Nieuwsbrief Regioraad
Midden Holland

Beste lezer,
Voor u ligt de nieuwsbrief van regioraad Midden Holland.
We zijn al een poosje gewend aan de coronacrisis en we worden met elkaar wat
ongeduldig. Wanneer wordt alles weer normaal? Het vaccinatieproces verloopt voorspoedig
in de gehandicaptenzorg. Natuurlijk moeten ook wij in de gehandicaptenzorg geduld
hebben en de maatregelen van de overheid op blijven volgen. Wij als regioraden denken
op afstand mee over wat dit allemaal betekent voor de cliënt. We hopen dat we het met
elkaar nog even volhouden.
Verdere informatie over de regioraad kunt u vinden op: www.asvz.nl, meer,
medezeggenschap.nl.
Nu graag even uw aandacht voor regioraad Midden Holland: Enkele leden vertellen iets:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hoe gaat het bij dagbesteding?
Bij Zorgboerderij Nooitgedacht in Nieuwerkerk a/d IJssel heeft men zo goed als mogelijk de
dagbesteding door laten gaan op de woning in kleine groepen.
Dit doordat de buitenlocaties dicht waren en hierdoor de structuur zoveel mogelijk intact
bleef.
Toch merk je wel aan de bewoners, nu er weer op de buitenlocaties kan worden gewerkt,
dat men zich veel prettiger voelt, dat het oude ritme weer kan worden opgepakt.
Buiten dat is dit voor de socialisatie van de groepen veel beter.
Nu maar hopen dat het zo kan blijven.

Raymond (voorzitter)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Een kort verslag van Anke onze dochter haar 50e verjaardag.
Velen van U zullen iets bekends erin horen:
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Hoe moet ik nu mijn verjaardag vieren in deze corona tijd? Er mag niemand komen: dan
ben ik niet jarig.
Anke heeft een zus en broer. Zij zijn beiden ambulance verpleegkundige.
En ja: zij maakten er een onvergetelijke dag van voor Anke!
Zij wist van niets. In haar woning was alles voorbereid. Dat was heel leuk! Anke dacht: er
komt niemand op mijn 50e verjaardag.
Om 9.30 uur reed haar broer de ambulance voor met haar zus als verpleegster.
De sirene even aan en Anke kwam naar buiten. 
Nog lekker koffie gedronken met de bewoners en
natuurlijk taart.
Zo gingen we op stap met Anke op de brancard
langs iedereen die anders op haar verjaardag komt.
We brachten overal een gebakje met een foto van
Anke er op.
Zij kreeg onderweg cadeautjes en genoot voor tien.
Het was prachtig weer dus op vele plaatsen kon ze
ook even uit de ambulance.
Het werd een onvergetelijke dag voor haar en
familie.
Hartelijke Groeten van Anke haar moeder.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nickie
Dinsdag 23 maart jl. ben ik door Ricco de Klerk benaderd of ik vrijdag 26 maart wilde
deelnemen aan een sollicitatiegesprek voor aanname nieuwe teamleidster voor locatie
LBW1 waar mijn nicht Madeleine woont.
Ricco heeft met medewerker(s) van de groep een gesprek met sollicitant gehad en daarna
mocht ik samen met de orthopedagoog van LBW1 in gesprek gaan met de sollicitant. Dit
gesprek verliep via Microsoft teams.
Vooraf hebben de orthopedagoog en ik mijn vragen doorgenomen zodat zij haar vragen
hierop kon afstemmen.
Het was een zeer aangenaam gesprek en ik heb alles kunnen vragen wat ik wilde.
Ik heb de sollicitant best pittige casussen voorgelegd, maar zij wist zich heel goed te
verweren en kwam integer over. Het driegesprek heeft ongeveer 45 minuten geduurd.
Na het gesprek is er een nagesprek geweest met Ricco, orthopedagoog en 2 medewerkers
LBW1. We mochten allemaal aangeven wat we van de sollicitant vonden en of we haar
graag als nieuwe teamleidster zouden zien. En dat vonden we allemaal.
Ik vond het een bijzondere ervaring om aan deze gesprekken te mogen deelnemen. Ik vind
dit een duidelijk voorbeeld van ouderbetrokkenheid.
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dagbesteding
Noodgedwongen door de corona is de dagbesteding nu op een heel andere manier
vormgegeven.
Om “kruisbestuiving” te voorkomen, zijn cliënten van zo min mogelijk verschillende locaties
bij elkaar.
Daardoor doen cliënten nu soms heel andere werkzaamheden dan ze voorheen gewend
waren.
Of hebben ze hun dagbesteding op de eigen woning in plaats van elders.
De huidige vorm van dagbesteding blijft tot en met juli.
Binnen werkgroepen wordt nu nagedacht over hoe de dagbesteding vanaf september er
weer uit kan gaan zien. Ook enkele regioraadsleden maken deel uit van deze werkgroepen.
In de werkgroep wordt teruggeblikt op hoe de dagbesteding vóór corona georganiseerd
was. Welke talenten zag je toen bij de cliënt. En welke talenten zie je juist nu bij een cliënt
(zich) ontwikkelen. Wat nu juist beter blijkt te gaan, wordt zeker meegenomen.
Ook met het oog op de financiën wordt gekeken of de groepen nog goed opgezet zijn zoals
ze waren.

Zorgboerderij Nooitgedacht in Nieuwerkerk aan den IJssel is op zoek naar een
(fiets)vrijwillig(st)er! (0623458204- Teamleider)
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