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Rick:
Bijvoorbeeld als mensen vanuit het ziekenhuis 
nog niet direct naar huis terug kunnen keren, 
maar nog wel veel zorg nodig hebben. Dan 
kunnen ze hier tijdelijk terecht. Zeker ook om 
mantelzorgers tijdelijk te ontlasten. Dit gebouw 
gaat die flexibiliteit van korte opvang en lange(r) 
wonen bieden.

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

Of kansen om zich te specialiseren?

In wat voor situatie kunnen mensen dan in 
dit gebouwdeel terecht?

Dat klinkt goed en ook spannend. Wanneer 
kunnen we daar wat meer over horen?

Richten jullie je vooral op die doelgroep?

Dat is dus iets anders dan een 
woongebouw, als ik je goed begrijp

Rick:
Dat klopt. Je verblijft er een korte tijd, omdat je 
dat nodig hebt.

Rick:
Goed dat je nog even appt. Ja, dat betekent zeker 
ook iets voor onze nieuwbouw. We zetten  niet 
alleen een woongebouw neer, maar ook een 
flexibel gebouw waarin we naast wonen ook 
kortdurende zorg en behandeling gaan bieden.

Ha Rick, laatst appten we over de wijk. 
Weet je nog? Je legde me uit dat de Posten 
steeds meer oudere inwoners krijgt. 
Betekent dat iets voor onze nieuwbouw?

Rick:
Niet alleen. Mensen die in de terminale fase 
van hun leven komen, waarbij de thuissituatie 
niet meer past bij hun zorgbehoefte, bieden wij 
ook een plek. Bij ons kunnen ze in een veilige 
omgeving tot rust komen en verzorgd worden, in 
de laatste fase van hun leven.

Rick:
Dat zou inderdaad kunnen. Deze verandering kan 
medewerkers op een positieve manier aan het 
denken zetten over de rol die ze voor zichzelf na 
de nieuwbouw zien. Nieuwe zorgbehoeften en 
-wensen zorgen ook voor mooie nieuwe kansen 
voor onze medewerkers.

Dat klinkt als een waardevol zorgaanbod 
voor mensen die deze ondersteuning nodig 
hebben.

Rick:
Ja, we bieden veel verschillende soorten 
ondersteuning binnen dit gebouw. Dit is vooral 
het gebouw waarin wij een flexibel aanbod 
zullen hebben; wonen en kortdurende zorg/
behandeling in al haar facetten. Voor onze 
medewerkers ontstaan in dit gebouw allerlei 
kansen om binnen de verschillende soorten 
gebouwen hun expertise in te gaan zetten.
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