Leuk dat je bij ons
komt werken!
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Het beste
uit elkaar
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Welkom bij Philadelphia
Fijn dat je voor ons hebt gekozen! Wat kun je verwachten? In deze brochure maken we je wegwijs. Je leest waar
Philadelphia voor staat en hoe je eerste weken eruitzien.
We vinden het belangrijk dat je je snel thuis voelt bij ons. Want als jij werkt met plezier, heeft iedereen daar
profijt van. Jij, je collega’s, en natuurlijk de mensen die bij ons in zorg zijn. Zo halen we het beste uit elkaar.
Veel werkplezier!
Saskia Baas
Voorzitter raad van bestuur
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in ’t kort
Philadelphia ondersteunt mensen met een
beperking met het leiden van hun eigen leven.
Niet het leven dat wij voor hen bedenken, niet het
leven dat hun familie graag ziet, maar hun eigen
leven. Dat doen we door zorg te bieden vanuit
onze kernwaarden liefde, lef en meesterschap.
En de cliënt heeft de hoofdrol.
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Philadelphia
in cijfers
Cijfers per 1 januari 2021

ONS NETWERK

We vroegen cliënten en verwanten welke thema’s ze
belangrijk vinden. FAMILIE staat bovenaan!

Onze gemeenschap van cliënten, medewerkers,
familieleden, leerlingen en vrijwilligers is even groot
als de stad Soest. Daar zijn we trots op!
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Lekker aan het werk
Cliënten die zich goed voelen en een eigen leven leiden.

Benefits at work

Dat is het belangrijkste. Daar lever jij een bijdrage aan.

Op het platform Benefits at Work kun je flink besparen

Daarom vinden wij het belangrijk dat ook jij lekker in je vel

dankzij leuke kortingen op mode, elektronica, dagjes uit

zit, en daar helpen we je graag bij. Maak daarom gebruik

en meer. Deze gunstige voorwaarden gelden exclusief

van onderstaande initiatieven.

voor Philadelphia. Op Mijn Philadelphia lees je hoe je
toegang krijgt.

Leerhuis - leren en ontwikkelen
Leren door te doen, leren van elkaar én leren van

Resilians - persoonlijke ondersteuning en coaching

deskundigen. Dat is hoe we het doen.

Heb je persoonlijke ondersteuning nodig? Dan kun je een

Het Leerhuis biedt veel leertrajecten aan, zoals

beroep doen op een persoonlijke coach van Resilians.

vakinhoudelijke trainingen, e-learning en praktijk

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Of het nu over werk

opdrachten, zodat jij je werk goed kunt doen. En ook

gaat of over privézaken. Ook je gezinsleden mogen hier

cursussen als mindfulness, timemanagement, ‘Eet je fit’

gebruik van maken. Zie www.resilians.nl/philadelphia

en ‘In je kracht’.
Fitnessregeling
De cursussen en opleidingen van het Leerhuis vind je via

Met onze fitnessregeling kun je op een goedkopere

ons intranet Mijn Philadelphia. In je eerste week ontvang

manier sporten bij een erkende sportschool.

je hiervoor je inloggegevens.
Jongerennetwerk ScherpER
Philadelphia - Nahetwerk

Ben jij jonger dan 35? Sluit je dan aan bij ScherpER: jonge,

Wil je lekker ontspannen na het werk? Dat kan met

ambitieuze mensen die graag verbinding zoeken. Deel

Philadelphia - Nahetwerk. Je krijgt korting op onder

kennis en ervaringen, bouw je netwerk uit en werk samen

andere vakantiehuisjes, filmkaartjes en attractieparken.

aan een scherper Philadelphia. Meer informatie via

Meer informatie vind je op Mijn Philadelphia.

scherper@philadelphia.nl.

Veel
werkplezier!
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Medezeggenschap
Philadelphia heeft een ondernemingsraad en regionale
onderdeelcommissies. Voor cliënten hebben we
cliëntenraden en voor ouders en belangenbehartigers
familieraden.
Opvangteam Philadelphia
Als je op je werk een nare gebeurtenis meemaakt, dan kun
je terecht bij het opvangteam.
Proudwoman - voor vrouwen in de overgang
Speciaal voor vrouwen in de overgang biedt ProudWoman
een ‘work-life pakket’. Met onder andere coaching, advies,
sport- en wandeltraining, een gezondheidscheck en
voedingsadvies. Je kunt hier gratis gebruik van maken.
Zie ook www.healthywoman.nl/philadelphia_
Proudmom
Wil jij tijdens of na de zwangerschap weer zo snel
mogelijke fysiek en mentaal in shape raken? Dat kan met
het ProudMom worklifepakket. Hierin zit onder andere
coaching, back-in-shape-training en voedingsadvies. Tot
12 maanden na je zwangerschap kun je hier gratis gebruik
van maken. Zie ook www.healthywoman.nl/philadelphia_
Fietsregeling
Zit jij graag op de fiets? Dan kun je elke vijf jaar gebruik
maken van de fietsregeling van Philadelphia en kun je een
fiets aanschaffen met voordeel.
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Zo draag jij bij aan een
eigen leven
Philadelphia heeft de ambitie om te groeien als moderne
zorgaanbieder midden in de samenleving. Samen streven
we naar een zo gewoon mogelijk leven voor mensen met
een beperking. Door het beste uit elkaar te halen bouwen
we aan een betekenisvolle organisatie. Een sterk merk
waar cliënten, medewerkers, verwanten en vrijwilligers
op kunnen vertrouwen. Onze belangrijkste thema’s zijn:
zeggenschap, innovatie en mensgerichte technologie,
muziek, community building, zelforganisatie en
duurzaamheid.

Zeggenschap
Bij Philadelphia zetten we altijd de wensen en behoeften
van cliënten centraal. Dat is niet nieuw. Maar zeggenschap
gaat net wat verder. Ieder mens heeft zeggenschap over
zijn eigen leven. Het is vastgelegd in de Grondwet en in
het VN-verdrag. En dat geldt natuurlijk ook voor mensen
met een verstandelijke beperking. Wij ondersteunen
cliënten om zoveel mogelijk zelf keuzes te maken. Onder
andere met begrijpelijke objectieve informatie. We
stimuleren het om te voelen, denken, willen en te kiezen
met durf en lef. We streven ernaar dat cliënten trots
ervaren, het gevoel hebben dat ze ertoe doen, dat ze
sterker en zekerder worden. Zodat ze hun leven kunnen
leiden zoals zij dat zelf willen.
Innovatie en mensgerichte technologie
Mensgerichte technologie, dat zijn slimme elektronische
en digitale middelen die cliënten helpen om fijner en
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zelfstandiger te leven. Of ze maken jouw werk makkelijker,

verdieping in hun werk te kunnen realiseren. Zo blijven ze

zodat je meer tijd hebt voor de cliënt en je eigen ont

leren en kunnen ze zich verder ontwikkelen in hun rol als

wikkeling. Een mooi voorbeeld is de slimme luier. Een

aanjager. Vrijwilligers en verwanten kunnen zich opgeven

sensor geeft aan wanneer de luier ‘vol’ is en de cliënt

voor een verkorte versie van deze training. Kijk ook op

verschoond moet worden. Of DigiContact, waarmee

www.philala.nl

bewoners 24 uur per dag, 7 dagen in de week via een
videoverbinding ondersteuning kunnen krijgen van een

Community building

medewerker. Heel bijzonder is Phi, een sociale robot die

Community building gaat over het versterken, stimuleren

emoties leert herkennen en écht interactie heeft met de

en aanmoedigen van buurtverbindingen. Buren en

cliënt. Ook helpt technologie cliënten om hun grenzen

buurtbewoners die elkaar kennen en vertrouwen. De

te verleggen en te ontspannen. In de belevingscabine be

activiteiten die ontstaan kunnen heel divers zijn: met

leeft de cliënt de buitenwereld in 5 dimensies. Hij ziet en

elkaar een koffieochtend organiseren, buurtgroen onder

hoort niet alleen het strand; maar ruikt ook de zee, voelt

houden, een loopgroep, een fietsgroep, samen op

de wind door zijn haren en de warmte van de zon op zijn

Nederlandse les, excursies, versterken van het onderlinge

gezicht. En in het Fietslabyrint fietst een cliënt digitaal

contact. Waar mensen betrokken zijn bij elkaar, kunnen ze

door zijn oude buurt of een bos.

ook rekenen op elkaar wanneer het moeilijker gaat. Waar
mensen bij elkaar betrokken zijn, nemen ze zorg op voor

Muziek

elkaar, vaak zonder veel vragen te stellen. Omgekeerd is

PhiLaLa is de muziek die door heel Philadelphia klinkt.

ook waar: wanneer het onderlinge vertrouwen ontbreekt,

Een organisatiebreed programma waarin we de mogelijk

kijken mensen niet of nauwelijks naar elkaar om. Met

heden van muziek op allerlei manieren inzetten. Het

community building slaan wij, samen met bewoners en

programma is een stimulans om muziek in te zetten in

begeleiding, als zorginstelling, bruggen waar die nu nog

het gewone leven van cliënten. En dat het in de zorg en

ontbreken. Zowel de individuele bewoners als de buurt

begeleiding wordt ingebed. Daarvoor organiseren we

wordt er beter van.

muziekontmoetingen voor begeleiders, vrijwilligers en
verwanten. Deze ontmoetingen hebben als doel iedereen

Zelforganisatie

kennis te laten maken met de mogelijkheden van muziek

Met zelforganisatie organiseren we ons werk anders.

en handvatten te bieden zelf ook muziek te gaan inzetten.

Platter, directer, vanuit ieders autonomie en met

De methode Muziek werkt zo! is voor iedereen beschikbaar

zeggenschap. Waarbij alles zo eenvoudig mogelijk is

gesteld via de website. Zo bieden we iedereen (bege

geregeld. En met verantwoordelijkheden bij de mensen

leiders, verwanten en vrijwilligers) inspiratie, informatie

die het werk daadwerkelijk doen. Jullie kennen de wensen

en praktische handvatten voor het inzetten van muziek

en behoeften van de mensen voor wie jullie zorgen en/of

in de zorg en begeleiding. Om muziekcoaches en -motors

ondersteunen. De visie en kaders van Philadelphia worden

te helpen om muziek in het gewone leven en in de dage

door de directeur naar kaders voor de regio of het cluster

lijkse zorg in te zetten, is er nu ook een opleiding om deze

vertaald. De manager vertaalt deze kaders door naar jullie
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locatie of jullie team. Zo weten jullie als team binnen welke

en schone grondstoffen. Gebouwen die hun eigen energie

kaders jullie kunnen werken om de wensen en behoeften

opwekken en waarin je met elkaar geen ‘afval’ meer maakt,

van de cliënten te realiseren. Hóe jullie dat doen, is aan

maar ‘grondstoffen’ voor nieuwe producten produceert.

jullie. Zelforganiserende teams hebben namelijk de

Zo zorgen we stap voor stap voor een toekomstbestendige

vrijheid zelf te bepalen hóe ze hun werk inrichten om hun

organisatie. Hiervoor hebben we verschillende instru

taken te doen, als het maar binnen de kaders is: de visie

menten ontwikkeld die locaties zelf én met cliënten

van Philadelphia, Huis op Orde, wet- en regelgeving,

kunnen gebruiken om zo duurzaam mogelijk te leven.

zorgvisies, de jaarlijkse kaderbrief van de raad van bestuur
en jullie begroting.
Duurzaamheid
Philadelphia heeft ‘duurzame zorg’ als uitgangspunt. Dat
betekent dat we een mensgerichte organisatie zijn die het
beste uit cliënten én haar medewerkers haalt. Het beste uit
elkaar dus. Met een maatschappelijk verantwoorde
bedrijfsvoering. Duurzaamheid is een breed begrip. En een
keuze. Het kan de appel zijn die je eet. Als je kiest voor een
biologische appel van een boer in de buurt. Het kan je
spijkerbroek zijn. Als je kiest voor eentje die eerlijk gemaakt
is, zonder kinderarbeid of andere vormen van uitbuiting.
Als je kiest voor huizen die gebouwd zijn van veilige

Zorgvisies
Zorgvisies zijn geen pasklare oplossingen of regels, maar ze
geven je wel richting om passende ondersteuning te bieden.
Steeds opnieuw, bij iedere cliënt, in elke nieuwe situatie. Het
geeft je daarmee alle ruimte om je eigen professionaliteit en
vakmanschap in te zetten. Door per doelgroep helder te
omschrijven welke waarden we belangrijk vinden, kunnen we
die met elkaar en met anderen delen en bespreken. We hebben
zes doelgroepen: Ernstig Meervoudig Beperkt (EMB), Moeilijk
Verstaanbaar Gedrag (MVG), Licht Verstandelijk Beperkt (LVB),
Verstandelijke Beperkt (VB) en Ouderen en Jeugd & Gezin.
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Regelarm, maar wel
zorgvuldig
Wij werken regelarm. Dat betekent dat je niet zomaar
allerlei regels en richtlijnen opvolgt. Waar deze ook
vandaan komen en door wie ze ook bedacht zijn. In
plaats daarvan gaan we uit van zelforganisatie.
Hiermee doen we een beroep op jouw kennis en
professionaliteit en die van je collega’s. Benut je
vrijheid en neem je verantwoordelijkheid. Met als
resultaat: meer vertrouwen in jezelf én in elkaar.

Gedragscode
In de gedragscode lees je welk gedrag wij belangrijk
vinden als je omgaat met cliënten, collega’s, familie,
mantelzorgers, vrijwilligers en anderen. Bijvoorbeeld
afspraken nakomen, duidelijk communiceren over wat
anderen van je kunnen verwachten en open staan
voor feedback.
Belangrijke protocollen bij de ondersteuning
van cliënten
Werk je op een locatie met cliënten? Dan krijg je te
maken met verschillende protocollen. Op Mijn
Philadelphia vind je onze gedragscode en protocollen.
We lichten er een paar kort uit.
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Protocol ‘Hygiëne en preventie van infecties’
Hygiëne is belangrijk voor de veiligheid van de cliënt.
En voor je eigen veiligheid. In dit protocol lees je hoe
je voorkomt dat bacteriën, virussen en infecties
zich verspreiden.
Protocol ‘Voorbehouden en risicovolle handelingen’
Een aantal medewerkers mag risicovolle handelingen
verrichten. Zoals het toedienen van injecties, of het
inbrengen van een maagsonde. In het protocol staat
wie welke voorbehouden of risicovolle handelingen
mag verrichten en wat de eisen daarvoor zijn.
Protocol ‘Keuzevrijheid en Wet zorg en dwang’
Alle mensen, dus ook mensen met een verstandelijke
beperking, hebben de vrijheid om hun eigen leven in te
richten. Vrijheidsbeperkingen zet je alleen in als het
echt niet anders kan. Vanuit dit uitgangspunt is de Wet
zorg en dwang opgesteld.
Protocol ‘Hepatitis B’
Als je met Hepatitis B besmet bent, kun je als drager
een risico zijn voor anderen. Deze infectieziekte komt
in zorginstellingen vaker voor dan in de open maat
schappij. In dit protocol lees je hoe je het risico op
besmetting beperkt.
Protocol ‘Seksueel Misbruik’
Seksueel misbruik is een ernstige zaak. De belangrijkste
boodschap in dit protocol: kaart vermoedens van
seksueel misbruik, hoe onschuldig het ook lijkt,
direct aan bij je manager.

11

Aan de slag
Van jouw team krijg je een inwerkprogramma. Zo helpen we elkaar op weg tijdens de eerste twee weken.
Naast vakinhoudelijke zaken, die natuurlijk voor iedereen anders zijn, is er in het inwerkprogramma aandacht voor:
Kennismaken met je collega’s
Mijn Philadelphia: het intranet van Philadelphia
	eHRM: jouw persoonlijke digitale omgeving. Hier kun je al je zaken direct regelen, zoals vakantiedagen aanvragen en
reiskosten declareren. Ook kun je hier je loonstrookjes bekijken.
Protocollen die voor jou gelden
Elk jaar organiseren we een aantal dagen voor nieuwe medewerkers. Hier maakt de raad van bestuur kennis met jou en wissel je
tips en ervaringen uit met andere nieuwe collega’s. Ook staat er altijd een van de strategische thema’s op het programma.
Haal alles uit je inwerkperiode
Neem initiatief, stel vragen en wacht niet af. Wees nieuwsgierig, ondernemend. Loop bijvoorbeeld een halve dag mee op een
andere locatie. Bekijk ook het protocol ‘Nieuwe medewerker inwerken’.
Heb je ideeën? Stel ze voor aan je leidinggevende.
www.philadelphia.nl/welkom
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Wij zijn Philadelphia Zorg
Wij bieden meer dan 8.600 cliënten elke dag kansen
om hun eigen leven te leiden. Zij wonen bij ons,
krijgen intensieve zorg of ambulante begeleiding,
komen om hun dag passend in te vullen of om te

April 2020

logeren. We ondersteunen als het nodig is en durven
los te laten als het kan. Ruim 7.500 medewerkers
geven cliënten het vertrouwen om te groeien.
September 2021

STICHTING PHILADELPHIA ZORG
Wijersstraat 1 3811 MZ Amersfoort
Postbus 1255 3800 BG Amersfoort
T 033 - 760 20 00

Stichting Philadelphia Zorg
info@philadelphia.nl
Wijersstraat 1, 3811 MZ Amersfoort
Postbus 1255, 3800 BG Amersfoort
www.philadelphia.nl
T 033 - 760 20 00, E info@philadelphia.nl
www.philadelphia.nl
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Bij Philadelphia halen we het beste uit elkaar.

