Wonen bij Coloriet | Personeelssamenstelling
‘Het leven is van jou’ is wat wij als Coloriet beloven. Dit is terug te vinden in de verschillende
zorgdiensten die wij leveren. Vanuit deze visie hebben we onze personeelssamenstelling beschreven
voor onze zorgdienst Wonen bij Coloriet.
Wonen bij Coloriet
Bij Wonen bij Coloriet spreken we over:
 Kleinschalig wonen met zorg bij chronische ziekte
 Kleinschalig (groeps-) wonen voor mensen met dementie
 Palliatieve zorg

Kleinschalig wonen met zorg bij chronische ziekte
Kunt u niet meer thuis blijven wonen door een chronische ziekte of lichamelijke handicap? Dan biedt
Coloriet in de gemeente Dronten en Lelystad een sfeervolle woonomgeving waar u kunt wonen zoals
thuis. Dronten: Coloriet de Regenboog en Lelystad: Coloriet de Hoven en Coloriet Laarstaete.
Wij zijn er voor u
Onze zorgmedewerkers zijn er voor u. Zij zorgen ervoor dat u kunt leven en wonen zoals u dat wilt,
met specialistische zorg en behandelingen op maat en op het moment dat het nodig is. De zorg die u
van ons krijgt, stemmen wij af op uw wensen en behoeften. Wij nemen de tijd u goed te leren kennen,
zodat wij u de zorg kunnen bieden waarbij u zich goed bij voelt en waar u gelukkig van wordt. U houdt
zelf de regie in handen. Zo wordt u ondersteund door verschillende (zorg)professionals.
Zorgmedewerkers en ondersteuning
Op bewoner- en groepsniveau zijn dit allereerst de zorgmedewerkers: overdag en in de avond is er
per groep een zorgmedewerker aanwezig. Dit is gebaseerd op de samenstelling van de groep
bewoners en hun zorgvraag. Wij werken zoveel mogelijk met vaste mensen per groep. Het team van
zorgmedewerkers zal afhankelijk van de wensen van de cliënten ook gastvrouwen en vrijwilligers
inzetten ter ondersteuning en stagiairs hierbij betrekken.
Daar waar mantelzorgers nog zelf zorg willen verlenen, is dat nog steeds mogelijk. Zij zijn ook van harte
welkom om hun steentje bij te dragen naar de wensen van de bewoners en mogelijkheden van de familie.
Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld koken op de groep, het lezen van de krant, gezellig een gesprek
of praatje maken, schoonhouden van de bewonerskamer.
Op Coloriet Laarstaete wordt gespecialiseerde zorg geleverd. Dit houdt in dat cliënten met een
complexe zorgvraag, waarbij een somatische zorgvraag de basis vormt, hier kunnen verblijven. U
wordt ondersteund door zorgmedewerkers die zijn opgeleid tot niveau 3-IG of hoger. Tevens is 24 uur
per dag een verpleegkundige en arts aanwezig voor acute inzet.
Coloriet de Hoven en Coloriet de Regenboog leveren zorg aan bewoners met een chronische
somatische ‘ziekte’. U wordt ondersteund door zorgmedewerkers die opgeleid zijn op niveau 3-IG of
hoger. Tijdens de spitsuren is een verzorgende (niveau 2) aanwezig. Afhankelijk van de afspraken met de
bewoner zijn er verpleegkundigen en behandelaars werkzaam. Tevens is 24 uur per dag een
verpleegkundige en arts oproepbaar voor acute inzet.

Kleinschalig (groeps-) wonen voor mensen met dementie
Kunt u niet meer thuis blijven wonen vanwege geheugenverlies? Dan biedt Coloriet in de gemeente
Dronten, Lelystad en Zeewolde een sfeervolle en veilige woonomgeving waar u kunt wonen zoals
thuis. Dronten: Coloriet de Regenboog, Lelystad: Coloriet Laarhof en Coloriet de Hoven en in
Zeewolde: Coloriet de Sfinx.
Wij geloven dat mensen geluk ervaren als zij van betekenis zijn en zelf kunnen bepalen hoe zij leven.
Vanuit deze visie zien wij kleinschalig groepswonen als de meest optimale vorm van zorg voor
mensen met geheugenverlies.
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Bij kleinschalige groepswoningen deelt u een sfeervolle huiskamer met een aantal andere bewoners.
Hier doet u samen met uw medebewoners, medewerkers en vrijwilligers het huishouden. Uw familie is
van harte welkom om een bijdrage te leveren. U kunt zichzelf terugtrekken in uw eigen zit-slaapkamer.
Wij zijn er voor u
Onze zorgmedewerkers zijn er voor u. Zij luisteren naar uw wensen en gaan samen met u en uw
familie op zoek naar kleurrijke oplossingen die uw leven waardevol blijven maken. Zo wordt u
ondersteund door verschillende (zorg)professionals.
Zorgmedewerkers en ondersteuning
Op bewoner- en groepsniveau zijn dit allereerst de zorgmedewerkers: overdag en in de avond is er
per groep een zorgmedewerker aanwezig. Dit is gebaseerd op de samenstelling van de groep
bewoners en hun zorgvraag. Wij werken zoveel mogelijk met vaste mensen per groep. Het team van
zorgmedewerkers zal afhankelijk van de wensen van de cliënten ook gastvrouwen en vrijwilligers
inzetten ter ondersteuning en stagiairs hierbij betrekken. Op alle locaties zetten de zorgmedewerkers
het domotica systeem in.
Daar waar mantelzorgers nog zelf zorg willen verlenen, is dat nog steeds mogelijk. Zij zijn ook van harte
welkom om hun steentje bij te dragen naar de wensen van de bewoners en mogelijkheden van de familie.
Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld koken op de groep, het lezen van de krant, gezellig een gesprek
of praatje maken, schoonhouden van de bewonerskamer.
Overigens weten de vrijwilligers en woonbegeleiders wat geheugenproblematiek is en zetten hun
deskundigheid in om samen met u een gezellige sfeer te creëren. Zij helpen bij de dagelijkse dingen
zoals het halen van de boodschappen en het dekken van de tafel. De vrijwilligers en medewerkers
kennen u en weten wat u belangrijk vindt en waar u blij van wordt. Zo zorgen zij samen met u voor een
fijne dag.
Op Coloriet Laarhof, De Hoven en De Regenboog is overdag en in de avond per groep een
woonbegeleider (niveau 3-IG) aanwezig en op sommige groepen in de ochtend ook een helpende
(niveau 2). In de nacht delen de groepen twee woonbegeleiders en daar waar nodig is ook een helpende
aanwezig.
Bij Coloriet de Sfinx is overdag en in de avond per groep een woonbegeleider (niveau 3-IG of
verpleegkundige) aanwezig en op alle groepen op piekmomenten ook een helpende (niveau 2) of
woonbegeleider extra. In de nacht delen de groepen één verpleegkundige en is er een verpleegkundige
als achterwacht oproepbaar.
Op locatieniveau is bij alle locaties 24 uur per dag een verpleegkundige en arts oproepbaar voor acute
inzet.

Palliatieve zorg
Als u weet dat u niet lang meer te leven heeft, kan dit betekenen dat u een keuze zal gaan maken
over de plek waar u uw laatste levensfase doorbrengt. In sommige gevallen kan dit niet in uw eigen
vertrouwde omgeving thuis. In Coloriet de Hoven in Lelystad bieden wij u een alternatief met een
hospice: ’t Hofje. Hier woont u de laatste fase van uw leven in een kleinschalige groepsvorm
(maximaal 4 bewoners), waar huiselijkheid centraal staat.
U geeft, indien dat voor u mogelijk is, zelf aan hoe u het einde van uw leven wilt vormgeven en van
wie u deze specialistische zorg wilt ontvangen. Samen geven wij kleur aan een waardevol
levenseinde, passend bij uw wensen en behoeften.
Wij zorgen voor u
Het levenseinde wordt met respect, persoonlijke, liefdevolle en spirituele aandacht omgeven. Dit is in
eerste instantie aan degenen die u het meest nabij staan. Als het nodig is vullen de zorgverleners van
Coloriet de hulp van familie en mantelzorgers aan door samen te zoeken naar de beste oplossingen
voor het verlichten van het lijden. Samen met (geschoolde) vrijwilligers en indien mogelijk uw eigen
huisarts.
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Zorgmedewerkers en ondersteuning
De zorgmedewerkers voor het hospice zijn gediplomeerde op niveau 3-IG of hoger. Daarnaast is er
ondersteuning van gespecialiseerde vrijwilligers van Welzijn Lelystad. Zorgmedewerkers kunnen
terugvallen op de seniorverpleegkundige, de leidinggevende of de directeur.

Overige ondersteuning vanuit Coloriet
Specialistische zorg
Voor acute inzet is 24 uur per dag een verpleegkundige en arts oproepbaar. Het medisch team van
het Advies- en Behandelcentrum Coloriet bestaat verder uit specialisten ouderengeneeskunde, (basis)artsen, verpleegkundig specialisten en een praktijkverpleegkundige.
Behandelingen
Als u dat nodig heeft bieden wij u daarnaast specialistische zorg en behandelingen op maat. De
behandeldienst bestaat naast het medisch team uit fysiotherapeuten, maatschappelijk werk,
psychologen, ergotherapeuten, diëtisten en logopedisten.
Net als de huisarts, komen de artsen en de behandelaren ook op afspraak bij u. Dat kan op uw eigen
verzoek of dat van uw familie of van de woonbegeleider. De behandelingen vinden voor zover
mogelijk plaats in uw eigen kamer.
Welzijn
We vinden niet alleen zorg belangrijk, maar ook uw welzijn. Dagelijks organiseert het team van welzijn
coaches groepsgerichte en individueel ondersteunende activiteiten. De activiteiten zijn gericht om te
bewegen, om te ontmoeten of om er op uit te gaan. Het programma is op maat op basis van de
wensen van de bewoners. Een grote groep vrijwilligers en mantelzorgers helpt dit mogelijk te maken.
Een geestelijk verzorger helpt bij uw vragen over zingeving en levensbeschouwing en biedt een
luisterend oor.
Dienstverlening
De medewerkers dienstverlening regelen alle praktische zaken. In de keuken, linnenvoorziening,
winkel, restaurant, logistiek en techniek. Zij verzorgen de facilitaire ondersteuning bij de woningen.
Management
In de dagdiensten is er minimaal één hoofd Zorg & Welzijn aanwezig, een hoofd dienstverlening en de
locatiedirecteur. Binnen het management team (MT) is middels een achterwachtregeling 24/7 een MT
lid oproepbaar.
Achter de schermen
De medewerkers van Coloriet die op de locaties van dienst zijn, worden achter de schermen
ondersteund door stafmedewerkers. Denk hierbij aan klantadviseurs, administratie, automatisering,
huisvesting, personeel & organisatie, projectmedewerkers, opleidingen en communicatie. Al deze
medewerkers worden aangestuurd door Raad van Bestuur. Daarnaast kent de organisatie een
ondernemingsraad, Raad van Toezicht en cliëntenraden.
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