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Cultuur sensitieve dagbesteding & thuisbegeleiding, 
daar zijn wij vanuit IMEAN care mee gestart. Het was 

een bewuste keuze bij de start van de onderneming. We 
willen datgene doen waar we goed in zijn, een organisatie 
die onderscheidend is op de markt. We willen eerst de basis 
goed neerzetten en vandaaruit verder door ontwikkelen. 
 
Na een jaar gaan we terugblikken, wat hebben we gedaan? 
Wat hebben we bereikt? Waar leren we van? Hoe gaan we 
met elkaar vooruitkijken? Wat hebben wij daarvoor nodig? 
Wie hebben we nodig?

Genoeg stof om met elkaar een begin te maken, met trots 
kan ik zeggen dat we met weinig middelen en mankracht 
toch geslaagd zijn om organisatie neer te zetten in een 
korte tijd IMEAN care.

We zijn partner geworden in2werelden een 
project vanuit Saxion en Windesheim. We zijn 

in Nederland de eerste zorgaanbieder die 
zorgtechnologie Anne4care inzet bij 

migrantenouderen.

Een terugblik is goed om met elkaar stil 
te staan wat we bereikt hebben, wat 
we gemist hebben en wat we nodig 
hebben om door te ontwikkelen en 
groeien. 

Sevilay Luiken-Dalli
Directeur

v o o r w o o r d

We willen jullie 
    meenemen naar 
waar het begon 
   ‘i have a dream’

“

”
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DE LOCATIE
• Op 1 mei 2019 is het huurcontract getekend van het 

pand loc. De Anemoon en de samenwerkingsover-
eenkomst met Zorgaccent als onderaannemer. 

• De eerste 3 maanden heeft een verbouwing plaats-
gevonden en zijn de ruimtes ingericht. De locatie 
is zodanig opgeknapt dat het een huiselijke sfeer 
geeft. Er zijn verschillende inrichtingen o.a. een 
prikkelarme inrichting jaren 70, eigentijdse ruimte, 

hobbyruimte, keuken, bijkeuken, rust/gebedsruimte, 
kantoorruimte, huiskamer met culturele aspecten en 

een terras met kweekbakjes voor een moestuin.

IMEAN care heeft een Raad van Advies, 
Raoul van Dongen is voorzitter. Raad 
van advies overlegt 4 keer per jaar met 
het bestuur van IMEAN care. 1 keer per 
jaar komt Raad van Advies bijeen met 
het team van IMEAN care.

De Raad van Advies geeft gevraagd en 
ongevraagd advies aan het Bestuur 
van IMEAN care  over het inhoudelijk 
beleid en de strategische koers van 
IMEAN care

In elk geval zullen het jaarlijkse activiteitenplan en het 
meerjarenbeleidplan IMEAN care onderwerp van gevraagde 
advisering zijn. De bestuurder van IMEAN care neemt elk 
advies van de Raad van Advies in overweging. De bestuur-
der van IMEAN care kan van het gegeven advies afwijken. 
De bestuurder stelt in dat geval de Raad van Advies met 
argumenten onderbouwd in kennis van zijn afwijking.
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START CULTUUR SENSITIEVE DAGBESTEDING
• Start cultuur sensitieve dagbesteding  

voor migrantenouderen in Almelo loc.  
De Anemoon d.d. 01-09-2019. 

De buren zijn als eerste uitgenodigd voor een high tea, zo-
dat ze met IMEAN care en de medewerkers kennis konden 
maken. Tijdens deze bijeenkomst is een presentatie gege-
ven over cultuur sensitieve dagbesteding, de missie en visie 
van IMEAN en de samenwerking met Zorg accent. 

Vanuit IMEAN willen we altijd samenwerken en de verbin-
ding zoeken om elkaar te versterken. De buren hebben 
aangegeven wat zij gehad hebben zoals bewonerscom-
missie en dat deze niet meer bestaat. Ze missen een ruimte 
waar ze samen kunnen komen om activiteiten te doen. 

De directe buren Fysioplus waren aanwezig en we 
hebben onze wens uitgesproken om te kijken 

naar mogelijke samenwerking.

 IMEAN wil
samenwerken en 
de verbinding 
zoeken om elkaar 
te versterken

“

”
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THUISBEGELEIDING
IMEAN care biedt kleinschalige thuisbegeleiding. De thuis-
begeleiding staat in het teken van wat de client kan en 
waar ze ondersteuning bij nodig hebben om de zelfregie 
te kunnen behouden. Een voorbeeld uw partner heeft 
beginnende dementie, u heeft het gevoel de zelfregie 
tijdelijk kwijt te zijn en mist structuur in uw dagelijks leven. 
Wij kijken samen met u welke ondersteuning of begelei-
ding u nodig heeft. We willen maatwerk leveren, kijkende 
naar verschillende factoren wat van invloed kan zijn op uw 
leven, dit doen we samen met u. 

Het versterken van de eigen kracht, oplossingsgericht en 
systeemgericht werken. Een praktische hulp in de eigen 
woonomgeving rekening houdend met uw cultuur, 
religie en taal. We werken samen met u, andere 
hulpverleners, mensen uit uw netwerk en 
omgeving (naasten) zodat er korte lijnen 
zijn. We helpen u leren om te gaan 
met uw beperkingen/ziekte. We zijn 
flexibel qua aanpak en tijden. We 
maken gebruik van zorgtechnologie 
Anne4care. 
We zien een kleine toename van 
aantal uren in de begeleiding. De 
begeleiding is doorgegaan tijdens 
de corona rekening houdend met 
de RIVM-maatregelen. 

De begeleiding 
is doorgegaan
tijdens corona

“

”
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CORONA
2e week van maart heeft IMEAN care de deuren 

moeten sluiten vanwege het Coronavirus. In 
overleg met Zorgaccent en advies van het 
RIVM- maatregelen moesten de dagbestedingen 
dicht. Dit betekende voor een startende onder-
neming dat er geen inkomsten waren m.b.t. 
deelname dagbesteding. 

De cliënten werden wekelijks gebeld en/of 
werd er een bezoek gebracht. De cliënten heb-

ben een doos met inhoud gekregen, zodat ze zich 
niet hoefden te vervelen. We vieren alle feesten, 

met Pasen is er een kleinigheid langsgebracht. In mei 
kregen de cliënten een cadeau om ze een hart onder de 

riem te steken. 

De Corona heeft de kwetsbare ouderen geraakt, waardoor ze 
geïsoleerd raken. Ze zagen niemand meer langskomen, van 
kinderen tot familie en kennissen. Hierdoor vereenzaamden 
zij en gingen zowel fysiek als mentaal achteruit. Bij sommige 
cliënten heeft dit ook een negatief effect gehad op hun rela-
tie o.a. irritaties onderling en 24 uur op elkaars lip zitten.
De meeste cliënten zijn niet digitaal vaardig, laaggeletterd 
en analfabeet. Ze kunnen niet beeldbellen of hulp zoeken. 
Vanuit IMEAN care vonden we dat we daar iets aan moes-
ten doen en gingen op zoek naar een mogelijkheid om de 
cliënten digitaal vaardig te maken.

EHealth virtuele 
Anne bij 
migrantenouderen 
in Almelo

“

”
PROJECTEN
In 2019 is de samenwerking ontstaan met Saxion 
en Windesheim, Living Lab (in2werelden) voor mi-
grantenouderen. Hierin participeren de volgende 
organisaties o.a. 
• IMEAN, Pharos, St. Pelita, Pro Memo, Provincie 

Overijssel en Anne4care 
• De samenwerking is erop gericht om een 

kennisbank/platform op te richten waar alle 
kennis bewaard wordt die te maken heeft met 
migrantenouderen. 

• De projecten worden ondergebracht in2werel-
den, de projecten worden gevolgd, de kennis 
wordt met elkaar gedeeld. 

• Het doel is elkaar versterken en van elkaar 
leren. Vanuit TOPFIT citizenlab worden onder-
zoeken gedaan.

• Studenten van Saxion smart solution semester 
hebben onderzoek gedaan naar ‘Meanigfull 
activities for Turkish Elderly’. Het eindresultaat 
mag er zijn, ze hebben een spel ontwikkeld 
Doe & Vertel cultuur sensitieve spel.

IMEAN is partner van Living Lab voor  
migrantenouderen met 2 projecten;
1. Woonzorginitiatieven voor migrantenouderen 

in Hengelo e.o.
2. EHealth virtuele Anne bij migrantenouderen 

in Almelo
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WOONZORGINITIATIEVEN VOOR MIGRANTEN
OUDEREN
• IMEAN heeft in februari 2019 een bijeenkomst gehouden 

over ‘woonzorg initiatieven voor migrantenouderen in 
Twente’ hiervan is ook een verslag gemaakt. Verschil-
lende organisaties en instellingen hebben commitment 
gegeven aan dit project. 

• November 2019 is een subsidie aangevraagd voor een 
verkenningsonderzoek bij de Provincie Overijssel, deze 
is in januari toegekend. De samenwerkende organisa-
ties hierin zijn Welbions (woningcorporatie) gemeen-
te Hengelo, Carintreggeland (Zorgorganisatie) en 
Wijkracht (welzijnsorganisatie). 

• Er is een stuurgroep en een werkgroep opgericht.  
In de stuurgroep zitten; Diane Noordink (manager, 
Carintreggeland), Robert Olde Heuvel (stadsstrateeg 
Welbions), Yvonne van Wijk (beleidsmedewerker  
gemeente Hengelo).

• In de werkgroep zitten; Meryam Sümer (coordinator 
AVEM groepen,Wijkracht), Hasan Soylu (Casemanager 
dementiezorg, Carintreggeland), Ali Bozbek (voorzit-
ter Turkse Senioren Hengelo), Nursan (mantelzorger), 
Züleyha Özermis (mantelzorger), Phillipina de Zoete 
(wijkverpleegkundige/schakelverpleegkundige Carint-
reggeland), Antoinet de Boer (projectcoordinator sociaal 
Welbions).

• De stuur en werkgroep leden komen regelmatig bijeen 
om de voortgang van het project te volgen. Het doel is 
om cultuur sensitieve woonzorginitiatieven te verkennen 
en realiseren in Hengelo. Eerste doel is bereikt, Carint-
reggeland gaat cultuur sensitieve woongroep in maart 
2021 openen voor migrantenouderen met dementie. 
Vanuit dit project ondersteunen wij Carintreggeland om 
dit onder de aandacht te brengen bij de doelgroep en 
diens mantelzorgers. We gaan als stuur en werkgroep 
door om samen met de ouderen en mantelzorgers te 
kijken naar cultuur sensitieve woonzorginitiatieven in 
Hengelo en Borne. 

Van alle bijeenkomsten worden verslagen gemaakt, daar-
voor is externe ondersteuning ingeschakeld. Er is een tijds-
planning gemaakt met een stip op de horizon.

De cliënten van 
IMEAN krijgen een 
IPad in bruikleen

“

”

VIRTUELE ANNE4CARE
• Maart 2020 is een subsidie aange-

vraagd in het kader van Covid19 voor 
inzet van virtuele Anne. Hierin werken 
we samen met onze partners Virtask/ 
Anne4care, Lang Zult u Wonen, Saxion 
TOP fit, Living Lab/ in2werelden.

De cliënten van IMEAN krijgen een IPad in 
bruikleen waarop ze agenda, medicatie en 
beeldbellen kunnen gebruiken. Dit proces 
wordt gevolgd door de onderzoekers van 
TOP Fit (een onderzoek naar acceptatie 
& implementatie van zorgtechnologie bij 
migrantenouderen). TOP Fit onderzoekt en 
voert gesprekken met de cliënten/mantel-
zorgers en professionals over acceptatie 
van zorgtechnologie. De ervaringen worden 
verzameld voor de duur van het project.
• Eind juni is de website de  

www.in2werelden.nl gelanceerd, 
artikelen zijn gedeeld op websites van 
partners. IMEAN heeft alle artikelen 
gedeeld op de eigen website onder 
button nieuws.
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PERS
In Tubantia is een artikel verschrenen, Twentevisie,  
WMO-blad, Denkbeeld en nog meer! Er is interesse vanuit 
RTV Oost en andere mediakanalen. Dit wordt gecoördi-
neerd door de communicatiemedewerker van Saxion.

BEZOEK ONDERZOEKERS IMEAN
• 16-07-2020 zijn de onderzoekers van TOP Fit bij IMEAN 

geweest om kennis te maken met de cliënten, ze kunnen 
bouwen aan relatie en vertrouwen. De onderzoekers 
gaan vanaf oktober individuele gesprekken voeren met 
de cliënten. De cliënten zijn co-onderzoekers en werken 
mee aan de ontwikkeling van Anne4care.

Cliënten zijn 
co-onderzoekers 
en werken mee aan 
de ontwikkeling 
van Anne4care

“

”

OPSTARTEN DAGBESTEDING 
NA DE CORONA JUNI 2020
• Zorgaccent en IMEAN hebben overleg gehad 

m.b.t. openen van de dagbestedings-
locaties. Zorgaccent heeft tijdelijk 1 
maand gebruik gemaakt van de locatie 
Anemoon. In goed overleg heeft 
Zorgaccent 4 dagdelen gebruik 
gemaakt de hele maand juni en 
de andere 4 dagdelen IMEAN.

Er is extra schoonmaak geregeld, 
zodat beide organisaties/cliënten 
gebruik konden maken van een om-
geving waar hygiëne maatregelen 
zijn genomen.
De RIVM-richtlijnen zijn gevolgd en 
alle voorzorgsmaatregelen genomen 
zoals desinfectans en temperaturen bij 
binnenkomst, handschoenen en mond-
maskers. De cliënten kunnen om mond-
maskers vragen als zij zich hierdoor zich 
veiliger voelen, deze zijn aangeschaft.
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DE BELEVENISTAFEL
Belevenistafel aangeschaft, we willen innovatief be-
zig zijn en de mogelijkheid bieden aan de cliënten 
om kennis te maken met nieuwe technologieën 
die ze niet of nauwelijks kennen.
De BelevenisTafel is moderne technologie in een 
verplaatsbare, rolstoelvriendelijke tafel die flexibel 

inzetbaar is in verschillende ruimtes. Het belang-
rijkste kenmerk van de BelevenisTafel is dat mensen 

samen aan tafel zitten en gezamenlijk activiteiten 
uitvoeren. De BelevenisTafel biedt  ontspanning, beleving 

en stimulering van het geheugen.

OPSCHALEN VAN AANTAL CLIËNTEN 
OP DE DAG BESTEDING
4 dagdelen (dinsdag en donderdag) zit nagenoeg vol, in 
2021 gaan we de dagdelen eerst uitbreiden naar 6 dagdelen 
en daarna naar 8 dagdelen.

ZICHTBAARHEID IMEAN CARE
De laatste maanden zijn wij van mening dat de bekendheid 
toeneemt bij zowel de gemeente Almelo, Hof van Twente,  
Rijssen, WMO-consulenten als bij de Wijkcoaches. We 
mogen meer reclame maken onder de doelgroep, hierover 
zullen wij brainstormen op welke wijze wij dit gaan doen. 
Folder werkt bij deze doelgroep niet of nauwelijks, het is 
veelal mond tot mondreclame wat goed werkt. We krijgen 
ook steeds meer vragen buiten ons werkgebied, dit is een 
positieve ontwikkeling.

BEDREIGINGEN
De Covid heeft behoorlijk veel invloed gehad op zowel de 
organisatie als de doelgroep. De toeleiding van nieuwe 
cliënten loopt gestaag. Er is duidelijk verschil te merken 
met voor de corona, er waren wekelijks nieuwe aanmeldin-
gen, na maart 2020 nauwelijks nieuwe aanmeldingen. De 
ouderen en de mantelzorgers zijn angstig, durven niet en 
de beperkingen die er nu zijn maakt dat er niet of nauwe-
lijks aanvragen worden gedaan. Iedereen wacht af wanneer 
de corona voorbij is, we verwachten dat na de corona een 
toename zal zijn van nieuwe cliënten. 

KANSEN
We zijn een startende onderneming 
die innoverend bezig is, naast cultuur 
sensitieve dagbesteding bieden we ook 
thuisbegeleiding en richten wij ons op 
zorgtechnologie. 
• We willen een organisatie zijn die 

onderscheidend is en vernieuwend 
werkt op de markt. 

• We willen een organisatie zijn die 
niet bang is en durft om stappen te 
nemen wat ten goede komt van de 
cliënten. 

• Een organisatie die wil verbinden en 
samenwerken, de krachten bunde-
len en leren van elkaar.

• Vanuit IMEAN care willen we een 
leerbedrijf zijn om toekomstige 
collega’s op te leiden in cultuur 
sensitief werken. We willen blijven 
samenwerken met Hogeschool 
en ROC studenten om tot nieuwe 
inzichten te komen en blijven ont-
wikkelen.
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IMEAN care heeft 2 nieuwe collega’s aan-
gesteld zowel voor de dagbesteding als voor 
de thuisbegeleiding. We bieden werkervarings-
plek, stageplek voor een medewerker die de 
entreeopleiding volgt en een vrijwilliger. 
Vanuit Livio is een medewerker voor re- 
integratie geplaatst bij IMEAN care, dit is een 
mooie samenwerking. 
Vanuit UWV zijn 2 medewerkers geplaatst voor 
een proefplaatsing en dit heeft geresulteerd 
tot aanstelling van deze medewerkers. Echter 
moesten we afscheid nemen van 1 medewerker.

We gaan vacature plaatsen voor zowel mede-
werker welzijn als thuisbegeleiding. 
We zoeken naar vrijwilligers die aantal uren 
per week ondersteuning willen bieden bij de 
activiteiten op de dagbesteding. 

SCHOLING PERSONEEL
Vanuit IMEAN care werken we samen met Gails 
company om IMEAN Academy op te zetten. 
Het doel is om een opleidingsplan op te zetten 
waarin duidelijk is aangegeven hoe we de 
medewerkers willen (bij)scholen om aan ons 
te binden voor langere periode. Hoe zorgen 
we ervoor dat de medewerkers zich kunnen 
blijven ontwikkelen?Elke medewerker krijgt in 
het begin een talent en cultuurscan, zodat ze 
inzicht krijgen wat hun kwaliteiten en talenten 
zijn. Waar ze zich in nog kunnen ontwikkelen 
en bij het opstellen van een vacature ze weten 
welke talenten ze nog missen in het team. 

We zoeken medewerkers die het eigenaarschap voe-
len, zich blijvend willen omscholen en ontwikkelen. 
We willen niet alleen investeren in de organisatie, ook 
in de medewerkers.

IMEAN care wil een maatschappelijk verantwoorde 
organisatie zijn. 
We willen samenwerken met stagiaires vanuit HBO 
en MBO, tevens willen wij de mogelijkheid bieden aan 
stagiaires van entreeopleidingen. 

VRIJWILLIGERSPRIJS
Vanuit Provincie Overijssel is vrijwilligersprijs 
uitgereikt aan Sevilay Luiken-Dalli in verband met 
haar uniek initiatief vanuit IMEAN care!

LID GEWORDEN VAN:
- PGGM
- WGV (werkgeversvereniging)
- SBB (stagebegeleidingsbureau)
- Alzheimer Nederland

SAMENWERKINGSPARTNERS:
- Zorgaccent
- Gailscompany
- Carintreggeland
- Welbions
- Gemeente Hengelo
- Anne4care

- Lang Zult u Wonen
- Saxion
- ROC
- Belevenistafel
- Provincie Overijssel



Anemoonstraat 70, 
7601 CW Almelo 
tel. 0546-648733

info@imean.nl
www.imean.nl

onderscheidend 
vernieuwend 
eigenaarschap 
innoverend 
zorgtechnologie 
onderzoekend 
kwaliteit

uniek

Puur & Waardevol


