centraal. 

Deze waarden ervaar je bij ons doordat de 

zelforganiserende teams het vertrouwen 

en de ruimte krijgen om hun vakmanschap 

in te zetten en de zorg en begeleiding te 

organiseren die het beste past bij onze 

bewoners. 

Wendy ondersteunt Joey Kremers bij het drinkenMarga in gesprek met deelnemer de heer Janssen
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