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NIEUWSBRIEF 
J A N U A R I  2 0 1 9  N U M M E R 1  

Een nieuw jaar een nieuwe start 
DOOR  EMEL IET  DOLSTRA  

Ten eerste willen wij iedereen een gelukkig en gezond 2019 toewensen! 

 

Bij een nieuw jaar horen nieuwe voornemens. De nieuwsbrief is een van de goede 

voornemens van onze organisatie. Wij vinden het belangrijk om iedereen op de hoogte te 

houden van onze organisatie en dat willen we o.a. graag door nieuwsbrieven gaan verzorgen. 

 

Hebben jullie vragen of willen jullie graag iets terugzien in de nieuwsbrief? Neem dan 

contact op met Emeliet Dolstra via edolstra@nieuwestartwoonzorg.nl.  

 

Wellicht hebben jullie ook gezien dat wij onze socialmedia  

kanalen druk aan het gebruiken zijn. Volg ons op Facebook & Instagram. Heb je leuke foto's 

of anekdotes om te delen op onze website, of social media? Mail ons of tag ons! 

 

 

https://www.instagram.com/nieuwestartwoonzorg/
https://www.instagram.com/nieuwestartwoonzorg/
https://www.facebook.com/Nieuwestartwoonzorg/


Op woensdag 18 december is er een 
kerstdiner georganiseerd bij restaurant 

Lundi. Meer dan de helft van de cliënten 
was hierbij aanwezig en het was een 

erg gezellige avond. Volgend jaar gaan 
we graag weer met iedereen uiteten.  

Onze cliëntenraad heeft dit jaar een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd 
onder onze cliënten. Ze hebben de vragenlijsten geheel zelfstandig 
vorm gegeven en de resultaten verwerkt. Dit onderzoek heeft hen een 
duidelijk beeld gegeven van onze zorgverlening. 
 
Als een gemis wordt aangegeven dat er te weinig activiteiten worden 
georganiseerd om cliënten met elkaar in contact te brengen. Wij zijn ons 
hiervan bewust en gaan hier het aankomende jaar zeker aan werken in 
overleg met de cliëntenraad. Uit het onderzoek komen voldoende 
voorstellen van cliënten hoe we dit kunnen verbeteren. 
 
 

Het jaar 2019 staat voor de 
Gemeente Eindhoven uit 
bezuinigen. Het kan je bijna niet zijn 
ontgaan omdat de kranten er vol van 
staan. De cliënt moet meer zelf gaan 
betalen, de tarieven zijn verlaagd, en 
er is een budgetplafond ingesteld. 
In het laatste kwartaal van 2018 
heeft de directie een duidelijk plan 
gemaakt om de impact van deze 
bezuinigingen op de cliënten te 
minimaliseren.  
   
Cliënt gaat meer zelf betalen: 
Cliënten met een 15A03 indicatie 
dienen vanaf 2019 zelf gas, water, 
licht, internet en gemeentelijke 
belastingen te betalen. 
Alle cliënten met deze indicatie zijn 
hierover in november op de hoogte 
gebracht. Wij hebben duidelijke 
flyers gemaakt waarin per indicatie 
duidelijk beschreven staat wat er 
wel  
en niet is veranderd per 1 januari 
2019. Vraag hiernaar bij jouw 
persoonlijke begeleider!  
 
Verlaging tarieven 
De tarieven van alle indicaties zijn in 
2019 10-25% lager dan in 2018. 
Voor ons betekent dit dat we de zorg 
anders zullen gaan indelen. Dit heeft 
echter geen invloed op het aantal 
zorguren. Cliënten die zorg nodig 
hebben, zullen deze zorg van ons 
ook gewoon krijgen! 
 
Budgetplafond & budgetindicatie  
Het budgetplafond van 2019 ligt 
30% lager dan in 2018. Dit betekent 
voor ons dat we dit jaar minder 
cliënten kunnen ondersteunen. We 
zien de wachtlijsten helaas al sterk 
groeien. We doen ons best om 
iedereen te helpen en eventueel 
door te verwijzen.  
 
Het team van Nieuwe Start 
Woonzorg is er van overtuigd dat 
met haar werkwijze niet ingeleverd 
zal worden op de kwaliteit van zorg! 

Bezuinigingen 
Gemeente Eindhoven 

Gezellig Kerstdiner 

Theo en Natascha hebben in de 
maand december hard gewerkt 
om de creatieve ruimte om te 

toveren tot een mooie en vooral 
gezellige ontvangstruimte. Wie 
komt er binnenkort gezellig een 

kopje koffie drinken?

Op de woonhuizen zal per 1 
maart van 08.00 uur tot 21.00 
uur begeleiding aanwezig zijn 
om meer nabijheid voor onze 

cliënten te creëren.  

Woonhuizen

Wil jij graag in contact komen met de 
cliëntenraad? Mail ze dan 
clientenraad@nieuwestartwoonzorg.nl 

De cliënten geven aan dat er 
voldoende tijd voor hen is, dat ze 
vertrouwen hebben in hun 
begeleiders en dat ze zich bij ons 
veilig voelen. Wij zijn erg blij dit terug 
te zien in de resultaten.

Nieuwe 
ontvangstruimte 

Tussen 11 en 16 maart is het 

weer de week van zorg en 

welzijn. Ook wij doen dit jaar 

mee. Kom je ook? 

De cliëntenraad  



Wist je dat: 
 

de bege
leide

rs gem
iddel

d een 8,2 krijge
n 

krijge
n voor 

hun zorg
 voor 

onze cliën
ten?! 

begeleidster Mieke in verwachting is van een tweeling?! Hartelijk gefeliciteerd Mieke! 

alle begeleiders va
n NSW blij zijn met hun 

werk en dat 100% trots is op het werk dat ze 

doen?! 

Wij meedoen met de week van zorg en 

welzijn om mensen enthousiast te maken voor de zorg! 

Wij een
 7.7 van onze
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s krijg
en voor

 

ons w
erkge
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hap!

Tongelresestraat 88 

5613 DM Eindhoven 

 

www.nieuwestartwoonzorg.nl 

info@nieuwestartwoonzorg.nl 

040 750 83 65 

http://www.nieuwestartwoonzorg.nl/

