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De week van zorg en
welzijn
Op woensdag 13 maart hielden wij onze
eerste open dag. Fijn om te zien dat er
zoveel mensen
kennis met ons wilde maken. Zo'n 40
mensen hebben ons bezocht!
Wij hebben een fijne middag gehad waarin
we hebben laten zien hoe het is om bij
Nieuwe Start Woonzorg te wonen of te
werken. Het was persoonlijk, informatief
en gezellig. Precies wat wij voor ogen
hadden en hoe Nieuwe Start Woonzorg is.
Volgend jaar zullen wij onze deuren
wederom openen tijdens de week van zorg
en welzijn.

Bezuinigingen Gemeente
Eindhoven

Baby shower

In de vorige nieuwsbrief hebben we
geschreven over de bezuinigingen
van de Gemeente Eindhoven en welk
effect deze hebben op onze
bewoners, medewerkers en
organisatie.
Vanwege de bezuinigingen hebben
wij bepaalde zaken in onze
organisatie aangepast. Een voorbeeld In onze vorige nieuwsbrief maakte
wij reeds bekend dat begeleidster
hiervan is dat wij sinds 1 maart onze
Mieke een tweeling verwacht.
organisatie anders hebben
ingedeeld, zodat we niet één maar
In april hebben twee van onze
twee teams vormen; team Noord en
bewoners een geweldige baby
team Centrum. Door deze hershower voor haar georganiseerd.
indeling kunnen we onze zorg beter
Het
was een gezellige middag met
en flexibeler inzetten, creëren we
bewoners, begeleiders en kinderen.
meer nabijheid en kunnen we beter
Iedereen bedankt voor de leuke
op- en afschalen.
middag en jullie inzet!
Alhoewel we voor onze huidige
Mieke heeft haar cliënten reeds
zorgvragers het negatieve effect van
overgedragen en is nu van haar
de bezuinigingen minimaal konden
verlof aan het genieten.
houden, zijn de gevolgen voor de
Wmo zorgvragers op de wachtlijst wel
groot. Door de invoering van het
budgetplafond is onze (Wmo)
wachtlijst flink gegroeid. Nieuwe Wmo
zorgvragers moeten minimaal 1 jaar
In april hebben we 400 volgers
wachten voordat wij hen kunnen
op
Instagram behaald! Leuk, dat
ondersteunen.
zoveel mensen het interessant
vinden om te zien wat er bij ons
De wachtlijst geldt overigens niet
voor- en achter de schermen
voor mensen met een Wlz
gebeurt
en hoe onze zorg eruit
indicatie. In de komende maanden
ziet.
komen meerdere studio's en

Volg je ons al op
instagram?

appartementen vrij voor Wlz
zorgvragers en ambulante zorg kan
per direct door ons worden opgestart.
Wij vinden het erg vervelend dat we
met twee maten moeten meten,
echter ligt deze beslissing buiten onze
macht. Vanwege het budgetplafond
loopt onze instroom vast. Iedereen
die contact met ons opneemt
proberen wij zo goed mogelijk door te
verwijzen en te ondersteunen met
hun hulpvraag. Zorgvragers die willen
wachten op onze zorg krijgen een
intake en plaatsen wij
vanzelfsprekend op onze wachtlijst.
Meer hierover kunt u lezen op
www.nieuwestartwoonzorg.nl

Nieuwe medewerker
Ester

In de afgelopen periode is
Ester bij ons gestart als
ondersteunend begeleider in
team Noord. Zij werkt samen
met de trajectbegeleiders om
onze bewoners zo goed
mogelijk te begeleiden naar
een zo zelfstandig mogelijk
leven.
Welkom Ester!

Onze begeleider Stephanie gaat
op Koningsdag met een aantal
cliënten de stad in. Gezellig
slenteren langs de kraampjes en
de sfeer van Koningsdag ervaren.
Wil jij graag mee de stad in? Geef
dit dan door aan jouw begeleider.
De eerste aanmeldingen zijn al
binnen.

De cliëntenraad
In de cliëntenraadvergadering van maart is veel gesproken over het
onderwerp eenzaamheid. Uit onderzoek blijkt 43% van de mensen van 19
jaar en ouder zich eenzaam te voelen. We zijn erg geschrokken van deze
cijfers. Ook bij onze bewoners zien wij helaas veel eenzaamheid. De
cliëntenraad wil hier samen met ons iets aan doen.
Ze gaan o.a. meer activiteiten
organiseren waarbij bewoners samen
met begeleiding aan deel kunnen
nemen.
Mochten jullie nog leuke ideeën
hebben voor een activiteit, dan hoort de
cliëntenraad dit graag.
Stuur een bericht naar:
clientenraad@nieuwestartwoonzorg.nl
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