Nieuwsbrief juli 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

Verbinding
Blog van Marlijn Lenselink,
bestuurder Hartekamp Groep:
"Wat was het fijn om eind juni
zoveel blije gezichten te zien op
de zomerfeesten van de
Hartekamp Groep. We
ontvingen op Hartekamp bijna
1.000 en op Harteheem ruim 500
mensen: cliënten, verwanten,
vrijwilligers en medewerkers uit
de zorg en uit de
ondersteunende diensten.
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Het was genieten van het fijne weer, het lekkere eten en alle leuke activiteiten
die georganiseerd waren. Het was bijzonder om elkaar na ruim 2 jaar Corona zo
weer te mogen ontmoeten en te ervaren hoeveel verbinding er is tussen
cliënten, verwanten, vrijwilligers en medewerkers, die samen met elkaar er een
mooi feest van maakten. Wat ook een mooie opsteker is, is dat er 3 x zoveel
meer verwanten waren dan bij de eerdere zomerfeesten. Wat fijn om in die
grote getale de betrokkenheid van verwanten te ervaren om er samen een
mooie dag voor iedereen van te maken!"
Terugkijken en nog even nagenieten? Bekijk hier de foto's van de feesten.
break

Corona: maatwerk is uitgangspunt
De Hartekamp Groep heeft teruggekeken op de afgelopen 2 jaar waarin corona
deel uitmaakt van ons leven. Medewerkers hebben tips gegeven hoe we in de
toekomst beter met corona om kunnen gaan. Want jammer genoeg is Corona
geen tijdelijke crisis meer, maar een onderdeel van ons leven en werken.
De twee belangrijkste tips die de medewerkers hebben gegeven zijn: ‘Wees
helder!’ en ‘Zorg voor maatwerk, want ieder mens is uniek!’
In het Coronabeleid juli 2022 en verder dat we in juni hebben vastgesteld, staat
maatwerk dan ook centraal. Het uitgangspunt is het inventariseren van risico’s
op cliënt- en locatieniveau en het maken van afspraken aan de hand daarvan.
Deze inventarisatie wordt door het team van de locatie (wonen en/of
dagbesteding) – gedragsdeskundige – medische/verpleegkundige discipline en
manager gemaakt. Zij maken afspraken, spreken af wie de uitvoering en het
effect daarvan bewaakt en communiceren dit naar het netwerk.
Natuurlijk blijft het belangrijk om je te houden aan de maatregelen die helpen
om geen corona te krijgen:

break
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Stage op Juttersoord
Remco (afd communicatie) zag op
het intranet een oproep staan om
een dag stage te lopen op een
zorglocatie. Hij meldde zich hiervoor
aan en ging op 6 juli aan de slag bij
dagcentrum Juttersoord. Het werd
een goede dag!
"Meteen na binnenkomst hebben we
een wandeling naar het strand
gemaakt.
"Elke ochtend moeten we even controleren of de zee er nog is", zegt begeleider
Gwen lachend. Cliënt Romy concludeert even later dat de zee er inderdaad nog
is. We kunnen weer terug".
Lees meer
break

We gaan verhuizen!
Deze zomer worden twee
nieuwbouwlocaties opgeleverd: De
Ruyterlaan in
Bennebroek en Harteduin in
Zandvoort.
In totaal gaan 85 cliënten vanuit
acht verschillende Hartekamplocaties en ruim 50 begeleiders
verhuizen naar de twee nieuwbouwlocaties.
Een megaproject, waarbij – naast Huisvesting en de Manager zorg – vrijwel alle
disciplines van de Hartekamp Groep in meer of mindere mate betrokken zijn.
We zijn voor beide nieuwe locaties het afgelopen jaar onder andere bezig
geweest met het organiseren van maandelijkse teambijeenkomsten voor de
begeleiders, kennismakingsbijeenkomsten voor de cliënten, hun verwanten en
de nieuwe teams en de Open Dagen. Dit vraagt natuurlijk wat van iedereen: voor
de cliënten en hun verwanten is een verhuizing altijd spannend en ook de
medewerkers moeten wennen aan hun nieuwe begeleidingsteam. We zijn er
dan ook trots op dat alles tot nu toe naar ieders tevredenheid verloopt en we
zien met elkaar ontzettend uit naar de verhuizing!
De cliëntenredactie van de Hartekamp Groep heeft op beide locaties een kijkje
genomen op de bouwplaats en daar een leuke video van gemaakt:
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• video De Ruyterlaan (april 2022)
• video Harteduin (juni 2022)
break

Vrijwilligersborrels
Op de locaties is de hulp van vrijwilligers van hele grote waarde.
Eindelijk na 2 jaar konden we onze vrijwilligers weer in de watten leggen en onze
waardering laten blijken tijdens de vrijwilligersborrels. Beide avonden zijn druk
bezocht door ruim 125 vrijwilligers, waarvan maar liefst 27 jubilarissen, die zich al
12,5 en 25 jaar inzetten als vrijwilliger bij de Hartekamp Groep!
We kijken terug op twee geslaagde Vrijwilligersborrels, waar ook wij als Team
Vrije Tijd en Vrijwilligers het heel fijn vonden tijd te hebben om aandacht te
geven aan al die fantastische en uiteenlopende vrijwilligers die de Hartekamp
Groep rijk is.

Zomeractiviteiten Vrijetijd en
vrijwilligers
In juli en augustus zijn er zomersoosen zomercafé-avonden in plaats van
clubs!
Kijk op de agenda op de
website voor de data en de inhoud
van deze avonden en wat er nog
meer is gepland dit jaar.
break

Waar is de CCR mee bezig?
Het was weer een drukke maand voor de leden van de centrale cliëntenraad
(CCR).
•

•

•
•

De voorzitter heeft vergaderd met verschillende
medezeggenschapsraden. Mark was vanuit de CCR aanwezig bij het
adviesgesprek met een nieuw lid van de raad van toezicht.
De Wet zorg en dwang komt regelmatig ter sprake in de ccr vergadering.
Anke Bergmeijer heeft de raad bijgepraat over hoe het navolgen van de
wet kan verbeteren.
Er zijn mooie plannen over wonen in de samenleving gemaakt voor de
woningen in Nieuw Vennep. De CCR kijkt uit naar de vervolgstappen
Door de hele organisatie heen wordt gesproken door de raden over veilig
wonen en werken. Goed te merken dat er met cliënten oefeningen
worden gedaan en er een speciale cursus voor cliënten is.

Nieuwsbrief extern

14 juli 2022

4/7

•

De maand is afgesloten met de diplomering van de
ervaringsdeskundigen waar de voorzitter Oswald een woordje hield en
een kleinigheid voor de geslaagden had.

Nog even en dan heeft ook de CCR zomervakantie. Het is fijn om mee te praten,
maar even rust om alles te laten bezinken is voor de raadsleden wel welkom!
break

Jaaroverzicht

Met het toekomstplan Erop Uit kijken
we naar de nabije toekomst en de
stappen die we daarin zetten op de
drie routes.
Jaarlijks kijken we ook terug in het
jaaroverzicht. In het jaaroverzicht
vind je behalve de financiële
resultaten ook cijfers over Corona,
cliënten en medewerkers.
Tevens vertellen we iets over een aantal nieuwe ontwikkelingen die we in 2021
hebben gerealiseerd.
Het was door Corona een pittig jaar. Maar met de betrokkenheid van iedereen
hebben we toch mooie resultaten neergezet.
Klik hier om het jaaroverzicht te bekijken.
break

Nieuwe fase organisatie medische dienst
Het programma rondom de organisatie Medische dienst gaat een nieuwe fase
in. In deze nieuwe fase wordt de stuurgroep Medische dienst gevormd door
medewerkers van de medische dienst onder voorzitterschap van de nieuwe
manager behandeldienst, Louke Flieringa.
We houden jullie via deze nieuwsbrief op de hoogte van de voortgang en de
(regionale) ontwikkelingen met betrekking tot het duurzaam organiseren van
kwalitatief goede medische zorg.
break
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Afscheid voorzitter CVR Hans
Wolf
Op 1 september zit mijn taak als voorzitter van de centrale
vertegenwoordigersraad (CVR) er op. De maximale termijn is dan verstreken.
Met heel veel plezier heb ik deze taak gedaan. Nu ik weet wie mij gaat opvolgen,
wordt het vertrek voor mij makkelijker. De contacten die ik met Rineke van
Woerden heb gehad waren prettig en positief.
Tevens heb ik er vertrouwen in dat de CVR de beleidsvoorstellen zal blijven
beoordelen op wat het betekent voor de cliënt en zal blijven strijden dat cliënten
en vertegenwoordigers op basis van gelijkwaardigheid zullen worden betrokken
bij alle ontwikkelingen. Er is al veel bereikt!
Rest mij jullie hartelijk te danken voor het vertrouwen en de waardering. Zeker
denk ik aan de panelleden met hun inbreng.
break

Barbecue Richard Holkade

Zondag 26 juni was het dan zover, de
gezamenlijke barbecue op de
Richard Holkade.
Wat hebben wij ervan genoten,
mede dankzij het mooie weer!
Huis DJ Donald verzorgde de muziek
en de verzoekplaatjes.
We smulden van de salades en de
stokbroodjes met kruidenboter,
hamburgers en worstjes. En als je
van een afstandje wilde genieten
met een biertje in je eigen tuinstoel
was dat ook goed.
Namens alle collega's en alle
cliënten van de Richard Holkade,
hartelijk dank voor de donatie die het
feest mogelijk heeft gemaakt!
Heb jij ook een echte
hartewens? Meld deze bij Fonds
Hartewensen en wij gaan zorgen dat
we hier fondsen voor werven.
break
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Goed voorbereid op reis
Dit weekend begint de zomervakantie in regio Noord.
Als je op vakantie gaat is een goede voorbereiding essentieel.
Klik hier voor meer informatie hierover van de Nederlandse overheid.
Fijne zomer allemaal!
break

werkenbijdehartekampgroep.nl

Contact
hartekampgroep.nl | info@hartekampgroep.nl
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