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Goed nieuws van de inspectie
We hebben een positief concept-rapport ontvangen van de
inspectie! Dat betekent dat per 13 november (dan wordt het
rapport gepubliceerd) álle maatregelen eraf gaan! Een positief
rapport gaat ons weer meer ruimte geven voor nieuwe cliënten en
leuke activiteiten. Natuurlijk zal de ingezette lijn van
kwaliteitsverbetering voortgezet gaan worden. Hier vind je meer
informatie over op www.hartenhoeve.nl/toekomst

Oud nieuws in de
Gelderlander
Afgelopen zaterdag stond er helaas een uitgebreid artikel in de
Gelderlander waarin verschillende oud-medewerkers en –cliënten
geciteerd werden. We wisten al dat dit artikel in de lucht hing.
Inmiddels is ook de inspectie tevreden over de HartenHoeve en is het
dus oud nieuws. Wij weten natuurlijk ook wel beter dan wat de krant
schrijft. En dat is ook wat we kunnen zeggen tegen mensen die er
vragen over stellen: er zijn oud-medewerkers en –cliënten die
negatief praten, maar wij hebben het goed op de HartenHoeve. Als je
verder nog vragen hebt over het artikel, praat er dan over! Je kunt
hierover terecht bij je begeleider of bij de staf: Monique, Dina, Epco,
Christien en Ingrid/Jolijn. Ook kun je kijken op en mensen verwijzen
naar de (inmiddels geupdatete) websitepagina:
www.hartenhoeve.nl/toekomst

Wist je dat…
het DOEL van de HartenHoeve is:
Het met hart voor mens en natuur, samen te werken, samen te
wonen en samen de vrijetijd te vieren.

Jolijn terug
Op 26 juli is David geboren!
Na de eerste maanden thuis
met elkaar, is Jolijn nu weer
terug op de HartenHoeve als
kwaliteitsmedewerker. Het gaat
allemaal heel goed met David.
En ook met Yaël, Joost en Jolijn.
Ingrid (die Jolijn verving tijdens
haar verlof) en Jolijn werken
nu nog even samen en dan
zullen we (helaas) afscheid
nemen van Ingrid. Jolijn zal op
dinsdag, woensdag en vrijdag
aanwezig zijn.

Corona

Cliëntenraad

Goed nieuws over Corona

Vanaf 21 oktober heb ik, Janneke, de
cliëntenraad van Ilse overgenomen. Ik loop
sinds september 2019 stage op de
Hartenhoeve voor mijn opleiding Sociaal Werk.
Het overnemen van de cliëntenraad leek mij
een mooie kans om een andere kant van de
Hartenhoeve te leren kennen en om nieuwe
dingen te leren.

Terwijl corona als een sluipmoordenaar door de
wereld en zeker ook door Nederland raast, is
nog niemand binnen de HartenHoeve positief
getest. Daar zijn we erg blij mee.
De slogan is dat wij wel klaar zijn met corona,
maar corona niet met ons. Laten we met elkaar
zorgen dat wanneer er getest moet worden, dat
we 100% negatieve testen bereiken.
Houd je daarom aan de regels die het RIVM
bepaald heeft. Je kan helpen met het
voorkomen van het verspreiden van het virus en
download de Coroanamelder app.

Blijf gezond!

De plannen van ons als cliëntenraad zijn om
meer actie te ondernemen en om zichtbaarder
te worden. Zo zijn we aan het sparren over
fysieke zaken, zoals het rokershok en het
opknappen van de kantine. Daarnaast willen we
een onderzoek doen (deze keer over de
dagbesteding) om te kijken naar de
tevredenheid et cetera. Mochten hier, of over
andere onderwerpen, opmerkingen of vragen
zijn laat het ons weten. Ideeën zijn altijd
welkom. clientenraad@hartenhoeve.nl

Atelier
Op dit moment wordt er hard gewerkt om het atelier te bouwen en in te
richten. Dit gebeurt allemaal op de Hartenweide. Het atelier op de
HartenSprong was altijd een fijne invulling geweest van de dagbesteding.
Daarom willen we hier graag mee verder. Zodat er veel creatieve dingen
gemaakt kunnen worden.

Wist je dat…
De HartenHoeve een nieuwe visie heeft:
Is het voortgaand door-ontwikkelen van een uniek professioneel zorgaanbod dat persoonlijk en
betrokken is en aansluit bij de beleving van de cliënt.

