
SAMEN
HONDERD
PROCENT

De wereld van kwetsbare mensen een beetje beter, makkelijker en leuker maken, dat is wat ons sinds 2007 beweegt. Als externe partner 

willen we iets toevoegen aan de meest complexe zorg in ons land. In dit boek lees je meer over wie we zijn, hoe we denken en wat we doen. 

En vooral hoe we dat samen doen. 
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Of je nu een nieuwe collega bent of een oudgediende, een opdrachtgever, zorgpartner, 

familie of vriend – in dit boek lees je wie we zijn, wat we doen en wat ons beweegt.

De titel van dit boek staat symbool voor onze visie en voor alles wat we doen. De kwaliteit  

die wij graag willen toevoegen aan leven en werken in de complexe zorg, kunnen we alleen 

met elkaar realiseren. 

De samenwerking tussen jong en oud, klein en groot, specialist en generalist, talent  

en ervaren rot – dat is onze kracht en onze inspiratie. Iedere dag weer – al 10 jaar lang.  

Samen 100%.

Welkom
bij Careflex! 

Elke dag is weer anders. 
En elke dag moet je je 
openstellen voor de ander. 
Betrouwbaar zijn, jezelf 
zijn. Bij Careflex is er veel 
onderling vertrouwen en 
helpen we elkaar. 
Jasper Malee, begeleider Uitdagende Zorg
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InhoudHet beste uit je cliënten 
en je zelf halen. En daar 
dan beiden van genieten. 
Dat is wat het werken 
bij Careflex zo bijzonder 
maakt. Samen is hier echt 
het sleutelwoord.
 Marisa Abreu Da Silva, begeleider Uitdagende Zorg



Door deze positieve kijk op de wereld komen we  
op bijzondere plaatsen en vinden we aansluiting bij 
bijzondere mensen. Mensen die anders functioneren  
dan men gewend is of normaal vindt. 

Natuurlijk kun je het hebben over een verstandelijke 
beperking, persoonlijkheidsstoornis, niet-aangeboren 
hersenletsel of sociaal-emotionele ontwikkelings-
achterstand. Wij hebben het liever over uitdagingen. 

Wij willen helpen om voor deze uitdagingen een oplossing 
te vinden. We houden ervan om mensen een prettige dag 
te bezorgen en het leven een beetje beter en makkelijker 
voor ze te maken. 

Dialoog en vertrouwen is het vertrekpunt voor onze 
zorgverlening. En dan hebben we het niet alleen over de 
professionals in de zorg. Onze hulp is vraaggestuurd. Wat 
we doen wordt pas duidelijk wanneer we begrijpen wat de 
vraag van de cliënt is.

We doen wat werkt. Pragmatisch en oplossingsgericht. 
De piramide van Maslow blijkt daarvoor zelfs na 75 jaar 
nog onverminderd krachtig. Ieder mens hee, bewust of 
onbewust, fysieke, sociale en spirituele behoees. En die 
zijn bepalend voor je gedrag en de kwaliteit van leven.

In een ideale wereld waarin huisvesting, voeding en 
beweging optimaal zouden zijn, verdwijnen gedrags-
problemen als sneeuw voor de zon. Er zou dan meer 
ruimte zijn voor medische en sociale hulpvragen en 
thema’s als eenzaamheid en sociale verbondenheid.

Het is onze missie om een oppervlakkige, symptoom-
gerichte kijk op zeer moeilijk, complex en gevaarlijk 
gedrag, terug te brengen tot een verdiepende, vraag-
gerichte beeldvorming vanuit uitdagingen, logica en 
menslievendheid.

De zorg in Nederland is van hoog niveau. Overal zien we 
dat zorginstellingen, welzijnsorganisaties, overheden, 
professionals, mantelzorgers en vrijwilligers, hun best 
doen voor kwetsbare mensen in onze samenleving. Daar 
willen wij met hoofd, hart en ziel aan meewerken.

Die bevlogenheid was het fundament van Careflex op een 
zolderkamertje in 2006. En die passie en betrokkenheid 
is een decennium later nog onverminderd aanwezig. Dit 
is wie we zijn, dit is wat we doen. Anders zouden we niet 
kunnen en niet willen. 

Er met elkaar zijn voor de ander. Samen 100%. 
Onvoorwaardelijk.

Waar wij voor staan
Hoe negatief een situatie ook is. Hoe destructief, uitzichtloos of 
wanhopig het ook lijkt. Er is altijd iets positiefs. Dat moet er zijn.  
En dat vinden we ook. We zouden niet anders kunnen.

Dit is wie we zijn 
en hoe we anderen 
tegemoet treden. 
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Wij willen echt iets toevoegen

HOOFDSTUK 1

De wereld een beetje beter maken, dat is onze ambitie. 
Daarom denken we al jaren niet meer in termen van een 
uitzendbureau. Wat wij willen is echt iets toevoegen aan 
de zorg in ons land. We willen mensen helpen en daar 
de volle verantwoordelijkheid voor nemen. We willen zo 
goed mogelijk zijn in ons vak en die kwaliteit ook borgen. 
En boven alles willen we mensen eerlijk, open en prettig 
tegemoet treden. 

Gastvrij, kundig en authentiek zorgen voor cliënten zit 
in ons DNA. En precies met dat DNA ontzorgen we onze 
opdrachtgevers. Die opdrachtgevers weten bovendien dat 
we precies begrijpen met welke uitdagingen instellingen, 
teams en professionals te maken hebben. En ze hebben 

ervaren hoe we crisissituaties heel snel naar rust weten 
te brengen. 

We zijn dan ook geen buitenstaander meer, maar een 
volwassen en gedreven zorgpartner die meewerkt aan de 
beste oplossing voor iedere situatie, hoe complex ook. 
Samen 100% is daarbij altijd de basis van onze dialoog 
met de mensen om ons heen. Met cliënten, met collega’s 
en met de professionals bij onze pertners. 

Tien jaar geleden zaten we nog op een zolderkamer, met een klein team en 
grote plannen en ambities. Inmiddels is de Neerloopweg 3 in Breda onze 
thuisbasis. Na meerdere uitbreidingen en verbouwingen is dit pand echt 
helemaal eigen geworden. Met een open karakter, een gastvrije ontvangst en 
precies die ontspannen sfeer die zo goed bij ons past. Of het nu op kantoor is 
of in de lunchruimte, in de huiskamer of in de dojo waar we praktijkgerichte 
trainingen geven – hier voelen we ons thuis en hier ontvangen we je graag! 

Helemaal thuis 
op je werk

1
De lat lag vanaf het begin hoog: Careflex wilde niet 
het zoveelste uitzendbureau zijn maar daadwerkelijk 
iets toevoegen aan de zorg in ons land. En dan 
vooral daar waar de zorg het meest uitdagend is: de 
gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en 
jeugdzorg. 
 
Nu, een decennium later, is de Careflex Zorg Groep de 
meest gevraagde externe partner binnen de complexe 
zorg in ons land. Het geheim van dat succes? Het 
enthousiasme, de loyaliteit en de grote betrokkenheid 
van de mensen die zich aan ons willen binden. 

Zij zijn het die iedere dag weer in het leven van 
kwetsbare anderen stappen. Die onder vaak moeilijke 
omstandigheden toch perspectief zien en kwaliteit aan 
het leven van cliënten weten toe te voegen. En ze zijn er 
voor elkaar. Want Careflex, dat is 100% samen.

De 
uitdaging
Een ondernemend avontuur met een grote maatschappelijke verantwoording – zo zagen Nardo Veldhuijzen, vriendin Shelby en vader 
Johan hun overname op 1 januari 2007 van het toenmalige Careflex, een klein uitzendbureau in de zorg met slechts zes medewerkers. 
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22-12-2006 
Start Careflex  
door Nardo, Shelby  
en Johan

01-01-2007 
Kantoor op de 
zolderkamer van  
de Topaasstraat 

04-03-2008 
Oprichting Careflex 
Zorgprofessionals 
en Opleiden

31-01-2010 
100e medewerker  
op de loonlijst 

08-03-2010 
Verhuizing naar 
Neerloopweg

05-08-2011 
Overname  
Nationale Zorg Groep 

01-01-2017 
10-jarig bestaan van 
Careflex Zorg Groep
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Op kwaliteit 
zal bij Careflex 
nooit bezuinigd
worden.

“Een onderneming waarmee je mensen helpt, waarmee je 
voor mensen zorgt – dat is toch mooier dan altijd alleen 
maar met cijfers van anderen bezig te zijn. Vandaar dat 
ik in 2007 besloot het vak van de accountancy vaarwel 
te zeggen om met z’n drieën een nieuw avontuur aan te 
gaan.” 

“Samen met mijn vriendin en hbo-verpleegkundige 
Shelby, die na de geboorte van ons eerste kind in 2013 
een stapje terug hee gedaan in de uitvoering. En niet 
te vergeten met mijn vader Johan, ondersteund door 
zijn vrouw Fabiënne. Wij waren tenslotte pas 22 jaar. Als 
ervaren ondernemer, econoom en docent zorgde hij voor 
stabiliteit en rust. En af en toe voor een beetje senioriteit 
als dat nodig was in de gesprekken met opdrachtgevers.”

“Vrij kort na de start kwam Hans Dons ons team 
versterken. Eerst als begeleider maar al snel als 
zorgmanager. Inmiddels is hij als directielid echt het 
zorginhoudelijke hart van de club.”

“We zijn begonnen aan ons tweede decennium als  
externe partner voor complexe zorg. Het bedrij¡e  
met zes medewerkers is inmiddels een fantastische 
onderneming geworden die met meer dan 300 
medewerkers ondersteuning biedt aan zo’n 100 
instellingen en organisaties voor gehandicaptenzorg, 
geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg.”

“Anno 2017 zien wij flexibiliteit als inhoudelijke voorwaarde 
voor kwaliteit in de zorg. Instellingen hebben wel de 
zorgplicht maar lang niet altijd de capaciteit of de 
deskundigheid op precies de plek waar het nodig is.”

“Daar bieden wij een oplossing voor. Niet door ‘poppetjes 
te plaatsen’ maar door problemen aan te pakken, te 
zorgen voor kwetsbare mensen en door daar ook de 
verantwoordelijkheid voor te nemen. Zorginhoudelijk  
én juridisch.”

“Careflex is een onderneming. Een gezonde bedrijfs-
voering is dus van vitaal belang voor onze continuïteit. 
Maar onze echte ambitie is kwaliteit leveren en daar zal 
bij Careflex nooit op bezuinigd worden.” 

“Voor het succes van de eerste 10 jaar kun je allerlei 
oorzaken aanwijzen: bezuinigingen in de zorg, veranderde 
¥nancieringsstromen en de Wet Zorg en Zekerheid 
bijvoorbeeld. Maar veel belangrijker is dat we het samen 
hebben gedaan. Met fantastische en gemotiveerde 
Careflexers en met al die mensen en instellingen die ons 
hun vertrouwen gunden. Blij mee. Trots op. Samen 100%.”

– Nardo Veldhuijzen, Algemeen directeur

Kwaliteit  
als enige ambitie

HOOFDSTUK 1HOOFDSTUK 1
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“Toen ik in 2009 bij Careflex kwam, werkte ik drie dagen per week aan de (salaris)administratie  
en personeelszaken. Daarna heb ik jarenlang de planning gedaan en nu dus fulltime HRM. In  
de beginjaren spraken vooral de sfeer en de bevlogenheid me aan. Wel pittig werk hoor en heel 
divers. Mensen in dit soort zorg hebben vaak een heel eigen, nogal uitgesproken karakter.  
Bepaald geen eenheidsworst.”

“De pioniersjaren waarin we veel zelf moesten uitvinden zijn voorbij. We zijn nu een grote organisatie 
met veel medewerkers. Dan moet je de zaken op orde hebben en professioneel organiseren. 
Tegelijkertijd wil je de sfeer en openheid van de begintijd bewaren. En dat lukt. Ik heb bij veel 
bedrijven gewerkt, maar Careflex is uniek. In opzet, bedrijfsvoering en mensen!”

– Linda de Zeeuw, clustermanager HRM

Uniek

Ook deze vorm van zorgdetachering hee natuurlijk echt onze signatuur. En dat betekent dat we 
deze specialisten met veel persoonlijke aandacht selecteren, trainen en coachen. Deze ervaren 
professionals nemen een belangrijke toegevoegde waarde mee als ze bij een instelling aan de slag 
gaan: het warme en vertrouwde gevoel van Careflex.

In hoofdstuk 5 lees je meer over Careflex Zorgprofessionals.

Zorgprofessionals
Uitdagende zorg is wat ons inspireert en uniek maakt. Als aanvullende dienst ondersteunen we zorginstellingen 
daarom met de tijdelijke inzet van specialisten zoals een gedragswetenschapper, vertrouwensarts of interim-
manager. Careflex Zorgprofessionals beschikt, met name voor de jeugdzorg, over een groot netwerk van experts 
op het niveau hbo, hbo+ en wo.

HOOFDSTUK 2
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We treden deze cliënten dus met een positieve blik tegemoet. En daarbij gaat geen crisis, conflict of probleem ons te ver. 
Door betrokken, methodisch en doelgericht te werken, lukt het ons telkens weer om de meest uiteenlopende situaties 
te stabiliseren en te verbeteren. Hoe uitzichtloos of wanhopig ook – voor uitdagende zorgvragen is er altijd een logische 
oplossing. En samen vinden we die.

In hoofdstuk 4 lees je meer over Careflex Uitdagende Zorg.

Uitdagende Zorg
De kernteams van Careflex Uitdagende Zorg ondersteunen instellingen door het hele land met de meest complexe zorg. Iedere 
situatie is anders, ieder geval is uniek. Toch hebben al die cliënten, met al die verschillende achtergronden, diagnoses en karakters, 
voor ons iets belangrijks met elkaar gemeen. Het zijn mensen met een uitdaging. En daar willen wij ze bij helpen.

We zien het als onze belangrijkste taak om te ontzorgen en springen in op de vraag waar een 
zorginstelling mee zit. Omdat de uitdaging van de cliënt altijd centraal staat is onze aanpak  
telkens weer anders. Dat we zorgtaken en verantwoordelijkheden tijdelijk overnemen is uniek.  
Als aanvullende dienst detacheren we ervaren specialisten. En we delen onze expertise via 
opleidingen en als consultant. 

Onze organisatie is daar op ingericht en bestaat uit drie pijlers:  
Uitdagende Zorg, Zorgprofessionals & Opleiden.

Careflex 
Zorg Groep
Careflex is een externe zorgverlener gespecialiseerd in complexe doelgroepen binnen de gehandicaptenzorg, 
geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Als partner van onze opdrachtgevers helpen we om de kwaliteit en 
continuïteit van zorg op peil te houden of zelfs te verbeteren. 

HOOFDSTUK 2
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“Zorg verlenen moet in je zitten en voor complexe zorg 
geldt dat bij uitstek. Als opleiders kunnen wij wel extra 
tools toevoegen, maar zonder de passie om voor iemand 
te willen zorgen wordt het niks. Voor alle cursussen, en 
zelfs voor de individuele coaching, is het uitgangspunt 
altijd ‘Wat hee de cliënt eraan?’.”

“Eigenlijk is ons vak heel eenvoudig. Je moet je elke 
dag bewust zijn van ‘ik en de ander’. Daar moet in je 
blijven investeren. Bij de meeste problemen zijn wij als 
zorgverlener namelijk de oorzaak. Niet dat je per se 
iets fout doet, het is je alleen nog niet gelukt om iets 
passends aan te bieden.”

“Het zorgbeleid is erop gericht om mensen zo lang 
mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Intramurale 
zorg is daardoor veel zwaarder geworden. Dat hee 
gevolgen voor de opleidingswereld, die moet echt 
een slag maken naar de praktijk. De zorg moet meer 
investeren in ‘ik’. Je bewust zijn van wat je doet, 
reflecteren en verbeteren.”

“Uitdagende zorg kun je niet uit een boekje leren. Aan 
theorie heb je weinig als een boze cliënt van twee 
meter tien tegenover je staat met een stoel in z’n hand. 
Praktische, cliëntgerichte opleidingen, daar zijn we 
bij Careflex uniek in. En daar hebben we ook de juiste 
trainers voor. Mensen uit de praktijk die didactisch 
worden bijgeschoold, maar ook zelf nog op de werkvloer 
actief zijn. Zo zorgen we samen voor de hoogste kwaliteit!”

– Björn Canfijn, clustermanager Careflex Opleiden

Jij en ik
Wanneer je 10 jaar lang bezig bent om je eigen mensen zo goed mogelijk op te leiden en te coachen, heb je natuurlijk de 
nodige expertise opgedaan. Met die expertise verzorgen we ook cursussen voor medewerkers van andere organisaties. 
Daarbij gaat het altijd om maatwerk. We lopen een dag mee op de werkvloer om een theoretische en praktische invulling 
van een cursus te ontwikkelen waar je direct iets aan hebt. 

In hoofdstuk 6 lees je meer over Careflex Opleiden. 

Opleiden
Careflex Opleiden is om te beginnen opgezet voor onze eigen medewerkers. De kwaliteit die wij willen leveren in de zorg voor complexe  
doelgroepen, kan alleen maar bereikt worden met goed opgeleide professionals. Met mensen die behalve over de juiste houding en liefde voor  
het vak, ook beschikken over de juiste kennis en vaardigheden. En die bereid zijn om zichzelf telkens weer uit te dagen en te verbeteren.

HOOFDSTUK 2

Careflex denkt mee en is flexibel. Dat maakt de 

samenwerking, zowel in de conceptontwikkeling als 

de uitvoering, wel zo soepel en constructief. Wat we 

daarnaast erg waarderen is de verfrissende aanpak. 

De eerste keer dat Hans Dons bij ons een workshop 

verzorgde plakte hij tot mijn verbazing potten 

pindakaas onder de stoelen – dat werd een erg leuke 

sessie! De professionals die naar onze dagen komen 

doen dan ook steevast niet alleen nieuwe inzichten  

op, maar ook veel inspiratie. 

– Jacqueline van Wieringen, Leids Congres Bureau

Jezelf zijn vormt misschien 
wel de grootste uitdaging 
voor de hulpverlening.
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We hebben samen de kwaliteit van zorg voor cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag naar een hoger 

plan kunnen tillen. Careflex is daarin een betrokken en deskundige samenwerkingspartner gebleken.

– Guus Bannenberg, bestuurder Tragel

In 2016 is Careflex met een nieuw kernteam ingevlogen 
op een crisis rondom cliënt Ben*. Hij escaleerde zeer 
regelmatig in zijn woning en leek toe te zijn aan ‘rust’. Een 
nieuwe woning op het Tragelterrein in het Zeeuwse dorp 
Clinge, was het begin van de zoektocht naar de uitdaging 
waarmee Ben te kampen had. Hoe konden we hem 
daarbij helpen?

Al snel bleek dat één op één begeleiding voor Ben niet 
meer haalbaar was, en werd door het Centrum voor 
Consultatie en Expertise dan ook ‘Meerzorg’ toegekend, 
dat is extra zorg als een passend zorgpro¥el niet meer 
toereikend is.

Samen met vaste medewerkers van Tragel is een 
enthousiast team geformeerd om uit te vinden ‘wat werkt’ 
voor Ben. Om te beginnen hebben we alle regeltjes en 
afspraken over de begeleiding laten varen.

We zijn, zonder de regie los te laten, zoveel mogelijk mee 
gaan bewegen met deze cliënt – ook letterlijk! Vrijwel 
iedere dag is er zo’n 20 kilometer met hem gelopen.  
Dit was voor Ben een manier om uit zijn fantasiewereld  
te blijven.

Na verloop van tijd konden we steeds beter de balans 
vinden tussen meegaan in deze fantasie of hem juist 
afremmen. Tegenwoordig weet Ben steeds beter welke 
wereld fantasie is en lijkt hij vrede te hebben met het 
leven dat hij leidt.

De lange wandelingen zijn verleden tijd. Ben hee  
rust gevonden. Dromen doet hij nog altijd maar het 
leven in het ‘hier en nu’ is ook best goed vol te houden. 
Binnenkort gaat hij voor het eerst sinds jaren weer 
eens op vakantie. Wij hopen dat we er voor Ben een 
droomvakantie van kunnen maken!

*Ben is natuurlijk niet z’n eigen naam, daarvoor is deze 
informatie te persoonlijk.

Kernteam Tragel
Careflex in actie

Kernteams zijn het fundament van Careflex Uitdagende Zorg.  

Zij borgen met hun samenwerking en methodische inzet, de kwaliteit 

in de meest complexe uithoeken van de zorg.

Careflex brengt aanvullende expertise. Maar daar blijft het niet 

bij. Het gaat ook om samen plannen ontwikkelen, uitvoeren, 

borgen en evalueren. Altijd vanuit de behoefte van de cliënt. We 

hebben succesvol samengewerkt aan het opnieuw opbouwen van 

een team. En we hebben voor Ben, een cliënt waar niemand nog 

raad mee wist, een stabiele situatie en een menswaardige toekomst 

kunnen realiseren. In beide gevallen vanuit visie, met lef en 

doorzettingsvermogen, en vooral door heel, heel hard werken.

– Theo Ruikes, RVE manager G&O

HOOFDSTUK 2HOOFDSTUK 2
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“Ik heb het CIOS gedaan met als specialisatie ortho-
bewegingsagogie. Niet echt een achtergrond om hier te 
werken, maar Nardo gaf me in 2008 een kans om me  
te bewijzen als groepsbegeleider. Nu, 10 jaar later, ben 
ik zorgmanager Uitdagende Zorg, verantwoordelijk voor 
onze zorg in zes instellingen. Ad hoc en op projectbasis. 
Ik stuur en coach zo’n 20 medewerkers en sta zelf ook 
nog regelmatig op de werkvloer. Soms aan de zijlijn,  
soms erboven, soms ernaast.”

“Wat vanaf dag één opviel was het warme, familiaire 
gevoel. De club was toen nog niet zo groot, hooguit een 
man of 20. We kenden elkaar allemaal. Met 50 nieuwe 
medewerkers in een jaar gaat dat natuurlijk niet meer. 
Toch is dat warme, persoonlijke gevoel er nog steeds. 
Zeker op kantoor en binnen ons eigen cluster. Het is 
belangrijk om die kleinschaligheid en nabijheid vast te 
houden, dat je weet wat er speelt bij iedere medewerker.”

“Het is mijn grootste uitdaging om medewerkers weer in 
hun kracht te zetten als ze niet lekker in hun vel zitten. 
Om erin te investeren dat ze met plezier en energie een 
groep ingaan. Die glimlach die je meeneemt breng je 
namelijk over op de groep. Daarnaast is het geweldig  
om een complexe situatie op te lossen en daarna te 
horen: fantastisch, bedankt, strik erom. Dat is ¥jn voor  
de opdrachtgever, ons team en de cliënten.”

“Naast mijn werk hier heb ik trouwens ook een tijdje in een 
instelling gewerkt. Gewoon om te kijken hoe het daar is. 
Waarom ik toch de¥nitief voor Careflex koos? Vanwege de 
positiviteit. Je wordt altijd gewaardeerd. Ik kan mijn eigen 
agenda beheren en een goede balans vinden tussen 
werk en tijd voor mijn vriendin, familie en vrienden. Een 
perfecte werkgever dus. Al 10 jaar lang.”

– Erik Everaerts, zorgmanager Uitdagende Zorg

Warm,
persoonlijk
en nabij

Het is geweldig om steeds opnieuw het beste uit een ander 

en uit jezelf te halen. En met Careflexers is het altijd I’ve 

got your back. Mijn grootste uitdaging is mijn eigen 

enthousiasme, dat ik te veel hooi op m’n vork neem. Na 33 

jaar in het vak leer ik hier nog elke dag – hoe gaaf is dat!

– Marianne Jeurissen, begeleider Uitdagende Zorg

Juist de diversiteit, van cliënten, woonvoorzieningen en zorgvragen, betekent dat ik elk moment het beste 

uit mezelf moet halen. Alleen dan kun je de hoge kwaliteit leveren die een cliënt en Careflex van mij mogen 

verwachten. Daarvan groei je als professional en als mens.

– Mieke Tijssen, begeleider Uitdagende Zorg
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Het is een uitdaging om, 
zonder je te laten meeslepen 
door de dagelijkse hectiek, 
toch altijd kwaliteit te leveren.
Niek van Hoof, planner
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Bij Careflex kijken we naar onze cliënten als mensen 
met een uitdaging. Wat die uitdaging precies is hangt 
van eindeloos veel omstandigheden af. Generaliseren 
is onmogelijk. Wij kunnen ons vaak helemaal niet 
voorstellen wat het betekent om al vanaf je geboorte 
anders te zijn. Afgewezen te worden. Geen vrienden  
te hebben. Ouders die je niet begrijpen, ruzie maken  
of erger.

Wij weten niet hoe het voelt om opgenomen te worden. 
Je moet wonen op een plek en met mensen om je heen 
die je niet uitgekozen hebt. Met vreemden die de dienst 
uitmaken en bepalen hoe je dag er uitziet. Wat is het 
om je vrijheid te verliezen, geïsoleerd of misschien 
zelfs vastgebonden te worden? Zouden wij dan nog wel 
normaal gedrag vertonen?

Wij willen begrijpen wat jouw uitdaging is, hoe we 
kunnen helpen en of we niet zelf af en toe onderdeel 
van het probleem zijn. Want hoe goed iedereen het ook 
bedoelt, er gaan ook dingen mis, het is van tijd tot tijd 
verschrikkelijk moeilijk en ondankbaar werk. Maar als we 
een oplossing hebben gevonden voor jouw uitdaging – en 
die vinden we – dan is dit het mooiste werk op de wereld. 
 

Mensen 
met 
uitdagingen
Dus je bent verstandelijk beperkt. En ook nog eens gedragsgestoord. 
Sterk gedragsgestoord zelfs. Als dat het beeld is waarmee mensen je 
tegemoet treden, kun je maar weinig goed doen. Wanneer ze je zien als 
een monster, hoe kun jij je dan nog normaal gedragen?

HOOFDSTUK 3

Ik vind het heel bijzonder dat ik de ruimte krijg om vanuit mijn gevoel met een cliënt te werken. Dat ik de  

cliënt een goede, fijne dag kan geven en tegelijk mezelf ben. Mijn grootste uitdaging is het om iedere keer weer 

met een open mind naar binnen te stappen en te kijken wat je kunt doen. En die uitdaging geeft me energie! 

– Laura Claassen, begeleider Uitdagende Zorg
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“De geschiedenis van Prisma in het Brabantse Biezenmortel 
begint in 1904. Huize Assisië is de eerste katholieke, 
categoriale instelling voor jongens en mannen met een 
verstandelijke beperking, of zoals men toen zei: een 

‘idiotengesticht’. De broeders Penitenten wilden het leven 
van deze mensen toegevoegde waarde bieden en dat was 
in die tijd uniek. Ook bijzonder: ze deden geen onderzoek, 
maar gingen op zoek naar wat werkte.”

“Nu, ruim 110 jaar later, is die betrokkenheid en praktische 
instelling er nog steeds. De 2.400 medewerkers richten 
zich met zorg en toewijding op hun 2.500 cliënten, 
waarvan 250 voor de complexe doelgroep. Men werkt er 
niet met een speci¥eke methode, maar kijkt wat er past 
bij de cliënt. Van de medewerkers vraagt dat veel, want 
juist met die benadering is ook wie je zelf bent van grote 
invloed.”

“Prisma stree ernaar om medicatie en vrijheids-
beperkende maatregelen zoveel mogelijk af te bouwen. 
En dat hee natuurlijk gevolgen voor het gedrag dat 
cliënten laten zien. Daarnaast hee de organisatie te 
maken gehad met erg veel veranderingen de afgelopen 
jaren. Een deel van het personeel raakte overvraagd en  
er was veel uitval en verzuim.”

“Careflex Zorgprofessionals plaatste al sinds 2011 tijdelijke 
specialisten bij Prisma, maar begin 2017 is besloten om 
samen te werken aan het versterken en revitaliseren van 
teams. Hoe dat precies verloopt is a°ankelijk van de 
vraag en is voor iedere afdeling anders.”

“Kernteams van Careflex Uitdagende Zorg verlenen voor 
een langere periode, samen met Prisma medewerkers, 
de zorg. Ze brengen rust, houvast en structuur. Het gaat 
dus niet alleen om de ‘handjes’ maar ze helpen ook 
verbeteren, signaleren en kijken vaak met een frisse blik 
naar de uitdagingen van cliënten.”

“De solide basis van deze samenwerking is de gedeelde 
visie op de zorg voor cliënten en op het belang van 
vitaliseren van je medewerkers. En dan is er nog een 
overeenkomst: Prisma en Careflex zijn het er beide over 
eens dat er veel meer gedaan zou moeten worden aan 
preventie in de complexe zorg. Nu wordt er nog te vaak 
gedacht: ‘het gaat toch goed op een afdeling, waarom 
zouden we daar iets aan doen?’.”

Stichting Prisma
Careflex in actie

We hebben vaak te maken 
met zeer complex gedrag, 
maar het is wel de mooiste 
doelgroep die er is!
Michael de Nijs, Manager Zorg & Expertise Prisma
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Kampt een instelling met een crisissituatie dan zorgt 
Careflex snel en adequaat voor een ad hoc oplossing. 
Maar in de meeste gevallen worden we ingeschakeld 
voor projectmatige zorg. Rond een of meerdere cliënten 
wordt een zorgvraag gesteld en wij nemen daarvoor de 
verantwoordelijkheid op ons.

We gaan op zoek naar de vraag achter de vragen. We 
maken een plan van aanpak, spreken duidelijk af wat de 
zorginhoudelijke resultaten zijn en zetten een kernteam 
aan het werk. Gesteund door zorgmanagers, coaches en 
trainers zorgt een team voor een oplossing. Flexibel en 
doeltre²end. Dat is onze toegevoegde waarde.

Careflex werkt methodisch. Dat betekent dat alles wat we 
doen een doel hee en te verantwoorden is. Reflectie op 
je handelen, goede feedback en een open dialoog, zorgen 
voor controle en (bij)sturing.  
 
Natuurlijk werken we volgens geaccepteerde theorieën 
binnen de psychopathologie en worden de medewerkers 
voortdurend bijgeschoold en getraind. Maar omdat we 
altijd vraaggestuurd werken en iedere situatie weer 
compleet anders is, letten we ook goed op basishouding, 
attitude en persoonlijke balans van onze mensen. 

Goed in je vel zitten is een voorwaarde om het beste 
uit jezelf te kunnen halen voor de cliënt. Trots, emoties, 
blokkades, ontevredenheid of vermoeidheid bijvoorbeeld, 
staan daarbij alleen maar in de weg.

Wij doen wat werkt

In de uitdagende zorg waarin wij werken is structureel 
behoee aan andere oplossingen. Zo’n 20% van de 
cliënten zorgt voor 80% van de zorginhoudelijke 
problemen. Voor instellingen wordt het steeds moeilijker 
om die relatief kleine groep toch de noodzakelijke primaire 
zorg en intensieve behandeling op maat te bieden.

Steeds vaker wordt daarom een beroep gedaan op 
structurele zorg van Careflex Uitdagende Zorg. Met  
de individuele uitdaging van de cliënt als vertrekpunt,  
zorgen wij voor een passende oplossing. Juist de inzet  
van flexibele teams draagt op die manier bij aan een 
hogere zorgkwaliteit. Samen 100%.

De verantwoordelijkheid nemen

Flexibiliteit zorgt 
voor kwaliteit

Onze focus ligt op oplossingen, niet op problemen. En 
die positieve houding en werkwijze blijkt in de praktijk 
besmettelijk – het motiveert, gee energie en zet mensen 
in beweging. Natuurlijk is dat niet altijd even makkelijk, 
zeker niet onder de vaak extreme omstandigheden 
waarmee we geconfronteerd worden. 

Onze mensen werken in situaties waarin randvoorwaarden 
zoals veiligheid, hygiëne, faciliteiten en bezetting 
regelmatig onder de maat zijn. Teams zijn overbelast, 
zorgprofessionals oververmoeid en de emoties van 
cliënten en zorgverleners lopen dan hoog op. 

Daarom is het zo belangrijk dat onze medewerkers heel 
intensief en praktijkgericht getraind en voorbereid zijn. 
Dat we er alles aan doen om ze optimaal te motiveren 
en te voorzien van wat ze nodig hebben. En dat we er 
letterlijk dag en nacht voor ze zijn. Uitdagende zorg is nu 
eenmaal topsport.

HOOFDSTUK 4

Positieve bril, professionele aanpak

4Careflex
Uitdagende Zorg
De medewerkers van Careflex Uitdagende Zorg ondersteunen een grote verscheidenheid aan cliënten in de gehandicaptenzorg, jeugdzorg 
en geestelijke gezondheidszorg. Ze krijgen te maken met complex gedrag van vaak heel bijzondere maar ook kwetsbare mensen.

Het is overigens niet altijd de cliënt zelf die onze begeleiding noodzakelijk maakt, ook teams en instellingen staan vaak 
onder grote druk. Conflicten, escalaties, ziekteverzuim, mismanagement, stuurloze teams en verwaarloosde zorgplannen 
kunnen redenen zijn om een beroep te doen op Careflex.

Hoe een Careflexer denkt en werkt
  Hoe grensoverschrijdend ook, in ieder gedag zit altijd iets positiefs
  Alles wat ik in mijn werk doe, hee een doel
   Ongemotiveerde mensen bestaan niet
  Ik ben me altijd bewust van mijn emotie
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Amarant
Careflex in actie

Amarant biedt ondersteuning, zorg en behandeling aan 
mensen met een beperking en/of autisme in iedere 
levensfase, variërend van lichte ondersteuning aan huis 
tot zeer intensieve specialistische zorg. 

Naast zorg en behandeling biedt Amarant kansen en 
mogelijkheden op het gebied van vrije tijd, dagbesteding, 
opleiding en werk. Ze stimuleren en ondersteunen 
kwetsbare mensen om te leren, te groeien en sterker 
te worden. Welzijn en geluk vormen hun leidraad. Het 
perspectief van de cliënt staat altijd centraal. Alle 
inspanningen en innovaties zijn gericht op zelf doen,  
meedoen en kwaliteit van leven.

“ In de begintijd hadden we in de zomer echt grote  
zorginhoudelijke problemen. Careflex hee toen een 
medewerker uit het noorden van het land gehaald en 
hier in een hotel laten overnachten, zodat hij het hele 
weekend ingezet kon worden om de kwaliteit van zorg  
op peil te houden. Voor die tijd uniek. Dan sta je voor  
je cliënt, alles voor goede zorg!”

“Wat ik waardeer is de persoonlijke afstemming, even 
contact hebben als het nodig is, waardoor binnen 
ons flexbureau een gevoel van samen doen ontstaat, 
waardoor je elkaar versterkt.” 

“Verder natuurlijk de grote mate van bereidwilligheid bij 
iedere Careflexer. Ook als er iets niet opgelost is, heb je 
het gevoel dat er alles aan gedaan is, knap om dat voor 
elkaar te krijgen. En Hans, die altijd inhoudelijk goed op 
de hoogte is, voelt na al die jaren bijna als een collega. 
Dat vind ik echt top!”

Bij Careflex is iedere opdrachtgever ons even lief. Maar sommigen zijn 
dat al wat langer dan anderen. Amarant uit Tilburg bijvoorbeeld, daar 
werken we al zo’n 10 jaar mee samen. 

– Anja Quist, Manager Amarant Groep Werkt & Planning en Flexbureau

HOOFDSTUK 4HOOFDSTUK 4
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28.600 
inkomende telefoontjes  
bij het secretariaat

36
De gemiddelde
leeftijd is

728
broden hebben  

we tijdens de lunch 
gegeten

1.248
rollen toiletpapier  

verbruikt

van de 
medewerkers
is vrouw

57%
3%

van de 
medewerkers 
is man

4

100+ instellingen 
residentieel

81 nieuwe 
medewerkers
in dienst

36
boetes gereden
door onze 
clustermanagers

Het jaar
in cijfers

1.000.000+
kilometer 

gereden

medewerkers
in dienst

335
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Er zijn ook organisaties die een voorkeur hebben voor 
het werken met een flexibele schil medewerkers en 
detachering als een kans zien om bij veranderende 
omstandigheden toch goed te blijven presteren. 

We besteden veel aandacht aan het selecteren, trainen 
en coachen van deze specialisten. Intervisie, het met 
collega’s bespreken van de werkzaamheden om de 
kwaliteit te verbeteren en de deskundigheid te vergroten, 
is verplicht. Natuurlijk kunnen ook deze medewerkers, 
op ieder moment een beroep doen op Careflex voor 
ondersteuning, overleg of gewoon om hun verhaal kwijt 
te kunnen.
 

De meeste zorgprofessionals zijn tijdelijk bij ons 
werkzaam. Er zijn ook medewerkers met een jaarcontract 
of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.  
In sommige gevallen, en altijd op basis van duidelijke 
afspraken vooraf, detacheren we professionals die 
na een aantal maanden alsnog in vaste dienst van de 
opdrachtgever treden. 

De overeenkomst die ze allemaal hebben is dat ze het 
visitekaartje van Careflex zijn. Ze zijn weliswaar te gast  
in de organisatie van de opdrachtgever maar zetten  
zich met hart en ziel in voor de cliënten. Gastvrij, kundig 
en authentiek.

5Careflex 
Zorgprofessionals
Careflex Zorgprofessionals zijn hoogopgeleide specialisten die een 
organisatie tijdelijk komen versterken. Bijvoorbeeld omdat een vaste 
medewerker langdurig afwezig is, omdat de zorgvraag plotseling  
sterk toeneemt of omdat er geen nieuwe, vaste krachten mogen  
worden aangenomen. 

HOOFDSTUK 5

Ik onderhoud contact met personeels-

zaken, management en directies 

van instellingen. En denk mee over 

innovatieve diensten om echt een 

partner voor ze te kunnen zijn. Het 

mooie van mijn werk hier is dat het 

uiteindelijk altijd om mensen gaat – en 

dat geeft extra dynamiek en plezier.

– Jan Ubels, clustermanager Careflex 

Zorgprofessionals

Ik was net gestart als regiomanager bij Nidos in Breda toen Hugo Spijker zei: “Detacheren doe je samen”. Toen de zorgprofessionals van 

Careflex bij ons aan de slag gingen begreep ik vrij snel wat Hugo daarmee bedoelde. We werken inmiddels alweer een jaar heel plezierig samen. 

– Moniek Sagna, regiomanager Nidos Breda

HOOFDSTUK 5
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“Vanaf het eerste uur, 10 en een half jaar geleden, ben ik 
erbij. En kijk eens waar we nu staan. Het is fantastisch 
om betrokken te zijn bij een organisatie die zich op alle 
fronten blij ontwikkelen. We blijven vooruitkijken. We 
blijven innoveren.”

“Bij Careflex is echt iedereen bijzonder. Je mag zijn  
wie je bent en werken aan de ambities die je hebt.  
Elke medewerker hee natuurlijk zijn of haar eigen 
kwaliteiten, maar we zijn wel echt een team. We hebben 

elkaar nodig. Iedere dag is een nieuwe dag om goed te 
zorgen voor je team en ons samen in te zetten voor deze 
uitdagende groep mensen. Je mag rustig zeggen dat 
Careflex een begrip in mijn leven is!”

– Bart Romme, clustermanager Uitdagende Zorg

Een begrip

Bij een ander 
gastvrij zijn, is 
een uitdaging 
waarbij een lach 
centraal staat. 

Hoe problematisch 
of uitzichtloos een 
situatie ook is, er is 
altijd perspectief.

HOOFDSTUK 5 HOOFDSTUK 5
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“Toen Anne* hier kwam ging het niet best met haar. Ze kon 
zich niet aanpassen, vertoonde zelfmutilerend gedrag, 
stond niet open voor afspraken en kon niet in een groep 
functioneren. Hier hadden we duidelijk ondersteunende 
zorg nodig en dus hebben we Careflex ingeschakeld.”

“Eerst goed waarnemen natuurlijk en op zoek gaan naar 
wat voor Anne werkt. Na meerdere weken een op een 
en in de groep begeleiden, gaat het erg goed. Ze houdt 
zich aan afspraken, volgt onderwijs en ligt goed in de 
groep. Ze kan nu ook prima aangeven wat ze vindt en wat 

ze voelt. Ze hee zelfs de fotograaf rondgeleid toen die 
kwam voor de foto in het Careflex boek. En o ja: morgen 
hee Anne haar intake voor een halfopen kamer!”

– Harry, mentor Almata

*Anne is niet haar echte naam, daarvoor is deze informatie 
te persoonlijk.

Almata
Careflex in actie

We doen al jaren een beroep op de ondersteunende zorg en zorgprofessionals van Careflex. 

Ze staan echt voor kwaliteit. We willen niet steeds andere gezichten maar een kleine 

groep mensen die vaker ingezet worden, waar we vertrouwd mee zijn. Bart Romme snapt 

goed wat en wie we nodig hebben. De samenwerking is heel prettig en persoonlijk. We 

ontmoeten elkaar ook met regelmaat voor ko�e of een lunch. Er is wederzijds oprechte 

interesse en dat werkt erg fijn.

– Iwan Segerink, afdelingsmanager Almata

Almata in Ossendrecht is een gesloten JeugdZorg Plus instelling voor jongens en meisjes met ernstige gedragsproblemen en vaak 
ook een ontwikkelingsachterstand. Zo kort als mogelijk en zo lang als nodig – dat is het motto van de begeleiding, waarbij altijd 
het toekomstperspectief van het kind centraal staat. Hoe vergroten we de kans op een aanvaardbare plek in de maatschappij?

HOOFDSTUK 5 HOOFDSTUK 5
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Van waarde zijn voor 
cliënten waar niemand 
raad mee weet

Mensen helpen en 
de zorg verbeteren

“Ik wilde altijd al iets met mensen en communicatie doen. 
Dingen bedenken en creëren. Als architect, kok of in de 
politiek. Toch ben ik na het vwo de zorg ingerold. Mijn 
broer had ADHD en volgens mijn wijze moeder was de 
hulpverlening niet best. In mijn onderbewuste hee dat 
misschien wel een rol gespeeld: ik ging mijn broer helpen 
en de zorg verbeteren!”

“Het begon bij Justitie: volwassenen en jeugd, open en 
gesloten, crisisinterventie, zorgprojecten, noem maar 
op. Talloze werkgroepen en ook nog een hbo-studie 
later, liep ik op tegen de grenzen van het systeem en de 
frictie tussen opsluiten en opvoeden. Ik wilde als senior 
begeleider ook eens buiten Justitie kijken.”

“Na twee jaar op crisisgroepen in de gehandicaptenzorg, 
kwam ik in contact met Careflex. Ik had twee banen 
tegelijk toen Nardo me vroeg om het management te 
komen versterken. Daar zijn heel wat gesprekken voor 
nodig geweest en mijn netwerk verklaarde me voor gek, 
maar ik heb de sprong gewaagd.”

“Ik wilde samen met Careflex een springplank creëren 
om vanuit visie, vrijheid en logisch nadenken, écht van 
toegevoegde waarde te zijn voor cliënten waar eigenlijk 
niemand raad mee weet.”

“De organisatie groeide en ik groeide mee. Ik kreeg steeds 
meer feeling voor overstijgende processen, gelukkig 

zonder het cliëntcontact en het trainen en coachen op 
te hoeven geven. Ik trad in 2012 toe tot de directie met 
steeds meer de focus op onze kwaliteit. Ik ben zo goed 
als de mensen om mij heen. Zij zijn ons kapitaal en het 
vliegwiel van onze ontwikkeling. En daar onderdeel van 
uit mogen maken, is fantastisch.”

“Careflex hee zich ontwikkeld tot een partner die de 
zorg en de verantwoordelijkheid daarvoor overneemt. 
We denken niet in uren of diensten. We kijken naar 
wat de cliënt nodig hee en dat gaan we regelen. 
Onvoorwaardelijk. Er is toch niets mooiers dan die ene 
cliënt die vaak terecht boos, verdrietig of radeloos is, 
tot rust te brengen en toe te werken naar persoonlijke 
ontwikkeling of gewoon een leuke dag!” 

“In een prachtig land met een geweldig zorgsysteem 
willen wij al onze energie richten op een groep kwetsbare 
mensen. Vaak eenzaam en onbegrepen. Van instelling 
naar instelling. Van teleurstelling naar teleurstelling. Die 
mensen, en de begeleiders, familie en betrokkenen om 
hen heen, willen we een klein beetje helpen. En dat 
blijven we doen.”

– Hans Dons, Directeur Zorg

HOOFDSTUK 5HOOFDSTUK 5
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Onze drie kernwaarden komen terug in het aanbod van 
Careflex Opleidingen. ‘Weet wat je zegt’ (communicatie 
met cliënten) en ‘Take Care’ (omgaan met agressie) zijn 
gericht op de gastvrije en positieve houding waar wij voor 
staan. ‘LVB en seksualiteit’ is gericht op kundigheid. En 
de trainingen ‘Mentale veerkracht’ en ‘De authentieke 
hulpverlener’ zijn afgestemd op je rol als betrouwbare en 
oprechte zorgverlener.

Behalve aan kennis en vaardigheden besteden we veel 
aandacht aan de houding en de persoonlijkheid van 
medewerkers. Alleen met een brede ontwikkeling waarin 
al deze facetten aan de orde komen, ben je in staat om 
blijvend beter te functioneren, je bewust te zijn van je 
handelen en open te staan voor groei.

We verzorgen individuele en teamgerichte trainingen, 
coachen en organiseren inspiratiesessies en workshops. 
Altijd gericht op de praktijk van de complexe zorg. En 
altijd met de cliënt centraal. Daarmee is Careflex Opleiden 
van onschatbare waarde voor de kwaliteit van onze 
mensen en de kwaliteit van onze zorgverlening.

Gastvrij, kundig
en authentiek

De opleidingen en trainingen die wij verzorgen voor zowel het eigen team als medewerkers van andere organisaties, zijn 
praktijkgericht. Het gaat om vaardigheden waarmee je meteen de volgende dag al aan de slag kunt en die direct resultaat opleveren.

6Careflex 
Opleiden

De vraag ‘Wat hee de cliënt eraan?’ is de essentie van onze zorg en dus ook van alle trainingen, 
coachingtrajecten en intervisiebijeenkomsten van Careflex Opleiden.

Wie kijkt naar het programma dat we aanbieden, ziet 
alleen titels en geen gedetailleerde omschrijving. De 
reden daarvan is dat iedere training maatwerk is. Het gaat 
iedere keer weer om unieke mensen, unieke problemen 
en unieke organisaties. 

Voordat we een training of cursus op maat ontwikkelen, 
willen we ook altijd contact hebben met de zorgverleners 
zelf, met het team dus en niet alleen met de teamleiders. 
De vraag is altijd: wat wil je aan het eind van de training 
kunnen? Kennis kan daarbij ondersteunend zijn, maar is 
nooit de hoofdmoot van het programma.

Trainingen worden dus afgestemd op een speci¥eke 
ontwikkelvraag en op een speci¥eke zorgomgeving. 
We formuleren haalbare en toetsbare doelstellingen 
en zorgen door herhaling voor het borgen van nieuwe 
inzichten en vaardigheden.

Maatwerk, altijd

HOOFDSTUK 6HOOFDSTUK 6
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Samen voor veiligheid
Als professional zorg je voor anderen – maar ook voor je zelf. Hoe doe je dat als een situatie onveilig 
voelt? Als er agressie is? Hoe voorkom je problemen? En wat als het toch eens uit de hand loopt? 

Balans

HOOFDSTUK 6

“Een paar jaar geleden werkte ik bij een instelling voor 
mensen met epilepsie en een verstandelijke beperking. 
Mijn pedagogische beroepsopleiding heb ik aangevuld 
met diverse trainingen en cursussen zoals bijvoorbeeld 
fysieke weerbaarheid, communicatie en prikkelverwerking. 
En ik trainde zelf ook medewerkers.” 

“Toen ik bij Careflex aan het werk ging als begeleider 
wilden ze me eigenlijk ook graag als trainer. Met name 
mijn deskundigheid op het gebied van geweldloze 
communicatie sloot goed aan bij de interne opleiding hier.”

“Het is heel interessant hoe veelzijdig je werkterrein bij 
Careflex is. Je hebt nergens je vaste honk en dat maakt 
het eigenlijk makkelijker om je echt helemaal in dienst 
van de cliënt te stellen.”

“Zelf aan de slag in de praktijk en mensen trainen zorgt 
bovendien voor een extra laag, voor extra verdieping. 
Door te werken in een zorgboerderij, kon ik mensen 
uit een andere zorgboerderij beter trainen. Hetzelfde 
gebeurt wanneer je in aanraking komt met mensen in de 
psychiatrie. Het contact dat je maakt met mensen zorgt 
voor meer rendement en een groter leere²ect.”

“Wat ik zelf een uitdaging vind in dit werk is om de balans 
te vinden. Tussen werk en privé bijvoorbeeld. En ook 
binnen het werk. Ik wil er staan als iemand mij nodig hee 
en stap daarvoor ook makkelijk uit mijn comfortzone, 
graag zelfs. Aan de andere kant weet ik ook dat ik nooit 

iets goed kan doen als het niet echt bij me past. Ik wil 
geen mens afwijzen maar ik kan niet op iedere vraag een 
antwoord geven. En dat is soms lastig.”

“Careflex is voor mij maatwerk met de juiste dosis in 
verbinding. Het is niet zo dat het gras hier groener is dan 
bij andere werkgevers hoor, maar het is wel echt mijn 
kleur groen!”

Take Care is een door ons zelf ontwikkelde, 3-daagse training voor medewerkers, hulpverleners en jeugdzorgwerkers die 
zich weerbaarder en veiliger willen voelen bij fysieke en verbale agressie. De training helpt je om situaties en jezelf te 
beïnvloeden. Het illustreert onze overtuiging dat je behalve aan kennis en vaardigheden, ook aan je persoonlijkheid en 
houding moet werken om goed te functioneren in complexe zorgsituaties.

Ik wil dat mensen die we opleiden 
ook onze idealen meenemen. Daar 
wordt de zorg beter van. 
Björn Canfijn, clustermanager Careflex Opleiden

Contact leggen met de cliënt staat altijd voorop. Maar als je in een week op 

drie locaties in Nederland werkt, ontdek je hoeveel verschillende zorgvisies 

er zijn. Kun je je aanpassen, waar liggen je grenzen, hoe blijf je toch scherp? 

Fijn om te weten dat Careflex er altijd is voor hun mensen op de werkvloer.

– Suzan van der Sloot, begeleider Uitdagende Zorg

– Marieke Houtappels, begeleider Uitdagende Zorg en docent
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Stichting Pergamijn ondersteunt cliënten met een verstandelijke beperking, zowel thuis als op een van de woonlocaties.  
De vragen en behoe¦en van iedere cliënt zijn de basis van zorg op maat. Hij of zij houdt daarbij zoveel mogelijk zelf de regie 
in handen. Cliënten bouwen samen met mensen uit hun omgeving én Pergamijn aan hun eigen plek in de samenleving.

Pergamijn
Careflex in actie

“Bij Pergamijn wonen en leven verhoudingsgewijs veel cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag. Onze 
organisatie hee moeite met het vinden van medewerkers die in staat en bereid zijn, om ook voor 
langere tijd goed met een aantal van deze cliënten om te gaan.”

“Careflex hee ons geholpen om een stap te maken in de begeleiding van deze cliënten. Onze mensen 
zijn nu beter in staat om deze cliënten ‘goed te lezen’. Daarnaast hebben ze ons ondersteund met het 
op een alternatieve manier werven van geschikte medewerkers. Daar hebben we veel van geleerd.”

– Joost Loeffen, bestuurder

“Careflex straalt uit dat ze onderdeel van onze organisatie zijn en leggen de 
focus op een gezamenlijke aanpak, samen beleid bepalen om de kwaliteit 
van zorg te verbeteren en daar dan ook samen in optrekken. In de begintijd 
werkten we heel intensief samen met Bas, een van de managers van Careflex. 
Bij lastige situaties vroegen we ons dan wel eens af ‘Wat zou Bas doen?’.  
Dat alleen hielp al vaak om de goede stappen te zetten.”

– Ingrid Goossens, teamleider

“Ik heb ervaren dat Careflex een partner in de zorg is. Ze brengen kennis en expertise 
over en proberen zichzelf dus ook weer overbodig te maken. Over een tijdje hopen 
we, mede dankzij Careflex, zelf voldoende deskundig personeel te hebben voor deze 
groep cliënten met een bijzondere zorgvraag!”

– Hermiene Jansen, manager cliëntdienstverlening

Partner
in de zorg

Wat zou Bas doen?
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Doen wat nodig is. Doen wat werkt. Als externe 
partner in de zorg zijn we te gast bij cliënten en andere 
professionals. Om van waarde te zijn moet je open staan, 
snel schakelen en keuzes maken. Het begeleiden van 

cliënten, goed luisteren en kijken, alledaagse vragen 
beantwoorden en ze als een betrouwbare gids door 
de dag heen helpen, dat vraagt om mensen die echt, 
betrouwbaar en oprecht zijn. Die er staan en ertoe doen. 
En precies die mensen vind je bij Careflex.

Dialoog is de essentie van ons werk. Uit de dialoog blijkt wat ons te doen staat. En soms is de 
dialoog zelf al het doel van de hulpverlening. In de complexe zorg is het essentieel om open en 
eerlijk samen te werken met andere professionals. Om problemen bespreekbaar te maken en op  
te lossen. En om successen te vieren.

Dat geldt voor professionals bij onze opdrachtgevers. En dat geldt voor onze collega’s. Iedere 
medewerker kan 24 uur per dag en 365 dagen per jaar terugvallen op een betrouwbare ander  
binnen Careflex. Samen 100% bereikbaar, inzetbaar en toegerust.

Authentiek

Samen 100%
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Spreek een willekeurige Careflexer aan op onze kernwaarden en het antwoord is Gastvrij, Kundig en Authentiek. Die 
kernwaarden geven namelijk iedere dag weer vorm en richting aan onze zorg, onze opleidingen en onze samenwerking. 
Dit is wie we zijn. Samen en voor de volle 100%.

Careflexers zijn positief en houden 
van mensen. Natuurlijk zijn 
we realistisch en zien we waar 

problemen liggen. Maar die positieve, optimistische 
houding zorgt ervoor dat we, zelfs in de moeilijkste 
situaties, blijven kijken naar wat er wel goed gaat en  
welk perspectief er is – en dat blijkt nog aanstekelijk te 
werken ook! 

We passen ons makkelijk aan, luisteren goed en stellen 
mensen op hun gemak. Door open en gastvrij te zijn 
voor anderen, creëren we de beste voorwaarden voor 
professionele zorg en goede resultaten.

Alle Careflexers zijn gediplomeerd, verstaan hun vak en 
kunnen hun handelen onderbouwen en verantwoorden. 
Ze werken toegewijd vanuit hun hart en hun hoofd. Ze 
kunnen reflecteren. En zijn altijd in dialoog met cliënten 
en professionals. 

Een echte professional kent ook 
z’n tekortkomingen en is in staat 
om de eigen grenzen te bewaken. 
Maar een echte Careflexer zal altijd 
gemotiveerd zijn om over die grenzen heen te kijken en te 
blijven leren en groeien. Zulke mensen zijn voor ons goud 
waard. Daar blijven we dus graag en volop in investeren.

Gastvrij

Kundig
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7Hoe we met 
elkaar omgaan
De Careflex Zorg Groep is een inspirerende club mensen waar we trots op zijn. Ze zijn professioneel, flexibel en zeer gemotiveerd om 
kwetsbare mensen met een uitdaging zo goed mogelijk te helpen. Die passie en betrokkenheid voelen voor veel cliënten, opdrachtgevers 
en externe professionals als een warme deken. En ook voor onszelf trouwens. 
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Xavier Moonen

De Methode Heijkoop is een vorm van samenwerken tussen een trainer/coach en de personen 
die de cliënt in het dagelijks leven begeleiden. De Methode Heijkoop wordt met succes ingezet bij 

cliëntgroepen zoals mensen met een meervoudige, zintuigelijke en/of verstandelijke beperking, 
de ouderen- en verpleeghuiszorg, het onderwijs, instellingen voor de GGZ en gezinsbegeleiding.

– Meer inspiratie op heijkoop-academy.nu

“ Probleemgedrag is een extra kans,

voor het versterken van zelf- en 

wederzijds vertrouwen, als de 

betekenis ervan wordt gezien.”

Jacques 
Heijkoop

Triple-C
Triple-C is een visie en een methodiek voor de begeleiding en behandeling 
van mensen met een (verstandelijke) beperking, die daarnaast gedrags-
problemen of psychische problemen hebben. De drie C’s van Triple-C staan 
voor Cliënt, Coach en Competentie. Coaches (begeleiders) ondersteunen 
cliënten door op basis van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie 
samen competenties op te bouwen.
– Meer inspiratie op asvz.nl/specialismen/triple-c

Geef me de 5
Geef me de 5 is een praktische methodiek voor omgang met cliënten met een diagnose in het autistisch 
spectrum. Een belangrijke ondersteuning voor opvoeders, onderwijs en zorg. Van het boek zijn inmiddels 
al bijna 100.000 exemplaren verkocht.
– Voor meer inspiratie: geefmede5.nl

Leo Bormans, Ambassadeur van geluk en levenskwaliteit. Besteedt 
aandacht aan geluk en welbevinden voor iedereen. Hij schrijft  boeken, 

geeft  lezingen en is betrokken bij workshops voor bijvoorbeeld 
probleemjongeren, verslaafden en mensen met mentale problemen.

– Voor meer inspiratie: leobormans.be

Xavier Moonen doet onderzoek naar het herkennen van Licht Verstandelijke Beperkingen (LVB), 
communicatie met mensen met een verstandelijke beperking, en naar het doen van wetenschappelijk 
onderzoek door mensen met een verstandelijke beperking.
– kenniscentrumlvb.nl/images/pdf/oratie_Moonen2017.pdf

Piramide
van Maslow

Lichamelijke behoe�en

Behoe�e aan veiligheid en zekerheid

Behoe�e aan sociaal contact

Behoe�e aan
waardering & erkenning

Zelf-
ontplooïng
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8Wat & wie 
ons inspireren
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David 
Pitonyak

Probleemgedrag wordt veroorzaakt door onvervulde behoeft en. Veel mensen 
met een handicap worden gelabeld als gevolg van het ongewone gedrag dat 
ze vertonen. Ze worden niet gehoord in de grote vragen over hun leven. Het 
vereist moed en verbeeldingskracht om de dialoog weer te herstellen en achter 
het gedrag de persoon te ontmoeten. David Pitonyak biedt inzicht, inspiratie en 
praktische handvatten.
– Meer inspiratie op dimagine.com

Zorgverleners van mensen met een verstandelijke beperking hebben 
specifi eke vakkennis en professionele vaardigheden nodig. Maar dat is zeker 
niet het enige. Het is ook essentieel dat zij hun persoonlijke kwaliteiten en 
eigenschappen inzetten om daadwerkelijk in contact te komen met hun 
cliënten. In die afstemming, interactie en verbinding ontstaat menslievende 
zorg, waarbij de cliënt en zijn behoeft en centraal staan.
– Meer inspiratie op menslievendeprofessionalisering.nl 

Menslievende 
Professionalisering

Petri Embregts

Hoe kunnen mensen met een beperking regie over hun leven vormgeven? En 
wat vraagt het van begeleiders, behandelaars en zorgorganisaties? Bijzonder 
hoogleraar Petri Embregts probeert hier in co-creatie tussen onderzoekers, 
hulpverleners, mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten, 
antwoorden op te vinden. In gelijkwaardigheid bouwt ze aan verbindingen 
tussen praktijk, opleiden en wetenschap om nieuwe kennis te ontwikkelen en 
te delen. Verbindingen om samen te komen tot groei en ontwikkeling.
– Meer inspiratie op petri-embregts.nl

Leo Bormans
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“Careflex is betrokken en denkt mee in een casus. Ze werken vanuit hun 
hart om het zo aangenaam mogelijk te maken voor de cliënt. Ze zien de 
cliënt, niet de stoornis. Zien dat het gedrag een hulpvraag is.” 

– Manon Deelen, casemanager Sovak

“Negen jaar geleden werkte ik zelf als groepsleider bij Careflex dat toen nog vanuit  
een garagebox werd geleid. De organisatie is gegroeid en geprofessionaliseerd  
maar de passie en menselijke approach is er nog onverminderd.” 

– Joost Verhagen, netwerkmanager De Twentse Zorgcentra

“We hebben een cliënt met een niet-aangeboren hersenletsel die intensieve begeleiding 
en ondersteuning krijgt van onze teamleden samen met Careflex. De samenwerking en 
afstemming verloopt professioneel en prettig.” 

– Hetty Driessen, Stichting Odion (voorheen Heliomare Wonen Krommenie)

“Björn snapt mij, kan goed luisteren en ik voel me gehoord. Ik vond  
het leuk dat hij zei dat hij komt eten als ik een keer kook voor hem.”

– Een bewoner van Woon Initiatief Waalre

“Fantastisch goed luisteren en terugkoppelen naar ‘wat doe jij eraan?’.  
Kan zich goed inleven en helpt bewoners verder in het denken.” 

– De ouders van een bewoner van Woon Initiatief Waalre

“Ouders en team zijn op een heel makkelijke manier met elkaar in verbinding gebracht 
door te gaan wandelen, vragen te stellen of alleen te luisteren naar de ander. We zijn 
veel van elkaar te weten gekomen. Er was veel vertrouwen.”

– Marjo Doensen, seniorbegeleider Woon Initiatief Waalre

“Onze eerste bijeenkomst was bijzonder. Zoveel (sterke) 
karakters samen, pittig maar ook warm door de open 
sfeer en het lef dat iedereen zich hee ‘laten zien’. Jullie 
staan altijd voor ons klaar, passen je snel aan en houden 
het hoofd koel. Knap!”

– Natasja Hari, begeleider Tragel

“Werken bij Careflex is superflexibel en nooit saai. Mijn grootste 
uitdaging is het om niet op de automatische piloot te werken. Altijd 
na blijven denken. Altijd kijken wat iemand in het moment nodig 
hee. Want dat is typisch Careflex: open kijken naar iedere situatie en 
aanpakken waar dat nodig is.”

– Sarah de Cocq, begeleider Uitdagende Zorg

“Na drie uur weet een vaste kracht van een instelling dat een Careflexer niet ‘invalt’ maar ‘opvalt’ 
door werk te zien en aan te pakken. De uitdaging blij om die, vaak sufgebeukte, vaste kracht toch 
te stimuleren met een lach en een traan. Laten merken dat je twee zorgharten hebt: eentje voor de 
cliënt, eentje voor de medewerker.”

– Peter Jansen, begeleider Uitdagende Zorg

“Na zes intensieve maanden als begeleider, ontdekte ik 
dat dit toch niet helemaal mijn ding was. Maar ik wilde 
zeker niet weg bij Careflex! Sinds twee jaar zit ik op de 
planning. In een goede sfeer met ¥jne collega’s en ruimte 
voor groei. Ik had nooit gedacht dat werken op kantoor  
zó leuk kon zijn.”

– Sanne Bollaart, planner

“Ik ben trots op de manier waarop er aandacht is. 
Voor de cliënt en voor elkaar. Er is veel vertrouwen 
en veel ruimte. En er wordt erg hard gewerkt.”

– Fanny Fleuren, directiesecretaresse

“De manier waarop mensen van Careflex, instellingen en cliënten  
met elkaar omgaan, dat is was deze organisatie bijzonder maakt.  
Ik wil daaraan bijdragen door ervoor te zorgen dat iedereen zich  
hier welkom en gehoord voelt.”

– Astrid Knegt, secretarieel medewerker

“Welke dienst je ook draait. In welke woning je 
ook staat. Aan het eind van die dienst wil je dat 
de cliënten en het personeel van een instelling, 
je graag zien terugkomen! Laatst nog zag ik een 
cliënt na 5 jaar terug en kreeg een grote knu²el  
en een glimlach. Daar doe je het voor…”

– Martine Verhoef, begeleider Uitdagende Zorg

“Het samenwerken met veel verschillende mensen binnen instellingen en met een supertof team 
van Careflex is heel bijzonder. Het is mijn uitdaging om alle medewerkers, zowel op kantoor als 
op de werkvloer, in hun kracht te zetten. Samen maken we de zorg een stukje mooier.”

– Annemarie Snoek, clustermanager Uitdagende Zorg

“We hebben de overstap gemaakt van begeleider naar meewerkend zorgmanager. 
Met veel passie en plezier dragen we de visie van Careflex uit naar alle instellingen 
en medewerkers. Binnen de zorg is het nodig om actief, daadkrachtig, ondernemend 
en flexibel te zijn. En laten wij dát nou net heel erg leuk vinden!”

– Elisa van Bommel & Pascalle Rotteveel, zorgmanagers

“Als je op kantoor zit heb je veel contact met instellingen, management 
en collega’s. Ook de zorgmedewerkers leer ik steeds beter kennen. Het 
meest bijzonder vind ik de super¥jne sfeer hier. Iedereen is een beetje 
getikt, er is veel humor maar iedereen laat de ander ook zichzelf zijn.” 

– Brigitte de Lange, secretarieel medewerker

“Door op een positieve manier samen te werken, met werklust en lef, 
hebben we dit jaar ‘Ben’ op een menswaardige manier kunnen stabiliseren 
en ontwikkelen. De visie op zorg en menszijn wordt door Careflex op alle 
niveaus uitgedragen.”

– Johan Witmer, gedragsdeskundige Tragel

“Careflex maakt waar wat ze zeggen. Ze leveren kwaliteit en 
ondersteunen ons actief in het oplossen van problemen.”

– Harold Potgieter, zorgmanager Van Boeijen

“Wat ik het meest waardeer is de bereidheid om een 
partnerschap aan te gaan en daar ook echt handen en 
voeten aan te geven. Verder valt de hartelijkheid op die 
de medewerkers van Careflex uitstralen. Heel ¥jn om mee 
samen te werken.”

– Erik-Jan Kappers, zorgmanager Middin

9 9Anderen 
over ons

Wij 
over ons
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Het ona°ankelijke CCE richt zich op de meest complexe zorgvragen, waarbij zorgprofessionals 
vastlopen en de kwaliteit van bestaan van de cliënt ernstig onder druk staat. Met hun expertise kunnen 
professionals en zorgorganisaties probleemgedrag beter begrijpen en voorkomen. We laten ons 
inspireren door hun visie en methoden en werken dan ook in veel cases graag met ze samen.

Wat maakt dat je bij de ene organisatie een goed gevoel 
hebt en bij de andere niet? Waar komt vooral het gevoel 
van ‘niet pluis zijn’ vandaan? Wat is de waarde van dit 
gevoel en waarom heb jij het wel en iemand anders niet? 
Careflex is onderdeel van dit onderzoek.

Soft 
signals

Je moet er een half jaar intensief 
voor trainen en sommigen moeten 
zelfs eerst nog leren ¥etsen. Maar 
dan gaan ze er ook voor! Ieder 
jaar beklimmen jongeren met een 
licht verstandelijke beperking en 
vaak ook nog gedragsproblemen, 
de Mont Ventoux. Daar zijn wij 
natuurlijk graag en met grote trots 
sponsor van.

Equipe Mont Ventoux

Centrum voor
Consultatie en Expertise

10We doen  
het samen

Busje 
komt zo!

Meer inzet dan in het Nederlands elal. Meer kwaliteit dan 
in de Eredivisie. En iedere wedstrijd weer een feestje voor 
spelers en het publiek. Careflex is trotse sponsor (en actieve 
deelnemer) van het jaarlijkse G-Voetbalweekend. 

Samenwerken, verbinden, inspireren. Dat zijn de kernwaarden van de club 
die bedrijven een actieve bijdrage wil laten leveren aan maatschappelijke 
organisaties. Met inzet van kennis en kunde, menskracht en middelen, 
oewel met hoofd, handen en hart. Top natuurlijk.

De Careflex Foodtruck rijdt door heel het land om cliënten en professionals 
te verrassen en een ¥jne dag te bezorgen. Met ijsjes, soep en warme 
chocolademelk bijvoorbeeld. In ieder seizoen en altijd hartverwarmend.

G-Voetbalweekend

Betrokken
ondernemers
Breda
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Nawoord
We zijn aan het eind gekomen van dit boek. Hopelijk heb je een beetje een 

indruk gekregen van wat we doen, hoe we denken en wie we zijn. Spreek 

ons, of welke Careflexer dan ook, er gerust op aan, we vertellen je er 

namelijk graag nog veel meer over.

Het verhaal van Careflex gaat natuurlijk gewoon verder. Met nieuwe 

inzichten en ervaringen. En vooral met heel veel nieuwe, bijzondere 

ontmoetingen met cliënten, professionals en collega’s. 

Wat de toekomst ook brengen zal, we blijven het altijd 100% samen doen. 

Daar verheugen wij ons op!

Nardo Veldhuijzen            Hans Dons            Johan Veldhuijzen





www.careflexzorggroep.nl




