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Kalorama in 2018 
 

In een kalenderjaar gebeurt er veel. Dat laten we ieder jaar in
ons jaardocument zien. Om u een snelle indruk te geven van wat er 
binnen een jaar zoal gebeurt, illustreren deze items wat ons betreft 

waar het bij Kalorama iedere dag om draait!

Projecten

Week van gezond werken

Een aantal collega’s heeft het initiatief genomen 
om tijdens de ‘Week van gezond werken’ elkaar 
en vrijwilligers te trakteren op een gezonde lunch. 
Er werd niet alleen gezond gegeten maar ook 
gesproken over Loesje-spreuken die ter inspiratie 
op de tafels lagen. Dit was voorbereid door de 
commissie ethiek.

Projecten

Vervangende nieuwbouw 
Kalorama Centrum voor 
doofblinden

In 2018 zijn de concrete voorbereidingen getroffen 
voor de nieuwbouw van het Centrum voor 
doofblinden. In de loop van 2019 start de bouw!

Van zorg tot welzijn

Succesvolle samenwerking 
met lokale supermarkt
Teams krijgen de ruimte om te bestellen wat  
bewoners lekker vinden. Met een 
eigen budget bestellen zij bood-
schappen bij de plaatselijke super-
markt. Collega’s zijn enthousiast over 
de samenwerking en de goede service! 

Organisatie

Kalorama investeert in 
organisatie 
In 2018 heeft Kalorama geïnvesteerd in de dooront-
wikkeling van de organisatie. Dit betekent dat mede 
hierdoor het resultaat in 2018 lager is 
dan in 2017. Het jaar 2018 wordt 
afgesloten met een licht positief 
resultaat en Kalorama blijft  
financieel gezond. De jaar-
rekening staat op onze website.

Organisatie

Organisatieontwikkeling 
volgens Rijnlands 
gedachtengoed
We zijn gestart met het voorbereiden van de 
ondersteunende diensten om de teams in de 
zorg maximaal te gaan ondersteunen. Bewoners 
behouden zoveel mogelijk hun eigen regie en we 
geven onze professionals ruimschoots de ruimte om 
dit samen te kunnen realiseren. 

“Vernieuwen kun je niet 
op één plek, dat doen we 
door de hele organisatie.”

Van zorg tot welzijn

Stichting Vrienden Kalorama 
schenkt Belevenistafels 

De Stichting Vrienden Kalorama heeft Kalorama nóg 
twee Belevenistafels geschonken. Zo’n tafel biedt 
ontspanning, beleving en stimuleert het geheugen. 
Iedereen kan meedoen!

Wij bouwen aan 
een nieuw Centrum 
voor doofblinden. 

Projecten

Kalorama leerstoel aan de 
Radboud Universiteit

Wat zijn we 
trots op de 
Kalorama 
leerstoel aan 
de Radboud 
Universiteit. Dr. 
C.R.L. (Cécile) 
Boot is be-
noemd tot 

bijzonder hoogleraar ‘Organisatie en kwaliteit van 
werk in de ouderenzorg’. De onderzoeksresultaten 
zullen de omslag die Kalorama maakt: ‘betere zorg 
voor bewoners en collega’s’, versterken. 

Collega’s en vrijwilligers

Uitje vrijwilligers 

Ieder jaar trakteren wij onze vrijwilligers op een dagje 
uit. Men kon kiezen tussen een rondleiding door het 
NEC stadion of een wandeling met een gids door het 
Goffertpark. We kijken terug op een geslaagde dag.

Van zorg tot welzijn

Bioscoop ingericht bij 
Veste Brakkenstein
“Als bewoners niet naar de bioscoop kunnen,  
dan halen we de bioscoop in 
huis”, dacht een aantal collega’s 
en vrijwilligers. Samen hebben 
zij een vergaderruimte omge-
toverd tot een heuse bioscoop-
zaal. ‘Cine Veste’ is een feit!

Projecten

Kwaliteit

De minister heeft extra geld beschikbaar gesteld 
zodat we nóg meer tijd en aandacht aan onze 
bewoners kunnen geven. Kalorama geeft deze extra 
middelen uit aan het wonen en welzijn van onze 
bewoners.
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