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Rick:
Via onze website depostenopkoers.nl en onze 
nieuwsbrieven houden we je op de hoogte.

En de medewerkers?

Hoe gaan jullie dat handen en voeten 
geven?

Oh, dat vind ik mooi. Daar heeft iedereen 
wat aan.

Maar stel je voor dat Max uiteindelijk niet 
meer zelfstandig kan wonen?

Oei, dat vraagt dus om slimme oplossingen.

Wat gaat die nieuwbouw en nieuwe 
werkwijze dan eigenlijk betekenen voor 
wat de Posten allemaal doet? Bijvoorbeeld 
als het gaat om de zorg voor mensen die 
vanwege hun leeftijd extra ondersteuning 
kunnen gebruiken?

Rick:
Er zijn straks veel meer mensen die de zorg, 
behandeling en het welzijnsaanbod van de Posten 
nodig hebben. Meer dan we als zorginstelling op 
de traditionele manier kunnen blijven bieden en 
huisvesten.

Rick:
Uit cijfers weten we dat de wijk vergrijst. Mensen 
willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en we 
gaan ze daarbij met maatwerk ondersteunen. We 
veranderen van een centraal zorgcentrum naar 
een organisatie die de buurt zo breed mogelijk 
ondersteunt.

Rick:
Ja, en Max krijgt zo misschien ook wel een groter 
netwerk. Mensen met wie hij ook eens een kopje 
koffie kan drinken.

Rick:
Die zijn rond de buurtpleinen of bij de 
bewoners thuis te vinden. Zorgmedewerkers 
gaan, nog meer dan nu, zij aan zij werken 
met activiteitenbegeleiders en facilitair 
medewerkers. Maar ook met vrijwilligers en 
samenwerkingspartners uit de buurt.

Rick:
Dat doen we door buurtpleinen in te richten. Daar 
kunnen onze bewoners en cliënten, vlak naast hun 
eigen voordeur, terecht voor sociaal contact. We 
leveren de zorg zoveel mogelijk in overleg met 
de cliënt aan huis. Zo houdt Max nog veel regie 
over zijn leven. Hij blijft zich hopelijk zo ook nog 
steeds buurtbewoner voelen.

Rick, nog even over die leidende principes 
van vorige week. Ik heb ze gelezen. Mag ik je 
nog wat vragen?

Rick:
Natuurlijk. We zouden nog appen.

Rick:
Ja, maar dat moeten wel oplossingen zijn, die er 
aan bijdragen dat mensen op een prettige manier 
kunnen blijven wonen. Binnen de mogelijkheden 
die ze hebben.

Dat lijkt me een geruststellende gedachte 
voor iedereen die straks wel wat hulp of 
aandacht kan gebruiken. Maar kun je eens 
een voorbeeld geven?

Rick:
Laat ik een fictief voorbeeld nemen. Max is 
weduwnaar, woont nog zelfstandig en voelt zich 
steeds vaker eenzaam. Vanuit de Posten kunnen 
we kijken wat hij nodig heeft en bij kan dragen 
aan de buurt. Bijvoorbeeld door wekelijks voor te 
lezen bij de basisschool om de hoek.

Rick:
Dan komt hij bij ons in een nieuwe woonsituatie 
terecht. Wel eentje die meer lijkt op wat hij 
gewend was. Achter een eigen voordeur, maar wel 
met mogelijkheden om dicht bij zijn appartement 
of studio aan activiteiten mee te doen, zorg te 
ontvangen of bijvoorbeeld samen te eten.

Hoe organiseren jullie dat?

Klinkt goed, Rick. Dank voor je uitleg. We 
houden contact. Oh wacht. Als ik hier nu 
iets meer over wil weten…?
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