Hartekamp Groep nieuws november 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.
bre ak

Hoe verder met de arts VG zorg bij
de Hartekamp Groep?
In Nederland, in de regio en ook bij
Hartekamp Groep hebben we een
tekort aan artsen Verstandelijk
Gehandicapten (arts VG).
Daar hebben wij en de cliënten last van. Dit tekort is niet binnen afzienbare tijd
opgelost, dus hebben we andere paden te bewandelen. De eerste stappen zijn
gezet in het anders organiseren van onze medische zorg en het verduidelijken
van de rol van professionals hierbij. We hebben ook een voortrekkersrol
genomen in een poging om regionaal de krachten te bundelen.
Sinds april jl. is de Hartekamp Groep zich aan het oriënteren om samen met
regionale zorgpartners een programma te starten met als doel: de
geneeskundige VG-zorg in de toekomst toegankelijk houden voor alle cliënten
met een verstandelijke beperking ongeacht hun zorgvraag of hun zorgindicatie.
Kawin Chong, kwartiermaker en arts VG bij de Hartekamp Groep en Jan
Hendriks, extern programmaleider, hebben het programma voorbereid. Het
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zorgkantoor steunt ons financieel om in de regio op verkenning te gaan.
Inmiddels zijn er acht verkenningsgesprekken met zorgpartners in de regio
geweest die positief zijn ontvangen.
In de komende periode hopen we te komen tot gezamenlijke ambities en
afspraken voor het komende jaar. We verwachten nog geen grote revolutie,
maar een kleine stap vooruit gaat ons en de regio al helpen!
Desiree Sollewijn Gelpke, bestuurder Hartekamp Groep
bre ak

Speelgoedwinkel Juma bestaat 25
jaar!
Op 18 oktober 1997 opende winkel
Juma haar deuren. Toenmalig
burgemeester Hoobroeckx verrichte
de opening. ‘Het wordt nu de winkel
van mensen met een goed hart!’ riep
hij bij die gelegenheid. Juma is een
prachtig voorbeeld hoe mensen met
een verstandelijke beperking
deelnemen aan de maatschappij.
Juma zit in hartje Heemskerk aan de Deutzstraat 8. Ga er eens kijken voor
prachtige cadeaus. Zeker nu Sinterklaas weer voor de deur staat is het een
mooie gelegenheid om de winkel te bezoeken!
bre ak

Vrijwilliger gezocht voor
cliëntenvervoer
Voor een aantal locaties, waaronder
dagcentrum IJmuiden en Albert
Schweitzerlaan, zijn we op zoek naar
een vrijwilliger om te helpen bij het
vervoeren van de cliënten naar de
dagbesteding.
Begeleiders, verwanten en
vrijwilligers halen cliënten ’s morgens
op bij de woning en brengen ze naar
het dagcentrum.
Alleen een rijbewijs is nodig en natuurlijk affiniteit met de doelgroep. Het gaat
om korte ritten met een milieuvriendelijke elektrische bus. Alle cliënten kunnen
zelf in-en uitstappen.
Vind jij dit leuk of weet je misschien iemand? Stuur dan een mail naar:
vtenv@hartekampgroep.nl.
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bre ak

Dorothée Stoop neemt afscheid
van de Hartekamp Groep
Na bijna 40 jaar gaat Dorothée
Stoop, coördinator Vrijetijd en
Vrijwilligers, met pensioen. Zij heeft
veel betekend voor cliënten,
vrijwilligers en collega's en kijkt in
deze nieuwsbrief terug op een lange
periode Hartekamp Groep.
Het is bijna zover...
Mijn laatste werkdag is op 24 november.
Afscheid van de cliënten. Degenen die mij het meest aan het hart liggen, vooral
omdat het zulke mooie mensen zijn. Ik heb veel van ze geleerd.
Als coach cliëntenraden merkte ik hoe belangrijk het is dat er
medezeggenschap is en hoe zinvol hun inbreng is. Hoe goed het is dat ze
meedenken en de regie over hun eigen leven pakken. Wat zal ik hen en hun
wijsheid missen!
Lees meer
bre ak

Nominatie special media awards
voor cliëntenredactie
Het team van de cliëntenredactie is
genomineerd voor de Special Media
Awards.
De Special Media Awards zijn prijzen
voor mensen met een beperking.
De ervaringsdeskundigen zijn genomineerd in de categorie: Multi Media Team.
Nora is genomineerd in de categorie: YouTube Kanaal.
Team cliëntenredactie is heel trots op de nominaties!
Kijk hier voor de nominaties
We houden jullie op de hoogte!
bre ak

Hoe belangrijk is het netwerk?
De centrale vertegenwoordigersraad (cvr) vindt het netwerk enorm belangrijk,
maar wat is het netwerk? Het netwerk is een verzamelterm voor iedereen die de
cliënt een warm hart toedraagt. Familie (verwanten), mentoren, curatoren,
vrijwilligers, vrienden, kennissen en buren.
Het is van belang om het netwerk voor cliënten in kaart te brengen en te vragen
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wat het netwerk vindt en verwacht. Daar gaan we de komende tijd mee aan de
slag.

Vertegenwoordigerspanel

Over bovenstaand onderwerp en meer vragen we graag input aan de leden
van het vertegenwoordigerspanel. De leden van het panel ontvangen 3-5 keer
per jaar een korte digitale enquête over een bepaald onderwerp. Het invullen
daarvan vraagt ongeveer 5 minuten van je tijd.
Meld je aan, want samen weten we meer dan alleen.
Aanmelden vertegenwoordigerspanel
bre ak

Strand-zwemrolstoel voor
Juttersoord
Wat zijn de cliënten en medewerkers
op Dagcentrum Juttersoord in Wijk
aan Zee blij met de geweldige
strandrolstoel en zwemrolstoel. We
kunnen iedere mooie stranddag
naar het strand wandelen en met de
voetjes in het water met onze
cliënten die moeilijk ter been zijn. Wat
een geweldige belevenis en
activiteit, die we anders moeilijk
konden aanbieden. Want hoe fijn is
het om op het strand te zijn!
Bedankt Fonds Hartewensen en de sponsoren voor deze geweldige schenking.
bre ak

Lancering Vrijwilligersportaal
Een eigen portaal speciaal voor onze
vrijwilligers:
Hartekampgroep.voorvrijwilligers.nl.
Sinds 1 november kunnen de
vrijwilligers die bij de Hartekamp
Groep ingeschreven staan, inloggen
in deze omgeving.
In het nieuwe systeem vind je een vacaturebank waar vrijwilligers
uiteenlopende vacatures van de Hartekamp Groep kunnen vinden.
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Het mooie is dat zij ook direct kunnen reageren. Het is een heel interactief
systeem en daarmee aantrekkelijk voor (nieuwe) vrijwilligers. Vacatures en
vrijwilligers worden gekoppeld op basis van aangegeven voorkeuren, eisen en
mogelijkheden.
We zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de activiteiten.
Op de agenda van de website vind je overzicht met alle activiteiten.
Vragen? Mail naar vtenv@hartekampgroep.nl.
bre ak

Kerstmarkt/ open dag Veel in Hout
op 19 november
Op zaterdag 19 november vindt de
jaarlijkse kerstmarkt/open dag van
Veel in Hout in Heemskerk plaats.
Veel in Hout is onderdeel van
leerwerkbedrijf Werken is Meedoen
(WIM). Bij Veel in Hout werken cliënten
met hout in de grote werkplaats.
De cliënten zijn al vanaf augustus druk aan het werk om leuke sint- en
kerstproducten te maken.
Je bent van harte welkom tussen 10.30 en 14.30 uur op De Trompet 1550 in
Heemskerk.
bre ak

Hartekamp Groep in de media
Op 18 oktober stonden er twee grote
artikelen over de Hartekamp Groep
in het Haarlems Dagblad, IJmuider
Courant en Dagblad Kennemerland.
Een prachtige 'spread' (dubbele
pagina) met mooie foto's over het 10
jarig jubileum van het Cleanteam en
een hele pagina over de verhuizing
van cliënten naar Harteduin en De
Ruyterlaan.
Wil je ook de artikelen lezen? Klik dan
op de links hieronder:
- Artikel verhuizing Harteduin/ De
Ruyterlaan
- Artikel 10 jaar Cleanteam

bre ak
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werkenbijdehartekampgroep.nl

Contact
hartekampgroep.nl | info@hartekampgroep.nl

afmelden
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