SAMENWERKEN LOONT
Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder. Dat blijkt ook nu weer
gezien de samenwerking die de afgelopen maanden is ontstaan met verschillende
organisaties in de zorg én met VWS.
We sluiten weer een roerig jaar af, dat hoort nu eenmaal bij ons, én we sluiten onze
deuren op de Campagneweg 1 in Zevenbergen. Vanaf 1 Januari zijn we te vinden op
De Langeweg 22 in Langeweg. Meer hierover onderaan deze brief.
Waardigheid en trots
Samen met VWS hebben we besloten elkaar te versterken binnen het programma
Waardigheid en trots. Dat is een mooie stimulans voor iedereen die gelooft in de
kracht van het ervaringsleren en voor ons.
Op 17 november hebben 18 medewerkers VWS een ervaringsworkshop beleefd. Het
was een confronterende eyeopener waar nog lang over doorgepraat is. De kracht van
onze ervaringstrainingen waarbij de kleinste details de meeste impact hebben, heeft
indruk gemaakt. VWS heeft dan ook besloten De Keerzijde actief te promoten binnen
hun netwerk. Zodoende kunnen zorgorganisaties o.a. financiële ondersteuning voor
onze trainingen aanvragen via Waardigheid en trots én mogen wij kosteloos 4
ervaringstrajecten ter kennismaking aanbieden. Twee hiervan zijn nog beschikbaar in
het Noorden van het land. Deze vinden incompany en op Landgoed de 4 Elementen
plaats http://www.de4elementen.nl/
Voor organisaties in Friesland/ Drenthe en Groningen: aanmelden kan vanaf nu!
Nieuwe collega’s
Samen met 8 nieuwe collega’s kijken we terug op een bijzondere inwerkperiode
waarbij de interne 24- uurstraining als start en uitdaging diende.

Foto’s: Yvonne Elfring www.hetbeeldhuis.nl

We zijn blij met de uitbreiding van ons team wat maakt dat we nu een team van 28
zorgprofessionals zijn met één gezamenlijk doel:
Alle verantwoordelijken in de zorg een bijzondere zorgbeleving meegeven waardoor
een nieuwe kijk en energie ontstaat t.b.v. menswaardige zorg. Daarbij het bieden van
ondersteuning aan medewerkers bij het herpakken van de trots voor hun vak.
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Dit doen wij door mét en niet over medewerkers in gesprek te gaan. Wij zijn nl. zelf die
medewerkers en weten heel goed hoe groot de valkuilen zijn in de drukte van de dag.
Vanuit hun kracht weten medewerkers vervolgens wat zij persoonlijk en in
teamverband willen veranderen op hun eigen locatie.
Daarbij kunnen organisaties bij ons gebruik maken van een veelvoud aan trainingen,
zeker ook managers, zodat voor iedereen de focus daar komt te liggen waar hij hoort:
de mens.
Trainingen en workshops
De afgelopen maanden mochten we grootschalige trajecten verzorgen voor
medewerkers zorg en facilitair van Het Hoge Veer in Raamsdonksveer. Workshops
voor vrijwilligers als ‘leerzaam cadeautje’ staan in 2017 gepland. Kleinschalig,
betrokken medewerkers/ managers én korte lijntjes. Dat is zo fijn samenwerken!

Start werkdag team De Keerzijde. We zijn er klaar voor!

Samen met St. Viattence hebben we 36 medewerkers op de Nieuwe Antoniehoeve in
Epe de confronterende spiegel voorgehouden. Prachtige nieuwe locaties (ga gauw
eens kijken!) vragen ook om prachtige nieuwe zorg. Met deze workshops werken we
hier heel graag aan mee. Binnen 3 uur was er veel duidelijk, waren er de nodige
confrontaties en is er veel gelachen om herkenning van eigen gedrag. Mooie start!
Samen met Congresbureau StudieArena tijdens congres Voeding en Dementie hebben
deelnemers in een uurtje tijd kunnen ervaren wat effect van afhankelijkheid doet met je
maaltijdbeleving. En dat was een pittige herkenning.

Onderzoek
Zowel bij de trainingen Effectief communiceren en samenwerken voor St Thebe locatie
Aeneas als bij de trainingen voor Het Hoge Veer wordt direct onderzoek gedaan naar
het effect hiervan op de deelnemers. Dit gebeurt bij Aeneas in samenwerking met
Yvonne Withagen, student communicatiewetenschappen Universiteit Tilburg. Dirk
Nieuwburg en Marloes Veenstra, Avans Hogeschool, richten zich samen op het effect
bij medewerkers van Het Hoge Veer.
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Yvonne

Dirk en Marloes

Samen Sterk SBS 6

Op 12 januari worden TV opnames gemaakt voor een korte film t.b.v. het Programma
Samen Sterk van SBS 6. In dezelfde uitzending komt het woon- en werkproject voor
kwetsbare jongeren op Landgoed de 4 Elementen uitgebreid aan bod.
Medewerkers Amarant Rijsbergen zullen hun persoonlijke zorgervaring bij ons voor
altijd op beeld terug kunnen zien. Uitzendingen op 4 februari 16.30- 17.00 uur en 5
februari 12.00- 12.30 uur.
Samen voor een betere wereld
Wij steunen een fantastisch project in Guatemala. Doen jullie mee?

Ga hiervoor naar www.construcasa.nl
Uit hun Nieuwsbrief: We willen graag al onze donateurs en vrijwilligers bedanken die
een geweldige steun waren voor Constru Casa in 2016. Dankzij jullie hebben we meer
dan 130 families kunnen steunen en hun dromen laten uitkomen. Niet alleen de bouw
van een huis, maar het is daarmee ook een veilige plek om hun kinderen te zien
opgroeien en meer uitzicht te hebben op een betere toekomst.
De afgelopen 12 jaren hebben we meer dan 940 huizen gebouwd en we weten dat we
met jullie blijvende steun aan een beter Guatemala bouwen. We waarderen jullie steun
enorm en zijn meer dan dankbaar.
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Tot slot
We gaan verhuizen!! Vanaf 1 januari gaan we samenwerken binnen een prachtig
project en met zeer inspirerende mensen:
http://www.bndestem.nl/regio/moerdijk/langeweg/nieuwe-mbo-route-kans-op-diplomavoor-mensen-met-beperking-bij-antonius-hoeve-1.6652055
Adres:
Antonius Hoeve
De Langeweg 22
4771 RB Langeweg

Via social media is alles te volgen:
Facebook ( https://www.facebook.com/dekeerzijde/)
LinkedIn ( https://www.linkedin.com/company/de-keerzijde?trk=biz-companies-cym ) en
Twitter (https://twitter.com/dekeerzijdebv

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen samen met alle dierbaren en een
gezond en gelukkig 2017 toe.

Hartelijke groet, namens het gehele team van De Keerzijde:

Lieke du Bois
De Keerzijde B.V. – De Langeweg 22 – 4771 RB Langeweg
T:
+31 (0)168 456 087 ( vanaf 1 januari tijdelijk niet bereikbaar i.v.m. de verhuizing )
M:
+31 (0)6 15 076 672
E:
info@dekeerzijde.com
I:
www.dekeerzijde.com
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