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Natuurlijk zijn wij super trots op al onze bewoners en medewerkers!
Met deze rubriek willen we in iedere editie van de nieuwsbrief een
bewoner en een medewerker in het zonnetje zetten en een aardigheidje
overhandigen!

Bewoner in het zonnetje
Anuradha

Anuradha is een van onze bewoners. Zij woont zelfstandig, samen met haar
dochtertje, in een appartement van Nieuwe Start Woonzorg. Zij is de laatste jaren
ontzettend gegroeid, zo is ze van een groepswoning naar een zelfstandige woning
verhuisd en heeft ze al jaren een contract bij dezelfde werkgever. Ook het
moederschap gaat haar erg goed af! Wij zijn dan ook erg trots op haar. Anuradha
zet zich al jarenlang actief in voor de cliëntenraad en wij vinden dit een mooie
gelegenheid om haar hiervoor te bedanken!

Wil je jezelf even voorstellen?

Wat zijn je hobby's?

Hoe lang woon je al bij Nieuwe Start Woonzorg?

Je bent lid van de cliëntenraad. Kun je eens vertellen wat jullie allemaal doen?

Wat is het leukste dat je bij NSW hebt meegemaakt?

Waar ben je het meest trots op?

Hoi! Wat leuk dat ik mag beginnen met het interview! Ik ben Anuradha, 28 jaar.
Sinds 2016 werk ik bij de Albert Heijn. Ik begon als caissière en nu sta ik als
hoofdscanner (bij de zelfscan) en bij de servicebalie. Ik heb hier veel plezier in en
werk in een fijn team. Ik heb een dochtertje Jalyssa, zij is 4 jaar oud. Samen
ondernemen we veel dingen! 

Ik kook graag, daar ben ik ook wel goed in. Mijn specialiteit ligt in Surinaams eten,
en de Nederlandse keuken. 
Ik vindt het belangrijk dat mijn dochtertje ook de Nederlandse keuken kent. 
Ik kook dan ook graag voor mijn gezin/familie.
Nog een hobby van mij is diamond painting. Ik heb al verschillende schilderijen
gemaakt, en dadelijk in de winter heb ik hier weer meer tijd voor.

Om iets voor een ander te kunnen doen heb ik de minima -site. 
De minima- site is een site die kleding en spullen verloot. Op deze manier kunnen
mensen met weinig geld, toch goedkoop kleding / spullen kopen/ krijgen.
Dit doe ik erg graag, omdat ik graag mensen help.

Sinds 2014 woon ik met veel plezier bij NSW, hiervoor woonde ik in een andere
instelling. Ik ben eerst gaan wonen op de Geldropseweg, later door naar een
woning van NSW.
In 2017 ben ik naar een eigen appartement van NSW verhuisd.

Ik zit als een van de eersten in de cliëntenraad. Ik geloof dat we in 2016 hiermee
begonnen zijn.
We organiseren activiteiten, en ik vind het fijn als ik iets voor anderen kan doen.
Het belangrijkste punt vind ik eenzaamheid tegengaan.

Als ik denk aan de tijd bij NSW, vond ik het erg leuk als Emeliet langs kwam. 
Sinds ik bij NSW woon, gelooft ze in mij. Dat geeft me kracht. 

Ik ben erg trots op mezelf dat ik zo gegroeid ben!
In de tijd bij NSW heb ik een school diploma gehaald,
fijn werk gevonden, en mijn rijbewijs gehaald, en bovenal: moeder geworden!
Ik ben een trotste mama

In het zonnetje!
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Wil je jezelf even voorstellen?

Hoe lang werk je al bij Nieuwe Start Woonzorg?

Je bent intern een traject aan het volgen. Kun je daar iets over vertellen?

Wat vind je het leukste aan werken bij NSW?

Wat is jouw mooiste ervaring bij NSW?

Stephanie

Stephanie is een van onze ondersteunend begeleiders. Zij is een ontzettend
betrokken en enthousiaste medewerker die van aanpakken weet. Ze is een kei in
'out of the box' denken en altijd bereid om haar collega's van advies te voorzien.
Ook is ze altijd op zoek naar verbinding tussen bewoners en bedenkt ze leuke
activiteiten voor hen zoals een "Glow wandeling" of met bewoners de stad in
tijdens koningsdag. Intern is Stephanie bezig met traject om door te groeien
binnen de organisatie. Dit houdt in dat zij op korte termijn zal gaan werken als
trajectbegeleider. We zijn heel blij met Stephanie als medewerker en trots op het
traject wat ze heeft afgelegd!

Mijn naam is Stephanie Martens, 34 (lente)jaren jong. Vrienden en collega’s noemen
mij Steph. Ik kom uit de regio Eindhoven, ben de jongste van vier. Ik heb twee
broers en één zus. Voordeel van de jongste zijn is dat ik altijd wel één van mijn
broers of zus kon overhalen mij mee te nemen. Ik hou van natuur en dieren en ik
krijg energie van “sportief bezig zijn” (Vikingrun, 10 km run Eindhoven). Reizen en
nieuwe plekken mogen ontdekken is mijn passie. Anderen omschrijven mij als
optimistisch, leergierig en zorgzaam. 

Sinds mei 2018 (4 jaar)

Na het behalen van mijn opleiding aan de Sociale Studies in Utrecht direct gestart
bij NSW. Naast de kennis is het echt een vak waarbij je doormiddel van “doen”’
ervaring op doet.
Door het vele doen is het fijn om voldoende te blijven reflecteren op eigen
handelen. Doormiddel van een intern traject volgen, blijf ik werken aan “eigen
ontwikkeling”. 

Het helpt mij om objectief naar mijzelf te blijven kijken en mezelf te verbeteren of
beter te leren kennen. Om de 3 maanden heb ik een gesprek en wordt er
meegedacht hoe ik mijn persoonlijke doelen kan behalen. 

Het naast iemand (cliënt) mogen staan en hem/haar ondersteunen bij het bouwen
van een positieve toekomst. De betrokkenheid van de collega’s in het team/
organisatie.

Goede vraag, want het zijn er meerdere. Ik denk het gevoel/ voldoening als een
cliënt uitstroomt naar het zelfstandig wonen en “op eigen benen gaat staan”. 

Medewerker in het zonnetje
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Nieuwe Locatie Kronehoefstraat

In februari dit jaar kregen wij een telefoontje van gemeente Eindhoven.
Of wij interesse hadden om een pand over te nemen van een andere
zorgverlener? Wij waren al langere tijd op zoek naar een mooie locatie
in Eindhoven waar we 24 uur per dag zorg konden bieden dus deze kans
hebben wij met beide handen aangegrepen! 1 maart hebben wij het
contract getekend voor het pand aan de Kronehoefstraat. Hier bieden
wij 24 uur per dag zorg voor 16 bewoners vanuit zowel Wmo als Wlz.

De opstart heeft ons voor enige uitdagingen gesteld, zoals het
samenstellen van een team en het opknappen van alle woonruimten.
Inmiddels bestaat het team uit 13 enthousiaste en betrokken
medewerkers en zijn alle woonruimten nagekeken en opgeknapt door
onze technische dienst medewerkers. Heb je interesse in deze of één
van onze andere locaties? Neem dan contact op met onze Coördinator
cliëntbureau, Eline van der Wijngaart. Zij is te bereiken via
aanmelding@nieuwestartwoonzorg.nl of via telefoonnummer 040-
7508365.   
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Extern aanbod:

In Eindhoven en omgeving wordt er heel veel aangeboden op diverse
gebieden van; sport, uitgaan, spelletjes avond, eetpunten,
ontmoetingsplekken etc. Al of niet voor mensen met gelijke
problematiek(en).
Van al dat aanbod is een Excel bestand gemaakt, inclusief website en
contactpersonen + voorwaarde van deelname. 
Bij dit aanbod is het vaak mogelijk om dit op proef bij te wonen en te
ervaren of het iets voor je kan zijn! Als je het de eerste keer of keren
spannend vindt om hier alleen naartoe te gaan, dan is het altijd mogelijk
om iemand mee te nemen. Dat kan jouw begeleider zijn of eventueel
iemand anders. 
Wij doen daarom de oproep aan alle begeleiders om samen met hun
cliënten gebruik te maken van het brede aanbod via dit Excel bestand!

Vooraankondiging: enquête najaar 2022!

In het najaar van 2022 wil de projectgroep in samenwerking met de
cliëntenraad een enquête onder alle cliënten afnemen, met als doel te
inventariseren waar bij iedereen de behoeften liggen op gebied van
vrijetijd en/of sociale contacten. Vanuit jullie input willen we dan
nieuwe activiteiten gaan organiseren!
Als je het leuk vind om een bijdrage te leveren aan het opzetten en
organiseren van een nieuwe activiteit van voorkeur laat het ons dan
weten? Want wij doen het graag samen met jou of jullie!

Uitnodiging om een stukje te schrijven

Als laatste willen wij alle cliënten uitnodigen om voor de volgende
Nieuwsbrief een klein stukje te schrijven met jouw ervaring van een
bestaande activiteit wat je al doet of een nieuwe activiteit die je hebt
ontdekt, die je graag met ons wilt delen. Mogelijk kan dit een inspiratie
zijn voor iemand anders!

Namens werkgroep leden; Anouk Nijhof, Marlies Kersten, Yvonne
Swinkels, Arno Verhees)
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Bootcamp (wekelijks)
Lunchclub (op dit moment even on hold)
BBQ (16 september)
DJ cliënten feest bij Dynamo (afgelopen juni)
Bingo (met kerst)
Kledingswap Loveren (afgelopen zomer)

Omdat wij graag de eenzaamheid onder bewoners willen verminderen is
in 2021 een projectgroep opgericht: ‘Jij hoort erbij’. Deze projectgroep
houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten en inventariseren
van bestaande mogelijkheden voor activiteiten in de buurt. De
projectgroep werkt nauw samen met de cliëntenraad, ook zij vinden het
erg belangrijk om eenzaamheid onder bewoners aan te pakken! We
hebben onze collega Arno, die deel uitmaakt van deze projectgroep,
gevraagd een stukje te schrijven:

Aanbod vanuit NSW zelf:

 

Project jij hoort erbij
 
 

Activiteiten
georganiseerd
door en voor

cliënten!



Cliëntenraad

Dit jaar zijn we gestart met een nieuwe cliënten raad.
Momenteel zitten er 4 cliënten in de raad. Ze stellen zich hieronder
graag even voor:

Natasja:
Hallo allemaal,
Ik ben Natasja van Rossum , ben 27 jaar en woon in Eindhoven samen
met mijn konijntje Bunny.
Ik ben de voorzitster van de cliëntenraad.

Anuradha:
Hoi ik ben Anuradha ben 28 jaar en woon in Eindhoven.
Ik ben eigenlijk de eerste bewoner van NSW , en ook  de eerste cliënt
die in de cliënten raad zit.
Ik heb een dochtertje van 4 jaar.

Calen:
Hey, mijn naam is Calen, ik ben 22 jaar en ben de notulist van de
cliënten raad. Ik woon in Woensel in een woonhuis met 2 huisgenoten.

Rick:
Hoi, ik ben Rick Persijn, en ik ben 23 jaar. Ik ben de penningmeester van
de cliënten raad . Ik organiseer graag dingen en woon samen met 2
huisgenoten.

We zijn momenteel veel bezig met het organiseren van activiteitenvoor
de bewoners van NSW.
Dit doen we met veel plezier! We willen graag veel voor de bewoners
doen.
We luisteren naar de bewoners, wat ze graag willen, en vertellen dit
terug naar NSW.
Mocht je een leuk idee hebben: we hebben ook een ideeën brievenbus
op kantoor aan de Tongelresestraat! (Deze brievenbus zit aan de
buitenkant, langs de andere brievenbussen van NSW).

.

Wij in januari wederom zijn beloond met het
PSO certificaat traptrede 3?

Wij in 2022 de her certificering van de ISO 9001
wederom succesvol hebben behaald?

Wij interne behandeling kunnen bieden voor
cliënten met een Wlz indicatie?

Deze behandeling wordt geboden door onze
Orthopedagoog en GZ psycholoog?

Wij dit jaar met het nieuwe elektronisch
cliënten dossier 'ONS' zijn gaan werken?

Onze overeenkomst met het zorgkantoor tot
2024 is verlengd?

Wij de aanbesteding met gemeente Eindhoven
wederom succesvol hebben doorlopen?

Wij volgend jaar ons 10-jarig bestaan vieren?

Wist je dat:
 

v.l.n.r.: Rick, Natasja, Anuradha  en Calen
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