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Jaarverslag In Harmony 2020
In Harmony is een dynamische onderneming die (kwetsbare) ouderen en senioren
begeleidt die het niet meer lukt om zelfstandig zinvolle invulling aan hun dag te geven.
De welzijnsorganisatie biedt ook respijtzorg (vervangende mantelzorg) op basis van
een pgb-indicatie of op particuliere basis.
Dagelijks verzorgt In Harmony in het Heuvelland, Maastricht en omgeving
betekenisvolle dagbesteding en individuele begeleiding voor haar zorgvragers. Zij
kunnen zodoende langer thuis in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.
In Harmony beschikt over diverse locaties - verspreid in de regio - waar dagbesteding
wordt geboden. De gasten worden thuis opgehaald en weer teruggebracht met eigen
taxibussen. Deskundige begeleiders organiseren diverse groepsactiviteiten op het
gebied van beweging en spel, cultuur, culinair, geheugentraining, kunst en diverse uitjes.
Wij zorgen voor beweging, ontspanning en geheugentraining. Ook bieden we bij onze
zorgvragers thuis gepaste, zinvolle, individuele ondersteuning en welzijn. Wij begeleiden
bij dagelijkse taken zoals boodschappen doen, zorgdragen voor de administratie en
samen een weekplanning maken. Daarnaast organiseren wij diverse activiteiten voor
het welbevinden van onze gasten, zowel binnen als buitenshuis.
In Harmony vindt het belangrijk dat haar gasten midden in de samenleving staan.
Samen gaan we de zoektocht aan. De vraag “Waarvan krijgt onze zorgvrager weer die
twinkeling in zijn of haar ogen?” is ons uitgangspunt. Elke dag weer streven wij er weer
naar om onze gasten te laten genieten en zorgen wij ervoor dat zij met veel plezier
naar In Harmony komen. Het geluksgevoel teruggeven, dáár gaan wij voor.
Ook mantelzorgers kunnen met hulpvragen bij ons terecht. Niet alleen de zorgvrager
maar ook de mantelzorger verdient het immers om in zijn/haar kracht te staan, vinden
wij. Met onze ondersteuning ontzorgen wij mantelzorgers in hun dagelijkse taken.
In Harmony maakt het verschil door aandacht te hebben voor welzijn vanuit het
menselijke perspectief. Het welzijn van onze gast bepaalt wat wij doen!
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Charlotte en Edith aan het woord

“Door de uitbraak van Covid-19 kwam in 2020 een onverwachte en onmogelijk lijkende
uitdaging op ons af. Met onze positieve bevlogenheid en instelling om te blijven denken
in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden hebben wij er het beste van gemaakt.
Terugkijkend zijn wij tevreden.We zijn dan ook trots op onze medewerkers, vrijwilligers,
gasten, mantelzorgers en samenwerkingspartners die - ondanks de beperkingen, namelijk
de maatregelen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan - vele mogelijkheden zagen
om van elke dag weer een bijzondere dag te maken.Wij zijn dankbaar voor de hoge mate
van collegialiteit onder onze medewerkers en de samenwerking met mantelzorgers en
ketenpartners.

Groei- en ontwikkelcijfers in een notendop

Aantal gasten
Aantal medewerkers
Ziekteverzuim
Aantal vrijwilligers
Aantal stagiaires/leerlingen
Waarderingscijfer voor
kwaliteitsbeleving
(0= laagst, 10 = hoogst)
Klachten

2019
69
5,63FTE
10,51%
3
2

2020
88
7,74FTE
14,00%
4
3

9

9

0

0
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Uitgelichte thema’s
De impact van Covid-19
Toen het Covid-19 angstaanjagend om zich heen sloeg en de coronamaatregelen
werden ingevoerd, leek het erop dat wij onze diensten niet meer konden uitvoeren
op de manier waarop we dat inmiddels vijf jaar gewend waren. We kregen te
maken met een aantal indringende gevolgen, zoals geen activiteiten meer op school,
vervoersmaatregelen en gasten die uit angst voor besmetting thuisbleven. Tijd voor
bezinning én blijven denken in uitdagingen en mogelijkheden zorgden voor nieuwe
ontwikkelingen.
In Harmony bleef in nauw contact met iedere gast en diens mantelzorger. Dit gebeurde
veelal telefonisch en soms door middel van één op één begeleiding. Samen met de
mantelzorger zochten we voortdurend naar oplossingen om te ontzorgen. Een aantal
mooie ontwikkelingen in samenwerking volgde.
Door de coronamaatregelen van het RIVM besloot de basisschool dat In Harmony
niet langer gebruik kon maken van de ruimte in haar school voor het organiseren van
groepsactiviteiten. De noodzaak ontstond om uit te kijken naar andere ruimten om
groepsopvang te kunnen blijven bieden en wel in kleine groepjes van maximaal zes gasten.
Het noodzakelijk sluiten van horecagelegenheden en openbare gebouwen - waar In
Harmony normaal gesproken gebruik van maakt - heeft ons in een sterkere positie
gebracht bij de gemeente Maastricht. Met onze inspanningen en overtuiging van de
noodzaak om ons concept hoog te houden in deze crisis hebben wij de Gemeenten
weten te overtuigen. Zij heeft dan ook medewerking verleend voor het in stand
houden van onze bedrijfsvoering tijdens de coronacrisis. Samen hebben we een
tijdelijke nieuwe locatie in Oost-Maarland gevonden. Hier konden we onze activiteiten
op gepaste afstand voortzetten voor die gasten waarvoor het noodzakelijk was om
deel te kunnen blijven nemen aan onze groepsactiviteiten.
In verband met vervoersmaatregelen door Covid-19 zijn we gaan samenwerken met
een vervoersbedrijf uit de buurt dat een chauffeur bij ons heeft gedetacheerd voor het
ophalen en weer naar huis brengen van onze gasten. Samen hebben we gezorgd voor het
behoud van werkgelegenheid en deskundige inzet van een chauffeur. Een win-win situatie.
Bij Landal de Waufsberg huurden wij een vakantiehuisje om dagopvang te bieden.
Door het indienen van een subsidieaanvraag bij Provincie Limburg, Branding Limburg
2020 ‘cultuur en tradities’ waren wij in staat om ons plan van aanpak van het project
‘Ontzorgd op vakantie’ in sneltreinvaart te realiseren. Hierover meer verderop in dit
verslag.
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Angstig en lamgeslagen maar dienstbaar
De coronatijd heeft een behoorlijke impact gehad op medewerker Sandra Stijntjens die
sinds april 2019 als begeleider welzijn en dagbesteding bij In Harmony werkt.
“Ik werd geconfronteerd met het bewaken van mijn eigen grenzen.
Vanuit angst om anderen te besmetten en besmet te raken, ben
ik vanaf het begin alert en consequent in het nakomen van alle
coronamaatregelen van de overheid.Toen alles stilviel, kregen we
als medewerkers van In Harmony de keuze om vanuit thuis aan de
zorgdossiers (ZilliZ-implementatie) te werken of op locatie samen in
kleine groepjes. Dit gaf mij rust en vertrouwen.We hadden regelmatig
via Facetime contact want werken met Teams- en Zoommeetings was
nog onwennig. Ondanks dat ik me vermoeid, lamgeslagen en angstig
voelde, wilde ik ook dienstbaar zijn voor In Harmony.Vooral wanneer ik dacht aan al onze
gasten die thuis alleen tussen vier muren zaten.
Wij konden alleen een dagdeel dagopvang bieden aan zorgvragers wiens thuissituatie
onhoudbaar en onveilig was. Mijn collega’s belden wekelijks onze overige gasten om te
informeren hoe het met hen ging en hoe de thuissituatie was. Onze individuele begeleiding
konden we gewoon voortzetten.
Ik werk veelal in de ambulante begeleiding, wat betekent dat ik aan ongeveer drie tot vier
zorgvragers individuele begeleiding in hun thuissituatie bied. Ik vond het confronterend om te
zien dat één van onze zorgvragers - die vanuit sociaal oogpunt individuele begeleiding kreeg door corona geen enkele grip meer op zijn leven had. Er was sprake van chaos en ik liep tegen
muren van beperkingen aan omdat bijna alles vanwege corona gesloten was of niet geregeld
kon worden.
Groepsbegeleiding opstarten in Landal de Waufsberg was een heel mooi alternatief. Ik merkte
wel dat dit veel flexibiliteit en energie van mijn collega’s vergde. De betrokkenheid in ons team
is vergroot; dat vind ik heel positief. De groepen deelnemers zijn kleiner geworden en het
aantal professionals in het team is inmiddels uitgebreid. Dat doet me goed. Samen kunnen we
zo onze schouders eronder blijven zetten. Ons team is sterker geworden!”
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Ontwikkeling en groei van medewerkers en het team
Om groei en ontwikkeling binnen In Harmony in 2020 kracht bij te zetten, is er
gekozen voor de ontwikkeling van een nieuw format voor ontwikkelgesprekken. Dit is
gebaseerd op zelfontplooiing en groei in de medewerkersrol. Doordat medewerkers
zelf ‘in de spiegel kijken’ staan zij bewuster in hun werk.
Eigenaarschap en persoonlijk leiderschap vormen hierbij essentiële waarden omdat
deze aansluiten bij het behouden van eigen regie, waar In Harmony voor staat.
Wij willen medewerkers en het team laten groeien, ontwikkelen en hun talenten
ontplooien. Dit werkt motiverend en zorgt ervoor dat onze medewerkers vol passie
hun werk willen en kunnen blijven doen.
Joke Bastings vertelt over haar ontwikkelgesprek. Ze deelt met
ons wat dit haar gebracht heeft en waarin In Harmony voor
haar het verschil maakt.
“Sinds 1 januari 2020 ben ik werkzaam bij In Harmony als
begeleider. Hiervoor werkte ik bij een tuincentrum; daar werden
geen ontwikkelgesprekken gehouden. Afgelopen december had ik
mijn ontwikkelgesprek. Het was een fijn gesprek. Hoewel ik altijd
bij Charlotte en Edith terechtkan, was dit een goed moment om
samen de diepte in te gaan. Een week voorafgaand aan mijn
gesprek kreeg ik een formulier met vragen die ik moest beantwoorden. Het meeste kon ik
goed zelfstandig invullen omdat het ook over mij ging. Het gaf me inzicht in hoe ik ben en hoe
ik in het team sta.
Hierdoor kon ik tijdens het ontwikkelgesprek mijn gevoel goed verwoorden en het ook hebben
over dingen die ik nog moeilijk vind. Het onderdeel ‘eigen ontwikkeling’ vond ik belangrijk om te
bespreken want ik wil blijven leren en mezelf ontwikkelen omdat ik het werk heel leuk vind.
Ook onderwerpen rond teamontwikkeling werden besproken. Ik merk dat we binnen het
team makkelijk feedback geven en ons veilig voelen om dingen die niet zo lekker liepen
bespreekbaar te maken.We hebben inmiddels veel nieuwe collega’s erbij. Ik hoop dat we ons
veilig blijven voelen.
Bij het onderwerp ‘organisatiewaarden’ hadden we het vooral over de kleur magenta, die staat
voor de kernwaarden van In Harmony: betrokkenheid, persoonlijkheid vanuit eigen kracht,
professionaliteit én eigen regie en zelfredzaamheid. Het is belangrijk om te blijven handelen
vanuit deze kernwaarden en ervoor te zorgen dat deze niet vervagen. Charlotte en Edith
bewaken heel goed dat we - ondanks de coronamaatregelen - niet te veel regie van onze
gasten overnemen. Dit hebben we ook besproken in mijn ontwikkelgesprek.
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Kritische punten of signalen van ons als medewerkers kunnen open worden besproken en
worden meestal meteen opgepakt. Dat vind ik zo fijn aan een kleine organisatie en twee
gedreven bestuurders.
Ik sprong een gat in de lucht toen ik ook nog hoorde dat ik een vast contract kreeg. Dit geeft
me een heel positief gevoel voor nu en in de toekomst, notabene nu ik zwanger ben!”
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Nieuw cliëntenadministratiesysteem
In Harmony heeft samen met haar medewerkers gekozen voor een nieuw,
gebruikersvriendelijk cliëntdossier waarin tevens het kwaliteitsmanagementsysteem en
de koppeling met het VECOZO-portaal verwerkt zijn. Dit nieuwe systeem is vanaf elke
werkplek online toegankelijk voor alle medewerkers én mantelzorgers.
Tamara Felder vertelt over de implementatie en meerwaarde
van dit nieuwe systeem. “De overgang naar Zilliz en het
delen van rapporteren met mantelzorgers is eerst met de
cliëntenraad besproken.Voorafgaand hebben we met twee
mantelzorgers van de cliëntenraad een proef gedaan. Toen
bleek dat dit werkte en de cliëntenraad akkoord was, konden
we beginnen.
Vanaf januari zijn we gestart met de omzetting en implementatie
van het systeem. Samen met mijn collega’s Sandra, Charlotte
en Edith volgde een online instructie van Zilliz. Omdat het
zo’n duidelijk en makkelijk te volgen systeem is, konden alle
betrokkenen vanaf januari meteen ermee werken. Door het opdoen van de eerste ervaringen
hadden medewerkers gerichte vragen. De eerste lockdown hebben we goed benut om in
tweetallen het dossier goed eigen te maken. Hierdoor konden we met aandacht ingaan op
vragen. Collega’s kregen duidelijke instructies en tips waardoor het hele team ondertussen
ervaringsdeskundige is. Inmiddels hebben we nieuwe collega’s; het is fijn dat we elkaar goed
kunnen helpen.
Alles staat overzichtelijk en in duidelijke kopjes benoemd.Vanuit de basisgegevens kun je verder
naar het dossier om te lezen en rapporteren. Iedereen - dus ook de Aandachtverstrekkers
- leest het dossier om op de hoogte te zijn van bijzonderheden; dit werkt perfect. Het
rapporteren gaat goed en kan op groepsbasis of individuele basis.
De meerwaarde van ZilliZ is dat alles op één plek staat - zowel cliënt- als
medewerkersinformatie - in een compleet en overzichtelijk eenvoudig systeem. Agenda’s en
kwaliteitsdocumenten worden nog toegevoegd aan het systeem. In het voorjaar van 2021
houden we een officiële evaluatie waarin we gaan kijken wat goed gaat, wat nog beter kan en
wat kan worden gewijzigd.
Het systeem start met het prikbordje! Hier vind je nieuws en belangrijke zaken. Bijvoorbeeld
of iemand voorafgaand aan het ophalen gebeld moet worden, algemene boodschappen,
hygiëneregels en wat iedere dag moet gebeuren! Het systeem is via je telefoon toegankelijk
voor lezen, rapporteren en tijdschrijven. Op iedere locatie is laptop en iPad die wij kunnen
gebruiken. Dit werkt prima.
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Rapportages zorgen voor korte lijnen met mantelzorgers. Ik merk dat steeds meer
mantelzorgers rapportages lezen en reageren met antwoorden of vragen.We kunnen op deze
manier goed contact onderhouden met mantelzorgers die dit graag willen. Zij reageren dan
ook positief op ons nieuwe systeem.
Bij de intake vragen we of de mantelzorger rapportages wil meelezen.Wanneer hij of zij dit
zelf niet kan, zijn er vaak kinderen die dit wel kunnen en willen.Wanneer een mantelzorger
geen digitale toegang heeft, dan maken we nog steeds gebruik van de oude vertrouwde
communicatieschriften zodat hij/zij op de hoogte blijft van de activiteiten en bijzonderheden.”
Gilly, een van onze gasten, leest en rapporteert zelf in het nieuwe systeem op haar Ipad. “Met
‘mevrouw’ rapporteren we niet meer.We schrijven gewoon ‘Gilly’, dat vind ik veel fijner wanneer
ik de rapportage teruglees! Het voelt als een soort dagboek. Soms laat ik mijn zwager - die
mijn eerste contactpersoon is -in mijn dossier lezen. Ik vind het vooral leuk om te lezen dat ik
weer flauwekul heb uitgehaald tijdens de dagbesteding. Heerlijk vind ik dat! Wanneer er iets
belangrijks in mijn leven is gebeurd of staat te gebeuren, schrijf ik zelf iets in de rapportage.”
We vragen aan Tamara of het meelezen door gasten en mantelzorgers iets doet met de
manier van rapporteren. “Ja, zeker”, zegt Tamara. “Je denkt na over hoe je iets omschrijft
en hoe je zinnen opbouwt. Hierbij zijn twee zaken belangrijk: eerlijk en respectvol zijn.We
schrijven bijvoorbeeld niet meer dat iemand ‘onrustig’ was maar wat we daadwerkelijk zien,
horen, ruiken en voelen. Hierdoor observeer je ook objectiever en kun je goed beschrijven wat
er gebeurt. Het voordeel is dat je bewuster bezig bent met oorzaak en gevolg in oplossingen.
Wanneer we zien dat een collega minder tactvol is geweest in een rapportage geven we
elkaar feedback.
Nieuwe collega’s krijgen meteen inloggegevens. Zij lezen rapportages en worden wegwijs
gemaakt in het systeem én de manier van rapporteren. Op iedere locaties is er altijd iemand
aanwezig die het systeem goed kent en nieuwe medewerkers goed kan inwerken. Ik vind het
een fijn systeem waar we in de toekomst nog meer uit kunnen gaan halen.Wat mij betreft
komen ook roosters en documenten in dit systeem te staan. Dat spaart tijd en maakt dat we
nog makkelijker kunnen terugkijken.
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Samenwerking met ergotherapeut
Ergotherapeut Miranda Husson kent In Harmony al vanaf het eerste jaar en heeft deze
onderneming zien groeien tot de bloeiende organisatie die het nu is.
“Voor cliënten waar een indicatie ‘begeleiding individueel’ of ‘begeleiding
groep’ kan worden ingezet schakel ik In Harmony in. Samen hebben we
ook al een aantal stagiaires ergotherapie begeleid. Zij lopen dan twee
dagen per week met mij mee en gaan twee dagen per week naar In
Harmony. Een belangrijke verbindende factor.
Tevens zijn we samen gestart met het project ‘De Kracht
van Herinneringen’ waarin ik met een collega ergotherapeut
groepsbijeenkomsten organiseer voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Deze
bijeenkomsten bestaan uit een gezamenlijk deel waarin aan de hand van beeldmateriaal
voorwerpen, verhalen, et cetera herinneringen aan vroeger worden opgehaald. Daarna volgt een
gedeelte voor alleen de mantelzorgers, waarbij zij handvatten krijgen om te leren omgaan met de
dementie van hun naaste.
Voor mij staat In Harmony voor respect in begeleiding en zorgverlening voor cliënten en hun
mantelzorgers in een gemoedelijke sfeer. Gasten voelen zich thuis en mantelzorgers worden
betrokken. De lijnen zijn kort waardoor ook andere samenwerkingspartners In Harmony goed
weten te vinden. In Harmony in vier woorden: respectvol, empathisch, ondersteunend, positief.
Miranda deelt een paar voorbeelden van haar samenwerking met In Harmony in 2020. “Het was
natuurlijk een vreemd jaar door corona. Helaas moesten de groepsbijeenkomsten van ‘De Kracht
van Herinneren’ in het voorjaar geannuleerd worden.We hebben deze toen uitgesteld tot in het
najaar. Helaas was alles al georganiseerd toen het bericht kwam dat het niet veilig zou zijn om
deze bijeenkomsten te organiseren. Uiteraard gaat veiligheid vóór alles en hebben we besloten
om ook deze bijeenkomsten te annuleren. Hopelijk gaat het nu lukken in het voorjaar van 2021.
We hebben in het voorjaar gezamenlijk een stagiair begeleid. Door de corona-uitbraak in maart
moest deze stage na zo’n vier weken worden onderbroken. Later hebben we deze stage toch
weer gezamenlijk kunnen voortzetten maar helaas was het niveau niet voldoende om de stagiair
te laten slagen.
Dit zijn geen voorbeelden met positieve resultaten. Ze zijn echter wel kenmerkend door de
prettige samenwerking. Hopelijk kunnen we in de nabijer toekomst ‘De Kracht van Herinneringen’
gaan organiseren. Daarnaast start begin februari 2021 een stagiair die we weer gezamenlijk
zullen gaan begeleiden.Voor de verdere toekomst hoop ik dat we kwalitatief goede zorg kunnen
aan onze cliënten kunnen blijven bieden waarbij we kunnen blijven samenwerken en overleggen
over de behandeling/begeleiding en nieuwe cliënten naar elkaar kunnen blijven doorverwijzen.
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Lovende woorden
In 2020 heeft In Harmony voor de eerste keer gebruik mogen maken van de
tussentijdse audit van Prezo Care, keurmerkhouder voor een kwaliteitsmodel voor de
zorgsector. De audit bestond uit:
• het zelf schrijven van een bevindingenverslag op basis van kwaliteitswijzers,
• een impactanalyse door medewerker en management ondersteuner en
• narratieve interviews met een cliënt, medewerker, vrijwilliger en mantelzorger.
Met lovende woorden van Prezo Care in het auditrapport heeft In Harmony deze
tussentijdse audit behaald.
Vrijwilliger Claudia Koolen was pas enkele maanden aan het werk voor In Harmony
toen zij gevraagd werd om mee te doen aan het interview. Dit was best spannend want
ze wist natuurlijk nog niet zo veel over In Harmony. Claudia vond het niet moeilijk om
tijdens het interview haar positieve ervaringen met In Harmony te delen. Deze hebben
haar leven immers positief veranderd.
“Ik woon in Mheer en zag iedere dag de bussen van In Harmony
op de parkeerplaats bij het BMR-complex staan. Dat maakte
mij nieuwsgierig en dus zocht ik naar informatie op internet. De
kleuren en de woorden die ik op de website aantrof maakten me
blij en ik voelde dat ik daar iets wilde gaan doen. Ik meldde me aan
als vrijwilliger en werd door Charlotte en Edith met open armen
ontvangen.
Ook het team is respectvol naar mij; dat voelt echt heel goed. Ik sta nu
sterker in mijn schoenen en de structuur in mijn leven doet me zo goed. Drie dagen per week
lever ik een bijdrage aan zinvolle dagbesteding voor onze gasten en ik krijg er veel voor terug.
Mijn passie voor de zorg is zelfs weer zo gegroeid dat ik in 2021 aan de entree-opleiding
niveau 1 begin!”

“IN HARMONY IS EEN BEGRIP IN DE REGIO EN IS
WAARDEVAST IN HET BIEDEN VAN WELZIJN, GEBORGENHEID,
ZELFREDZAAMHEID EN ONTZORGEN. DE MANIER WAAROP IN
HARMONY DIT DOET IS ZEER BIJZONDER.”
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ZZP’er Victoire Thewessen begeleidt In Harmony inmiddels sinds twee jaar op het
gebied van kwaliteit en management. “Ik maak onderdeel uit van het teamoverleg en
agendeer alle belangrijke kwaliteitsonderwerpen in een jaarlijks terugkerende cyclus.
We houden een jaarkalender bij met kwaliteits-, en management-onderwerpen die van
belang zijn in ontwikkeling en borging van een goede bedrijfsvoering. Ons wederzijds
enthousiasme en onze betrokkenheid en eerlijkheid bieden vertrouwen en verbinding
in onze samenwerking. Onze gezamenlijke app heet dan ook DT (DreamTeam :-). Ik
ben oprecht blij en dankbaar deel uit te maken van In Harmony.”
“De medewerkers van zijn betrokken, persoonlijk en professioneel
naar mantelzorgers, zorgvragers en samenwerkingspartners. Ze zijn
van betekenis, flexibel en bieden oprechte liefdevolle ondersteuning
aan de zorgvrager en diens mantelzorger.”
Victoire: “Deze kwaliteitsbeleving is een samenvatting van
omschrijvingen van gasten en mantelzorgers uit het verslag van
de kwaliteitsaudit.Via een mooie In Harmony kaart nodigen
wij hen twee keer per jaar uit om te reageren op een actuele
kwaliteitsbelevingsvraag. Dit doen we op een eenvoudige manier, dus
geen lange vragenlijsten met veel verschillende onderwerpen die ‘gemeten’ worden, maar één
onderwerp dat past bij het moment en/of bij de kwaliteits- en organisatie ontwikkelfase.
Wanneer een organisatie zich ontwikkelt en groeit, dan komt de essentie van haar
kernwaarden meer tot leven en krijgen deze een diepere betekenis. In Harmony is voor mij
een evenwichtige organisatie die haar naam eer aandoet!”
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Gasten en mantelzorgers vol lof over betrokkenheid
Wij hebben onze gasten en mantelzorgers in de zomer gevraagd naar hun ervaring en
beleving van de ondersteuning van In Harmony in deze crisistijd. Ondanks de moeilijke
tijd waren zij vol lof over de ondersteuning en begeleiding.
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Lange aanloop maar vliegende start ‘ontzorgdopvakantie.nl’
Ontzorgdopvakantie.nl is hét unieke
vakantieconcept voor mantelzorgers
(gezinnen) en hun (jong) dementerende
zorgvrager dat mogelijk wordt gemaakt
door Landal de Waufsberg (Noorbeek) en In
Harmony. Het is bedoeld voor mantelzorgers
en gezinnen met een (jong) dementerende
zorgvrager. Het doel hiervan is om deze vaak
overbelaste en kwetsbare groep in onze
samenleving optimaal te laten ontspannen en
genieten van de Limburgse natuur, tradities en cultuur.
Op professionele wijze ontlast In Harmony de mantelzorger in de begeleiding van
zijn/haar dierbare zorgvrager door middel van een op maat gemaakt all inclusive
ondersteuningsaanbod. Hierdoor kan het hele gezin genieten van een welverdiende
vakantie in het mooie Zuid-Limburg.
Ontzorgdopvakantie.nl werd op de Dag van de mantelzorger (10 november 2020)
gelanceerd op de Facebookpagina van In Harmony en in het regionaal dagblad De
Limburger. Het verdient grote landelijke naamsbekendheid en voldoende inschrijvingen
om zo uitstekende referenties te kunnen opbouwen in de komende jaren. Ramon
Meertens, parkmanager Landal de Waufsberg, vertelt over over de samenwerking met
In Harmony.
“Voordat ik het gedreven ondernemers-duo Charlotte en Edith in het
ondernemersnetwerk had ontmoet, zag ik de bus met het grote In
Harmony-logo dagelijks voorbijrijden.Toen had ik echter nog geen idee
wat voor een mooi bedrijf dat is.
Vanuit Landal de Waufsberg willen we iedereen de kans bieden om te
genieten van een welverdiende vakantie. In heel Nederland mist het
aanbod om mantelzorgers te ontzorgen op vakantie. In Harmony kan
dit perfect invullen vanuit haar expertise en binding met regio. Onze
gasten geven aan dat de regio de belangrijkste reden is om voor De Waufsberg te kiezen. De
verbinding met de regio is dus van groot belang. Dit én het ontzorgen vormen de gezamenlijke
deler in onze samenwerking.
Voor de toerist en gast is het zeer uniek wat hier in het Heuvelland gebeurt op het gebied
van cultuur en tradities. Het is mooi om vakantiegangers te kunnen verwijzen naar de
traditionele evenementen en feesten in de dorpen. Sommige gasten komen zelfs heel

16

specifiek om een dorpsfeest bij te wonen. Maar de
meeste vakantiegangers treffen toevallig tijdens hun
verblijf een cultureel evenement aan en worden ze
verrassend deelgenoot van een Limburgse traditie.
In mijn beleving is In Harmony een soort van tweede
thuis voor de gasten. Een thuis waar vanuit Limburgse
gemoedelijkheid een warme sfeer wordt geboden en
ene thuis waar de gasten met plezier komen en de
medewerkers met plezier werken. Er wordt op ene
enthousiaste en aanstekelijk positieve manier met
elkaar omgegaan.
In Harmony huurde bij ons een vakantiewoning
als noodvoorziening in verband met de
coronamaatregelen. Dit was een voorproefje op onze
samenwerking. Ik zag hen wandelen over het park en
de gasten volop genieten van de omgeving. Ondanks alle onzekerheid en misschien ook angst
voor wat hen nog te wachten stond, straalden de medewerkers heel veel positieve energie uit.
Dat viel mij op. Een strijdvaardig gevoel van ‘we laten ons niet eronder krijgen’. In Harmony
heeft naar mijn idee niet veel nodig om het de gasten naar hun zin te maken.Vooral niet
moeilijker maken dan dat het is!
Ik ben ervan overtuigd dat we in de toekomst heel prettig blijven samenwerken en wij
aanvullend kunnen zijn met onze diensten. Hierdoor ontstaat één grote winnaar: de gast die
kan genieten van een ontzorgde vakantie.
We promoten het concept op allerlei mogelijke
manieren en hopen hiermee veel naamsbekendheid
te krijgen met dit unieke concept in Nederland en
daarbuiten. Ook staan we binnenkort in het Landal
magazine met een oplage van 35.000 stuks. Er zijn
wel aanbiedingen voor aangepaste vakanties maar
die bieden geen dagbestedingsaanbod voor mensen
met dementie. En dat terwijl de groep mantelzorgers
van deze doelgroep het zo verdient om te worden
ontzorgd en in het bijzijn van zijn/haar naaste kan
genieten van een mooie vakantie.”
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Creatieve therapeuten aan het woord
Welzijn en dagbesteding met een creatieve noot
Paul Heijnen en Lisanne Collewijn werken allebei sinds 2020 als creatief therapeut
bij In Harmony. Tijdens hun werk zoeken zij naar mogelijkheden om, naast zinvolle
dagbesteding (individueel en in groepsverband), de gasten therapeutisch te
ondersteunen in hun proces. Een tekening maken in groepsverband roept bijvoorbeeld
al onderlinge reacties op.
Paul verzorgt muziektherapie waardoor meteen contact wordt gemaakt. Muziek blijft
hangen maar ebt sneller weg dan beeldend werken. Lisanne’s beeldende therapie is een
langduriger proces waarin je op een andere manier met elkaar in contact komt. Beide
therapieën bieden hun bijdrage aan het ontstaan van verbinding.
Paul, een musicus een eigen praktijk, heeft veel ervaring
opgedaan in de ouderenzorg bij verschillende organisaties. Hij
ervaart veel voldoening van zijn werk als muziektherapeut.
“Muziek verbindt, laat mensen ontspannen en maakt emoties los”,
aldus Paul.
Lisanne is net afgestudeerd en geniet van haar eerste
werkervaring bij In Harmony. Zij vult Paul aan: “Tijdens beeldende
therapie komen bij het zien van plaatjes en het bezig zijn met de
handen allerlei verhalen naar boven. Zelf iets creëren versterkt het ego van de zorgvrager en
maakt hem of haar trots.”
Paul: “Wanneer een gast na 20 jaar weer eens een deuntje op zijn tuba speelt, is dat euforisch.
Sommige situaties kunnen echter ook frustratie veroorzaken. Bijvoorbeeld wanneer iemand
die altijd saxofoon heeft gespeeld dit niet meer blijkt te kunnen. In zo’n situatie kijken we naar
wat wél nog lukt. Liedjes zingen blijkt in zo’n situatie bijvoorbeeld een goed alternatief te zijn,
waar betreffende gast dan zijn voldoening uithaalt.
Het gebeurt ook wel eens dat iemand zie helemaal in zijn eigen wereld leeft helemaal
geëmotioneerd raakt door muziek en zelfs meebeweegt tijdens de activiteit ‘Bewegen en
dansen’. Je ziet dan dat de ziel als het ware wordt geraakt en geopend. Ik vind het een mooi
proces om een dementerende zorgvrager vanuit een isolement in het ‘nu’ te krijgen. Samen
ontspannen, plezier maken en zo de kwaliteit van leven positief beïnvloeden, daar gaat het om.”
Lisanne vertelt over een beeldhouwproject met een van haar gasten. “Zo’n project is een
heel proces.We gaan eerst in gesprek. Daarna kijken we samen in een boek om vervolgens
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een steen uit te zoeken en de vorm hiervan goed te bekijken. Daarna gaan we vijlen, scheuren
en polijsten. Door tijd en aandacht te geven, ontstaat vertrouwen en verbinding.Tijdens het
hele proces worden mooie verhalen gedeeld. Geconcentreerd bezig zijn met de steen creëert
eigenwaarde en plezier.”
Het is belangrijk dat je - ondanks een planning en voorbereiding van een dag - je op het
moment zelf aanvoelt en inschat wat die dag goed voelt en wat wel en wat niet kan. Het is
de kracht van improviseren. Paul: “Ik ben blij dat ik mijn werk op deze manier mag uitvoeren.
De ene keer is groepstherapie wenselijk en de andere keer werkt therapie op individuele basis
beter.”
In de toekomst hoop Paul ook iets te kunnen gaan
doen met landschapsoriëntatie en cultuur. Hij wil
graag onze eigen regio op een andere manier laten
zien aan gasten en mantelzorgers. Lisanne hoopt
haar creatieve inzet te mogen voortzetten bij In
Harmony. Zij ervaart haar collega’s als behulpzaam
en geïnteresseerd. Naar eigen zeggen is Lisanne bij In Harmony in een warm bad
terechtgekomen.
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Ketenpartner aan het woord
Brigitte Pistorius-Paulis, sinds oktober 2019 Casemanager
Hulp bij Dementie Maastricht/Heuvelland, aan het woord.

“Ik ben heel kritisch gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van
de verschillende dagbestedingen voor cliënten. Het is belangrijk om goed
in te schatten welke dagbesteding het beste aansluit bij de cliënt en dat
deze een meerwaarde biedt. Om deze inschatting zorgvuldig te kunnen
maken, heb ik diverse dagbestedingen en zorgboerderijen bezocht. Deze
informatie deel ik met zorgvragers en mantelzorgers om zo een juiste
keuze te kunnen maken. Uiteraard ben ik ook in Mheer bij In Harmony
geweest. Daar heb ik mogen aanschouwen hoe Charlotte en Edith en hun
collega’s vorm geven aan de dagbesteding voor mensen die ik begeleid.
Ik besefte de diversiteit van In Harmony! Een dementerende cliënt had een zeer zieke
echtgenoot als mantelzorger die nog graag één keer op vakantie wilde. De dementerende cliënt
kon echter niet alleen thuisblijven. Samen met Edith en de ernstig zieke mantelzorger maakten
wij een plan. Hierin stonden de wens van de dementerende cliënt en de veiligheid centraal. Ik
was meer dan positief verrast van de warme betrokkenheid en creativiteit van Edith.

“HET IS VAN BELANG OM TE KIEZEN VOOR DIE DAGBESTEDING
DIE HET BESTE AANSLUIT BIJ DE ZORGVRAGER”

“Ik heb veel telefonisch contact met Charlotte en Edith.Wanneer ik het idee heb dat In
Harmony een meerwaarde kan zijn voor een van mijn cliënten dan bel ik met Charlotte of
Edith om de situatie kort te bespreken. Met toestemming van betreffende cliënt motiveer ik dan
waarom ik het belangrijk vind dat diegene deelneemt aan de dagbesteding. Afhankelijk van de
situatie bespreek ik of er een mogelijkheid is om eerst op te starten met individuele begeleiding,
die dan wellicht de cliënt weet te motiveren om deel te nemen aan de dagbesteding.
Daarnaast heb ik regelmatig een soort MDO (multidisciplinair overleg) met Charlotte, waarin
alle bijzonderheden van de mensen die ik begeleid worden besproken. Zo krijg ik een beeld
wat mijn cliënten doen op de dagbesteding en wat medewerkers van In Harmony opvalt aan
hun geheugen/gedrag.
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Als er echt opvallende bijzonderheden zijn - waarvan Charlotte of Edith vindt dat ik die
meteen moet weten - bellen mij meteen. Omgedraaid doe ik hetzelfde als er thuis iets is met
cliënten of mantelzorgers waarvan het een meerwaarde is dat medewerkers van In Harmony
hiervan op de hoogte zijn.
Kortom: we communiceren als ketenpartners veel met elkaar. Dit gebeurt op een zuivere
manier waardoor we onze gezamenlijke cliënten en mantelzorgers die ondersteuning kunnen
bieden die ze nodig hebben én verdienen!

“IN HARMONY KENT GEEN PROBLEMEN,WEL UITDAGINGEN”

Typisch aan In Harmony vind ik de enorme betrokkenheid, echtheid, out of the box denken en
het maatwerk voor de cliënt en diens mantelzorger. De onderneming biedt dagbesteding en
ondersteuning die het verschil maken! Mensen met dementie kunnen hierdoor (langer) thuis
wonen waarbij hun mantelzorgers niet overbelast raken.”
Brigitte vertelt deelt graag een praktijkvoorbeeld: “Sinds februari 2020 begeleid ik een
cliënt die samen met haar man woont. Ze hebben een fijn huwelijk waarin ze elkaars maatjes
zijn en respect en eerlijkheid voor elkaar hoog in het vaandel staat. Op vroege leeftijd (69
jaar) werd dementie bij haar gediagnostiseerd. Mevrouw heeft absoluut geen ziektebesef en
gaf bij mijn kennismaking aan dat ze echt niet wist waarom ik op huisbezoek kwam.
Deze ontkennende houding liep als een rode draad door de
daaropvolgende maanden. Haar partner stond 24/7 voor zijn
vrouw klaar. Mevrouw kon enorm verdrietig maar ook uit het
niets heel boos zijn. Haar man vroeg zelf heel weinig hulp
en bleef zeggen dat zij er vroeger voor hem was en hij er nu
voor haar was. Ik zag dat hij geen moment meer voor zichzelf
had.Toen ik dat aangaf, wuifde hij dat in eerste instantie weg.
Uiteindelijk leek hij open te staan om zijn vrouw deel te laten
nemen aan dagbesteding waardoor hij ontlast werd.
Het was een behoorlijke uitdaging om mevrouw te motiveren
om deel te nemen aan de dagbesteding. Bij deze uitdaging
kwam maar één organisatie in me op die het zou lukken om
mevrouw over te halen
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Charlotte ging de uitdaging aan. Door veel persoonlijk contact en geduld is het gelukt!
Mevrouw beleeft veel plezier tijdens haar dagbesteding en haar man heeft nu twee dagen
de tijd om aandacht te besteden aan dingen die voor hem belangrijk zijn.Voor mij is het een
wonder dat In Harmony dit gelukt is! Ik kijk uit naar een verdere voortzetting van onze fijne
samenwerking.
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In het nieuws
• L1 TV – 30 oktober – Uitzending ‘Wij zijn Limburg; thema Leefbaarheid (in tijden
van corona)’ – In Harmony legt uit hoe ze ouderen een mooie dag bezorgen en
ondersteunen in hun eigen regie en kracht.
https://www.facebook.com/wijzijnlimburg/videos/1009146746231727/
• KBO-magazine – advertentie op 3 februari en 23 juni
• Zorgkrant van Dagblad De Limburger – advertentie
• Limburgs Dagblad – artikel ‘Ontzorgd op vakantie’, samenwerking met Landal De
Waufsberg en In Harmony – 19 novemberhttps://www.limburger.nl/cnt/dmf20201119_93847767
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