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Hartekamp Groep nieuws januari 2023 
  

  

 

 

  
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  

 

Altijd blijven Leren! 

2023 is in veel opzichten een 
belangrijk jaar voor de Hartekamp 
Groep. Zo ook voor het onderwerp 
ontwikkeling, professionalisering en 
deskundigheidsbevordering van 
medewerkers. 

 

  

Allemaal mooie woorden voor die ene kernwaarde: Leren! 
Graag neem ik jullie mee in twee voorbeelden die hoog op onze agenda staan 
dit jaar. Onze verpleegkundige zorg geven we een sterke impuls met 
verbeteracties. Concreet gaat dit over het (blijven) opleiden van een specifieke 
groep medewerkers en het organiseren van de verpleegkundige expertise 
breed in de organisatie. Zo verhogen we de kwaliteit van zorg en verbeteren we 
de samenwerking tussen de disciplines. 
 
Trainingen mentale en fysieke weerbaarheid 
Een ander concreet voorbeeld zijn de afspraken over de trainingen mentale en 
fysieke weerbaarheid voor alle medewerkers. Een enorme tijdsinvestering, maar 
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zo belangrijk voor de veiligheid van medewerkers en ook voor cliënten. 
Medewerkers leren te handelen op een menswaardige manier bij agressie. 
Bewust te handelen, gericht op herstel van de situatie en vertrouwen van een 
cliënt.  
Door de coronaperiode zijn we wat achterop geraakt in het 'leren' en hebben we 
dit jaar dus echt een tandje bij te zetten. En dat doen we!  
Leren is belangrijk en -niet te vergeten- ook heel leuk! 
  
Desiree Sollewijn Gelpke, bestuurder Hartekamp Groep 

bre ak  

 

  

Vertrek Marlijn Lenselink 

Na vier jaar bestuurder te zijn 
geweest gaat Marlijn Lenselink per 1 
april de Hartekamp Groep verlaten. 
Zij wordt bestuurder bij Xtra, een 
organisatie die actief is in het sociaal 
domein in Den Haag en de regio Zuid 
Holland Noord. 
  

 

Marlijn: “Het waren, mede door de coronapandemie en alle maatschappelijke 
ontwikkelingen bijzondere en intensieve jaren.  
Xtra vormt een buitengewone kans voor mij in een geheel andere sector. Een 
sector met grote maatschappelijke uitdagingen waar ik vanuit 
ondernemerschap een bijdrage aan wil leveren”. 
De raad van toezicht gaat aan de slag met de opvolging van Marlijn. Zij voeren 
daarover op korte termijn gesprekken met alle betrokkenen. 
  

bre ak  

 

Cliëntvertrouwenspersonen Wzd 
stellen zich voor 

Vanaf 01/01/2020 geldt de Wet zorg 
en dwang (Wzd). 

 

  

Met deze wet worden de rechten geregeld van o.a. mensen met een 
verstandelijke beperking. Het uitgangspunt van de Wzd is dat zorg op vrijwillige 
basis wordt toegepast. Cliënten met o.a. een verstandelijke beperking worden 
door de wet beschermd als er ernstig nadeel ontstaat, de afspraken in het 
zorgplan niet meer voldoen en er onvrijwillige zorg wordt overwogen. 
  
Vanuit deze wet hebben cliënten en hun vertegenwoordigers recht op een 
onafhankelijk Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd). Zij zijn 
werkzaam bij Zorgstem en niet in dienst bij de Hartekamp Groep. Zij komen 
regelmatig op de locaties, zodat zij laagdrempelig beschikbaar zijn voor cliënten 
en vertegenwoordigers.  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunicatieshop.hartekampgroep.nl%2Fpublic%2Fclickstore.aspx%3Fc%3D4b5339b8-b9b1-499a-a652-1d756162a75d%26e%3D1ec4dd11-285c-4295-b087-f9eab8b31139&data=05%7C01%7Ce.jansen1%40hartekampgroep.nl%7C7950b6f60d564842ea4f08dafa375555%7Cd23a18a41e2b419499fec27802e47e9a%7C0%7C0%7C638097412813466737%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nmQ2FCA6dgp5pGKQqWuoLOrLGspt%2F1jqiGizUBT3TZY%3D&reserved=0
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Je vindt hun contactgegevens op de pagina vertrouwenspersoon op onze 
website. 

bre ak  

 

  

Sparq Jeugdhulp laat jeugdigen 
weer sprankelen 

‘Kinderen en ouders tijdig de juiste en 
best passende specialistische hulp 
bieden; niet zwaarder dan nodig en 
zo dicht mogelijk bij huis’. 

 

Met die gedeelde missie bundelen De Hartekamp Groep, Kenter Jeugdhulp en 
Youz hun krachten in een speciaal samenwerkingsverband onder de naam 
Sparq Jeugdhulp. 
Lees meer 

bre ak  

 

Gezocht: zelfstandige, jong 
volwassenen die woonruimte met 
begeleiding zoeken 

De Hartekamp Groep is op korte 
termijn op zoek naar jong 
volwassenen met een verstandelijke 
beperking die ondersteuning nodig 
hebben in het dagelijks leven. 
  

 

  

In Nieuw-Vennep, aan Bolwerksepoort en Calypso zijn, in verband met de 
verhuizing naar onder andere de Ruyterlaan in Bennebroek, woningen vrij 
gekomen. 
Aanmelden, meer informatie nodig of vragen? 
Lees verder Bolwerksepoort 
Lees verder Calypso 

bre ak  

Tarieven aanvullende diensten 2023 

Op de website zijn de nieuwe tarieven voor de aanvullende diensten 
gepubliceerd. 
Daarnaast is de brochure wie betaalt wat volledig vernieuwd. De brochure geeft 
zicht op wie wat betaalt. Daarnaast biedt de Hartekamp Groep extra diensten, 
die afgenomen kunnen worden tegen een bepaalde prijs. Dat noemen we 
aanvullende diensten. 
In het overzicht tarieven aanvullende diensten staat welke tarieven er zijn voor 
de aanvullende diensten. 
We hebben ook een overzicht tarieven aanvullende diensten (cliëntversie). 
Daarin is alles iets makkelijker uitgelegd met behulp van pictogrammen. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunicatieshop.hartekampgroep.nl%2Fpublic%2Fclickstore.aspx%3Fc%3D619c03d4-f7ae-4908-878a-0dfea6d7648b%26e%3D1ec4dd11-285c-4295-b087-f9eab8b31139&data=05%7C01%7Ce.jansen1%40hartekampgroep.nl%7C7950b6f60d564842ea4f08dafa375555%7Cd23a18a41e2b419499fec27802e47e9a%7C0%7C0%7C638097412813466737%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zFklp2qHHTsOn7vGG6E1d1Np4CrUR5xF%2B6YsCgFKONU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunicatieshop.hartekampgroep.nl%2Fpublic%2Fclickstore.aspx%3Fc%3D619c03d4-f7ae-4908-878a-0dfea6d7648b%26e%3D1ec4dd11-285c-4295-b087-f9eab8b31139&data=05%7C01%7Ce.jansen1%40hartekampgroep.nl%7C7950b6f60d564842ea4f08dafa375555%7Cd23a18a41e2b419499fec27802e47e9a%7C0%7C0%7C638097412813466737%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zFklp2qHHTsOn7vGG6E1d1Np4CrUR5xF%2B6YsCgFKONU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunicatieshop.hartekampgroep.nl%2Fpublic%2Fclickstore.aspx%3Fc%3Dc77ad0a3-752e-4351-94bc-c7238ac0cb11%26e%3D1ec4dd11-285c-4295-b087-f9eab8b31139&data=05%7C01%7Ce.jansen1%40hartekampgroep.nl%7C7950b6f60d564842ea4f08dafa375555%7Cd23a18a41e2b419499fec27802e47e9a%7C0%7C0%7C638097412813466737%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=59iiJOHefWqd%2BWYXUtYSAnYVcn37f0v9F7XVYc37reg%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunicatieshop.hartekampgroep.nl%2Fpublic%2Fclickstore.aspx%3Fc%3D7f3d327f-bcff-4c31-8179-5d1bbd1e5163%26e%3D1ec4dd11-285c-4295-b087-f9eab8b31139&data=05%7C01%7Ce.jansen1%40hartekampgroep.nl%7C7950b6f60d564842ea4f08dafa375555%7Cd23a18a41e2b419499fec27802e47e9a%7C0%7C0%7C638097412813466737%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TXyeXTcX9KPPjCwbvX5YdsiybSzivQIoWjqH1hJLfUs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunicatieshop.hartekampgroep.nl%2Fpublic%2Fclickstore.aspx%3Fc%3D20d6346a-d9ee-4020-abf8-660f20e987fa%26e%3D1ec4dd11-285c-4295-b087-f9eab8b31139&data=05%7C01%7Ce.jansen1%40hartekampgroep.nl%7C7950b6f60d564842ea4f08dafa375555%7Cd23a18a41e2b419499fec27802e47e9a%7C0%7C0%7C638097412813466737%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XRe%2BjOVWxkBjmXVop%2FWB4vE4jMcLfa5NmjiA1k3MUM4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunicatieshop.hartekampgroep.nl%2Fpublic%2Fclickstore.aspx%3Fc%3Daa67411e-a8d2-4a1c-a2b3-bed0aba4478c%26e%3D1ec4dd11-285c-4295-b087-f9eab8b31139&data=05%7C01%7Ce.jansen1%40hartekampgroep.nl%7C7950b6f60d564842ea4f08dafa375555%7Cd23a18a41e2b419499fec27802e47e9a%7C0%7C0%7C638097412813466737%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xuuuq4wsxYEW6vMj1N2BFST93g6SN%2FVUByo%2FR6eOAko%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunicatieshop.hartekampgroep.nl%2Fpublic%2Fclickstore.aspx%3Fc%3D24a126f4-5887-431d-8a68-d3592e7fd5c6%26e%3D1ec4dd11-285c-4295-b087-f9eab8b31139&data=05%7C01%7Ce.jansen1%40hartekampgroep.nl%7C7950b6f60d564842ea4f08dafa375555%7Cd23a18a41e2b419499fec27802e47e9a%7C0%7C0%7C638097412813466737%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ebdK%2BwvNnqGTvBLf3oDRhCZ8qrd%2F7YGDrM3vFebsKuY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunicatieshop.hartekampgroep.nl%2Fpublic%2Fclickstore.aspx%3Fc%3Df899ed29-b480-41f7-b1a8-5c0677c25e24%26e%3D1ec4dd11-285c-4295-b087-f9eab8b31139&data=05%7C01%7Ce.jansen1%40hartekampgroep.nl%7C7950b6f60d564842ea4f08dafa375555%7Cd23a18a41e2b419499fec27802e47e9a%7C0%7C0%7C638097412813466737%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9r%2BDarQNHsZ1Hv2OYZHyf1J2eqr2T%2BGfbX5DAPyYQ94%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunicatieshop.hartekampgroep.nl%2Fpublic%2Fclickstore.aspx%3Fc%3D471c51a6-0328-4f87-a2d2-7c2260642661%26e%3D1ec4dd11-285c-4295-b087-f9eab8b31139&data=05%7C01%7Ce.jansen1%40hartekampgroep.nl%7C7950b6f60d564842ea4f08dafa375555%7Cd23a18a41e2b419499fec27802e47e9a%7C0%7C0%7C638097412813466737%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BjaXgwDYjLfRzuqbkVK%2BaYA4HVx3UfMtc8UUdymFk6Y%3D&reserved=0
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bre ak  

De CVR is klaar voor 2023 
 

2023.. Al weer een nieuw jaar en de centrale vertegenwoordigersraad (CVR) 
heeft nog niet eens alles gedaan wat we in 2022 van plan waren.  
Covid-19 was in 2022 vaak nog de spelbreker, maar veel dingen gingen gelukkig 
ook door, bijvoorbeeld de zomerfeesten en het betrekken van nieuwe 
huisvesting voor 80 cliënten. 
  
En 2023 zal ook weer mooie dingen voortbrengen! 
Eind 2022 heeft de CVR een enquête uitgestuurd, om met die uitkomsten te 
kijken hoe en op welke manier we de samenwerking tussen medewerkers en het 
netwerk nog beter op elkaar kunnen afstemmen.  
We zullen elkaar komend jaar heel hard nodig hebben. ‘Van Wij en Zij naar 
Samen’.  
 
De CVR wenst iedereen een goed 2023! 

bre ak  

Meet en Greet Jobcoaching 
 

 

  

Op 24 november jl. hebben we een 
'Meet & Greet' georganiseerd voor 
bijna 60 deelnemers die wij coachen 
vanuit ons Jobcoach team. We 
hebben gekozen voor een verzorgd 
avondje bowlen. 
Het was een fantastische avond met 
veel fanatiekelingen!  
Ook zijn er weer nieuwe contacten en 
mogelijke vriendschappen ontstaan.  
Dit was het doel vanuit ons team: 
met elkaar in contact komen, nieuwe 
verbindingen aangaan en vooral 
veel gezelligheid! 
  

 

Fonds Hartewensen, dank jullie wel voor de donatie van deze Hartewens! 
  
Heb jij ook een echte hartewens? Meld deze op de mooie nieuwe website van 
Fonds Hartewensen. Wie weet wordt jouw droom ineens werkelijkheid! 

bre ak  

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunicatieshop.hartekampgroep.nl%2Fpublic%2Fclickstore.aspx%3Fc%3Dbf35fd06-dc4b-4389-bcbf-3ae7428ba7c3%26e%3D1ec4dd11-285c-4295-b087-f9eab8b31139&data=05%7C01%7Ce.jansen1%40hartekampgroep.nl%7C7950b6f60d564842ea4f08dafa375555%7Cd23a18a41e2b419499fec27802e47e9a%7C0%7C0%7C638097412813466737%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eY1dxIhbxOht9OT1FhfTXGy632t5MtpTcZxmDZEnnv0%3D&reserved=0
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Jaarverslag CCR 2022 

De centrale cliëntenraad (CCR) heeft 
heel veel werk verzet in 2022! 
  
In het jaarverslag 2022 staat dit 
allemaal overzichtelijk bij elkaar.  
  
We kijken uit naar een mooi 2023! 

 

  

bre ak  

 

  

Veelzijdig vrijetijdsaanbod 2023 

Team Vrije Tijd en Vrijwilligers heeft 
een mooi programma voor 2023 
samengesteld.  
Dat bestaat uit centrale activiteiten 
in de aula in Heemstede en in de 
Cirkel in Heemskerk, uit activiteiten 
die op de woning kunnen worden 
gedaan, zoals 
huiskamervoorstellingen en er zijn de 
wekelijkse clubs. 

 

Website 
Op onze website vind je allerlei informatie en ons aanbod. 
Een overzicht van alle activiteiten staan op de agenda van de Hartekamp 
Groep. Hier kan je altijd de meest recente informatie vinden.  
Het aanbod voor alle cliënten van de Hartekamp is ook toegankelijk voor hun 
familie en vertegenwoordigers. 
  
Ook helpen? 
Wil je als vrijwilliger helpen bij activiteiten en/of vind je het leuk om samen met 
een cliënt (maatje, familie, broer of zus) naar activiteiten te komen? Laat het ons 
weten. Mail naar vtenv@hartekampgroep.nl. 

bre ak  

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunicatieshop.hartekampgroep.nl%2Fpublic%2Fclickstore.aspx%3Fc%3D800fbdcf-cdf6-40c5-8955-fb5070d2c407%26e%3D1ec4dd11-285c-4295-b087-f9eab8b31139&data=05%7C01%7Ce.jansen1%40hartekampgroep.nl%7C7950b6f60d564842ea4f08dafa375555%7Cd23a18a41e2b419499fec27802e47e9a%7C0%7C0%7C638097412813466737%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AqN3OCG%2F7bjAYJRrbdscMGRRIh869fxahYKF8bQ2OaQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunicatieshop.hartekampgroep.nl%2Fpublic%2Fclickstore.aspx%3Fc%3Ddf633b2a-730e-40e2-b6a9-039676691828%26e%3D1ec4dd11-285c-4295-b087-f9eab8b31139&data=05%7C01%7Ce.jansen1%40hartekampgroep.nl%7C7950b6f60d564842ea4f08dafa375555%7Cd23a18a41e2b419499fec27802e47e9a%7C0%7C0%7C638097412813622960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ljy%2F3hkbkGxMSMbspDTj6dvV3uT5Puba6J%2FmtzZnlRI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunicatieshop.hartekampgroep.nl%2Fpublic%2Fclickstore.aspx%3Fc%3D7241c4bc-4c0c-4ed2-9af8-276102598d40%26e%3D1ec4dd11-285c-4295-b087-f9eab8b31139&data=05%7C01%7Ce.jansen1%40hartekampgroep.nl%7C7950b6f60d564842ea4f08dafa375555%7Cd23a18a41e2b419499fec27802e47e9a%7C0%7C0%7C638097412813622960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iNs1U%2BlWmIxqmhk6iR96e4R39cN5gcK4BpttomNPWb4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunicatieshop.hartekampgroep.nl%2Fpublic%2Fclickstore.aspx%3Fc%3D7241c4bc-4c0c-4ed2-9af8-276102598d40%26e%3D1ec4dd11-285c-4295-b087-f9eab8b31139&data=05%7C01%7Ce.jansen1%40hartekampgroep.nl%7C7950b6f60d564842ea4f08dafa375555%7Cd23a18a41e2b419499fec27802e47e9a%7C0%7C0%7C638097412813622960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iNs1U%2BlWmIxqmhk6iR96e4R39cN5gcK4BpttomNPWb4%3D&reserved=0
mailto:vtenv@hartekampgroep.nl
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Paardrijden op de boerderij? 

Op de boerderij hebben we sinds kort 
een nieuw paard, haar naam is 
Candy. 
We willen met Candy graag 
paardrijden aanbieden voor cliënten 
van de Hartekamp Groep. 
Om te onderzoeken hoe groot het 
animo hiervoor is hebben wij een 
aantal vragen opgesteld. 
Aan de hand van de uitkomst zullen 
wij dit verder gaan opzetten en jullie 
daarover later verder informeren. 
  
Klik hier om naar de vragenlijst te 
gaan. 
  
Veel dank alvast voor het invullen! 

 

  

bre ak  

 

 

werkenbijdehartekampgroep.nl   

  
  

Contact 

hartekampgroep.nl | info@hartekampgroep.nl 

       
afmelden 
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