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Hartekamp Groep nieuws december 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 

Samenwerking tussen 
medewerkers en netwerk 

Deze zomer informeerden wij u dat er 
op een aantal woningen 
openstaande diensten niet ingevuld 
konden worden door medewerkers.  

 

  

Zelfs uitzendkrachten en ZZP-ers waren er te weinig. Die situatie is nu gelukkig 
voorbij. Het was fijn om te merken dat op sommige woningen het netwerk wilde 
helpen om de druk van de zomervakantie op te vangen. Ook zonder de krapte op 
de arbeidsmarkt vinden we het fijn als het netwerk en de medewerkers 
samenwerken om de zorg en ondersteuning van mensen met een verstandelijke 
beperking samen vorm te geven. 
 We ontdekken graag samen met u hoe we dat kunnen doen. Hieronder staat 
een link naar een digitale enquête hierover. Fijn als u uw mening hierover via de 
enquête wilt laten horen! 
  
Marlijn Lenselink, bestuurder Hartekamp Groep 

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan   
 

mailto:communicatie@hartekampgroep.nl
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunicatieshop.hartekampgroep.nl%2Fpublic%2Fclickstore.aspx%3Fc%3D1540c973-bd5f-4b3e-b00f-54bfd88640f1%26e%3Db1d3563c-3f67-4655-a0dd-4390ab4f0ba9&data=05%7C01%7Ce.jansen1%40hartekampgroep.nl%7C64d207e35f964ebed4a108dad934b8ba%7Cd23a18a41e2b419499fec27802e47e9a%7C0%7C0%7C638061117707496140%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uSLfpmeLI6wMw7Zivh%2F39vKEtRFLx%2BQP2SngQx%2Br0u8%3D&reserved=0


  

Nieuwsbrief extern 8 december 2022 2/6 

  

Special media award voor 
cliëntenredactie  

 

  

Wat een spanning bij de 
cliëntenredactie bij de uitreiking van 
de Special Media Awards. Met een 
mooie ontknoping.  
Ze wonnen deze prijs in de categorie 
Multi Media Team!  
De Special Media Awards worden 
jaarlijks uitgereikt aan mediamakers 
met een verstandelijke beperking.  

 

Supertrots zijn we op deze mannen en vrouwen van de redactie die onder 
begeleiding van Marlies d'Hous nieuws maken voor en door cliënten. 
Gefeliciteerd Nora, Yoran, Donald, Sophie, Bradley en Marlies! 
  
Klik hier om een video te zien met de reacties op het moment dat bekend wordt 
dat de cliëntenredactie de Award heeft gewonnen. 

break 

 

Vertrouwenspersoon Zorg stelt 
zich voor 

Wat doet een vertrouwenspersoon 
zorg? Sinds kort ben ik, Elise Koekkoek, 
vertrouwenspersoon zorg bij de 
Hartekamp Groep. Als een cliënt of 
zijn wettelijk vertegenwoordiger in 
vertrouwen met iemand wil praten, 

 

  

dan kan de cliënt of vertegenwoordiger met mij in gesprek. Het is altijd goed om 
eerst met de begeleiding te praten. Is dat lastig of wil iemand dat niet, dan kun 
je bij mij terecht. Ik luister en kijk samen met cliënt of vertegenwoordiger naar 
mogelijkheden om in gesprek te komen met de Hartekamp Groep. Wat kun je 
zelf doen? En waar kan ik je bij helpen?  
  
Belangrijk om te weten: 

• Ik werk bij het LSR (www.hetlsr.nl). Ik werk niet bij de Hartekamp Groep en 
ben dus onafhankelijk. 

• Ik kan niets oplossen, wel kan ik helpen de verbinding met medewerkers 
van de Hartekamp Groep te maken. 

• In de volgende nieuwsbrieven stellen de andere collega’s van het team 
vertrouwenspersonen en klachtenfunctionarissen cliënten zich aan je 
voor. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunicatieshop.hartekampgroep.nl%2Fpublic%2Fclickstore.aspx%3Fc%3D52323839-dde8-49f0-ba4d-37a4ee5a5a20%26e%3Db1d3563c-3f67-4655-a0dd-4390ab4f0ba9&data=05%7C01%7Ce.jansen1%40hartekampgroep.nl%7C64d207e35f964ebed4a108dad934b8ba%7Cd23a18a41e2b419499fec27802e47e9a%7C0%7C0%7C638061117707496140%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rH9ZWze8hCX4Q3K4MzAvMqdAotxctPMlY1IrSqPRpyY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunicatieshop.hartekampgroep.nl%2Fpublic%2Fclickstore.aspx%3Fc%3D4bb9ada5-8a54-43e2-b618-6aaf54c4f40e%26e%3Db1d3563c-3f67-4655-a0dd-4390ab4f0ba9&data=05%7C01%7Ce.jansen1%40hartekampgroep.nl%7C64d207e35f964ebed4a108dad934b8ba%7Cd23a18a41e2b419499fec27802e47e9a%7C0%7C0%7C638061117707652381%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UdUSHUOwq7bN5cGQNHawUZ9Xrz70Th277ovczU71WNI%3D&reserved=0
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ZZP-platform 

In de zomer hebben we op enkele woningen krap in personeel gezeten. 
Daarover hebben we in een eerdere nieuwsbrief gecommuniceerd. Inmiddels 
kunnen we de roosters weer rond krijgen. Niet op alle woningen met vast 
personeel, maar wel met behulp van zzp’ers. Om zzp’ers toch zoveel mogelijk 
aan ons te binden, ook mee te laten werken op de teamtaken en dat tegen een 
fair tarief starten we per 1 januari ons eigen zzp-platform. Via dit platform 
kunnen we open diensten aanbieden en kunnen zzp’ers zich inschrijven voor een 
dienst zonder de tussenkomst van een duur 'uitzendbureau'.  

break 

Voorstellen nieuw CVR lid Bianca 
Beersma  

 

  

Graag stel ik me als nieuw cvr-lid 
aan jullie voor. Mijn naam is Bianca 
Beersma. Mijn man Mark en ik zijn de 
trotse ouders van een dochter van 
zestien en een zoon van twaalf jaar. 
Als gevolg van een zeldzame 
chromosoomafwijking is onze zoon 
ernstig verstandelijk beperkt.  

 

Hij woont thuis en gaat naar dagbesteding van de Hartekamp Groep, bij KDC 
Het Duinhuis.  
 
Als lid van de Centrale Vertegenwoordigersraad (CVR) vertegenwoordig ik ‘Kind 
en Gezin’. Wij geven als CVR advies over uiteenlopende onderwerpen, van 
bijvoorbeeld de verhuizing van een dagbestedingslocatie tot het 
besturingsmodel van de Hartekamp Groep. Onze laatste vergadering was een 
gezamenlijke vergadering met de Centrale Cliëntenraad (CCR). Het was fijn om 
te merken dat wij met de leden van de CCR op één lijn zitten wat betreft 
bijvoorbeeld de toegankelijkheid van vertrouwenspersonen.  
Vragen voor de CVR? Neem dan vooral contact met ons op via 
cvr@hartekampgroep.nl. Wij zetten ons in voor de belangen van verwanten en 
voor een goede samenwerking met de Hartekamp Groep! 

break 

  

mailto:cvr@hartekampgroep.nl
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Crdl op de Vossenlaan 

 
  

 

Dankzij Fonds Hartewensen heeft nu 
ook de dagbestedingslocatie 
Vossenlaan op de Hartekamp een 
Crdl tot haar beschikking. 
De Crdl is een innovatief product om 
het contact tussen 2 of meer 
personen te stimuleren. Wanneer 
twee mensen Crdl én elkaar 
gelijktijdig aanraken, vertaalt Crdl 
hun aanraking in geluid. 

 

  

Verschillende manieren van aanraken leiden tot verschillende geluiden. Er 
kunnen prachtige contactmomenten ontstaan door de Crdl. Door de Crdl kan 
iemand op zijn eigen manier genieten van de nabijheid en energie van de 
ander, los van cognitief vermogen.  
  
Fonds Hartewensen, dank jullie wel voor het mogelijk maken van deze droom!  
 
Heb jij ook een echte hartewens? Meld deze op de mooie nieuwe website van 
Fonds Hartewensen. Wie weet wordt jouw droom ineens werkelijkheid! 

break 

 

 

  

Studiedag voor raadsleden 
cliëntenraden en ccr 

Eén keer per jaar komen alle 40 
raadsleden bij elkaar op de 
studiedag voor leden van de 
cliëntenraden. Dit was ook nu weer 
een mooie ontmoeting voor velen.  

 

Sommige cliënten kennen elkaar via het vergaderen in de raad en er zijn veel 
cliënten die elkaar al kennen vanaf hun lagere school tijd. En ook al wonen of 
werken ze bij de dezelfde organisatie, ze zien elkaar zelden. Dus bij de inloop met 
koffie en koek werd er ook heel wat geknuffeld en handen geschud. 
 
De studiedag ging over: Samenwerken en wat zijn jouw kwaliteiten? 
Vanuit alle invalshoeken zijn we met dit thema aan de slag gegaan. Aan de 
enthousiaste deelname zagen we dat het onderwerp goed gekozen was. 
Iedereen kon goed meedoen met de workshops. 
De ervaringsdeskundigen waren ook aanwezig en sloten de dag af met de crdl. 
Dit liet nogmaals zien: samenwerken doe je samen! 

break 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunicatieshop.hartekampgroep.nl%2Fpublic%2Fclickstore.aspx%3Fc%3Dc78f5ce5-027f-4748-8f8f-d7584c2af287%26e%3Db1d3563c-3f67-4655-a0dd-4390ab4f0ba9&data=05%7C01%7Ce.jansen1%40hartekampgroep.nl%7C64d207e35f964ebed4a108dad934b8ba%7Cd23a18a41e2b419499fec27802e47e9a%7C0%7C0%7C638061117707652381%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zvbjI8MN8Pre2gDpBlz4zLHkVSCjyaaKzrlCKzfjndg%3D&reserved=0
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Lancering Vrijwilligersportaal 

Een eigen portaal speciaal voor onze 
vrijwilligers: 
Hartekampgroep.voorvrijwilligers.nl. 
  

 

  

Op het portaal staat de vacaturebank voor vrijwilligerswerk. 
Je kan filteren op de plaats en tijd dat je vrijwilligerswerk wilt doen. Ook 
verwanten kunnen deze website bekijken en reageren op de vragen die er zijn. 
Met de krapte op de arbeidsmarkt is de inzet van vrijwilligers en verwanten 
onmisbaar geworden. Kom kijken waarin jij iets extra kan bieden!  
 
Aan deze mooie vacaturebank zit ook een eigen portaal voor onze vrijwilligers! 
Vrijwilligers die bij de Hartekamp Groep ingeschreven staan, kunnen inloggen in 
deze omgeving. Dit is de plek om o.a. naam- of adresgegevens te wijzigen. 
  
Vragen? Mail naar vtenv@hartekampgroep.nl. 

break 

 

  

Agenda op de website 

Op de agenda van de website vind je 
overzicht met alle activiteiten tot het 
einde van het jaar. 
  
Voor de kerstdagen zijn er 
activiteiten en vieringen. Leuk om 
samen naar toe te gaan! 

 

break 

 

 

werkenbijdehartekampgroep.nl   

  
  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunicatieshop.hartekampgroep.nl%2Fpublic%2Fclickstore.aspx%3Fc%3D791054f9-f5cf-4bb8-ad50-7ef014692d38%26e%3Db1d3563c-3f67-4655-a0dd-4390ab4f0ba9&data=05%7C01%7Ce.jansen1%40hartekampgroep.nl%7C64d207e35f964ebed4a108dad934b8ba%7Cd23a18a41e2b419499fec27802e47e9a%7C0%7C0%7C638061117707652381%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pgcA4%2Blz0%2Bohg0EmlyhwI45xXTAOYjRnlREVf8ibrhQ%3D&reserved=0
mailto:vtenv@hartekampgroep.nl
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunicatieshop.hartekampgroep.nl%2Fpublic%2Fclickstore.aspx%3Fc%3D65e2ecf8-8f43-45f0-9aa4-69f08b426c95%26e%3Db1d3563c-3f67-4655-a0dd-4390ab4f0ba9&data=05%7C01%7Ce.jansen1%40hartekampgroep.nl%7C64d207e35f964ebed4a108dad934b8ba%7Cd23a18a41e2b419499fec27802e47e9a%7C0%7C0%7C638061117707652381%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FPXmIBmiPAcR5kkF2HINvPURkvTI51M3sh3DTi9Ff%2F4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunicatieshop.hartekampgroep.nl%2Fpublic%2Fclickstore.aspx%3Fc%3D66c896a5-9441-4865-b316-6df468577271%26e%3Db1d3563c-3f67-4655-a0dd-4390ab4f0ba9&data=05%7C01%7Ce.jansen1%40hartekampgroep.nl%7C64d207e35f964ebed4a108dad934b8ba%7Cd23a18a41e2b419499fec27802e47e9a%7C0%7C0%7C638061117707652381%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FV3SoOqlQh1Pu2cAhGuRpXPevvDsDWUTQxhIyvl2W70%3D&reserved=0
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Contact 

hartekampgroep.nl  | info@hartekampgroep.nl  

       
afmelden 

  
 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunicatieshop.hartekampgroep.nl%2Fpublic%2Fclickstore.aspx%3Fc%3D0e4c56f5-cdee-48d9-bf2f-58a32b929b41%26e%3Db1d3563c-3f67-4655-a0dd-4390ab4f0ba9&data=05%7C01%7Ce.jansen1%40hartekampgroep.nl%7C64d207e35f964ebed4a108dad934b8ba%7Cd23a18a41e2b419499fec27802e47e9a%7C0%7C0%7C638061117707652381%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YL7WVBwD%2FYeWTrXSejS%2B9XJLniVX%2FJ8d5TBulA0onPo%3D&reserved=0
mailto:info@hartekampgroep.nl
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunicatieshop.hartekampgroep.nl%2Fpublic%2Fclickstore.aspx%3Fc%3D90554b92-4ab8-4c54-87e9-113dad75dd41%26e%3Db1d3563c-3f67-4655-a0dd-4390ab4f0ba9&data=05%7C01%7Ce.jansen1%40hartekampgroep.nl%7C64d207e35f964ebed4a108dad934b8ba%7Cd23a18a41e2b419499fec27802e47e9a%7C0%7C0%7C638061117707652381%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Irc68zLS6otspJIO7ywAfCirxbLHxUtYJpnIHZaBiRc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunicatieshop.hartekampgroep.nl%2Fpublic%2Fclickstore.aspx%3Fc%3D819c8d49-f8f0-47e9-a26b-95d6698c8a35%26e%3Db1d3563c-3f67-4655-a0dd-4390ab4f0ba9&data=05%7C01%7Ce.jansen1%40hartekampgroep.nl%7C64d207e35f964ebed4a108dad934b8ba%7Cd23a18a41e2b419499fec27802e47e9a%7C0%7C0%7C638061117707652381%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wePEwhnn%2Bdy2TfAoGesxSvUYU6%2BzjsX5%2FQyk2LEprmc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunicatieshop.hartekampgroep.nl%2Fpublic%2Fclickstore.aspx%3Fc%3D481c4661-7c4d-4dcd-a3aa-381a23dbc238%26e%3Db1d3563c-3f67-4655-a0dd-4390ab4f0ba9&data=05%7C01%7Ce.jansen1%40hartekampgroep.nl%7C64d207e35f964ebed4a108dad934b8ba%7Cd23a18a41e2b419499fec27802e47e9a%7C0%7C0%7C638061117707652381%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xD8ZXnQoaOUbyQt%2BAQXRQiwgrRUoGgTduvTI%2BYCXjck%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunicatieshop.hartekampgroep.nl%2Fpublic%2Fclickstore.aspx%3Fc%3D1147309c-109a-49db-b68a-4b843293134d%26e%3Db1d3563c-3f67-4655-a0dd-4390ab4f0ba9&data=05%7C01%7Ce.jansen1%40hartekampgroep.nl%7C64d207e35f964ebed4a108dad934b8ba%7Cd23a18a41e2b419499fec27802e47e9a%7C0%7C0%7C638061117707652381%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=El1A5ryDaazq3RufYvWNBrY767si%2FSKTzHyia1RSHik%3D&reserved=0
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