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Week van Zorg en Welzijn
HIER heeft het leuke nieuws te verkondigen dat we voor het eerste jaar mee gaan doen aan de
Week van Zorg en Welzijn! De week is bedoelt om voor zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten
en onderwijs aan het publiek te laten zien waar de sector en waar onze organisatie voor staat.
Het doel is een realistisch en positief beeld te scheppen over het werken en leren in de zorg en
welzijn. Van maandag 11 maart tot en met vrijdagochtend 16 maart a.s. opent HIER haar deuren
voor iedereen die een kijkje wilt nemen bij ons! Onze activiteiten, welke we standaard inzetten
voor de cliënten, zullen we ook in deze week voor het publiek mogelijk maken. In de nieuwsbrief
van maart zullen we ons programma voor deze week bekend maken. Houdt de nieuwsbrief dus

De
nieuwsbrief
van HIER is
HIER!

in de gaten! Voor meer informatie over de Week van Zorg en Welzijn, zie
http://weekvanzorgenwelzijn.nl/. Wij wensen jullie bij deze alvast van harte welkom bij HIER!

Nieuwe collega
Even voorstellen: Mirelle.
“Ik ben Mirelle Rijkers en werk sinds 1 december bij HIER. Hiervoor heb ik
verschillende dingen gedaan en heb ik met verschillende doelgroepen
gewerkt. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te wandelen, ook breng ik
graag tijd door met familie en vrienden. Lekker eten of naar een concert
gaan, ik vind het allemaal leuk. De afgelopen tijd heb ik het erg naar mijn
zin gehad bij HIER, ik verheug me er dan ook op hier mijn plekje te vinden.
Dus ik zeg tot ziens bij HIER!”

Workshop ‘handlettering’
Angelique en Ada vertellen enthousiast over de
workshop ‘handlettering’ van 22 en 25 januari,
gegeven door Barber van Leeuwen (Facebook
@VanBar). “Dag allemaal, de workshop was erg
leuk en leerzaam. Handige ideeën voor het
maken en ontwerpen van banners met tekst,
muurversieringen, uitnodigingen, e.d. Het vereist
veel oefening maar Bar heeft gezegd ‘als ik oefen
word ik beter!’. Leuke aanrader! Bedankt Bar!
Groetjes, Angelique en Ada.”

Agenda

Naast de extra openstellingen van de komende
maanden hebben we drie nieuwe toevoegingen
op de agenda staan: de werkplaatsvergaderingen,
de invoering van de creatiefvergadering en de
algemene cliëntenvergadering (zie volgende
pagina). Iedere cliënt, ook degene die individuele
begeleiding ontvangt, is welkom om bij de
algemene cliëntenvergadering aan te sluiten. En
voor de vrouwen: er zijn nog maar een paar
plekken beschikbaar voor de verwenmiddag op 16
februari a.s., dus geef je snel op!
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Agenda 2018

Een verdere introductie!

Februari
12-02: Creatief vergadering
16-02: Vrouwen verwenmiddag

Cliëntenraad lid Izo vertelt over zijn eerste weken in de cliëntenraad: “Sinds begin dit jaar ben ik

Maart
11 t/m 16 maart:
Week van Zorg en Welzijn

van de organisatie Zorgbelang. Dit was erg interessant. Het werd mij duidelijk dat de invloed van

25-03: Openstelling
26-03: Werkplaatsvergadering
April
02-04: Paasbrunch
03-04: Algemene
cliëntenvergadering
18-04: Mannenavond

namens jullie verkozen als nieuw lid in de cliëntenraad, samen met Manna. Ik ben erg dankbaar
hiervoor, en ik wil jullie hier graag iets over vertellen. Ik ben gelijk goed gestart met een bijeenkomst
de cliëntenraad bij Zorgbelang best hoog ligt. Zorgbelang komt namelijk op voor mensen met een
psychische beperking. Zij helpen ons om meer respect en bekendheid te krijgen bij de overheid.
Wij hopen in 2018 nog meer bekendheid te krijgen als cliëntenraad. Groet, Izo.”

Houtwerkplaats

Er wordt druk gewerkt aan het
uitbreiden van onze
houtwerkplaats! Samen met de

Juli
02-07: Werkplaatsvergadering

cliënten is er een stelling gemaakt

Oktober
08-10: Werkplaatsvergadering

optimaal mogelijk gebruikt kan

zodat de houtwerkplaats zo
worden. Zo kunnen er weer wat
spulletjes opgeborgen worden. In
de volgende nieuwsbrief komt
meer informatie te staan over onze
vernieuwde houtwerkplaats, wordt
vervolgd!

Werkplaatsvergadering
Een kort verslag van de werkplaatsvergadering: Op dinsdag 9 januari hebben we alweer de eerste
werkplaatsvergadering van 2018 gehouden. Er waren ongeveer 15 mensen aanwezig. Tijdens de
vergadering zijn er een aantal onderwerpen naar voren gekomen waar we gedurende de
vergadering met elkaar over gesproken hebben. Zo hebben we gesproken over het nieuwe werk
dat we van de leveranciers krijgen, (het al vaak benoemde punt van) de fietsenstalling, uren
registratie, de combinatie houtwerkplaats + creatief en het opruimschema. De notulen van de
vergadering (met uitgebreide info over bovengenoemde punten) hangen altijd in het houten
bakje bij de ingang van de vissenkom, deze kun je pakken om HIER door te lezen, i.v.m. privacy
mogen deze niet mee naar huis worden genomen. Ook hebben wij de planning van de
vergaderingen die dit jaar nog gaan komen uitgeprint en op de vissenkom gehangen. Als je
punten hebt die we kunnen bespreken tijdens de werkplaatsvergadering, mag je dit altijd aan ons
doorgeven.
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.hierzorg.nl
en Facebook pagina
@hierhulp. Meld je aan via
nieuwsbrief@hierzorg.nl om
de nieuwsbrief via de e-mail
te ontvangen.

Voor iedereen die aanwezig was bedankt voor jullie inbreng!

Inzendingen gezocht!
Gemaakt door Marion. Marion vind het leuk om creatief bezig te
zijn met hout en behang. Ze maakt een eigen idee van het
gemaakte voorbeeld. Een geslaagd resultaat!
Heb jij ook dingen die je graag wilt delen? Laat het ons weten!
Geef het aan bij de begeleiding of stuur een mail naar
nieuwsbrief@hierzorg.nl

