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Sociaal Werk Label!
Op woensdag 18 september was het eindelijk zo ver: we kregen het
certificaat van Sociaal Werk binnen!
‘Maar jullie hadden toch al een certificaat?’. Ja, dat klopt. Onze ISO certificering heeft HIER getoetst op ons kwaliteitssysteem. Dit houdt in dat al het
papierwerk en processen achter de schermen bij HIER in orde zijn. De
certificering van het Sociaal Werk Label toetst aan de voorkant. Ofwel of
de medewerkers van HIER kwaliteit in hun werk hebben.
Onder andere de 10 Wmo competenties zijn aan bod gekomen.
Deze zijn zeer belangrijk voor het dagelijks werk bij HIER. Met het behalen
van het Sociaal Werk certificaat en onze ISO certificering laten we zien dat we
aan alle kanten aan kwaliteitseisen voldoen en zijn daarom ook heel blij met
deze certificering! Voor meer info over het Sociaal Werk Label, zie de website
van onze brancheorganisatie www.sociaalwerknederland.nl.

Cliëntenraad verkiezingen
Er komen nieuwe ontwikkelingen aan, namelijk: de verkiezingen voor de cliëntenraad. Izo stelt ons op de hoogte:
‘’Vanaf half oktober kunnen geïnteresseerde kandidaten zich aanmelden. Geef je op en misschien kunnen we je
verwelkomen als nieuw lid. Via je begeleider kan je je natuurlijk ook opgeven. Het is een leuke bezigheid en het is lang
niet zo veel werk als het lijkt, en best interessant: één keer per maand een vergadering, en het organiseren van het
cliëntenuitje horen o.a. bij de taken. Daarnaast eventueel meedenken en -praten met een stukje beleid bij Hier Zorg. En
niet geheel onbelangrijk natuurlijk, het inzetten voor het belang van alle cliënten’.

Vanaf nu: pinnen tijdens de lunch!
Om een goede service te kunnen bieden kan er sinds een paar weken gepind worden
tijdens de lunch. Dus als je een keer geen contant geld bij je hebt, is dit geen
probleem. Betalen kan natuurlijk ook als je wél contant geld op zak hebt. Maak er dus
vooral gebruik van want het is er niet voor niks!
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Moestuin
Jeroen is begonnen met het aanleggen van deze mooie moestuin.
Hier heeft Jeroen een aantal zaden gepland, namelijk:
bieten, sla, koolrabi, pak-choy en snijbiet.
Door het mooie weer van de afgelopen weken, inclusief de
regenbuien tussendoor, kunnen wij nu allemaal genieten van alle
mooie groenten in de moestuin. De tijden dat er geen regen viel
hebben meerdere cliënten Jeroen geholpen door de moestuin te
sproeien. Deze eigen gekweekte groenten kunnen wij straks in
onze catering goed gebruiken voor de maaltijden die wij dagelijks
klaarmaken.

Obstaclerun
Op zondag 22 september werd er een run gehouden, ook deden er medewerkers van HIER mee. De run vond plaats in
Lochem. De run wordt ook wel de Graaf Otto Obstaclerun genoemd. Angelique en Birgit vertellen nog wat uitgebreider
over deze dag:
‘’Hier hebben wij ballen”, stond op de shirts die de deelnemers aanhadden. Die hadden ze inderdaad: 9 kilometer
hardlopen met grote obstakels, zoals: klimrekken, modderbanen en heuvels oprennen. Kortom, een hele prestatie! Aan
de start werden alle lopers, inclusief die van HIER Zorg uitgezwaaid en aangemoedigd door Angelique en Brigit die cliënt
zijn bij HIER Zorg. Zij zorgden voor een vrolijk begin, en ná de loop nog voor een gezellige, verfrissende douche. Vanuit
team HIER namen: Joanne, Anne en Nikki deel aan de run. Het team werd bijgestaan door overige familieleden. Door het
mooie weer was het een groot succes en heeft iedereen de finish gehaald. Het is ook zeker voor herhaling vatbaar!’
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Agenda
2019
Oktober
09-10: Vrouwenavond
10-10:
Werkplaatsvergadering
16-10: Mannenavond
27-10: Extra openstelling

1 augustus 2019

Bezoek aan Jaargang
het Kristalmuseum
3, nummer 8
Afgelopen zaterdag was het zover: het bezoek aan het Kristalmuseum. Marianne verteld
over deze leuke dag:
‘’Wij zijn zaterdag 28 september naar het Kristalmuseum geweest, het was een super mooie
ervaring om te zien hoe van die super mooie stenen zijn ontstaan. Er werd ons uitgelegd over
hoe het museum is ontstaan, en wat ze er allemaal van kunnen maken: van ring tot ketting
en van armband tot beeldjes van groot naar klein. Ik, Marianne, vond het heel mooi, en wat
ik om mij heen hoorde van de anderen, vonden die het allemaal ook erg leuk’’.

November
24-11: Extra openstelling
December
05-12: Sinterklaasviering

Wijziging werkplaatsvergadering
De werkplaatsvergadering, die eerst plaats zou vinden op donderdag 3 oktober, vindt nu
plaats op donderdag 10 oktober. Deze datum is dus gewijzigd!

Weetjes!
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.

Naam: Anne Bauhuis
Functie: Trajectbegeleider
Leeftijd: 22 jaar
Hobby’s: Koken voor familie en vrienden,
naar feestjes gaan met mijn vriendinnen en zwemmen.
Favoriete eten: Sushi & tapas
Favoriete muziek: André Hazes (LEEF)!
Waar word ik blij van: Ajax (bij winst), reizen,
familie en vrienden om mij heen & natuurlijk werken bij HIER

