Aanbod voor kleinschalige
woon- zorg- en dagbestedingsinitiatieven

BRUG ondersteunt Zorgboerderijen, de Herbergier en andere kleinschalige voorzieningen waar wonen,
zorg en/of dagbesteding wordt geboden bij het professionaliseren van hun medewerkers. Hoe die
ondersteuning eruit ziet is afhankelijk van de specifieke behoeften en vragen, die onder medewerkers en
leidinggevenden leven. Inhoud en vorm ontwikkelen wij samen met hen, afgestemd op de specifieke
samenstelling van de cliëntengroep. Hieronder enkele voorbeelden vanuit lopende
ondersteuningstrajecten:
Zorgplan en Qurentis: Hoe zorg je dat het zorg(leef)plan een middel is om samen methodisch- en
belevingsgericht te werken? Dat het zorg(leef)plan daadwerkelijk bijdraagt aan de kwaliteit van leven en
kwaliteit van zorg- en dienstverlening? In deze training ontwikkelen medewerkers inzicht en praktisch
houvast om samen continuïteit te creëren rond de cliënt. Samen kijken we hoe we Qurentis zo effectief
mogelijk kunnen inrichten voor de situatie ter plekke, we integreren ‘inhoud’ en ‘techniek’.
Kleur van dementie: Een bijzonder trainingsprogramma waarin de beleving van de dementerende mens
en het verstaan van de ‘taal’ van dementie centraal staat. Deze training maakt bewust van hoe beleving
en gedrag van de dementerende mens ontstaat, wordt beïnvloed door eigen taal en gedrag van
medewerkers, vrijwilligers, familie, mantelzorgers én door de organisatie en inrichting van de omgeving.
Van hieruit zijn deelnemers in staat tot aantoonbaar ander contact met en betere afstemming op de
dementerende mens.
Met zorg contact maken: We reiken kennis aan over dementie, psychische- en somatische ziektebeelden,
de focus ligt op hoe medewerkers omgaan met cliënten met deze achtergrond. Het gaat om afstemmen
op de beleving van individuele cliënten en daar ‘op maat’ op reageren. De beleving van de medewerker
zelf speelt hierbij een grote rol. Specifiek thema in dit geheel is het zorgvuldig omgaan met situaties waarin
seksualiteit een rol zou kunnen spelen.
Welzijn samen vormgeven: Samen stellen we vast wat ‘welzijn’ is, hoe
integreer je welzijn in de dagelijkse gang van zaken, als individueel
begeleider en als team. De participatie van vrijwilligers en het netwerk
van de cliënt vragen een eigen benadering. We gaan ook kijken hoe we
optimaal de mogelijkheden van de omgeving kunnen benutten
(bijvoorbeeld de context van de zorgboerderij, de voorzieningen in de
wijk). En naast het in kaart brengen van alle mogelijkheden draait het
voor een deel ook om de kunst van het verleiden… hoe krijg je cliënten in
beweging?
Neem contact op met één van de adviseurs van BRUG voor een oriënterend gesprek.
Centrale contactgegevens : info@brugindezorg.nl / 0344 – 572002 / www.brugindezorg.nl

