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Aanbesteding: check √
Vanuit de acht Achterhoekse gemeenten hebben wij het fantastische
bericht ontvangen dat we de aanbesteding van de zorg per 1 januari
2019 succesvol hebben doorstaan!! Dit houdt in dat we ook met het
aanbreken van het nieuwe jaar onze zorg kunnen en mogen blijven
leveren. HIER is erg blij met dit nieuws en met trots, plezier, inzet en
toewijding zullen wij ons werk voortzetten!

Extra openstelling
“Hallo allemaal, zondag 18 november vanaf 10.00 uur was er weer een
extra openstelling. Het was een gezellige morgen met oudhollandse
spelletjes met o.a. gatenkaas, vier op een rij, knikkerspel, blikgooien,
enz. Meedoen was belangrijker dan winnen. De lunch was prima
verzorgt en erg lekker. Het was een leuke morgen dankzij Ilona, Marloes
en Annemarie. Dit is zeker voor herhaling vatbaar en jullie zijn ook van
harte welkom om aan deze extra openstellingen deel te nemen. Om
14.00 uur gingen wij weer huiswaarts. Bedankt voor de leuke spelletjesmorgen en hopelijk tot een volgende extra openstelling! Groetjes, Annet
en Ada”.

Hanselman
Op de werkplaats hebben we regelmatig werk voor de firma Hanselman.
Hanselman heeft voor cliënten van HIER de deuren letterlijk geopend!
“We zijn bij HIER aan het werk met de voederbakken van Hanselman.
We maken hier een onderdeel van, maar waren benieuwd naar het
eindresultaat. Na contact met Hanselman zijn wij uitgenodigd om een
kijkje te nemen. Op 6 november hebben we dan ook een rondleiding
gekregen in het bedrijf in Lichtenvoorde. Hanselman is gespecialiseerd in
metaalbewerking, zij maken dan ook het RVS frame welke om de bakken
heen komt. De bedrijfsleider welke ons rond heeft geleid heeft ons goede
tekst en uitleg gegeven over het hele proces. Nu weten dan ook wat het
eindresultaat is, en wat er uiteindelijk met het product gebeurt. Er werd
ons verteld dat 90% van de bakken naar Duitsland gaat, en zij weer 70%
daarvan naar Rusland exporteren. We hebben genoten van de
rondleiding en een leuke dag gehad. Het was interessant om eens
binnen een kijkje te nemen. Bedankt Hanselman, voor een interessante
rondleiding! Cassy en Werner.”
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Agenda 2018

CAK en de eigen bijdrage

December
05-12:
Sinterklaasviering

Het is sommige cliënten al opgevallen; het CAK heeft al even geen factuur meer
verzonden van de eigen bijdrage. Hoe komt dit?
HIER heeft een zogeheten AGB-code. Deze code is een landelijke code waarmee de
zorgaanbieder kan worden herkend. Met deze unieke code staan zorgaanbieders
geregistreerd in een landelijke database. In de loop van 2018 bleek dat onze AGB-code
niet meer juist was. HIER heeft een nieuwe AGB-code aan moeten vragen (en ook
gekregen). De wijziging van onze AGB-code brengt het één en het ander aan
verwerkingstaken met zich mee. Zo ook voor het CAK. De wijziging heeft gezorgd voor
een vertraging in het versturen van de facturen van de eigen bijdrage. Houdt er
rekening mee dat de facturen nog wel verstuurd gaan worden.

07-12:
Extra openstelling (Intratuin
in kerstsfeer)
21-12:
Kerstviering
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.

mijnTafel
Ben je benieuwd naar de
producten welke bij HIER
worden gemaakt? En wil
je ze graag even in het
echt zien? Dan kan dat
nog tot en met 11
december bij mijnTafel in
Winterswijk!
Neem een kijkje, en zoek
dat leuke cadeautje uit (of
die mooie decoratie voor
in je eigen huis)! mijnTafel
is gevestigd aan de
Spoorstraat 14 in
Winterswijk. Tevens zijn
de producten online te
verkrijgen via onze
webwinkel
www.hierwinkel.nl.

Kerstviering
Ook dit jaar vieren we samen KERST bij HIER!
Op vrijdag 21 december vindt de Kerstviering plaats.
Voor meer informatie, vraag de begeleiding of kijk op
onze social media Facebook en Instagram!
En natuurlijk: Geef je snel op!! Het belooft, net als voorgaande jaren, een geweldige
viering te worden!

Weetjes!
Naam: Daphne Scholten.
Functie: Administratief medewerker.
Leeftijd: 31 jaar.

Ingezonden
Wat een prachtig gemaakt
schilderij op de creatief!
Alle stijlen komen voorbij
op onze dagbesteding,
met pareltjes als deze
ertussen.

Muziek op repeat: Young Guns – Interlude.
Favoriete stad: Parijs.
Waar zou je graag
goed in willen zijn: Zingen.
Hoe ziet je huis er uit:
Netjes. Mijn auto
daarentegen…
Geheime talenten:
Ik verveel me eigenlijk nooit.
Waar kan je niet zonder
mee leven: Mijn katten.
Eerste concert/optreden: Michael Jackson, 1997.

