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Onze zorg wordt steeds meer maatwerk...
Zorgcentrum De Linde is begin 2017 gestart met de voorbereidingen naar Kleinschalig wonen.
Kleinschalig wonen zal op 1 oktober 2017 van start gaan. Wij willen hiermee de kwaliteit van de zorg
aan de bewoners vergroten. Dit doen we door met kleinere teams te werken in kleinere woongroepen
zodat we beter kunnen inspelen op de wensen en behoeften van de bewoners. Zo kunnen we
risicovolle situaties sneller signaleren en hierop inspelen. Bewoners zien dagelijks vaker dezelfde
personen, dit verhoogt het veiligheidsgevoel.
Daarnaast wordt de deskundigheid van de medewerkers effectiever ingezet en de communicatie
onderling verbeterd. Zo is er ook een prettiger werkklimaat voor onze medewerkers ontstaan, die elke
dag opnieuw vol passie werken voor onze bijzonder doelgroep.
Het Leger des Heils focust zich op de onderkant van de samenleving. De instroom van bewoners richt
zich op de ‘Leger des Heils’ doelgroep, te weten somatiek en psychogeriatrie in combinatie met
psychiatrie en/of gedragsproblemen. Hiertoe behoren ook voormalig dak- en thuislozen en sociaal
geïsoleerde zorgmijdende ouderen.
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) richt zich op mensen zonder helper. Velen zijn
uitvallers uit de (reguliere) zorg en hebben al veel hulpverleningscontacten achter de rug. Vanwege
persoonlijkheidskenmerken, gedrag of specifieke combinaties van problemen kunnen ze niet (in de
reguliere zorg) geholpen worden. In de samenleving kunnen ze op weinig begrip en ondersteuning
rekenen. Zij worden sociaal uitgesloten. De strategie van het Leger des Heils is de focus op, het
anders kijken naar de tekorten en dilemma’s van ‘de onderkant van de samenleving’ en het bieden
van dan wel strijden voor een effectieve oplossing voor de vaak complexe problemen van kwetsbare
mensen.
Wij bieden binnen de teams verpleging en verzorging, aangevuld met - waar nodig - behandeling en
medische ondersteuning van een specialist ouderengeneeskunde. Hiervoor werken we samen met
een team van specialisten zoals een verslavingsarts, psychiater, psycholoog, diëtiste en
fysiotherapeut en andere disciplines. Deze functies zijn dus geen onderdeel van het
personeelsbestand maar kunnen worden ingeschakeld wanneer nodig. De specialist
ouderengeneeskunde van stichting Het Parkhuis is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de
verpleeghuiszorg. Facilitaire medewerkers worden geleverd vanuit het Leger des Heils W&G Zuidwest
Nederland.
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