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Voor in de tijdlijn!
Welkom, bij de nieuwste lichting van de nieuwsbrief van HIER!
Omdat we graag willen dat alle cliënten op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en
nieuwtjes binnen HIER zullen we vanaf heden een maandelijkse nieuwsbrief uit
brengen. Om dat te doen hebben we de hulp nodig van jullie! Zijn er dingen die jullie
graag in de nieuwsbrief genoemd willen hebben? Dat kan een zelfgeschreven stukje
zijn of iets wat je graag wilt laten zien (we werken ook met foto’s). Klein, groot, alles is
welkom! Laat dit dan aan ons weten. Je kan dit doorgeven aan Daphne, onder andere

De
allereerste

via de e-mail: nieuwsbrief@stichtinghier.nl.

ISO-certificering

nieuwsbrief

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, HIER

van HIER is

wat betekent dit nu voor HIER en de cliënten? Met de

HIER!

heeft per 27 juli jl. de ISO -certificering binnen! Maar
ISO-certificering geven wij kort gezegd aan dat wij aan
een vastgestelde norm van kwaliteit voldoen
(kwaliteitssysteem). Daarnaast laten we er ook mee
zien dat we er aan werken om deze norm te behouden
en zelfs te verbeteren. De gemeenten hebben
vastgesteld dat per 1 januari 2018 elke
zorgorganisatie moet kunnen aantonen dat er aan de
kwaliteit gewerkt wordt. Met de ISO-certificering
kunnen we dat! En zo kunnen we ook na 2017 het
werk voortzetten op de dagbesteding en bij de
cliënten thuis!

Hoe het is ontstaan…
Al in 2015 is HIER begonnen met een opstart voor de ISO-certificering. Vanwege de drukte, onder
andere door de overgang van de zorg per 1 januari 2015, kostte het tijd om een begin te maken.
In 2016 is er dan ook meer andacht aan besteedt, onder andere door oud-collega Leonie. De
organisatie AdCase heeft geholpen met het helder krijgen van de eisen en hoe ons
kwaliteitssysteem vorm moest gaan krijgen. Dit jaar is er hard gewerkt aan de laatste loodjes,
onder andere door een interne audit te houden. De interne audit is een zogenaamde ‘generale
repetitie’ geweest waar we goed doorheen zijn gekomen. En zo wisten we dat het tijd was voor de
officiële audit. Deze duurde niet één, maar twee hele dagen. Alle aspecten van HIER zijn
behandeld en nagelopen en aan het einde van dag twee kwam dan eindelijk het verlossende
woord: we hebben de certificering! Het hele team is betrokken geweest bij het behalen van de
certificering, maar we willen nog even oud-collega Leonie bedanken voor al haar harde werk
hiervoor!

Pagina 2

Nieuwsbrief HIER
Stichting HIER, Misterweg 132, 7102 BN te Winterswijk, 0543-517600

1 september 2017
Jaargang 1, nummer 1
www.stichtinghier.nl

Facebook @hierhulp

Kantoren
Het is gelukt, de nieuwe kantoren achter in het pand zijn klaar!! Doordat het team van HIER de
laatste tijd is gegroeid en het kantoor steeds drukker werd, is er besloten extra kantoorruimte te
creëren. De fietswerkplaats werd zo goed als niet meer gebruikt, behalve voor opslagruimte voor
de werkplaats. Deze ruimte kon goed ingericht worden als nieuwe houtwerkplaats, waardoor er
ruimte ontstond voor de nieuwe kantoren. Onder de deskundige begeleiding van Franklin en de
fantastische hulp van de cliënten zijn de kantoren inmiddels klaar voor gebruik! Namens het
team willen we iedereen bedanken voor het geduld en natuurlijk alle hulp om de kantoren te
realiseren! Zie links voor een kleine foto-impressie. Kom gerust een keer kijken!

Tuin
De laatste tijd is er druk gewerkt aan het verbeteren van de tuin
van HIER. Een groep cliënten hebben hiervoor als professionals een
ontwerp opgesteld en zijn na goedkeuring van de plannen
begonnen. De tuin vordert en begint al goed vorm te krijgen!

Werkplaats
Ook de werkplaats zit niet stil. Zo zijn er de laatste tijd
nieuwe leveranciers bij gekomen, zoals Hanselman,
Verosol en Alumess! Wij hopen op een lange,
productieve samenwerking!

Nieuwe collega’s
Jasper Veldhuisen zal maandag 18 september zijn laatste werkdag bij HIER hebben. Wij wensen
hem heel veel succes in de toekomst!
Op 4 september start Marloes Feunekes als trajectbegeleider. Zij zal vooral buiten de deur zijn.
Per 1 oktober begint Helen Baarslag, tevens als trajectbegeleider. Ben je nieuwsgierig naar de
nieuwe collega’s? Op het informatiebord bij HIER hangt meer informatie.

Cliëntenuitje: Bloemencorso
Vrijdag 25 augustus is HIER met de cliënten naar het Bloemencorso van Winterswijk geweest. Het
Deze nieuwsbrief wordt
maandelijks op of rond de 1e
van de maand uitgebracht. De
nieuwsbrief is op papieren
versie te lezen bij HIER,
evenals digitaal in te zien op
onze website
www.stichtinghier.nl en
Facebook pagina @hierhulp.
Meld je aan via
nieuwsbrief@stichtinghier.nl
om de nieuwsbrief via de email te ontvangen.

uitje was een succes.

Meld je aan voor de mailinglijst om elke maand de
nieuwsbrief in jouw inbox te ontvangen! Stuur een mail
naar nieuwsbrief@stichtinghier.nl om je aan te melden.
Vergeet niet je naam en het juiste e-mailadres te vermelden.

