Nieuwsbrief mei 2022

Beste cliënten, familie, vertegenwoordigers, vrijwilligers en medewerkers,
Met deze nieuwsbrief houden we je maandelijks op de hoogte van
ontwikkelingen binnen de Hartekamp Groep, delen we informatie en doen we
verslag van activiteiten.
Kijkend naar wat wél kan, en respectvol omgaan met wat niet kan. Wil je meer
weten over een van de onderwerpen of wil je iets met ons delen? Mail dan naar
communicatie@ hartekampgroep.nl.
break

Stand van zaken onderbezetting Medische dienst
De onderbezetting van artsen VG (artsen voor Verstandelijk Gehandicapten) is
helaas nog steeds aan de orde. De wervingscampagne die we hebben ingezet,
heeft vooralsnog niet het gewenste resultaat opgeleverd.
Op beperkte schaal zijn collega-instellingen de Prinsenstichting, Ons Tweede
Thuis en Cordaan ons tijdelijk aan het ondersteunen als het gaat om specifieke
zorg door een arts VG. Dit gebeurt in de vorm van AVG-consulten voor cliënten
die bij de Hartekamp Groep wonen. De verpleegkundigen van de Medische
dienst coördineren de aanvragen voor AVG-consulten. Tot onze spijt kunnen we
nu tot nader order geen medische zorg verlenen in onze polikliniek. Betrokken
cliënten en verwijzers, zoals huisartsen zijn hierover per brief geïnformeerd.
Start nieuwe werkwijze Medische dienst: Stepped care
We zijn wel verheugd te kunnen melden dat Kawin Chong is gestart als
kwartiermaker bij de Medische dienst. Een kwartiermaker is iemand die een
voortrekkersrol heeft en samen met anderen, zowel binnen als buiten de
organisatie nieuwe initiatieven en werkprocessen creëert. Dit is nodig om de
inrichting van de Medische dienst steviger en op een andere wijze te
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organiseren.
Kawin gaat de nieuwe werkwijze 'stepped care' bij de Medische dienst invoeren.
Bij stepped care bepaalt de diagnose welke behandeling de patiënt nodig heeft.
Een behandeling door de huisarts in de eerste lijn of door de specialist in de
tweede lijn. Zo’n specialist kan een arts VG zijn. Stepped care betekent voor de
cliënten een behandeling die beter past en een verbeterde zorgverlening.
De invoering van stepped care zien we als positieve ontwikkeling die ons gaat
helpen om weer op orde te komen bij de Medische dienst.
Tot die tijd vragen we wederom jullie begrip voor de ontstane situatie.
break

Betrokkenheid van verwanten bij
vrije tijd

Blog van Marlijn Lenselink, bestuurder
Hartekamp Groep:
"Het is voorjaar en Corona lijkt
voorbij. Voor nu kunnen we in ieder
geval het gewone leven weer
oppakken, ook bij de Hartekamp
Groep. De activiteiten- , muziek- en
sportclubs voor cliënten zijn weer
volop actief.

Er zijn weer allerlei ontmoetingen en feestjes. Op 29 en 30 juni zijn zelfs de
zomerfeesten er weer. Dat hebben we twee jaar moeten missen.
We vinden het heel fijn als behalve medewerkers, studenten en vrijwilligers, ook
verwanten betrokken zijn bij de vrije tijdactiviteiten voor cliënten. Verwanten zijn
meer dan welkom om met de cliënt en andere verwanten naar activiteiten,
uitjes of feestjes te komen om deze samen te beleven. Met die betrokkenheid
van het netwerk kunnen cliënten vaker aan vrije tijdsactiviteiten deelnemen.
Heel fijn als we samen kunnen werken voor een fijne dag voor de cliënten!"
break
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Ben jij mijn held?
Op 31 maart zijn we gestart met een
nieuwe wervingscampagne. We zijn
heel zichtbaar in de regio door
borden langs de weg, advertenties in
de krant en binnenkort ook op de
regionale bussen. Daarnaast zijn we
actief op social media en zie je ons
op televisie!
De data zijn bekend van de
uitzending Helden van de Zorg bij
SBS6 en Net5. Eind maart kwamen
Nance en Kevin voor opnamen van
dit programma naar de Hartekamp.
Het programma is nu klaar en wij
zitten in aflevering 2. De uitzending is
zondag 29 mei om 16.30 uur bij SBS6.
Daarna wordt het programma
herhaald op zaterdag 4 juni om 11.00
uur bij SBS6 en zondag 5 juni om 10.00
uur bij Net5. Mis het niet!
Wervingsvideo
Voor de aftrap van de wervingscampagne hebben we een toffe video gemaakt.
Collega's Zita, Celine, Thomas, Janneke, Paulien, Iris en Eva gingen de uitdaging
aan en vertelden voor de camera waarom hun werk het mooiste werk is dat er
bestaat. Heb je de video nog niet gezien? Bekijk hem hier en deel hem!
break
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Zomerfeesten
We mogen eind juni weer feest
vieren! De digitale uitnodiging
ontvang je volgende week.
Zet de datum vast in je agenda:
29 juni op locatie Hartekamp en 30
juni op locatie Harteheem.

break

Ontwikkeling nieuwe kinderwoning
In afwachting van de definitieve planning voor de verbouwing van nieuwe
kinderwoning op locatie Hartekamp hebben we niet stil gezeten!
De begeleiders en gedragsdeskundigen van de Reviusstraat en Eekhoornlaan
104 hebben de afgelopen maanden nagedacht over welke zorgtechnologie zij
straks willen inzetten op de nieuwe woning. Ook waren collega’s van de avond-,
nacht en weekenddienst, de zorgcentrale, informatiemanagement en het cliënt
service punt hierbij betrokken.
De vraag was: wat zijn de momenten op een dag van de kinderen en
begeleiders waarbij zorgtechnologie kan helpen bij wat we willen doen, en hoe
dan? Daar kwam bijvoorbeeld uit dat een digiboard of een app veel
duidelijkheid kan bieden over wat er allemaal gaat gebeuren op een dag. En dat
je veel kan doen om ervoor te zorgen dat cliënten lekker kunnen gaan slapen, de
nacht goed doorkomen en prettig opstaan. Het team van de Eekhoornlaan wil
de komende tijd samen met de cliënten al een aantal mogelijke oplossingen
gaan uitproberen. Daarover houden we jullie uiteraard op de hoogte!
Over het project is een leuk filmpje gemaakt, dat vind je hier.
break

Genoeg te doen voor cliënten en hun netwerk
Een leuke invulling van de vrije tijd is erg belangrijk. Iedereen heeft andere
behoeften en interesses. Daarom bieden we verschillende vormen van
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vrijetijdsbesteding aan. Voor ieder wat wils! Het doel? Ontspanning en sociaal
contact met anderen.
In het weekend en de avonduren zijn er regelmatig activiteiten voor cliënten op
Harteheem en Hartekamp. In mei is er bijvoorbeeld in Heemskerk de Avond 4
Daagse en een Bingo. In Heemstede treedt Lars van der Meij op!
Maar er zijn nog veel meer activiteiten. Het hele jaar door wel 35!
Wekelijks kunnen de cliënten één van de 16 clubs in Heemskerk of Heemstede
bezoeken. Of een huiskameractiviteit aanvragen voor in het weekend.
Wil je weten welke activiteiten het team Vrijetijd en Vrijwilligers voor de cliënten
heeft georganiseerd? Kijk dan in de agenda op de website van de Hartekamp
Groep.
Wil je meer informatie over de clubs, activiteiten of huiskameractiviteiten? Stuur
ons een e-mail en we sturen je de verschillende brochures.
Je bent van harte welkom om deel te nemen aan een van de activiteiten, alleen
of samen met een familielid. Fijn als je de medewerkers van de woning laat
weten dat je komt.
break

Activiteiten centrale

vertegenwoordigersraad
In de laatste nieuwsbrief is ingegaan op de antwoorden van de laatste enquête
waaruit naar voren kwam dat de CVR onvoldoende ‘in zicht is bij de achterban’
en dat het onduidelijk is wat de CVR zoal doet. Dit hebben wij ons natuurlijk
aangetrokken. Op de website is inmiddels een pagina gemaakt met nieuws van
de CVR en meer informatie over de leden en hun aandachtsgebied. Hiermee
hopen we een eerste stap te zetten naar meer bekendheid van de CVR.
Voor nu verwijzen we naar het jaarverslag 2021.
Vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
break
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Heropening

Herinneringsmonument
Op 6 april werd het
herinneringsmonument op locatie
Hartekamp heropend. Er waren zo'n
25 belangstellenden. Het was een
mooie bijeenkomst waarin Desiree
Sollewijn (rvb) een treffend verhaal
van Toon Tellegen las en er was een
gedicht door Vera van der Huijzen. Zij
bood een beeldje van een egel aan
voor het huisje dat door Ruud en
Vera is geschonken. De nieuwe bank,
mogelijk gemaakt door de familie
van Peter Wille, werd meteen volop
gebruikt.
Er komt nog een beeld van een vlinder bij het monument. Dit beeld is door
Uitendaal uitvaartverzorging geschonken. De eerste fotootjes van cliënten zijn al
op de stenen bevestigd. Ter herinnering aan alle cliënten die we nog maar kort
of al veel langer moeten missen is er een roos neergelegd.
We zijn Fonds Hartewensen, de Tuindienst en alle fantastische vrijwilligers
dankbaar voor hun hulp bij de realisatie van het herinneringsmonument. Heel
fijn dat familie, medewerkers en cliënten een mooie plek hebben om te
herdenken.
break

Snoezel voor de Duinwijklaan
De Duinwijklaan in Beverwijk is een
mooie locatie voor vooral de ouder
wordende cliënten. Al lang was er
een droomwens voor een
snoezelruimte. Wij hebben eind 2021
bij Fonds Hartewensen een
aanvraag ingediend en onze wens
werd gehonoreerd. Half februari zijn
de snoezelmaterialen geplaatst.
Het is mooi om te zien hoe de verschillende cliënten het ervaren. Het geeft de
ene cliënt rust en bij de andere cliënt worden de zintuigen weer geprikkeld.
Er is een prachtige watermuur geplaatst, een bubbel unit, een sterrenhemel en
twee projectors die mooie vormen, kleuren of figuren projecteren.
Wij zijn Fonds Hartenwensen en iedereen die gedoneerd heeft ontzettend
dankbaar.
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Dat is waar Fonds Hartewensen voor staat, dromen van cliënten waarmaken!
break

werkenbijdehartekampgroep.nl

Contact
hartekampgroep.nl | info@ hartekampgroep.nl
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