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Meer zelfstandigheid in nieuwe woningen Prins
Hendrikstraat

dinsdag 15-10-2019

Zaterdag 12 oktober vond de officiële opening plaats van de
nieuwbouw aan de Prins Hendrikstraat in Woudenberg. De twaalf
appartementen en twaalf studio’s zijn al bewoond. Dat de bewoners
trots zijn op hun nieuwe woningen bleek wel tijdens de opening.
Daar stelden zij belangstellenden in de gelegenheid hun woningen te
komen bekijken. Veel bewoners uit Woudenberg zijn langsgekomen
om de cliënten te feliciteren. Daarnaast kwamen ook veel
familieleden, vrijwilligers, oud-medewerkers en oud-cliënten.

Bouw Cimbaalsingel Nieuwegein feestelijk van start

dinsdag 15-10-2019

Woensdag 9 oktober ging de bouw van Reinaerde Cimbaalsingel in
Nieuwegein officieel van start. Marika Lappée, Rob Speijer en Errol
Bruining beklommen de heimachine om de eerste paal in te
schroeven onder aanmoediging van wethouder Hans Adriani. De drie
komen er wonen of gaan naar de dagbesteding. Na afloop beloonde
Marika, in haar enthousiasme over de geleverde prestatie, de
wethouder met een knuffel.

Wethouder van Zorg en beleidsmedewerker bezoeken
cliëntenraden

dinsdag 15-10-2019

Op uitnodiging van de cliëntenraad van De Bombardon kwamen de
Wethouder van Zorg en beleidsmedewerker Hassan van Veenendaal
op bezoek bij de cliëntenraden van De Bombardon en
Arbeidscentrum Veenendaal. Anne van De Bombardon had
wethouder Martijn Beek uitgenodigd om verder te praten over de
zorg en verkiezingen.

12 Oktober opening Plukdoolhof op De Schaapskooi

donderdag 10-10-2019

Op 12 oktober om 15.00 uur wordt bij Kinderboerderij De
Schaapskooi (Melkweg 1B) in Bilthoven door wethouder Anne
Brommersma het plukdoolhof geopend. Dit initiatief is een
samenwerkingsproject van Reinaerde en Biltsheerlijk en wordt
gesteund door veel verschillende organisaties binnen en buiten de
gemeente De Bilt. Je bent van harte welkom om naar de opening te
komen.

Fijne feestdagen met hulp van Fonds ondersteuning
cliënten

dinsdag 08-10-2019

De gezellige decembermaand komt eraan en dan vliegt het geld uit je portemonnee. Je kunt dan wel wat

extra geld gebruiken. Om bijvoorbeeld extra boodschappen te doen, voor en bezoek aan de kapper, een
nieuwe jurk of een reis naar familie. Dat geldt ook voor cliënten. Als
het geld er niet is kunnen cliënten vaak niet meedoen of zijn ze
gedwongen alleen. Het Fonds Ondersteuning biedt dan uitkomst.
Want het Fonds is er om het bestaan van mensen met een
beperking te verrijken en zo een bijlage te leveren aan hun geluk en
welzijn.

RAAK in een notendop

dinsdag 01-10-2019

Als toekomstgerichte en innovatieve zorgorganisatie werken we
vanaf 1 oktober met de hele organisatie op een betere manier. RAAK
heet deze andere manier van werken. Volgens een vaste procedure
achterhalen we de ondersteuningsvraag van de cliënt en die
vertalen we naar passende zorg en ondersteuning. Door RAAK
worden behandeltrajecten korter en verminderen de wachttijden.

Nieuwe opleiding om tekort in gehandicaptenzorg op te
vangen

maandag 23-09-2019

Er is een nijpend tekort aan zorgpersoneel, ook in de
gehandicaptenzorg. Daarom starten MBO Utrecht en Reinaerde een
exclusieve samenwerking met een mbo-opleiding gehandicaptenzorg.
26 studenten zijn deze week gestart met een lerend-werken
traject. Reinaerde en MBO Utrecht brengen hiermee de praktijk en
het onderwijs dichter bij elkaar.

Kom je ook naar de themabijeenkomst over Dit vind ik
ervan?

vrijdag 20-09-2019

Dit vind ik ervan! is de nieuwe manier van cliënt-ervaringsonderzoek
bij Reinaerde. Cliënten vertellen wat voor hen belangrijk is en wat zij
ervaren. Met die informatie kunnen we de zorg en ondersteuning
aanpassen. We sturen geen vragenlijsten meer. Maar willen een
gesprek aangaan. Deze gesprekken worden geleidelijk aan gestart.
Alle begeleiders krijgen een training in Dit vind ik ervan!

AVG-arts Ilse Zaal promoveert

vrijdag 13-09-2019

Symposium over beslissen rond levenseinde bij kinderen met (Z)EMB

Sfeervolle open avond nieuwbouw Dennendalweg

dinsdag 27-08-2019

Voor het moderne nieuwe gebouw aan de Dennendalweg bij de aanrijroute naar Dennendal verzamelden
zich maandagavond tientallen belangstellenden voor de open avond. Het is het eerste nieuwe gebouw
dat gereed is bij Dennendal. Toekomstig bewoner Matthijs, manager Jitse Breimer, gedragskundige
Willemijn Nikkels en projectleider Tjitske Tabak vertelden over het wonen in de appartementen. Over een
week gaan de mensen verhuizen.
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