ZIJ INSTROMERS GEZOCHT
HR medewerker Peter Hicks start zijn loopbaan vanuit een interesse in mensen. Na een jaar of tien wordt hem duidelijk
dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging. “Het werk werd steeds zakelijker. Ik miste het menselijke aspect en haalde geen
voldoening meer uit mijn functie.” Bij Pergamijn vindt de enthousiaste zij-instromer een baan als cliëntbegeleider in de
gehandicaptenzorg. “Mijn leer-/arbeidsovereenkomst startte in september 2019. Ik werk vier dagen en ga een dag naar
school voor de BBL-opleiding maatschappelijke zorg. Tijdens de meeloopdagen zijn de collega-begeleiders erg positief,
ze geven me zelfvertrouwen.

SAMEN IN ÉÉN ECD
Pergamijn voert een nieuw cliëntendossier in. Alle disciplines
(wonen, behandeling, dagbesteding en de nachtzorg) werken
nu in één dossier. De lijnen zijn korter. Ieder kan de eigen rol
afstemmen op anderen, wat onze cliënten ten goede komt.

Familie is alles voor onze cliënten. Papa, mama, broer, zus,
tante of oom, of een vrijwilliger die je al heel lang kent en
die eigenlijk ook een beetje familie is geworden. Samen
werken we aan een goede kwaliteit van leven. Op 13 juni
2019 organiseert Pergamijn een ontmoetingsdag met de
titel Beter Samen = Samen Beter. De dag staat in het teken
van het gesprek tussen verwanten en medewerkers en hoe
we als professionals en naasten dichter tot elkaar komen en
beter kunnen samenwerken.

VRIJWILLIGERS, WE KUNNEN NIET ZONDER JULLIE!
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Op 18 maart 2019 gaan vrijwilligers, collega’s van het
bedrijfsbureau en het MT aan de slag op 9 verschillende
locaties van Pergamijn. Tuinieren, bomen planten,
schilderwerk, knutselen met cliënten, een kippenhok
uitmesten, vogelhuisjes schilderen, koken en bakken, een
heuse rolstoelwasstraat. Het is een vrolijke boel! Sommige
vrijwilligers zijn zo enthousiast dat ze als vrijwilliger verder
gaan

Kunstwerk van Martine Stalmeier

Op 28 september komen 186 vrijwilligers en 9 medewerker
samen in het witte stadje Thorn, wel bekend in Limburg.
Wij waarderen onze vrijwilligers enorm, en we kunnen hen niet
genoeg bedanken voor al hun betrokken en vrijwillige inzet.

SAMEN
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MEERJARENSTRATEGIE 2020-2025 PERGAMIJN KIEST KLEUR!
In 2019 hebben we samen gesproken over een
toekomstbeeld voor Pergamijn. Hoe willen wij ons
ontwikkelen als organisatie? Wat willen wij betekenen
voor jou? We willen graag dat je je welkom voelt bij ons en
terecht kan voor een Volledig Pakket Thuis, Modulair Pakket
Thuis, overbruggingszorg (crisisopvang, logeren, respijtzorg
en tijdelijk wonen), dagbesteding en wonen met verblijf;
zowel residentieel als in de wijk.

OH, HEBBEN WE EEN DATALEK?
Pergamijn wil als zorginstelling zorgvuldig omgaan met de
aan haar toevertrouwde gegevens. Er is dan ook veel aandacht
voor de privacy van onze cliënten en medewerkers. Om onszelf
alert te houden, ontwierp Ricardo, lid van het mediateam
Leyenbroek, hiervoor posters die nu overal hangen.

PERSOONSGERICHTE ZORG

BELEVINGSCONGRES
De mogelijkheden zijn enorm op het gebied van
belevingsgerichte zorg. Denk bijvoorbeeld aan de
snoezelkarren of aromatherapie.

Wij willen steeds beter inspelen op jouw wensen.
Dat doen we door samen in gesprek te gaan over wat jij leuk
en minder leuk vindt in jouw leven. Wil je iets veranderen?
Dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

Filmpje

Snoezelkar

MICHAEL EN LINDA VOOR ALTIJD SAMEN
Na 9 jaar verkering hadden Linda en Michael de behoefte
om te trouwen. In een plechtige vriendschapsceremonie
beloofden zij samen te blijven.

BRUG NAAR WERK
Medewerkers van ons bedrijfsrestaurant in Sittard zijn op
bezoek geweest bij Daily Fresh Food, onze partner in voeding.
De mouwen worden opgestroopt om samen met echte koks in
de keuken te staan en heerlijke gerechten te bereiden.
Een hele fijne samenwerking met onze leverancier die past bij
ons programma ‘#Brugnaarwerk’ waarbij we mensen met een
(licht) verstandelijke beperking ondersteunen om uiteindelijk
mee te doen op de arbeidsmarkt.

‘Het was een mooie en heel gezellige dag’.

VEILIGE ZORG

ERVARINGEN VAN CLIËNTEN
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Via ‘Dit vind ik ervan’ registreren we hoe cliënten
hun kwaliteit van leven ervaren.
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Hoe gebruiken we een glijzeil? Hoe tillen we veilig met
een plafondtillift? Dit en meer komt aan bod tijdens
de hulpmiddelendag in oktober 2019. Zo blijven
we veilig aan het werk. Er zijn demonstraties van de
veelvoorkomende hulpmiddelen: glijzeilen, douchestoelen
en transferhulpmiddelen (ARJO); rolstoelen (Kersten);
plafondtilliften en tilbanden (Ergocare)verpleeg- en speciale
bedden (Schell en B. Emons).
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