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Werkplaatsvergadering
Donderdag 4 april jl. hebben wij een werkplaatsvergadering gehad met alle cliënten die aanwezig zijn op de werkplaats/
houtwerkplaats/Klussendienst. De vergadering hebben wij in een nieuw jasje gestoken, door dit veelvoudig te
communiceren was de opkomst erg groot, dank hiervoor!
Nu zijn jullie vast erg nieuwsgierig geworden naar de nieuwe vorm van de werkplaatsvergadering… Allereerst hebben wij
iedereen gevraagd de werkplaats in één woord te omschrijven, hier kwamen onder andere de volgende woorden uit: groot
genoeg, goed, zooitje, prima, leuk werk, goede muziek, zuiniger omgaan met machines/gereedschap.
Daarna hebben wij namens het team aangegeven wat wij vinden passen bij de werkplaats, namelijk: respect, ruimte om te
zijn wie je bent, samenwerking, huiselijke sfeer, aparte regels en afspraken, veiligheid, hygiëne, grenzen aangeven,
positief. Deze punten zijn met elkaar besproken, ook is er oplossingsgericht gekeken naar de verbeterpunten.
Conclusie? Voor de rommel: er is een corveelijst en met elkaar is het minder werk, dus help elkaar! Er komt een nieuwe
deur op de houtwerkplaats, waardoor deze iets groter wordt en er geen schuifdeur meer is. Wat betreft het materiaal: het
gereedschap is voor HIER en bij HIER te gebruiken. De spullen van de leveranciers gaan weer terug naar de leveranciers
en als er iets over is (bv. van papier), eerst vragen voordat het mee naar huis gaat.
Als laatste hebben wij iedereen gevraagd om allemaal één positief woord te benoemen over de werkplaats, zodat we de
vergadering positief af zouden sluiten. Dit was voor sommigen erg lastig, maar er zijn hele mooie dingen uitgekomen. Een
aantal positieve woorden: goede samenwerking, humor, jezelf kunnen zijn, niet thuis zitten, sfeer, sporten, regelmaat.
Namens Lisanne, Nikki, Marcel en Michiel: allen bedankt voor de aanwezigheid!

Werk gezocht!
HIER wordt hard gewerkt!! Omdat wij alle orders op onze werkplaats zo ontzettend snel wegwerken,
zijn wij opzoek naar nog meer werk! Wij zijn heel flexibel en kunnen heel veel verschillende
werkzaamheden uitvoeren. Tevens beschikken we over een eigen vrachtwagen om orders op te
halen en weg te brengen!
Ken je een bedrijf die wellicht wel werk voor ons zou kunnen hebben? Geef dit door aan de werkplaats of stuur een
e-mailtje naar werkplaats@hierzorg.nl!!

Weetjes!
Naam: Angelique Welbergen
Functie: Activiteitenbegeleider
Leeftijd: 54
Partner: Alex, al 27 jaar samen
Kinderen: 3, twee meiden en een jongen
Hobby’s: Fotograferen, lekker eten, sporten en reizen.
Huisdieren: Hond Jones, katten Moos, Boefje en Kenzo.
Waar word ik blij van: Werken bij HIER
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Klussendienst
Sinds enkele maanden is de Klussendienst bij HIER opgezet. Cliënten kunnen klussen aanmelden die ze graag thuis
uitgevoerd willen hebben. Niet iedereen is in staat om er zelf voor te zorgen dat alles in en rondom het huis aangepakt
is. Dit kan te maken hebben met het niet kunnen overzien van een (grotere) klus, het niet hebben van een sociaal
netwerk en daarmee geen extra handen die kunnen helpen, lichamelijke beperkingen die ervoor zorgen dat het niet
lukt of een beperkt budget waardoor het niet haalbaar is om bedrijven in te huren. Daarnaast is de behoefte vanuit de
dagbesteding ontstaan om andere taken op te pakken dan wat we momenteel op de werkplaats, de houtwerkplaats en
de creatief aanbieden. Ofwel het klussen. Een perfecte combinatie dus!
Inmiddels is de Klussendienst op volle toeren aan het draaien. Laatst hebben ze de woonkamer en keuken bij iemand
thuis geschilderd, zie hieronder. Wat een transformatie!!!
HIER vind het geweldig dat we de mogelijkheid hebben om dit op te zetten en bedankt de Klussendienst voor het
geweldige werk dat ze verzetten! Heb jij een klus die nodig uitgevoerd moet worden, maar lukt het je niet om dit alleen
te doen? Stuur dan een mailtje naar klussendienst@hierzorg.nl.
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Agenda
2019
Mei
3 mei: Extra openstelling
26 mei: Extra openstelling

Klussendienst (deel 2)
En nog een succesvolle klus! “Dinsdag morgen daar waren ze hoor. 9.00 uur volop bezig. Ik
vond het gezellig koffiedrinken. Rond 14.00 uur was de tuin klaar. Is erg mooi geworden, we
kunnen er weer doorkijken. Na een kop soep en een boterham gingen ze weer naar huis. Ik
wil ze nog hartelijk bedanken het is mooi geworden – Annelies.” (voor en na foto hieronder)

Juni
4 juni: Wandeltocht
6 juni: Wandeltocht
10 juni: Pinksterbrunch
12 en 19 juni:
Voetbaltoernooi
21 juni: Jaarlijkse
cliëntenuitje
Juli
31 juli: Jaarlijkse BBQ

Cliëntenraad
Twee berichten vanuit de cliëntenraad!
“Hallo allen, even een berichtje van de cliëntenraad over het jaarlijkse dagje uit. We gaan
met zijn allen op 21 juni naar het Openluchtmuseum in Arnhem. Vanaf begin mei zal er een
poster op het prikbord hangen en kun je je opgeven bij de receptie of bij je thuisbegeleider.
De eigen bijdrage is ook dit jaar weer laag gehouden voor jullie en bedraagt wederom 7,50
euro. Dit moet worden betaald bij de inschrijving. We hopen weer op een grote opkomst en
een supergezellige dag met zijn allen. Groeten van Brigit.”
“Hoi allemaal, hierbij maak ik kenbaar dat ik twee maanden geleden definitief ben gestopt
met de cliëntenraad. Het was een leuke ervaring om de uitjes te regelen en de boel in orde
te maken. Ik wil graag ruimte maken voor nieuwe leden. Lijkt het je wat, geef je op voor de
cliëntenraad. Ik wens de cliëntenraad heel veel succes in de toekomst. Vast heel veel
plezier met het aanstaande uitje naar het Openluchtmuseum in Arnhem. Groetjes Ray”
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.

Babynieuws!
Op 26 april is “onze” Lianne bevallen van een
prachtige dochter Amy! Het gaat goed met
moeder en dochter en beide zijn inmiddels thuis.
Amy is de tweede dochter van Lianne en haar man
Marco.
Van harte gefeliciteerd!!

