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ISOgecertificeerd

Nieuwe collega
Mag ik me even voorstellen?

Met enorme trots
mogen wij melden dat
wij ook dit jaar weer
glansrijk door de ISO
certificering zijn gekomen!!
Vorig jaar hebben we de certificering nieuw gehaald,
om aan de eisen vanuit de overheid en gemeenten te
voldoen. Zie onze website:
http://www.hierzorg.nl/over-ons/certificering.
Door wederom door de audit te komen, tonen we
aan dat we aan een hoge standaard van kwaliteit
voldoen en we met onze werkzaamheden verder
kunnen en mogen. Onze dank is groot aan alle
medewerkers die zijn of haar steentje bijdraagt aan
het kwaliteitssysteem!!

Annet is trots
op haar
werkstuk!

Hallo allemaal,
Mijn naam is Sean Kapelle,
ik ben 29 jaar en vanaf 1 juli
werkzaam als trajectbegeleider bij HIER. Voorheen
ben ik werkzaam geweest bij GGNet en heb
gewerkt op o.a. een opname afdeling en
forensische zorg. Omdat ik mijzelf graag wil
blijven ontwikkelen heb ik er voor gekozen om te
solliciteren bij HIER, en zoals je kan zien met een
positief resultaat. Sinds kort zijn mijn vriendin en
ik trotse ouders geworden van ons 2e kindje!
Naast het gezinsleven ga ik graag met vrienden op
pad, rijd ik motor en speel ik graag een potje
voetbal.
Ik kijk erg uit naar mijn nieuwe werkplek en naar
jullie!

Inzendingen!
Één van de
hobby’s van
Brigit is
toneelspelen.
Zij is 1 van de
acteurs die
meespeelt in het
stuk Het Groene
Goud, welke
opgevoerd wordt
in het Openluchttheater te
Lochem. Brigit
speelt al jaren
mee met veel
plezier!
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Agenda 2018
Juli
09-07:
Werkplaatsvergadering
Augustus
08-08:
Jaarlijkse BBQ
Oktober
08-10:
Werkplaatsvergadering

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.

Cliëntenuitje
Het jaarlijkse uitje was
gezien de reacties weer een
schot in de roos. We zijn met
een bus vol cliënten naar
Oberhausen geweest, waar
we na een kwartiertje
zoeken bij Sealife
aankwamen. Prachtige
De vakanties komen er aan, met eventueel een
onderwaterwereld met hele
hotelovernachting (of 2) in het verschiet. Maar wist je
dat je ook in hotels het werk van HIER tegen kan
kleine mooi gekleurde visjes
komen? Want ook deze producten
tot aan haaien en roggen.
Shower caps ↓ Heb jij ook dingen die je
maken wij in orde op onze
genoten
graag We
wilthebben
delen? Laat
het van de
werkplaats!
vele
schitterende
ons weten! Geef het aanAquaria.
tweede deel
van het
bij de Het
begeleiding
of stuur
uitje
brachten
we
door in
een mail naar
het grote overdekte
nieuwsbrief@hierzorg.nl
winkelcentrum van
Oberhausen genaamd:
CentrO. Dit lag naast Sealife
en we konden daar ruim 2
uur doorbrengen met het
zoeken naar koopjes en
Een koning bij HIER!
vergapen aan hele dure
hebbedingen. Al met al een
Als mede-Bredevoortse wilde Ellen graag
geslaagde dag die eindigde
onderstaande foto van collega Michiel delen. Michiel
met een diner bij HIER. We
is in juni schutterskoning van Bredevoort geworden.
hadden schnitzels van
bijHillen die niet eens op een
bord passen, zo groot waren
ze. Lekker met patat,
groenten en
aardappelschijfjes.
Voldaan gingen we met z’n
allen lekker het weekend in!

Cliëntenraad

