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Week van Zorg en Welzijn
Dit jaar wordt voor de zevende keer in Nederland de Week van Zorg en Welzijn georganiseerd. In de Week van Zorg en Welzijn staat het promoten van het werk binnen de
zorgsector centraal. Honderden zorg- en welzijnsorganisaties openen in Nederland hun
deuren in de week van 11 t/m 16 maart 2019. Tijdens deze week zijn alle belangstellenden
welkom om een kijkje te nemen bij de organisaties, zo ook bij HIER.
Vorig jaar heeft HIER voor het eerst haar deuren geopend voor het bredere publiek tijdens
de Week van Zorg en Welzijn. HIER heeft deze week positief ervaren en er zijn leuke
activiteiten georganiseerd op onze dagbesteding. Daarom is er besloten ook dit jaar mee te
doen met de Week van Zorg en Welzijn!
We hebben ervoor gekozen om gebruik te maken van 1 dag, namelijk woensdag
13 maart a.s. van 09.00 tot 16.00 uur. Alle belangstellenden (familie,
vrienden, kennissen, buren, professionals, etc.) hebben zo de mogelijkheid om
kennis te maken met het werk dat wij HIER doen.
Nog even en dan is het zo ver, dus breng je omgeving op de hoogte van deze dag!
Wij hebben er zin in!

Weetjes!
Naam: Lisette Evers
Functie: Medewerker project wonen / jeugd
Leeftijd: 33 jaar
Lievelingseten: Alles (helaas 😉)
Sport: Boksen en skiën
Favoriete Tv-programma: De Luizenmoeder
Waar ben ik trots op: Dat ik al meer dan een jaar gestopt ben met roken
Grootste blunder: Op vakantie met een grote koffer gestrekt gaan op de grond voor
een groep van 20 jongens die mij net daarvoor hadden geholpen
Wat wil ik een ander meegeven: Geniet van het leven!

Pagina 2

1 maart 2019
Jaargang 3, nummer 3

Werkconferentie ‘van zwerfsteen naar baksteen’
HIER zorg is ook zo nu en dan actief buiten de regio van de acht Achterhoekse gemeenten. Zo is Lisette naar een
werkconferentie in Den Haag geweest. Zij vertelt hierover:
Dinsdag 12 februari jl was de werkconferentie ‘van zwerfsteen naar baksteen’ in Den Haag. Doel van deze bijeenkomst
was om input te verzamelen voor het actieprogramma dak- en thuisloze jongeren, om het aantal dak- en thuisloze
jongeren fors terug te dringen (het CBS schatte dat er op 1 januari 2016 ongeveer 10.700 jongeren van 18-27 jaar in
Nederland dak- en thuisloos waren).
Bij deze bijeenkomst waren ervaringsdeskundigen, zorgaanbieders (zoals; Leger des Heils, jongeren opvang),
beleidsmedewerkers, de nationale ombudsman, gemeente medewerkers en zo ook de staatssecretaris van VWS
(Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) dhr. Paul Blokhuis aanwezig.
We begonnen deze ochtend met een kop koffie/thee en een plek te zoeken in de gezellige ruimte. Ervaringsdeskundigen
(jongeren die zelf zwervend zijn geweest) vertelden hun ervaringen en droegen verbeterpunten aan. Staatssecretaris
Blokhuis ging met hun in gesprek en legde het doel van deze bijeenkomst nog eens uit.
Ook werkers (Joy Falkema van jeugdconsulaat en een werker binnen het Leger des Heils) spraken hun ervaringen en
verbeterpunten uit.
Na uitleg over de middag te hebben gehad stond er een heerlijke lunch klaar.
Na de lunch kon je aanschuiven aan één van de vele tafels met allemaal verschillende onderwerpen:
⁃
Preventie en regie
⁃
Opvang en wonen
⁃
Financiële bestaanszekerheid
⁃
Scholing en persoonlijke ontwikkeling
⁃
Helpende regels
Bij de tafel Opvang en Wonen zaten een gespreksleider (Joy Falkema, jeugdconsulaat), twee ervaringsdeskundigen en
mensen die werken in de hulpverlening (een directeur, nationale ombudsman, werkers die in een opvang werken).
De opdracht was allereerst om 3 prioriteiten op te schrijven met als vraag; welke knelpunten zijn volgens u het
belangrijkst? Waar moet in elk geval een oplossing voor komen?
Deze hebben we gezamenlijk besproken en gebundeld. Een actiepunt die hier uit kwam was bijvoorbeeld; passende
woonplekken die betaalbaar en veilig zijn en waar iemand langdurig kan wonen. Na de ideeën van de werkers hebben
ook de ervaringsdeskundigen hun ervaring gedeeld met de actiepunten die uiteraard ook worden meegenomen.
Als laatste werd ons gevraagd om een praktijkvoorbeeld te geven met als vraag; welk voorbeeld werkt volgens u goed
en is mogelijk interessant voor anderen?
Hierin heb ik beschreven dat het praktisch aansluiten bij diegene die hulp vraagt, denkend aan samen de afwas doen,
mee gaan naar gesprekken, samen een wandeling maken etc. volgens mij heel werkend is. Deze zijn allemaal
ingeleverd.
Op 7 maart a.s. zal onder andere staatssecretaris Blokhuis dit actieplan aanbieden aan de kamer, zodat er
daadwerkelijk wat gaat gebeuren. Daarom heet het ook een ACTIEplan.
Fatima (ervaringsdeskundige) heeft een baksteen aangeboden aan een werker om een week met zich mee te dragen,
zodat de werker kon ervaren welke last Fatima met zich mee draagt. Inmiddels is deze baksteen een item geworden in
hulpverlening land. Zo staat er al één op het kantoor van de staatssecretaris.
Wij vonden dit zo’n mooi voorbeeld dat wij vanuit HIER gaan bedenken wat wij hiermee willen gaan doen. Wij houden
jullie op de hoogte van de vorderingen in de volgende nieuwsbrief!
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Agenda 2019

Extra openstellingen

Maart
15 maart: Vrouwenmiddag
20 maart: Mannenavond
27 maart: Algemene
cliëntenvergadering
31 maart: Extra openstelling

HIER is zo veel mogelijk open voor de dagbesteding. Maar naast de ‘standaard’
openingstijden hebben we heel wat extra openstellingen in het jaar. In de
cliëntenvergadering is aangegeven dat het prettig is als de extra openstellingen wat
langer van te voren bekend zijn. We hebben dit verwerkt, zie de agenda links! De
openstellingen tot en met het cliëntenuitje in juli zijn dan ook bekend.

April
4 april: Werkplaatsvergadering
22 april: Paasbrunch
Mei
3 mei: Extra openstelling
26 mei: Extra openstelling
Juni
10 juni: Pinksterbrunch
21 juni: Jaarlijkse
cliëntenuitje
Juli
31 juli: Jaarlijkse BBQ

Tevens zijn er twee nieuwe data toegevoegd ten opzichte van de vorige nieuwsbrief. De
werkplaats heeft een vergadering gepland op 4 april a.s.
En voor alle cliënten, ook voor degene die thuisbegeleiding ontvangen, is er op
woensdag 27 maart van 10.30 tot ongeveer 11.30 uur de algemene cliëntenvergadering.
Tijdens deze vergadering bespreken we de ontwikkelingen van de afgelopen tijd en
horen we graag wat de cliënten van HIER zorg vinden. Wees dan ook welkom om aan te
sluiten!
Daarnaast heeft er op 24 februari jl. de opstelling van ‘Heel HIER bakt’ plaats gevonden.
Het eindresultaat was geslaagd (en lekker!) en de dag werd ervaren als gemoedelijk en
gezellig. Op naar de vrouwenmiddag van 15 maart!

Stagiaire

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 @hierzorg.
Meld je aan via
nieuwsbrief@hierzorg.nl om
de nieuwsbrief via de e-mail
te ontvangen.

Hallo allemaal!
Ondertussen heb ik de meesten van jullie al een keer
gesproken maar voor wie ik nog nieuw ben zal ik mijzelf
even kort introduceren: mijn naam is Daan en ik loop vanaf
februari stage bij HIER. Het aankomende jaar zal ik van
maandag tot en met donderdag werkzaam op de
dagbesteding HIER of loop ik mee op pad met Sean en
Nicole. Ik ben 24 jaar, ik ben zo nu en dan nog te vinden in de sportschool (helaas te
weinig) en ik ben betrokken bij de hockeyclub WMHC Avanti als ex-speler. Ik zit
momenteel in het derde schooljaar van de opleiding maatschappelijk werk en
dienstverlening aan de HAN in Nijmegen. Ik ben een energieke jongen die altijd in is voor
een praatje. Wil je nou meer van mij weten of heb je vragen over andere zaken, voel je
vrij om mij te benaderen en vraag maar raak!

